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Abstrak 

 

Pada tahun 2014, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat adanya peningkatan sebesar 44 

persen peserta didik SMP dan SMA yang terlibat tawuran dari tahun 2013. Hal ini mengindikasikan 

merosotnya karakter peserta didik Indonesia khusunya pada sikap saling menghargai. Sebagai 

pelaku dunia pendidikan kita adalah pihak yang ikut bertanggung jawab atas merosotnya sikap 

saling menghargai pada diri peserta didik. Artikel ini adalah kajian teoritis bagaimana cara 

membentuk sikap saling menghargai peserta didik dengan menerapkan Project Based Learning 

dalam kegiatan pembelajaran. Tahap-tahap Project Based Learning memungkinkan guru 

membiasakan peserta didik untuk saling menghargai antar peserta didik. Cara membentuk sikap 

saling menghargai dalam Project Based Learning adalah dengan mau memperhatikan pendapat, 

jawaban dan pertanyaan, memberi pujian, ucapan terima kasih, tidak iri terhadap teman yang pandai 

dan tidak merendahkan teman yang kurang pandai. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara terus-

menerus maka sikap saling menghargai peserta didik akan terbentuk dengan sendirinya. 

 

Kata Kunci: project based learning, sikap saling menghargai 

 
1. PENDAHULUAN 

Pedoman negara Indonesia secara 

jelas mengharuskan setiap warga negara 

Indonesia mempunyai martabat yang 

tinggi. Hal ini tertuang dalam Pancasila 

sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan 

beradab”. Kehidupan suatu bangsa 

ditentukan oleh martabat warga 

negaranya. Hanya bangsa yang memiliki 

martabat yang tinggi yang disegani oleh 

bangsa lain. 

Akan tetapi situasi sosial dan 

budaya masyarakat Indonesia akhir-akhir 

ini sangat mengkhawatirkan. Banyak 

dijumpai peristiwa-peristiwa yang 

mencerminkan krisis moral sedang 

melanda negeri ini. Kasus korupsi, begal, 

pembunuhan dan pemerkosaan hampir 

tidak pernah absen menghiasi media 

massa akhir-akhir ini. Bahkan tidak 

sedikit dari peristiwa tersebut yang 

melibatkan peserta didik-peserta didik 

kita yang merupakan generasi pemimpin 

bangsa yang akan datang. Komisi 

Nasional Perlindungan Anak mencatat 

hingga 2015 ini ada 366 

kasus tawuran pelajar sepanjang tahun 

2014, ada 229 kasus tawuran pelajar 

sepanjang tahun 2013.  Jumlah ini 

meningkat dibandingkan tahun 2012 

yang hanya 128 kasus.  

Di tengah krisis moral yang 

melanda bangsa ini, Bapak Presiden 

mendengungkan revolusi mental. Sebuah 

sinyal bahwa krisis moral yang melanda 

bangsa ini sudah akut. Kita sebagai 

masyarakat dunia pendidikan diharapkan 

berpartisipasi memperbaiki moral dan 

martabat peserta didik terutama melalui 

lingkungan sekolah. 

Salah satu prinsip utama dalam 

kurikulum 2013 adalah semua mata 

pelajaran harus berkontribusi terhadap 

pembentukan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik. Hal ini 

dimaksudkan agar pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah memberikan 

kontribusi yang nyata terhadap 

pembentukan sikap peserta didik dalam 

memperbaiki martabat bangsa ini. Hal ini 

diperkuat dengan Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 

disebutkan bahwa standar kompetensi 

lulusan merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

mailto:math.united@gmail.com
http://www.tempo.co/topik/masalah/1721/Tawuran-MahasiswaPelajar
http://www.tempo.co/topik/masalah/1721/Tawuran-MahasiswaPelajar
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peserta didik yang harus dipenuhinya 

atau dicapainya dari suatu satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Dalam 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses, salah satu 

aktivitas pembentuk sikap peserta didik 

adalah menghargai. Menghargai adalah 

menerima perbedaan antara peserta didik 

sebagai hal yang wajar. 

Untuk memperkuat pendekatan 

saintifik dalam kurikulum 2013 

diperlukan model-model pembelajaran 

lain. Salah satu model tersebut adalah 

Project Based Learning. Project Based 

Learning adalah model pembelajaran 

yang menggunakan masalah sebagai 

tahap awal dalam membangun 

pengetahuan peserta didik. Project Based 

Learning membimbing peserta didik 

dalam sebuah proyek kolaboratif yang 

memungkinkan antar peserta didik saling 

berkolaborasi dan berinteraksi. Dari hal 

inilah diharapkan Project Based 

Learning mampu membentuk sikap 

menghargai peserta didik. 

 

2. PEMBAHASAN 

1. Project Based Learning 

Sejalan dengan Kurikulum 

2013, Project Based Learning adalah 

salah satu model pembelajaran yang 

dianjurkan digunakan sebagai 

pendamping dari pendekatan saintifik. 

Ada beberapa pendapat tentang 

definisi Project Based Learning 

antara lain: 

a. Menurut Joel L. Klein 

(Widjayantini, 2009: 3), Project 

Based Learning adalah model 

pembelajaran yang memberdayakan 

peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman baru 

berdasar pengalamannya melalui 

berbagai presentasi.  

b. Menurut Malaysia Ministry 

of Education (2006: 3), Project Based 

Learning adalah kegiatan 

pembelajaran jangka panjang, 

melibatkan beberapa materi 

pembelajaran, berpusat kepada siswa, 

dan diintegrasikan dengan 

permasalahan dan pengalaman nyata. 

Project Based Learning adalah 

sebuah metode yang menggunakan 

tugas yang bersifat intelektual dan 

abstrak untuk menyelediki 

permasalahan yang bersifat kompleks. 

c. Menurut Kubiatko dan 

Vaculova (2010: 2), Project Based 

Learning dideskripsikan oleh banyak 

definisi. Setiap definisi tersebut 

mengandung solusi kelompok dari 

sebuah masalah. Dan kegiatan peserta 

didik biasanya diakhiri dengan 

mengkreasi beberapa produk, sintesis, 

laporan, dan rencana desain. Aktivitas 

peserta didik memerlukan waktu yang 

lama dan menghadirkan beragam 

aktivitas pendidikan. 

d. Menurut BPSDMPK dan 

PMP (2013: 216), Project Based 

Learning merupakan metode belajar 

yang menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan 

baru berdasarkan pengalamannya 

dalam beraktifitas secara nyata. 

Pembelajaran Berbasis Proyek 

dirancang untuk digunakan pada 

permasalahan komplek yang 

diperlukan peserta didik dalam 

melakukan investigasi dan 

memahaminya. 

Berdasarkan beberapa pendapat 

di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Project Based Learning adalah 

model pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik yang diawali 

dengan masalah nyata yang komplek 

untuk membangun pengetahuan baru 

melalui pengalaman aktivitas nyata. 

Project Based Learning sejalan 

dengan teori psikologi Skemp (1971: 

40), pengetahuan yang dimiliki oleh 

peserta didik sangat diperlukan 

sebagai pelengkap pengetahuan 

selanjutnya. Hampir yang dipelajari 

peserta didik bergantung pada 

pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya.  

Project Based Learning 

mempunyai beberapa karakteristik. 

Menurut BPSDMPK dan PMP (2013: 

216), karakteristik Project Based 

Learning antara lain: 
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a. Adanya permasalahan atau 

tantangan awal yang bersifat 

nyata diajukan kepada peserta 

didik 

b. Peserta didik mendesain rencana 

kegiatan untuk menentukan 

solusi atas permasalahan atau 

tantangan yang telah diberikan 

c. Peserta didik secara kolaboratif 

bertanggungjawab untuk 

memperoleh dan mengelola 

informasi untuk memecahkan 

permasalahan atau tantangan 

d. Proses evaluasi dijalankan secara 

berkelanjutan baik dari segi 

proses maupun produk 

e. Peserta didik secara berkala 

melakukan refleksi atas aktivitas 

yang sudah dijalankan dalam 

proses memecahkan 

permasalahan atau tantangan 

f. Situasi pembelajaran sangat 

toleran terhadap variasi 

penyelesaian, kesalahan dan 

perubahan. 

Dalam menerapkan Project 

Based Learning kita perlu 

memperhatikan langkah-langkahnya. 

Pengelolaan sintaks yang maksimal 

akan menghasilkan kualitas 

pembelajaran yang baik. Menurut 

Malaysia Ministry of Education 

(2006: 22),  6 langkah Project Based 

Learning adalah: 

a. Essential Question (Pertanyaan 

Mendasar) 

Pertanyaan yang akan diberikan 

kepada peserta didik harus sama, 

penugasan yang lebih kompleks 

dari tugas harian, open ended, 

mengandung permasalahan, 

kontekstual,  atau situasi yang 

dapat dikerjakan oleh siswa 

dengan beberapa solusi, dan 

menstimulus peserta didik untuk 

melakukan eksplorasi atau 

investigasi. 

 

b. Plan (Mendesain Perencanaan 

Proyek) 

Pada tahap ini guru dan peserta 

didik secara kolaboratif 

merancang rencana penyelesaian 

proyek. Tujuannya agar siswa 

merasa memiliki proyek tersebut 

saat melakukan aktivitas 

penyelesaian. Perencanaan berisi 

tentang alat atau bahan yang 

akan digunakan, aturan proyek 

dan kegiatan yang mendukung 

penyelesaian proyek. 

 

c. Schedule (Menyusun Jadwal) 

Pada tahap ini guru dan peserta 

didik secara kolaboratif 

menyusun timeline untuk 

bagian-bagian proyek. Jadwal 

yang disusun berisi tentang 

alokasi waktu penyelesaian 

proyek, batas akhir penyelesaian 

proyek, dan cara penyelesaian  

proyek. Guru diharapkan 

mengarahkan peserta didik 

kepada cara baru dalam 

menyelesaiakan proyek, 

meminta penjelasan peserta didik 

tentang pemilihan cara 

menyelesaikan proyek serta 

membimbing peserta didik jika 

membuat cara yang tidak 

berhubungan dengan proyek. 

 

d. Monitor (Memonitor peserta 

didik dan kemajuan proyek) 

Pada tahap ini guru membimbing 

peserta didik dalam 

meyelesaikan proyek. Tahap ini 

erat kaitannya dengan alokasi 

waktu yang ada pada jadwal 

penyelesaian proyek. Guru 

hendaknya membuat rubrik yang 

dapat merekam aktivitas peserta 

didik di setiap alokasi waktu. 

 

e. Asses (Menguji) 

Pada tahap ini guru melakukan 

penilaian baik secara hasil 

maupun secara proses. Penilaian 

yang dilakukan oleh guru 

berfungsi sebagai pengukur 

ketercapaian tujuan 

pembelajaran, perekam 

kemajuan masing-masing peserta 

didik serta sebagai dasar untuk 

menyusun pendekatan 

pembelajaran berikutnya. 
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f. Evaluate (Mengevaluasi) 

Pada tahap terakhir guru dan 

peserta didik secara kolaboratif 

melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil proyek yang 

telah diselesaikan. 

Beberapa ahli psikologi 

pendidikan yang melandasi Project 

Based Learning adalah: 

a. John Dewey 

John Dewey (Weiner, 

2003: 160) mempunyai konsep 

Learning by Doing, hal inilah 

yang menggagasi Project Based 

Learning. Learning by Doing 

adalah proses memperoleh hasil 

belajar dengan cara mengerjakan 

kegiatan tertentu sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. John 

Dewey menggambarkan bahwa: 

1) Pendidikan di sekolah 

seharusnya mencerminkan 

sebuah masyarakat yang 

sedang memecahkan masalah 

kehidupan nyata.  

2) Guru merancang proyek atau 

tugas berorientasi masalah 

nyata yang melibatkan 

peserta didik di dalamnya.  

3) Peserta didik juga seharusnya 

melakukan penyelidikan 

tentang masalah-masalah 

intelektual dan sosial. 

 

b. Jorome Bruner 

Jorome Bruner (Slavin, 

2006: 245) mempunyai konsep 

pembelajaran penemuan. 

Pembelajaran penemuan adalah 

suatu pembelajaran yang 

mengutamakan kepentingan 

peserta didik dalam memahami 

konsep inti dari sebuah ilmu 

pengetahuan dimana peserta didik 

aktif dalam pembelajaran untuk 

melakukan penemuan pribadi.  

Pembelajaran penemuan 

membutuhkan waktu hingga 10 

kali lipat dari pada pembelajaran 

langsung. Project Based Learning 

juga erat kaitannya dengan 

konsep lain dari Bruner yaitu 

scaffolding. Scaffolding adalah 

proses pemberian dan 

penyelesaian masalah yang 

melampaui tingkat 

pengetahuannya. Sehingga 

membutuhkan dialog sosial untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai (Slavin, 2006: 

45). 

 

c. Jean Piaget 

Piaget adalah tokoh utama 

dari kontruktivisme. Piaget 

(Slavin, 2006: 31) menyatakan 

bahwa seharusnya peserta didik 

memperoleh dan membangun 

pengetahuannya sendiri secara 

aktif. Hal ini memungkinkan 

pengetahuan peserta didik lebih 

dinamis mengikuti pengalaman 

baru yang diperoleh dan 

memaksa mereka menyesuaiakan 

dan menerapkan pengetahuan 

awal mereka. 

 

d. Lev Vygotsky 

Seperti halnya Piaget, 

Vygotsky juga merupakan tokoh 

konstruktivisme. Sejalan dengan 

Piaget, Vygotsky (Slavin, 2006: 

44) meyakini bahwa 

perkembangan pengetahuan 

peserta didik akan maksimal jika 

berhadapan dan berusaha 

memecahkan pengalaman baru 

dan menantang. Dalam Project 

Based Learning, peserta didik 

berusaha membangun 

pengetahuan baru tersebut, 

peserta didik menghubungkan 

antara pengetahuan yang telah 

mereka miliki dengan dan 

pengetahuan baru untuk 

membentuk pengertian baru. 

Vygotsky juga meyakini bahwa 

interaksi sosial juga berperan 

penting dalam membangun 

pengetahuan baru peserta didik 

dan memaksimalkan 

perkembangan pengetahuan 

peserta didik. 

 

e. William James 
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James (Slavin, 2006: 190) 

mengatakan bahwa cara belajar 

yang maksimal adalah melalui 

aktivitas diri sendiri, pengalaman 

sensorik, holistik dan 

interdisipliner. Project Based 

Learning juga menerapkan hal 

tersebut dimana peserta didik 

mengendalikan belajarnya 

sendiri, mulai dari memahami 

masalah yang dijadikan proyek 

sampai dengan mengevaluasi 

hasil. 

 

2. Sikap Menghargai 

Ada sebuah ungkapan yaitu 

jika ingin dihargai maka hargailahlah 

orang lain terlebih dahulu. Dari 

ungkapan tersebut mengartikan 

bahwa tidak ada seorangpun yang 

mau tidak dihargai. Ada beberapa 

pendapat tentang definisi sikap 

menghargai: 

a. Menurut Turknett dan Turknett 

(2005: 29), sikap menghargai 

mendeskripsikan rasa 

persahabatan, partisipasi dan 

persamaan yang ingin dirasakan 

dalam beberapa kelompok 

dimana kita ada di dalamnya. 

Rasa ini ada meskipun setiap 

orang memiliki perbedaan. Setiap 

peran dari orang lain dilihat 

sebagai hal yang penting. 

b. Menurut Raz (2004: 125), 

bagaimanapun hanya ada satu 

aspek dari sikap menghargai 

seseorang. Seperti, mempercayai 

cara berpikir orang lain, 

menggunakan cara yang baik saat 

membicarakan dan berbicara 

dengan orang lain yang tidak ada 

hubungannya dengan 

kelangsungan hidup orang lain. 

Aspek-aspek tersebut merupakan 

aspek dari sikap menghargai 

orang lain. 

c. Menurut Nanang (Dalam Arliani, 

2012: 1), sikap menghargai 

adalah memberi penilaian yang 

baik kepada orang lain. 

Menghargai peserta didik akan 

membuat mereka merasa 

diperhatikan. Jika guru 

menghargai peserta dengan baik 

maka mental peserta didik akan 

tumbuh dengan baik begitu juga 

sebaliknya.  

d. Menurut Ury (Dalam Arliani, 

2012: 2), menghargai adalah 

melihat orang lain dengan 

perhatian. Sikap menghargai 

adalah pembuka menuju pikiran 

dan hati orang lain yang nantinya 

akan kembali menjadi kebaikan 

untuk diri kita sendiri.  

e. Menurut Kristo (2009: 81), sikap 

menghargai akan menimbulkan 

suasana damai dalam kehidupan 

dimana di dalamnya akan timbul 

kesejajaran antar sesama. 

Berdasarkan beberapa pendapat 

di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa sikap menghargai adalah sikap 

yang menerima perbedaan setiap 

peserta didik sebagai hal yang lumrah 

dan tidak menyinggung hak-hak 

peserta didik lain. Sikap menghargai 

adalah sikap yang cinta damai dimana 

peserta didik memberikan ruang 

kepada peserta didik lain untuk 

melakukan aktivitas pembelajaran di 

kelas dalam kesempatan yang sama. 

Setiap peserta didik punya 

karakteristik masing-masing baik 

secara kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Perbedaan karakteristik 

inilah yang saling dihargai antar 

masing-masing peserta didik.  

 

3. Project Based Learning Membentuk 

Sikap Menghargai 

Dalam membentuk sikap 

menghargai dalam diri peserta didik 

dengan Project Based Learning kita 

perlu memperhatikan sintaks atau 

langkah-langkahnya. Pembentukan 

sikap menghargai hendaknya dimulai 

dari tahap awal sampai tahap akhir 

Project Based Learning.  

a. Essential Question 

Pada tahap ini guru 

hendaknya memberikan 

kesempatan sebesar-besarnya 

bagi peserta didik untuk 

memahami dan mengajukan 
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pertanyaan seputar masalah yang 

ada dalam proyek yang 

diberikan. Guru hendaknya 

menghargai setiap pertanyaan 

yang diajukan oleh peserta didik 

tentang proyek yang diberikan 

meskipun terkadang pertanyaan 

yang diajukan peserta didik 

menyimpang dari proyek atau 

pertanyaan yang jawabannya 

sudah peserta didik ketahui. 

Guru juga memberikan pujian 

kepada peserta didik yang 

mengajukan pertanyaan yang 

berkualitas serta menjawab 

setiap pertanyaan peserta didik 

dengan bahasa yang sopan.  

 

b. Plan 

Pada tahap ini guru dan 

peserta didik secara kolaboratif 

merancang rencana penyelesaian 

proyek. Guru memperhatikan 

setiap peserta didik mengajukan 

pendapat tentang rencana 

penyelesaian proyek. Guru 

hendaknya tidak langsung 

menyalahkan peserta didik saat 

mereka salah merencanakan 

penyelesaian proyek. Guru 

diharapkan memilih bahasa yang 

positif dalam membimbing 

perbaikan rencana proyek yang 

dibuat oleh peserta didik.  

 

c. Schedule 

Sama seperti tahap 

menyusun perencanaan, pada 

tahap ini guru hendaknya lebih 

sabar dalam menghadapi 

pendapat peserta didik saat 

menyusun jadwal penyelesaian 

proyek dan peserta didik 

menemukan cara baru dalam 

menyelesaikan proyek. guru juga 

hendaknya menggunakan bahasa 

yang sopan dalam merespon 

pendapat peserta didik dalam 

menyusun jadwal proyek. 

 

d. Monitor  

Pada tahap ini guru 

membimbing peserta didik 

meyelesaikan proyek dan 

mengarahkan agar mereka 

bekerja sama dalam kelompok 

masing-masing. Peserta didik 

yang pandai diarahkan untuk 

membantu temannya yang 

kurang pandai. Hal ini akan 

mengajarkan peserta didik yang 

pandai untuk memahami peserta 

didik yang kurang pandai. 

Peserta didik yang kurang pandai 

akan merasa dihargai dan lebih 

termotivasi untuk lebih baik. Hal 

ini akan membentuk sikap 

menghargai diantara mereka. 

 

e. Asses 

Pada tahap ini guru 

melakukan penilaian baik secara 

hasil maupun secara proses. Jika 

pada tahap merencanakan hingga 

tahap memonitor telah 

dilaksanakan dengan baik, 

peluang untuk memperoleh 

proses dan hasil yang salah akan 

sangat kecil. Akan tetapi jika 

kesalahan juga masih ada maka 

guru hendaknya tetap 

menggunakan bahasa yang 

positif dan tidak langsung 

menyalahkan peserta didik guna 

menghargai mereka. Guru 

hendaknya melakukan penilaian 

secara obyektif serta tidak 

membanding-bandingkan hasil 

proyek peserta didik. 

 

f. Evaluate 

Pada tahap terakhir guru 

dan peserta didik secara 

kolaboratif melakukan refleksi 

terhadap proses dan hasil proyek 

yang telah diselesaikan. Guru 

memperhatikan setiap refleksi 

yang dibuat oleh peserta didik. 

Jika refleksi tersebut sesuai yang 

diinginkan maka mengajak 

peserta didik untuk memberikan 

pujian. Tetapi jika belum tepat 

maka guru diharapkan tidak 

langsung menyalahkan dan tetap 

mengucapkan terima ksih. 
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Dalam Project Based Learning 

sikap menghargai dapat ditunjukkan 

dengan mau memperhatikan, 

memberi pujian, ucapan terima kasih, 

tidak iri terhadap teman yang pandai 

dan tidak merendahkan teman yang 

kurang pandai. Project Based 

Learning yang mengembangkan sikap 

menghargai, jika diterapkan secara 

kontinu akan menghasilkan peserta 

didik-peserta didik yang selalu 

menghargai orang lain. Dengan sikap 

menghargai yang mereka punya maka 

mereka akan peduli dengan orang-

orang di sekitarnya baik yang lebih 

tua maupun yang lebih muda. Jika 

sikap menghargai ini bisa dimiliki 

oleh setiap peserta didik di Indonesia 

maka tidak akan ada lagi kekerasan 

yang melibatkan peserta didik dan 

bangsa Indonesia akan kembali 

menjadi bangsa yang beradab. 

 

3. SIMPULAN 

Sikap menghargai adalah sikap 

yang menerima perbedaan setiap peserta 

didik sebagai hal yang wajar. Sikap 

menghargai akan memberikan ruang 

kepada peserta didik lain untuk 

melakukan aktivitas pembelajaran di 

kelas dalam kesempatan yang sama. 

Project Based Learning adalah model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik yang diawali dengan masalah nyata 

untuk membangun pengetahuan baru 

berdasarkan pengetahuan yang sudah 

dimiliki oleh peserta didik. Cara 

membentuk sikap menghargai dalam 

Project Based Learning adalah dengan 

mau memperhatikan pendapat, jawaban 

dan pertanyaan, memberi pujian, ucapan 

terima kasih, tidak iri terhadap teman 

yang pandai dan tidak merendahkan 

teman yang kurang pandai. Hal ini 

terintegrasi dalam masing-masing tahap 

Project Based Learning. 
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA 

DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL  

UNTUK PEMBELAJARAN DI SMK 

 
Ali Mahmudi, Sugiman, Kuswari Hernawati, Himmawati Puji Lestari 

Jurusan Pendidikan Matematika UNY Yogyakarta 

 
Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku ajar matematika dengan pendekatan 

kontekstual untuk pembelajaran di SMK kelompok teknologi dan Rencana Pembelajaran 

(RP) yang disusun sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Pendekatan kontekstual dipilih karena mata 

pelajaran di SMK, terutama kelompok teknologi banyak memanfaatkan penerapan 

matematika untuk meyelesaikan masalah-masalah teknis baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) 

ini mengacu pada model pengembangan ADDIE, yaitu Analysis (Analisis), Design 

(Perancangan), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan 

Evaluation (Evaluasi). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

penilaian buku ajar, tes hasil belajar, lembar observasi kegiatan pembelajaran, dan angket 

respons siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan buku ajar yang dikembangkan. 

Tulisan ini membahas pengembangan bahan ajar sampai pada tahap design. Hasil yang 

diperoleh adalah berupa draf rancangan bahan ajar. Buku ajar dirancang agar sesuai untuk 

pendekatan kontekstual. Fitur buku ajar ini dimulai dengan masalah kontekstual atau 

masalah riil yang terkait dengan materi, kompetensi dasar, soal apersepsi untuk mengaitkan 

dengan konsep sebelumnya, materi (terdiri dari materi, soal dan solusi, kaji latih, 

eksplorasi/kegiatan siswa, quiz), peta materi, history, rangkuma, dan kaji latih bab. RP 

dirancang agar langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks dan karakteristik 

pembelajaran kontekstual. 

 

Kata Kunci : bahan ajar, matematika, pendekatan kontekstual, SMK 

 
1. PENDAHULUAN  

Pembelajaran matematika di sekolah 

biasanya dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: guru menjelaskan materi, 

guru memberi contoh soal dan cara 

menyelesaikannya, dan siswa mengerjakan 

soal latihan. Kegiatan pembelajaran yang 

didominasi oleh aktivitas guru ini membuat 

siswa menjadi pasif. Keingintahuan siswa 

terhadap matematika menjadi kurang dan 

siswa enggan bertanya ketika mengalami 

kesulitan. Dalam penyampaian materi, guru 

hanya menjelaskan pengetahuan secara 

langsung dan siswa tidak diberi kesempatan 

untuk menemukan sendiri konsep 

matematika. Di samping itu, guru jarang 

mengaitkan konsep matematika dengan 

masalah nyata yang terkait ataupun aplikasi 

konsep matematika tersebut dalam bidang 

lain. Hal ini dapat mengakibatkan motivasi 

siswa dalam mempelajari matematika menjadi 

kurang karena siswa tidak melihat adanya 

manfaat mempelajari matematika dan siswa 

memandang bahwa matematika terlepas dari 

ilmu yang lain. Siswa juga menjadi tidak 

terbiasa mencari hubungan antar berbagai 

konsep matematika dan hubungan antara 

konsep matematika dengan konsep dalam 

mata pelajaran lainnya. 

Paradigma pembelajaran di sekolah 

menengah kejuruan sebaiknya 

mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja, 

mengacu pada standar kompetensi dunia kerja 

atau dunia industri (SKKNI). Menurut Career 

Center Maine Department of Labor (2004), 

beberapa karakteristik individu yang 
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dikehendaki dunia kerja adalah: (1) 

mempunyai kepercayaan diri, (2) mempunyai 

motivasi untuk berprestasi, (3) menguasai 

keterampilan-keterampilan dasar seperti 

membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, 

dan melek komputer (computer literacy), (4) 

menguasai keterampilan berpikir, seperti 

memecahkan masalah (problem solving), 

membuat soal (problem posing), mengambil 

keputusan (decision making), berpikir analitis 

(analythical thinking), dan berpikir kreatif 

(creative thinking), dan (5) menguasai 

keterampilan interpersonal, seperti 

kemampuan berkerja dalam tim dan 

melakukan negosiasi. Kemampuan 

pemecahan masalah juga merupakan 

kemampuan yang dituntut dunia bisnis 

sebagaimana dikemukakan Business in the 

Community /BITC (McGregor, 2007) bahwa 

dunia bisnis memerlukan individu-individu 

dengan kemampuan komunikasi baik, 

kemampuan bekerja dalam tim, dan 

kemampuan pemecahan masalah. 

Matematika sebagai salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di SMK, termasuk di 

SMK kelompok teknologi hendaknya mampu 

mendukung kemampuan dan keterampilan 

siswa yang akan dibutuhkan di dunia kerja. 

Banyak konsep, teori, dan aplikasi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan 

permasalahan di dunia kerja sehari-hari. 

Proses pembelajaran seyogyanya 

dilaksanakan dengan pendekatan 

pembelajaran yang tepat. Pendekatan 

pembelajaran yang digunakan seharusnya 

berorientasi pada siswa yaitu siswa belajar 

secara aktif, interaktif, dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

mengeksplorasi materi. Guru hendaknya 

memberikan siswa masalah-masalah yang 

bermakna, masalah yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari, dan masalah yang 

menantang dan memotivasi mereka. Salah 

satu pendekatan pembelajaran yang 

dipandang tepat adalah Contextual Teaching 

and Learning (CTL).  

CTL atau pembelajaran kontekstual 

merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada keterkaitan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan 

antara materi yang diajarkan dengan 

penerapannya/konteks dalam kehidupan 

sehingga siswa memiliki 

pengetahuan/keterampilan yang secara 

fleksibel dapat diterapkan dari satu 

permasalahan ke permasalahan lainnya. 

Pembelajaran kontekstual merupakan 

pembelajaran yang terdiri dari 7 komponen, 

yaitu konstruktivisme, inkuiri, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan 

penilaian nyata. Guru lebih berperan sebagai 

fasilitator, mendorong siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan dan 

keterampilan melalui penemuan (inkuiri), 

mendorong siswa untuk membentuk 

masyarakat belajar, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk aktif bertanya. 

Menurut Mann (2005), saat ini, lebih 

dari sebelumnya, tuntutan kepada institusi 

pendidikan untuk mempersiapkan lulusannya 

agar mampu mengembangkan kreativitasnya 

semakin mengemuka. Pengembangan 

kreativitas oleh institusi pendidian juga 

dikemukakan oleh United States Department 

of Labor (Berg, 1999) yang menghendaki 

agar institusi pendidikan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui 

aktivitas pemecahan masalah kreatif terkait 

masalah nyata. Secara tegas, McBeath 

(McGregor, 2007) juga menyatakan bahwa 

hendaknya institusi pendidikan menekankan 

pada penguasaan siswa mengenai berbagai 

keterampilan berpikir seperti berpikir kritis, 

berpikir kreatif, dan kemampuan pemecahan 

masalah.  

Tujuan pembelajaran matematika yang 

ideal tersebut diharapkan dapat dicapai 

melalui proses pembelajaran matematika yang 

dirancang dengan baik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Park (2004) bahwa pendidikan atau 

proses pembelajaran dapat diartikan sebagai 

proses untuk mengembangkan potensi siswa. 

Berdasarkan paradigma student-centered 

learning, peran guru dalam pembelajaran 

adalah sebagai motivator dan fasilitator. 

Sebagai fasilitator, seorang guru harus 

merancang pembelajaran yang dapat 

memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk beraktifitas. Siswa 

diberikan kesempatan untuk melakukan 

berbagai aktivitas matematis yang bermakna, 

seperti menemukan, eksplorasi, menganalisis, 

dan mengekspresikan pemikirannya. Proses 

pembelajaran yang baik akan terwujud jika 
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didukung oleh sumber belajar yang baik, 

sumber belajar yang dapat memfasilitasi 

kegiatan belajar yang berpusat pada siswa dan 

mampu menjembatani kesenjangan antara 

materi dan konteksnya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Saat ini, ketersediaan buku ajar yang 

dapat mendukung siswa melakukan aktifitas 

yang bermakna dan mampu menjembatani 

kesejanjangan antara teori dan praktik, materi 

dan konteks masih sedikit bahkan jarang 

ditemukan. Mengingat karakteristik 

matematika yang objek kajiannya bersifat 

abstrak, maka pengaitan kosep dan materi 

matematika dengan konteks menjadi hal yang 

penting dan mutlak. Oleh sebab itulah 

penelitian ini menjadi sangat penting karena 

akan menghasilkan suatu produk riil berupa 

buku ajar dengan pendekatan kontekstual. 

Buku ajar yang seperti ini menghasilkan suatu 

kebaruan, baik dalam tataran paradigma 

maupun praktis, terkait dengan 

pengembangan model pembelajaran berpusat 

pada siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu 

dilakukan pengembangan buku ajar 

matematika dengan pendekatan kontekstual 

untuk pembelajaran di SMK yang berkualitas 

yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan 

efektif. Selain itu perlu pula diungkap 

berbagai kendala yang dihadapi dalam 

mengembangkan bahan ajar ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut. 

a. Bagaimana kualitas buku ajar matematika 

dengan pendekatan kontekstual untuk 

pembelajaran di SMK dilihat dari aspek 

kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan ?  

b. Kendala apa yang dihadapi dalam 

mengembangkan buku ajar matematika 

dengan pendekatan kontekstual untuk 

pembelajaran di SMK? 

Sesuai dengan rumusan yang 

dikemukakan di atas, secara umum tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

buku ajar matematika dengan pendekatan 

kontekstual untuk pembelajaran di SMK. 

Secara rinci, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut. 

a. Untuk mendeskripsikan kualitas buku ajar 

matematika dengan pendekatan 

kontekstual untuk pembelajaran di SMK 

dilihat dari aspek kevalidan, kepraktisan, 

dan keefektifan. 

b. Untuk mendeskripsikan kendala yang 

dihadapi dalam mengembangkan buku 

ajar matematika dengan pendekatan 

kontekstual untuk pembelajaran di SMK. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan buku ajar matematika dengan 

pendekatan konekstual untuk pembelajaran di 

SMK yang valid, praktis, dan efektif. 

Selanjutnya, buku ajar ini diharapkan dapat 

menjembatani keterpisahan antara konsep 

matematika dan aplikasinya, serta dapat 

digunakan sebagai acuan bagi guru, dosen, 

atau praktisi pendidikan lainnya untuk 

memfasilitasi terlaksananya proses 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi kebijakan pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan SMK. 

Pada tulisan ini, diuraikan proses 

pengembangan bahan ajar pada tahap 

Analysis dan Design. 

. 

2. KAJIAN LITERATUR 

A. Buku Ajar 

Buku ajar merupakan salah satu sumber 

belajar yang penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Buku ajar merupakan buku 

panduan bagi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang memuat materi pelajaran, 

kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, 

dan contoh-contoh penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari (Trianto, 2007). 

Menurut Darmojo dan Kaligis (2003), buku 

ajar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 

(1) Syarat didaktik, artinya buku ajar harus 

mengikuti azas-azas pembelajaran efektif, 

yaitu : a) Harus memperhatikan adanya 

perbedaan individu, sehingga dapat 

digunakan oleh seluruh siswa yang memiliki 

kemampuan berbeda, b) Menekankan pada 

proses untuk menempatkan konsep-konsep 

sehingga berfungsi sebagai penunjuk bagi 

siswa untuk mencari informasi, c) Memiliki 

variasi stimulus melalui berbagai media dan 

kegiatan siswa sehingga dapat memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menulis, 

bereksperimen, praktikum, dan sebagainya; 

(2) Syarat konstruksi, artinya syarat-syarat 

yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, 
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susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, 

dan kejelasan dalam buku siswa, yaitu 

a)Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan anak, b) Menggunakan 

struktur kalimat yang jelas, c) Memiliki tata 

urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa, artinya hal-hal sederhana 

menuju hal-hal yang lebih kompleks, d) 

Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, 

e)Tidak mengacu pada sumber yang di luar 

kemampuan keterbacaan siswa, f) 

Menyediakan ruang yang cukup untuk 

memberi keluasan pada siswa untuk menulis 

maupun menggambarkan hal-hal yang ingin 

siswa sampaikan, g) Menggunakan kalimat 

yang sederhana dan pendek, h) Dapat 

digunakan untuk anak-anak baik yang lambat 

maupun cepat dalam hal penguasaan materi, 

i) memiliki tujuan belajar yang jelas, j) 

memiliki identitas untuk memudahkan 

administrasinya. 

Adapun manfaat dari buku ajar antara 

lain adalah sebagai berikut. 

1. Memudahkan guru mengelola proses 

belajar, misalnya mengubah kondisi 

belajar dari suasana teacher centered 

menjadi student centered. 

2. Membantu guru mengarahkan siswanya 

untuk dapat menemukan konsep-konsep 

melalui aktivitasnya sendiri atau dalam 

kelompok kerja 

3. Mengembangkan keterampilan proses, 

mengembangkan sikap ilmiah, serta 

membangkitkan minat siswa terhadap 

alam sekitarnya 

4. Memudahkan guru memantau 

keberhasilan siswa untuk mencapai 

sasaran belajar. 

 

B. Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan kejuruan dapat diartikan dari 

berbagai segi.  Bila seseorang belajar cara 

bekerja, maka orang tersebut mendapatkan 

pendidikan kejuruan.  Byram & Wenrich 

(1956) menyatakan bahwa dari sudut pandang 

sekolah, pendidikan kejuruan mengajarkan 

orang cara bekerja secara efektif.   Dengan 

demikian, pendidikan kejuruan berlangsung 

apabila individu atau sejumlah individu 

mendapatkan informasi, pemahaman, 

kemampuan, keterampilan, apresiasi, minat 

dan/atau sikap, yang memungkinkan dia 

untuk memulai atau melanjutkan suatu 

aktivitas yang produktif. 

Menurut Evans (Muliati, 2007) 

pendidikan kejuruan merupakan bagian dari 

sistem pendidikan yang mempersiapkan 

seseorang agar lebih mampu bekerja pada 

satu kelompok pekerjaan atau satu bidang 

pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan 

lain.  Sebelumnya, Hamalik (2001) 

menyatakan bahwa pendidikan kejuruan 

adalah suatu bentuk pengembangan bakat, 

pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan-

kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja 

yang dipandang sebagai latihan keterampilan.  

Lebih lanjut, Djohar (2007) mengemukakan 

bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu 

program pendidikan yang menyiapkan 

individu peserta didik menjadi tenaga kerja 

profesional dan siap untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Karakteristik pendidikan kejuruan 

menurut Djohar (2007) adalah sebagai 

berikut: 1) Pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan yang memiliki sifat untuk 

menyiapkan penyediaan tenaga kerja.  Oleh 

karena itu orientasi pendidikan kejuruan 

tersebut mengarah pada lulusan yang dapat 

dipasarkan di dunia kerja, 2) Justifikasi 

pendidikan kejuruan mengacu pada 

kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha 

dan industri, 3) Pengalaman belajar yang 

didapatkan melalui pendidikan kejuruan 

meliputi aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotorik yang diterapkan baik pada 

situasi simulasi kerja melalui proses belajar 

mengajar, maupun situasi kerja yang nyata 

dan sebenarnya, 4) Keberhasilan pendidikan 

kejuruan diukur dari dua kriteria, yaitu 

keberhasilan siswa di sekolah (in-school 

success), dan keberhasilan siswa di luar 

sekolah (out-of school success. Kriteria 

pertama meliputi keberhasilan siswa dalam 

memenuhi persyaratan kurikuler, sedangkan 

kriteria kedua ditunjukkan oleh keberhasilan 

atau kinerja lulusan setelah berada di dunia 

kerja yang nyata dan sebenarnya. 

C. Pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) 

Suatu proses pembelajaran akan 

semakin bermakna pada siswa apabila siswa 

dapat mengetahui tujuan dan penerapan dari 

pembelajaran tersebut dalam konteks 
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kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual. Menurut Wina 

Sanjaya (2006), pembelajaran kontekstual 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang menekankan proses keterlibatan siswa 

untuk menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan 

nyata sehingga siswa dapat menerapkannya 

dalam kehidupan mereka. Saat siswa 

mengetahui relasi materi yang dipelajarinya 

dengan kehidupan nyata maka materi tersebut 

akan bermakna secara fungsional dan 

tertanam erat dalam memori siswa. 

Pendekatan kontekstual adalah 

sebuah pendekatan belajar yang dirancang 

untuk dapat membantu siswa memecahkan 

masalah dengan cara menghubungkan antara 

materi yang dipelajari dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan 

kontekstual merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara  materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. 

Menurut Wina Sanjaya (2006), 

kontekstual sebagai suatu pendekatan 

pembelajaran memiliki tujuh asas yang 

melandasi pelaksanaan proses pembelajaran, 

yaitu: konstruktivisme, inkuiri, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan 

penilaian nyata. 

Komponen pertama adalah 

konstruktivisme (constructivism). 

Konstruktivisme adalah proses membangun 

atau menyusun pengetahuan baru dalam 

struktur kognitif siswa berdasarkan 

pengalaman.  

Komponen inkuiri berarti bahwa 

proses pembelajaran didasarkan pada 

pencarian dan penemuan melalui proses 

berpikir secara sistematis.  

Komponen ketiga CTL adalah 

bertanya (questioning). Bertanya dapat 

menggambarkan keingintahuan seseorang 

akan suatu hal sehingga mendapatkan 

pengetahuan yang baru. Menjawab 

pertanyaan menggambarkan kemampuan 

seseorang dalam berpikir. Oleh karena itu, 

dalam pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual guru tidak menyampaikan 

informasi begitu saja, tetapi memancing siswa 

agar berpikir dan mampu menemukan sendiri.  

Komponen keempat adalah 

Masyarakat Belajar (Learning Community). 

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang 

akan saling membutuhkan dan bekerjasama.  

Komponen kelima dari CTL adalah 

Permodelan (Modeling). Asas permodelan 

berarti bahwa dalam proses pembelajaran 

memerlukan suatu peragaan atau model 

sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap 

siswa.  

Komponen keenam adalah refleksi 

(reflection). Refleksi adalah cara berpikir 

mengenai apa yang baru dipelajari. Refleksi 

merupakan suatu proses pengendapan 

pengalaman yang dipelajari dengan cara 

mengurutkannya kembali.  

Komponen terakhir, ketujuh, adalah penilaian 

yang sebenarnya (authentic assesment), yakni 

proses pengumpulan berbagai data yang dapat 

memberikan gambaran perkembangan belajar 

siswa. Data ini diambil selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, tidak hanya ketika 

pembelajaran selesai.Proses penilaian nyata 

tidak hanya menitikberatkan pada hasil 

belajar siswa saja, tetapi juga meliputi aspek 

lain yaitu suatu proses dalam pembelajaran. 
. 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan yang dimaksudkan untuk 

mengembangkan buku ajar  matematika 

dengan pendekatan kontekstual untuk 

pembelajaran kelas X SMK kelompok 

teknologi. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas X SMK kelompok teknologi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Pemilihan sekolah ini 

didasarkan pada kesedian guru di sekolah 

tersebut sebagai mitra dalam kegiatan 

pengembangan buku ajar ini.  

Dalam penelitian ini digunakan sebuah 

perangkat pembelajaran dan 4 instrumen 

penelitian. Perangkat pembelajaran tersebut 

adalah rencana pembelajaran (RP). 

Sedangkan instrumen penelitian yang 

digunakan adalah: (1) lembar penilaian buku 

ajar oleh ahli dan guru, (2) angket tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan buku ajar, (3) tes hasil belajar, 

dan (4) lembar observasi penggunaan buku 

ajar dalam pembelajaran. 
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Tahap pengembangan bahan ajar dalam 

penelitian ini mengacu pada model 

pengembangan ADDIE, yaitu Analysis, 

Design, Development, Implementation, dan 

Evaluation. Pada tahap  Analysis ini 

dilakukan analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum, dan analisis karakteristik siswa. 

Pada Design dilakukan penyusunan peta 

materi sesuai dengan kompetensi inti, 

merancang format dan komponen buku ajar 

yang sesuai dengan karakteristik pendekatan 

kontekstual, sekaligus menyusun kerangka isi 

buku ajar. Buku ajar ini sekaligus dilengkapi 

dengan Rancangan Pembelajaran sebagai 

panduan melaksanakan pembelajaran 

kontekstual. Pada tahap Development, 

dilakukan penyusunan dan penulisan draft 

atau prototipe buku ajar sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat pada langkah 

design. Prototipe buku ajar yang telah 

dikembangkan dinilai oleh ahli untuk 

mengetahui apakah prototipe ini layak untuk 

diujicobakan. Selanjutnya, prototipe ini 

direvisi sesuai saran dari validator. Setelah 

prototipe direvisi sesuai saran validator, 

langkah selanjutnya adalah 

mengimplementasikan atau uji coba buku ajar 

dalam pembelajaran di kelas yang 

dilaksanakan pada tahap Implementation. 

Berdasarkan hasil observasi pada langkah 

implementasi dilakukan Evaluation untuk 

mendeskripsikan kendala dan kesulitan yang 

dijumpai dalam penggunaan buku ajar 

tersebut. Pada langkah ini juga dilakukan 

revisi prototipe berdasarkan hasil observasi.  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

akan dianalisis secara kuantitatif dan 

kualitatif, dan deskriptif. Teknik kuantitatif 

dan kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan kualitas buku ajar yang 

dikembangkan dilihat dari aspek kevalidan, 

keefektivan, dan kepraktisan. Sementara, 

teknik deskriptif dilakukan untuk 

menganalisis kendala yang dijumpai dalam 

mengembangkan buku ajar. Hasil penelitian 

pada tahun pertama dijadikan bahan 

pertimbangan untuk pengembangan di tahun 

ke dua. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tulisan ini membahas bagaimana 

pengembangan bahan ajar matematika untuk 

SMK kelompok Teknologi, Kesehatan, dan 

Pertanian pada tahap Analysis dan Design. 

Pada tahap Analysis dilakukan analisis 

kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis 

karakteristik siswa. Pada tahap Design 

dilakukan penyusunan peta materi sesuai 

dengan kompetensi dasar, merancang format 

dan komponen buku ajar yang sesuai dengan 

karakteristik pendekatan kontekstual, 

sekaligus menyusun kerangka isi buku ajar. 

Buku ajar ini sekaligus dilengkapi dengan 

Rancangan Pembelajaran sebagai panduan 

melaksanakan pembelajaran kontekstual. 

Menurut Evans (Muliati, 2007) 

pendidikan kejuruan merupakan bagian dari 

sistem pendidikan yang mempersiapkan 

seseorang agar lebih mampu bekerja pada 

satu kelompok pekerjaan atau satu bidang 

pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan 

lain.  Hamalik (2001) menyatakan bahwa 

pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk 

pengembangan bakat, pendidikan dasar 

keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang 

mengarah pada dunia kerja yang dipandang 

sebagai latihan keterampilan.  Lebih lanjut, 

Djohar (2007) mengemukakan bahwa 

pendidikan kejuruan adalah suatu program 

pendidikan yang menyiapkan individu peserta 

didik menjadi tenaga kerja profesional dan 

siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

Sementara itu, karakteristik pendidikan 

kejuruan menurut Djohar (2007) adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan yang memiliki sifat untuk 

menyiapkan penyediaan tenaga kerja. 

 Oleh karena itu orientasi pendidikan 

kejuruan tersebut mengarah pada lulusan 

yang dapat dipasarkan di dunia kerja. 

b. Justifikasi pendidikan kejuruan mengacu 

pada kebutuhan nyata tenaga kerja di 

dunia usaha dan industri. 

c. Pengalaman belajar yang didapatkan 

melalui pendidikan kejuruan meliputi 

aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik 

yang diterapkan baik pada situasi simulasi 

kerja melalui proses belajar mengajar, 

maupun situasi kerja yang nyata dan 

sebenarnya. 

d. Keberhasilan pendidikan kejuruan diukur 

dari dua kriteria, yaitu keberhasilan siswa 

di sekolah (in-school success), dan 

keberhasilan siswa di luar sekolah (out-of 
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school success. Kriteria pertama meliputi 

keberhasilan siswa dalam memenuhi 

persyaratan kurikuler, sedangkan kriteria 

kedua ditunjukkan oleh keberhasilan atau 

kinerja lulusan setelah berada di dunia 

kerja yang nyata dan sebenarnya. 

e. Pendidikan kejuruan memiliki 

kepekaan/daya suai (responsiveness) 

terhadap perkembangan dunia kerja. 

 Oleh karena itu pendidikan kejuruan 

harus dapat responsif dan proaktif 

terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi, dengan menekankan pada 

upaya adaptabilitas dan fleksibilitas untuk 

menghadapi prospek karir anak didik 

dalam jangka panjang. 

f. Bengkel kerja dan laboratorium 

merupakan kelengkapan utama dalam 

pendidikan kejuruan, untuk dapat 

mewujudkan situasi belajar yang dapat 

mencerminkan situasi dunia kerja secara 

realistis dan edukatif. 

g. Hubungan kerjasama antara lembaga 

pendidikan kejuruan dengan dunia usaha 

dan industri merupakan suatu keharusan, 

seiring dengan tingginya tuntutan 

relevansi program pendidikan kejuruan 

dengan tuntutan dunia usaha dan industri. 

Berdasarkan beberapa pendapat di 

atas, pembelajaran di SMK bukan hanya 

sekedar membekali siswa dengan 

keterampilan untuk dunia kerja, akan tetapi 

juga harus memberikan pengalaman belajar 

dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sekaligus melatih siswa agar 

responsif dan proaktif terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut 

Sutama (2011), pembelajaran matematika 

tidak efektif dikarenakan (1) pembelajaran 

matematika cenderung text book-oriented dan 

abstrak, dan juga tidak mempunyai 

keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, dan (2) guru kurang menggunakakan 

strategi yang menarik dan menyenangkan. 

.Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran 

yang dapat mengaitkan ilmu dengan masalah 

sehari-hari dan dunia kerja. Pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual merupakan 

salah satu solusi yang dipandang sesuai. 

Mengingat karakteristik matematika yang 

objek kajiannya bersifat abstrak, maka 

pengaitan kosep dan materi matematika 

dengan konteks menjadi hal yang penting dan 

mutlak.  

Buku teks yang ada sebagian besar 

belum menjembatani keterkaitan antara 

matematika dan dunia real siswa SMK. Saat 

ini, ketersediaan buku ajar yang dapat 

mendukung siswa melakukan aktifitas yang 

bermakna dan mampu menjembatani 

kesejanjangan antara teori dan praktik, materi 

dan konteks masih sedikit bahkan jarang 

ditemukan. Oleh sebab itu, ketersediaan buku 

teks Matematika dengan pendekatan 

kontekstual menjadi kebutuhan saat ini.  

Buku teks yang dikembangkan digunakan 

untuk kelas X SMK kelompok Teknologi, 

Kesehatan, dan Pertanian yang sesuai dengan 

Standar Isi 2006. Adapun Kompetensi Dasar 

pada kelas X ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memecahkan 
masalah berkaitan 
dengan konsep 
operasi bilangan real 

1.1. Menerapkan operasi 
pada bilangan real 

1.2  Menerapkan 
operasi pada 
bilangan 
berpangkat 

1.3 Menerapkan 
operasi  pada 
bilangan irrasional 

1.4 Menerapkan konsep 
logaritma 

2. Memecahkan 
masalah berkaitan 
dengan konsep 
aproksimasi 
kesalahan 

2.1. Menerapkan konsep 
kesalahan 
pengukuran 

  2.2. Menerapkan 
konsep operasi 
hasil pengukuran 

3. Memecahkan 
masalah berkaitan 
sistem persamaan 
dan pertidaksamaan 
linear dan kuadrat 

3.1.Menentukan 
himpunan 
penyelesaian 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
linear 

  3.2.Menentukan 
himpunan 
penyelesaian 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
kuadrat 

3.3. Menerapkan 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
kuadrat 

3.4 Menyelesaikan 
sistem  
      persamaan            

4. Memecahkan 4.1 Mendeskripsikan 
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masalah berkaitan 
dengan konsep 
matriks 

macam-macam 
matriks 

4.2 Menyelesaikan 
operasi matriks 

4.3 Menentukan 
determinan dan 
invers 

5. Menyelesaikan 
masalah program 
linear 

5.1  Membuat grafik 
himpunan 
penyelesaian sistem 
pertidaksamaan 
linear 

5.2  Menentukan model 
matematika dari soal 
ceritera (kalimat 
verbal) 

5.3  Menentukan nilai 
optimum dari sistem 
pertidaksamaan 
linear 

5.4  Menerapkan garis 
selidik 

6. Menerapkan 
logika matematika 
dalam pemecahan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
pernyataan 
majemuk dan 
pernyataan 
berkuantor 

6.1  Mendeskripsikan 
pernyataan dan bukan 
pernyataan 

6.2  Mendeskripsikan 
ingkaran, konjungsi, 
disjungsi, implikasi, 
biimplikasi dan 
ingkarannya 

6.3  Mendeskripsikan 
invers, konvers, dan 
kontraposisi 

6.4  Menerapkan modus 
ponens, modus 
tollens, dan prinsip 
silogisme dalam 
menarik kesimpulan 

 

Tahap setelah Analysis adalah tahap 

Design. Pada tahap ini disusun peta materi 

dan mengidentifikasi keterkaitan antar materi. 

Gambar 1 adalah peta garis besar materi. 

 
Gambar 1. Garis Besar Materi 

 

Untuk setiap materi, dibuat juga peta 

materi. Gambar 2 adalah contoh Peta Materi 

untuk Operasi Bilangan Berpangkat.  

Langkah selanjutnya adalah 

menyusun format, komponen, dan kerangka 

isi buku teks siswa. Penyusunan ini dilakukan 

dengan memperhatikan pendekatan 

kontekstual. Menurut Wina Sanjaya (2006), 

pendekatan kontekstual sebagai suatu 

pendekatan pembelajaran memiliki tujuh asas 

yang melandasi pelaksanaan proses 

pembelajaran, yaitu: konstruktivisme, inkuiri, 

bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, 

refleksi, dan penilaian nyata. 

 

 
Gambar 2. Contoh Peta Materi 

 

Berikut adalah pembahasan draft 

buku teks untuk bab Operasi Bilangan 

Berpangkat disertai beberapa contoh 

bagaimana mengimplementasikan 

/mengintegrasikan beberapa komponen 

pendekatan kontekstual ke dalam buku teks. 

Sesuai dengan komponen pertama 

pembelajaran kontekstual, yaitu 

konstrukstivisme, pembelajaran tidak 

diberikan secara instan kepada siswa, 

melainkan  harus dikonstruksi sendiri oleh 

siswa melalui keterlibatannya secara aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan 

pembelajaran, siswa membangun 

pengetahuannya setahap demi setahap melalui 

proses pengamatan dan pengalaman. Untuk 

mengenalkan bentuk pangkat atau eksponen, 

siswa tidak diberikan langsung apakah bentuk 

pangkat itu, melainkan dengan 
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menyajikannya sebagai pola dalam tabel pada 

Gambar 3 berikut. 

 
Gambar 3. Melatih Siswa Mengkonstruksi 

Bentuk Pangkat 

 

Beberapa konsep atau prosedur juga 

tidak diberikan secara langsung, tetapi 

melalui penemuan oleh siswa. Hal ini agar 

sesuai dengan komponen inkuiri. Kegiatan 

penemuan ini dapat dilakukan juga sebagai 

kegiatan kelompok untuk memfasilitasi 

diterapkannya masyarakat belajar. Kegiatan 

kelompok ini melatih siswa SMK untuk 

bekerja sebagai tim yang mana sangat 

diperlukan di dunia kerja. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Evans (Muliati, 2007) yang 

menyatakan bahwa pendidikan kejuruan 

merupakan bagian dari sistem pendidikan 

yang mempersiapkan seseorang agar lebih 

mampu bekerja pada satu kelompok 

pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada 

bidang-bidang pekerjaan lain. Gambar 4 

adalah salah satu contoh penemuan. 

 

Gambar 4. Contoh Kegiatan Penemuan 

 

Komponen pendekatan kontekstual 

berikutnya adalah menanya. Dalam 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

guru tidak menyampaikan informasi begitu 

saja, tetapi memancing siswa agar berpikir 

dan mampu menemukan sendiri. Bertanya 

merupakan salah satu proses bagi siswa untuk 

mengkonstruksi konsep atau pengetahuan. 

Bagi siswa, bertanya merupakan bagian 

penting dalam pembelajaran berbasis inquiry, 

yakni menggali informasi, 

mengkonfirmasikan apa yang sudah 

diketahui, dan mengarahkan perhatian pada 

aspek yang belum diketahui. Pertanyaan 

berkualitas dapat merangsang kreativitas 

siswa dalam upaya membangun 

pengetahuannya. Beberapa pertanyaan yang 

memancing siswa untuk membentuk 

pengetahuan sendiri dimunculkan juga 

sebelum penyajian materi atau konsep tentang 

sesuatu. Gambar 5 adalah contohnya 

 

Gambar 5. Menstimulus Siswa Bertanya 

 

Selain mengintegrasikan komponen-

komponen pendekatan kontekstual, isi buku 

juga dirancang sebagai berikut. setiap bab 

diawali dengan masalah kontekstual yang 

berupa masalah real di kehidupan sehari-hari 

atau di bidang ilmu lainnya untuk memberi 

motivasi kepada siswa.  Ketika siswa 

mengetahui relasi materi yang dipelajarinya 

dengan kehidupan nyata maka materi tersebut 

akan bermakna secara fungsional dan lebih 

tertanam dalam ingatan siswa. Gambar 6 

adalah contoh masalah kontekstual tersebut. 

Selain masalah kontekstual di awal 

Bab, buku ini juga dilengkapi dengan History, 

yang berisi kisah tokoh ilmuwan/penemu 

yang terkait dengan materi; solusi math, yang 

berisi contoh soal dan penyelesaiannya, kaji 

latih, yang berisi soal-soal latihan tiap sub 

bab, rangkuman, dan kaji latih bab. 
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Gambar 6. Contoh Masalah Kontekstual di 

Awal Bab 

 

Selain buku teks disesuaikan dengan 

karakteristik pendekatan kontekstual, 

Rencana Pembelajaran juga dirancang agar 

dapat mengimplementasikan dan 

memfasilitasi terlaksananya komponen-

komponen dari pendekatan kontekstual. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasar uraian di atas, dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut. Buku ajar 

dirancang agar sesuai untuk pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual, yaitu memuat 

komponen-komponen konstruktivisme, 

inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. 

Fitur buku ajar ini dimulai dengan masalah 

kontekstual atau masalah riil yang terkait 

dengan materi, kompetensi dasar, soal 

apersepsi untuk mengaitkan dengan konsep 

sebelumnya, materi (terdiri dari materi, soal 

dan solusi, kaji latih, eksplorasi/kegiatan 

siswa, quiz), peta materi, history, rangkuma, 

dan kaji latih bab. RP dirancang agar langkah-

langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks, 

komponen, dan karakteristik pembelajaran 

kontekstual.. 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
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Abstrak 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan metode pembelajaran yang mempunyai ciri 

menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis, 

keterampilan pemecahan masalah dan memperoleh pengetahuan mengenai esensi konsep, yang 

merupakan relevansi dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pentingnya siswa untuk berpikir 

tingkat tinggi telah disemaikan pada kurikulum 2006, yaitu: (a) melatih cara berpikir dan 

bernalar dalam menarik kesimpulan; (b) mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan 

imajinasi, intuisi, dan penemuan; serta (c) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian 

dan pengembangan (Borg & Gall, 1989) yaitu penelitian ditindaklanjuti dengan program 

pengembangan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kodisi objek yang 

diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh perangkat pembelajaran (LKS) berbasis masalah 

memuat komponen-komponen sebagai berikut: 1) Pengantar, 2) Aktivitas Kelompok, 3) 

Latihan, dan 4) Refleksi. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran berbasis masalah, berpikir tingkat tinggi 

 

1. PENDAHULUAN  

Sebagaimana hasil riset yang dilakukan 

oleh Yuwono (2010) bahwa bahwa pencapain 

taraf berpikir atau bernalar siswa Indonesia 

tergolong sangat rendah. Hanya 6% yang 

mencapai tahap taraf berpikir tinggi, dan 1 % 

hanya mencapai tahap berpikir tingkat lanjut. 

Bila dibandingkan dengan dua Negara 

tetangga kita, maka siswa kita tertinggal jauh 

dalam pencapai taraf berpikir. Pencapaian 

siswa yang mampu berpikir atau bernalar 

sampai tingkat tinggi dan lanjut ditunjukkan 

pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Pencapain Taraf Berpikir atau 

Bernalar Siswa 

 

Fakta diatas, memperlihatkan bahwa 

untuk siswa kita, lebih banyak penekanannya 

terhadap kemampuan membaca, menulis 

maupun berhitung (calistung). Bila 

kemampuan yang dituntut hanya berhitung 

dan soal pada ujian yang bersifat massal, 

lebih banyak menanyakan perhitungan atau 

kemampuan prosedural, maka siswa kita akan 

lebih mementingkan hasil akhir dari pada 

proses, bahkan tidak menutup kemungkinan 

akan mengabaikan kemampuan bernalar, 

berpikir, mengkomunikasikan suatu pendapat 

dan mengambil keputusan. 

Selama ini, pembelajaran matematika 

banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa 

matematika sebagai deduktif aksiomatik, 

dimana pembelajaran matematika 

menekankan pada proses deduktif yang 

memerlukan penalaran logis dan aksiomatik. 

Keterkaitan antara berpikir tingkat tinggi dan 

pelajaran matematika dijelaskan oleh Costa 

(1985), bahwa diantara berpikir tingkat tinggi 

dalam matematika yang penting adalah 

kemampuan memecahkan masalah karena 

dalam pembelajaran matematika tidak cukup 

dengan melakukan perhitungan, melainkan 

harus menggunakan penalaran yang logis. 

Cohen (Costa, 1984) mengemukakan empat 

proses berpikir tingkat tinggi yaitu: (1) 

memecahkan masalah (Problem Solving); (2) 

membuat keputusan (decision Making); (3) 

berpikir kritis (critical thinking); dan (4) 
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berpikir kreatif (creative thinking). Proses-

proses berpikir tingkat tinggi secara jelas 

menggambarkan dan mengelaborasi 

keterampilan esensial. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan kurikulum adalah perlunya 

menyisipkan kecakapan tambahan yang 

bukan hanya pada aspek kognitif, seperti 

kemampuan pemecahan kesulitan dasar dan 

teknik pemecahan masalah dalam 

menerapkan teknik pengambilan keputusan, 

kemampuan memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip dasar logika dan penalaran. 

Terlihat jelas bahwa perlu dirancang suatu 

pembelajaran matematika yang dapat 

membantu dan membekali siswa yang secara 

integritas memadukan potensi generic dan 

spesifik guna memecahkan dan mengatasi 

masalah hidup siswa, dalam hal ini 

pembelajaran matematika berbasis masalah. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Pembelajaran Berbasis Masalah 
Menurut Arends (2008) para pengembang 

pembelajaran berbasis masalah 

mendeskripsikan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah memiliki karakteristik 

seperti berikut ini. 

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah 

Pembelajaran berbasis masalah 

mengorganisasikan pembelajaran di sekitar 

pertanyaan dan masalah yang secara sosial 

dianggap penting dan secara pribadi 

bermakna untuk siswa. Mereka menghadapi 

berbagai situasi kehidupan nyata yang tidak 

dapat diberi jawaban-jawaban sederhana..  

b. Fokus pada keterkaitan antar disiplin 

ilmu yang lain 

Meskipun pembelajaran berbasis masalah 

berpusat pada mata pelajaran tertentu, 

penyelesaian dari masalah yang akan 

diselidiki hendaknya ditinjau dari banyak segi 

atau mengaitkannya dengan disiplin ilmu 

yang lain dan masalah hendaknya benar-

benar autentik. Dengan demikian diharapkan 

siswa akan lebih terbuka dan tertantang untuk 

mencari solusi terhadap masalah yang ada. 

c. Penyelidikan autentik 

Pembelajaran berbasis masalah 

mengharuskan siswa melakukan penyelidikan 

autentik yang berusaha menemukan solusi 

nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus 

menganalisis dan menetapkan masalahnya, 

mengembangkan hipotesis dan membuat 

prediksi, mengumpulkan dan menganalisis 

informasi melaksanakan eksperimen (jika 

diperlukan), membuat inferensi, dan menarik 

kesimpulan. 

d. Menghasilkan produk/karya dan 

memamerkannya 

Pembelajaran berbasis masalah menuntut 

siswa untuk menghasilkan produk tertentu 

dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang 

menjelaskan atau mewakili bentuk 

penyelesaian masalah yang mereka temukan.  

e. Kerjasama 

Pembelajaran berbasis masalah dicirikan 

oleh siswa yang bekerja sama satu dengan 

lainnya, berpasangan atau dalam kelompok 

kecil. Bekerja sama memberikan motivasi 

untuk secara berkelanjutan terlibat dalam 

tugas-tugas kompleks dan memperbanyak 

peluang untuk berbagi inquiry dan dialog dan 

untuk mengembangkan keterampilan sosial 

dan keterampilan berpikir. 

Arends (2008) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah terdiri atas 

lima tahap, disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Tahap Pembelajaran Berbasis 

Masalah 
Tahap Aktivitas Guru 

Fase 1 

Orientasi siswa 

kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan, dan 

memotivasi siswa untuk terlibat 

pada aktivitas pemecahan 

masalah yang dipilihnya 

Fase 2 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas 

belajar yang terkait dengan 

permasalahannya 

Fase 3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang 

tepat, melaksanakan 

eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi. 

Fase 4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya/artefak-artefak yang tepat, 

seperti laporan, rekaman video, 

dan model-model, dan 

membantu mereka untuk 

menyampaikannya kepada 

orang lain 

Fase 5 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka 

dan proses-proses yang mereka 

gunakan 
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Berikut uraian penjelasan mengenai 

langkah-langkah perencanaan pembelajaran 

berbasis masalah dalam kajian ini, a) 

Menetapkan Tujuan Pembelajaran, Penetapan 

tujuan pembelajaran dalam model 

pembelajaran berbasis masalah adalah 

merupakan hal yang pokok, b) Merancang 

Situasi Permasalahan yang Tepat, Model 

pembelajaran berbasis masalah berpedoman 

pada anggapan dasar bahwa masalah yang 

tidak terdefinisi dengan jelas (Masalah non 

rutin) akan dapat merangsang rasa ingin tahu 

siswa, sehingga melibatkan mereka pada 

inquiry: 

1) Orientasi Siswa pada Masalah: seperti 

halnya model pembelajaran lainnya, 

dalam model pembelajaran berbasis 

masalah guru harus mengomunikasikan 

tujuan pembelajaran secara jelas, 

menumbuhkan sikap-sikap positif 

terhadap pelajaran, dan menjelaskan apa 

yang diharapkan untuk dilakukan oleh 

siswa. Kepada siswa yang belum pernah 

terlibat dalam model tersebut, guru perlu 

memberikan penjelasan tentang proses-

proses dan prosedur-prosedur model 

tersebut secara rinci. 

2) Mengorganisasikan Siswa untuk Studi, 

pembelajaran berbasis masalah 

memerlukan pengembangan keterampilan 

kolaborasi sesama siswa dan membantu 

untuk menyelidiki masalah secara 

bersama. Pengorganisasian siswa dapat 

dilakukan dengan membentuk kelompok 

studi bergantung pada tujuan yang 

ditetapkan guru untuk proyek tertentu. 

Selain itu, pembentukan kelompok studi 

ini penting untuk memperhatikan berbagai 

hal yang dapat mewakili berbagai 

perbedaan seperti tingkat kemampuan, 

keragaman ras, etnis, dan jenis kelamin 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3) Membantu Penyelidikan Mandiri dan 

Kelompok, Penyelidikan, baik dilakukan 

secara mandiri, berpasangan, atau dalam 

tim studi kecil adalah merupakan inti dari 

model pembelajaran berbasis masalah. 

Kondisi ini melibatkan siswa dalam 

menkonstruksi informasi yang dari 

masalah, memprediksi atau menyarankan 

alternatif solusi dan mengujinya, 

mereduksi menjadi penjelasan yang 

sederhana, mengeliminasi informasi yang 

tidak sesuai dengan penyelesaian, 

memberikan solusi yang dapat 

digeneralisasikan. 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya, kondisi ini terjadi pada saat siswa 

melakukan evaluasi kerja bersama 

kelompoknya atau mandiri melalui 

presentasi hasil kerja siswa. 

5) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan 

Masalah, Tahap akhir dari model 

pembelajaran berbasis masalah meliputi 

aktivitas yang dimaksudkan untuk 

membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses berfikir mereka 

sendiri di samping. Pada tahapan ini, guru 

meminta siswa untuk melakukan 

rekonstruksi pemikiran dan aktivitas 

mereka selama tahap-tahap pembelajaran 

yang telah dilaluinya. 

Berpikir Tingkat Tinggi 
Proses berpikir tingkat tinggi dikenal 

sebagai proses berpikir kompleks. Proses 

berpikir tingkat tinggi meliputi empat 

kelompok, yakni pemecahan masalah, 

membuat keputusan, berpikir kritis dan 

berpikir kreatif. Cohen (Costa, 1985:44 ) 

membedakan proses-proses kognitif 

berdasarkan external stimuli and seek to be 

productive, seperti membuat penilaian atau 

pemecahan masalah dari proses-proses yang 

bergantung persamaan stimulus eksternal dan 

internal dan pencarian kreatif. Cohen 

mengemukakan empat proses berpikir tingkat 

tinggi, yaitu: 

 Memecahkan masalah (problem solving) 

Memecahkan masalah melibatkan 

aktivitas-aktivitas seperti menggunakan 

proses-proses berpikir dasar untuk 

memecahkan kesulitan tertentu, merakit fakta 

tentang informasi tambahan yang diperlukan, 

memprediksi atau menyarankan alternatif 

solusi dan menguji ketetapannya, mereduksi 

ke tingkat penjelasan yang lebih sederhana, 

mengeliminasi kesenjangan, memberikan 

solusi kearah nilai yang dapat 

digeneralisasikan. 

 Membuat keputusan(decision making) 

Membuat keputusan melibatkan aktivitas-

aktivitas seperti menggunakan proses berpikir 

dasar untuk memilih respons terbaik antara 

beberapa pilihan, merakit informasi yang 

diperlukan dalam satu topik area, 

membandingkan keuntungan dan kerugian 
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dari berbagai pendekatan alternatif, 

menentukan informasi tambahan yang 

diperlukan, menilai respons yang paling 

efektif dan mampu mengujinya. 

 Berpikir kritis (critical thinking) 

Proses berpikir dasar untuk menganalisis 

argumen dan menghasilkan wawasan menuju 

makna dan interpretasi khusus, 

mengembangkan pola-pola penalaran kohesif, 

logis, memahami asumsi dan bias, menandai 

tanda-tanda khusus, memperoleh gaya 

penyajian yang kredibel, padat dan 

meyakinkan. 

 Berpikir kreatif(creative thinking) 

Berpikir kreatif melibatkan aktivitas-

aktivitas seperti menggunakan proses-proses 

berpikir dasar untuk mengembangkan atau 

menciptakan ide atau produk yang baru, 

estetis, konstruktif, berhubungan dengan 

persepsi dan konsep, serta menekankan aspek 

berpikir intuitif serasional mungkin. 

Penekanannya adalah pada penggunaan 

informasi atau materi yang telah diketahui 

untuk menghasilkan kemungkinan dan 

mengelaborasi perspektif original 

pemikirannya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode Berdasarkan tujuan penelitian, a) 

menghasilkan produk perangkat pembelajaran 

matematika berbasis masalah yang valid, 

praktis dan efektif, dan b) mengetahui 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

dengan menggunakan pembelajaran 

matematika berbasis masalah, maka 

penelitian ini dirancang dengan pendekatan 

penelitian dan pengembangan (Borg & Gall, 

1989) yaitu penelitian ditindaklanjuti dengan 

program pengembangan dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan kondisi 

objek yang diteliti. Untuk menghasilkan 

model pembelajaran matematika berbasis 

masalah digunakan pengembangan yang 

terdiri dari Identifikasi, Pengembangan, dan 

Penyebaran. 

  Pada tahap 1 (tahun 2014) penelitian ini 

sampai pada tahap pengembangan perangkat 

pembelajaran, dimana pada tahap ini 

merupakan tahap proses penyusunan 

perangkat pembelajaran matematika berbasis 

masalah. Adapun uraian pada tahap I sebagai 

berikut: 

 

1. Tahap Identifikasi 

Tahap identifikasi merupakan tahap dasar 

yang berupa mengidentifikasi dan 

menganalisis terhadap permasalahan-

permasalahan mendasar yang dihadapi, 

seperti hasil belajar dan proses pembelajaran, 

kemudian dilanjutkan pada analisis tentang 

materi dan tujuan pembelajaran. Tahap ini 

menguraikan pembelajaran yang terjadi di 

SMP SKJ Malang dan SMP 1 Jabung, yang 

selanjutnya dianalisis oleh penulis. 

2. Tahap Pengembangan 

Pada tahap pengembangan (tahap kedua) 

ini diawali dengan tahap perancangan 

perangkat pembelajaran kemudian 

dilanjutkan dengan tahap uji validitas dan 

diakhiri dengan kegiatan uji coba lapangan. 

Berikut penjelasan langkah-langkah yang 

dilakukan pada tahap pengembangan: 

A. Tahap perancangan 

Berdasarkan hasil investigasi awal, 

selanjutnya disusun tahap pengembangan, 

yaitu rancangan perangkat pembelajaran dan 

instrumen penelitian. Aktivitas dalam 

perancangan ini sebagai berikut. a) 

merancang pengorganisasian materi menjadi 

submateri berdasarkan karakteristik materi 

dan alokasi waktu, b) membuat pemetaan 

materi dan aktivitas penyelesaian masalah, c) 

membuat rancangan RPP, LKS dan instrumen 

penelitian. 

B. Tahap uji validitas 

Aktivitas yang dilakukan tahap uji 

validitas ini sebagai berikut. a) meminta 

penilaian ahli tentang kevalidan RPP, LKS 

dan instrumen penelitian yang telah dibuat. 

Penilaian ini menggunakan lembar validasi 

yang diberikan ke validator bersama-sama 

dengan perangkat pembelajaran, dan 

instrumen penelitian yang akan dinilai, b) 

melakukan analisis terhadap penilaian 

validator untuk menentukan tindakan 

selanjutnya. 1) Jika hasil analisis 

menunjukkan valid, maka akan dilanjutkan 

dengan uji coba lapangan, 2) Jika hasil 

analisis menunjukkan tidak valid, maka 

dilakukan revisi besar sehingga diperoleh draf 

baru, kemudian meminta penilaian ahli lagi. 

Di sini ada kemungkinan terjadi siklus 

(kegiatan validasi secara berulang) untuk 

memperoleh perangkat pembelajaran yang 

valid. 

 

C. Uji coba 
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Uji coba ini dilakukan bertujuan untuk 

melihat sejauh mana perbaikan perangkat 

pembelajaran yang digunakan di kelas. Uji 

coba ini perlu didukung perangkat dan 

instrumen untuk merekam hasil uji coba. 

Aktivitas yang dilakukan pada proses ini 

sebagai berikut: 1) melakukan uji coba 

lapangan dan merekam hasil uji coba dengan 

lembar observasi dan tes hasil belajar, 2) 

melakukan analisis terhadap penilaian 

observer dan siswa untuk menentukan 

tindakan selanjutnya: a) Jika hasil analisis 

menunjukkan efektif, maka uji lapangan 

dihentikan sehingga menghasilkan hasil akhir 

produk pengembangan, b) Jika hasil analisis 

menunjukkan produk pengembangan tidak 

efektif, maka dilakukan revisi besar. Hasil 

revisi ini kembali meminta penilaian 

observer dan siswa. Hasil revisi inilah yang 

selanjutnya akan di uji lapangan tahap 

selanjutnya sampai diperoleh produk 

pengembangan yang memenuhi kriteria 

praktis, dan efektif 

 

4. HASIL PENGEMBANGAN DAN 

ANALISIS DATA 

Tahap Identifikasi 

Berdasarkan hasil observasi dengan 

guru SMP SKJ dan SMPN 1 Jabung,  

diperoleh informasi secara umum bahwa guru 

lebih sering mengajar dengan ceramah dan 

drill (latihan). Metode tersebut cenderung 

menekankan pada keterampilan mengerjakan 

soal-soal, akibatnya siswa tidak diberikan 

kesempatan untuk menemukan konsep 

sendiri. Kondisi atau kecenderungan 

pembelajaran yang demikian, dapat 

berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan 

siswa dalam berpikir menyelesaikan masalah. 

Begitu pula dengan bahan ajar yang 

digunakan guru (dalam hal ini LKS). 

Penggunaan LKS pada sekolah tersebut tidak 

disusun oleh guru akan tetapi LKS yang 

digunakan merupakan LKS yang disusun oleh 

penerbit, sehingga materi yang diberikan oleh 

guru lebih kepada procedural. Akibatnya, 

ketika siswa diberikan masalah yang lain (non 

rutin) siswa banyak yang mengalami 

kebingungan dan sebagian besar sulit 

menyelesaikannya. 

Berdasarkan situasi tersebut, maka 

dikembangkan perangkat pembelajaran (RPP 

dan LKS) untuk membiasakan siswa berpikir 

tingkat tinggi: a) perangkat pembelajaran 

lebih terfokus pada LKS, sebab untuk 

menguraikan kebuntuan siswa dalam berpikir 

akibat aktivitas pembelajaran selama ini, b) 

RPP dan LKS disusun dalam 2 semester (1 

tahun), c) karakteristik dari LKS dimulai 

dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

yang diadopsi (dimodifikasi) dari worksheet 

“Britannica Mathematics in Context” d) pada 

LKS tidak terdapat contoh akan tetapi 

langsung pada aktivitas. 

Tahap Pengembangan 

Hasil dari tahap ini adalah rancangan 

LKS. Untuk mendukung pelaksanaan LKS, 

maka juga dibuat rancangan RPP dan 

instrumen penelitian. Rancangan LKS ini 

memuat beberapa komponen, yaitu: (1) 

aktivitas siswa untuk menemukan konsep: 

masalah dalam sehari-hari diberikan terlebih 

dahulu kepada siswa, selanjutnya siswa dapat 

memberikan kesimpulan berdasarkan masalah 

tersebut, (2) aktivitas kelompok dalam 

menyelesaikan masalah: bagian ini terdiri dari 

aktivitas kelompok yang merupakan aplikasi 

dari konsep. Aktivitas kelompok ini menjadi 

sarana siswa untuk dapat bertukar pikiran 

(Think and share) dengan teman yang lain, (3) 

Latihan individu menyelesaikan masalah: 

bagian ini menginformasikan kemampuan 

siswa dalam berpikir tingkat tinggi 

(memecahkan masalah), dan 4) Refleksi: 

berfungsi sebagai controlling yang dapat 

dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi 

kemampuan siswa (menyelesaikan masalah) 

Seperti halnya LKS, rancangan RPP  

juga memuat beberapa komponen, yaitu: (1) 

informasi umum, yang terdiri dari identitas 

mata pelajaran, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, metode pembelajaran, materi, 

sumber bahan, dan penilaian, serta (2) 

langkah-langkah pembelajaran yang memuat 

aktivitas guru dan siswa dalam tiap fase 

pembelajaran. 

Pada tahap pengembangan ini 

dibedakan menjadi dua, yaitu hasil validasi 

dan hasil uji coba di lapangan. Hasil validasi 

digunakan untuk menilai validitas LKS, RPP, 

dan instrumen sebelum uji coba di lapangan. 

Berdasarkan hasil validasi ini, maka 

ditetapkan apakah LKS dan RPP perlu revisi 

atau tidak sebelum uji coba. Sedangkan hasil 
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uji coba lapangan digunakan untuk menilai 

kepraktisan dan keefektifan LKS. Hasil uji 

coba lapangan menjadi dasar membuat 

keputusan, apakah LKS telah final atau masih 

perlu revisi dan uji coba kembali. 

1) Hasil Validasi LKS 

Lembar validasi LKS memuat tiga 

aspek: 1) konstruksi isi, 2) Bahasa, tulisan 

dan tampilan, dan 3) manfaat LKS. Adapun 

hasil validasi LKS terdapat pada tabel berikut: 

 

No Aspek yang dinilai 

Skor 

Validator 

Skor Rata-rata 

Tiap Indikator 

(  ̅) 

Skor Rata-

rata Tiap 

Aspek (  
̅̅ ̅) 

1 2 3 
  

1 Isi LKS     

  Kesesuaian dengan Kurikulum 

2006 
3 3 3 3.0  

  Kesesuaian dengan RPP. 2 3 3 2.7  

   Kesesuaian dengan materi. 3 2 3 2.7  

  Kebenaran konsep/materi. 3 3 2 2.7  

  Masalah yang diberikan sesuai 

dengan lingkungan siswa 

sehari-hari. 

3 2 3 2.7  

  Masalah yang diberikan 

menyertakan soal yang 

jawabannya tidak tunggal. 

2 2 3 2.3  

  Masalah yang diberikan 

memungkinkan siswa untuk 

menemukan suatu konsep. 

2 3 3 2.7  

  Masalah yang diberikan 

memungkinkan siswa 

menggunakan strategi yang 

bermacam-macam. 

3 3 2 2.7  

  Masalah yang diberikan dapat 

memotivasi untuk membantu 

siswa belajar matematika. 

2 3 3 2.7  

  Menggunakan berbagai konsep 

matematika yang saling terkait 

sehingga siswa memperoleh 

pengetahuan matematika yang 

bermakna dan utuh. 

3 3 2 2.7  

  Dapat dikerjakan oleh siswa 

dengan pengetahuan dan 

pengalaman beragam. 

2 3 3 2.7 2.7 

2 Bahasa, Tulisan dan 

Tampilan 
     

  Menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 
3 3 3 3.0  

  Menggunakan bahasa yang 

jelas sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

2 3 3 2.7  

  Menggunakan bahasa yang 

komunikatif. 
3 2 2 2.3  

  Menggunakan struktur kalimat 

yang sederhana sesuai taraf 

berfikir siswa. 

3 3 3 3.0  

  Menggunakan istilah/simbol 

yang mudah dipahami siswa 
3 2 3 2.7  

  Buku disertai dengan ilustrasi, 

tabel, diagram, atau gambar 
3 3 3 3.0  
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yang berkaitan langsung dengan 

materi yang dipelajari. 

  Tampilan warna, ukuran huruf, 

dan gambar yang digunakan 

menarik, jelas terbaca, sehingga 

mudah dipahami siswa. 

2 3 3 2.7 2.8 

3 Manfaat LKS      

  Memfasilitasi guru dan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 
3 3 3 3.0  

  Dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi siswa dalam 

pembelajaran. 

3 2 3 2.7  

  Menjadikan siswa lebih aktif, 

mandiri dalam belajar. 
3 3 3 3.0 2.9 

 Skor Rata-rata Seluruh 

Aspek (  
̅̅̅̅ ) 

    2.8 

 

Berdasarkan hasil validasi tiga 

validator, diperoleh skor rata-rata seluruh 

aspek (  ̅) LKS adalah 2,8. Menurut kriteria 

kevalidan yang telah ditetapkan, maka 

prototipe LKS dapat dikatakan valid. Selain 

memberi penilaian berdasar pernyataan-

pernyataan dalam lembar validasi, validator 

juga memberi catatan. Catatan validator 

antara lain: 

a) Jenis huruf yang digunakan pada LKS 

diganti jangan menggunakan Times New 

Roman. 

b) Gambar pada LKS disesuaikan dengan 

Materinya. 

2) Hasil Validasi RPP 

Lembar validasi RPP memuat tiga 

aspek, yaitu: (1) isi RPP, (2) bahasa, tulisan, 

dan tampilan, serta (3) manfaat RPP. Hasil 

validasi RPP selengkapnya disajikan dalam 

Tabel di bawah ini. 
 

No Aspek yang dinilai 

Skor 

Validator 
Skor Rata-

rata Tiap 

Indikator 

(  ̅) 

Skor Rata-

rata Tiap 

Aspek (  
̅̅ ̅) 1 2 3 

1 Isi RPP    

 Memuat SK dan KD. 3 3 3 3.0  

 Indikator dirumuskan secara jelas, 

spesifik sehingga dapat diukur. 3 2 3 2.7 
 

 Banyaknya indikator sesuai dengan 

cakupan materi. 3 3 2 2.7 
 

 Cakupan materi sesuai dengan 

alokasi waktu. 2 3 3 2.7 
 

 Materi pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan tuntutan indikator. 3 3 2 2.7 
 

 Materi pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan materi sajian pada 

LKS. 3 2 2 2.3 

 

 Langkah-langkah pembelajaran 

sesuai dengan sintak pembelajaran 

berbasis masalah. 3 2 3 2.7 

 

 Aktivitas guru dalam tiap langkah 

pembelajaran dinyatakan dengan 

jelas. 2 3 3 2.7 

 

 Aktivitas siswa dalam tiap langkah 

pembelajaran dinyatakan dengan 

jelas. 3 2 3 2.7 
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 Adanya kegiatan siswa untuk 

melakukan diskusi menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-

hari yang diberikan pada awal 

pembelajaran. 2 3 3 2.7 

 

 Langkah-langkah pembelajaran 

dapat dilaksanakan dalam waktu 

yang dialokasikan. 3 2 3 2.7 

2.7 

2 Bahasa, Tulisan dan Tampilan      

 Menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 3 3 3 3.0 
 

 Menggunakan bahasa yang 

komunikatif. 2 3 3 2.7 
 

 Menggunakan bahasa jelas 

sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 3 2 2 2.3 

 

 Istilah/simbol yang digunakan tepat 

sehingga mudah dipahami guru. 3 3 3 3.0 
 

 Kesesuaian ukuran huruf yang 

digunakan. 3 3 2 2.7 
2.7 

3 Manfaat RPP      

 Dapat digunakan guru sebagai 

panduan untuk melaksanakan 

tahap-tahap atau fase-fase 

pembelajaran berbasis masalah. 

3 3 3 3.0  

 Dapat merubah kebiasaan 

pembelajaran yang terpusat pada 

guru menjadi terpusat pada siswa. 

3 2 3 2.7 2.8 

 Skor Rata-rata Seluruh Aspek 

(  
̅̅̅̅ ) 

    2.7 

 

Berdasarkan hasil validasi tiga 

validator, diperoleh skor rata-rata seluruh 

aspek (  ̅) RPP adalah 2,7. Menurut kriteria 

kevalidan yang telah ditetapkan, maka RPP 

dapat dikatakan valid. 

Berdasarkan rangkuman dalam tabel di 

atas, maka pada tahap pengembangan (tahap 

validasi) LKS dan RPP yang dikembangkan 

telah memenuhi kriteria kevalidan, sehingga 

LKS dan RPP dapat dikatakan Valid. 

 

5. KESIMPULAN 

LKS yang dikembangkan memuat komponen-

komponen sebagai berikut: 

1) Pengantar 

Pengantar ini menjabarkan tentang 

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan sub materi yang akan 

dibahas juga disertai dengan gambar-

gambar yang berkaitan dengan sub materi. 

2) Aktivitas Kelompok 

Pada aktivitas pokok merupakan kegiatan 

inti dari aktivitas yang dilakukan dalam 

tiap pertemuan. Aktivitas kelompok 

meminta siswa untuk menerapkan konsep 

yang ditemukan untuk menyelesaikan 

masalah. 

3) Latihan 

latihan bertujuan sebagai latihan 

pemantapan siswa setelah mempelajari 

materi yang telah dibahas. Latihan dapat 

dikerjakan sebagai pekerjaan rumah (PR) 

yang dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

4) Refleksi 

Refleksi bertujuan untuk memberikan 

kesimpulan tentang materi yang dipelajari, 

selain itu refleksi berfungsi sebagai 

controlling guru terhadap kemampuan 

siswa dalam pemahaman dan penyeleksian 

masalah 
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IMAJINASI MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN 

 MASALAH MATEMATIKA 
 

Teguh Wibowo 

Mahasiswa S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang 

email: teguhwibowoump@yahoo.com 

 

Abstrak 

Penyelesaian masalah sekarang ini telah menjadi pusat pembelajaran matematika, yang mengandung 

pengertian bahwa matematika dapat membantu dalam memecahkan persoalan baik dalam pelajaran 

lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah  

menjadi tujuan umum pembelajaran matematika saat ini. Namun selama ini soal-soal berbentuk 

pemecahan masalah telah menjadi problem atau masalah bagi siswa. Biasanya siswa mengalami 

kesulitan bila menjumpai soal-soal cerita (word problem) atau soal-soal non rutin. Dalam 

menyelesaikan masalah matematika memerlukan suatu kreativitas, penalaran atau bahkan imajinasi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran imajinasi matematis dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin berkembang imajinasi matematisnya semakin besar pula siswa mampu dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

 

Kata Kunci: imajinasi matematis, pemecahan masalah  

 
1. PENDAHULUAN 

Pemecahan masalah seharusnya telah 

menjadi inti dalam proses pembelajaran 

pendidikan matematika  di Indonesia. Hal ini 

tercantum dari tujuan kurikulum pendidikan 

matematika di sekolah dasar ataupun sekolah 

menengah bahwa siswa mampu dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. Hal 

ini juga diperkuat oleh NCTM (2000), 

pemecahan masalah adalah titik awal dan titik 

akhir dari setiap pelajaran matematika yang 

seimbang. Ketrampilan pelajaran dimulai 

dengan adanya suatu masalah, ketrampilan 

kemudian diajarkan untuk membantu 

memecahkan masalah, dan ketrampilan yang 

baru diperoleh memungkinkan siswa untuk 

menemukan adanya solusi. 

Pemecahan masalah merupakan 

kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh 

siswa. Bahkan tercermin dalam konsep 

kurikulum berbasis kompetensi.  Tuntutan  

akan  kemampuan  pemecahan masalah  

dipertegas  secara eksplisit dalam kurikulum 

tersebut yaitu, sebagai  kompetensi dasar 

yang harus dikembangkan  dan diintegrasikan 

pada sejumlah materi yang sesuai. Pentingnya 

kemampuan penyelesaian masalah oleh siswa 

dalam matematika ditegaskan juga oleh 

Branca (1980), 

1. kemampuan menyelesaikan masalah 

merupakan tujuan umum   pengajaran 

matematika, 

2. penyelesaian masalah yang meliputi 

metode, prosedur dan strategi merupakan 

proses inti dan utama dalam kurikulum 

matematika, 

3. penyelesaian masalah merupakan 

kemampuan dasar dalam belajar 

matematika. 

Pandangan bahwa kemampuan 

menyelesaikan masalah merupakan tujuan 

umum pengajaran matematika, mengandung 

pengertian bahwa matematika dapat 

membantu dalam memecahkan persoalan baik 

dalam pelajaran lain maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya 

kemampuan pemecahan masalah ini menjadi 

tujuan umum pembelajaran matematika. 

Namun selama ini soal-soal berbentuk 

pemecahan masalah telah menjadi problem 

atau masalah bagi siswa. Masalah dapat 

diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi 

yang diharapkan dengan kondisi yang  terjadi 

atau kenyataan. Notoatmojo (Riyanti, 2012) 

menyatakan “masalah adalah kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan,  antara apa 

yang diinginkan atau apa yang diharapkan 

dengan apa yang terjadi (kenyataannya)”. Hal 

ini dapat diartikan bahwa sesuatu dikatakan 
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masalah bila ada kesenjangan antara harapan 

dengan suatu kenyataan.  Hudojo (Firdaus, 

2009) menyatakan bahwa “sesuatu  disebut 

masalah bila sesuatu itu mengandung 

pertanyaan yang harus dijawab namun tidak 

setiap pertanyaan merupakan masalah bagi 

seseorang”. Hal ini berarti bahwa masalah 

tidak mempunyai rumus tertentu untuk 

menyelesaikannya. Menurut Soejono (1998),  

“masalah matematika dapat dilukiskan 

sebagai tantangan bila pemecahannya 

memerlukan kreativitas, pengertian, 

pemikiran yang asli atau imajinasi”. Masalah 

dalam pelajaran matematika biasanya 

berbentuk soal cerita, membuktikan, 

menemukan atau mencari suatu pola tertentu, 

atau berbentuk soal-soal non rutin. Biasanya 

siswa mengalami kesulitan bila menjumpai 

soal-soal cerita (word problem) atau soal-soal 

non rutin apalagi jika memerlukan beberapa 

langkah/tahap atau tidak hanya satu langkah 

dalam penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui imajinasi matematis 

siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Pemecahan Masalah Matematika 

Terdapat banyak interpretasi tentang 

pemecahan masalah dalam matematika. Di 

antaranya pendapat Polya (1985) yang banyak 

dirujuk pemerhati matematika. Polya 

mengartikan pemecahan masalah sebagai 

suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang 

tidak begitu segera dapat dicapai. Sementara 

Soejono (1998) melukiskan masalah 

matematika sebagai tantangan bila 

pemecahannya memerlukan kreativitas, 

pengertian dan pemikiran yang asli atau 

imajinasi. Berdasarkan penjelasan Soejono 

tersebut maka sesuatu yang merupakan  

masalah bagi seseorang, mungkin  tidak  

merupakan masalah bagi orang lain atau 

merupakan hal yang rutin saja. 

Ruseffendi (1991) mengemukakan 

bahwa suatu soal merupakan soal pemecahan 

masalah bagi seseorang bila ia memiliki 

pengetahuan dan kemampuan untuk 

menyelesaikannya, tetapi pada saat ia 

memperoleh soal itu ia belum tahu cara 

menyelesaikannya. Dalam kesempatan lain 

Ruseffendi (1991) juga mengemukakan 

bahwa suatu persoalan itu merupakan 

masalah bagi seseorang jika: pertama, 

persoalan itu tidak dikenalnya; kedua, siswa 

harus mampu menyelesaikannya, baik siap 

secara mental maupun pengetahuannya, 

terlepas apakah akhirnya ia sampai atau tidak 

kepada solusinya; ketiga, sesuatu itu 

merupakan pemecahan masalah baginya, bila 

ia ada niat untuk menyelesaikannya. 

Lebih spesifik Sumarmo (1994) 

mengartikan pemecahan masalah sebagai 

kegiatan menyelesaikan soal cerita, 

menyelesaikan soal yang tidak rutin, 

mengaplikasikan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari atau keadaan lain, dan 

membuktikan, menciptakan atau menguji 

konjektur. Berdasarkan pengertian yang 

dikemukakan Sumarmo tersebut, dalam 

pemecahan masalah matematika tampak 

adanya kegiatan pengembangan daya 

matematika (mathematical power) terhadap 

siswa. Pengembangan daya matematika ini 

bisa berupa daya imajinasi atau kreativitas 

siswa. 

Mengacu pada pendapat-pendapat di 

atas, maka pemecahan masalah dapat dilihat 

dari berbagai pengertian. Yaitu, sebagai 

upaya mencari jalan keluar yang dilakukan 

dalam mencapai tujuan. Juga memerlukan 

kesiapan, kreativitas, imajinasi, pengetahuan 

dan kemampuan serta aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari. Di samping itu 

pemecahan masalah merupakan persoalan-

persoalan yang belum dikenal, serta 

mengandung pengertian  sebagai  proses  

berpikir  tinggi dan  penting  dalam 

pembelajaran matematika. 

 

2.2. Imajinasi Matematis Dalam 

Pemecahan Masalah Matematika 

Pandangan pemecahan masalah sebagai 

proses inti dan utama dalam kurikulum 

matematika, mempunyai arti bahwa 

pembelajaran pemecahan masalah seharusnya 

lebih mengutamakan proses dan strategi yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikannya 

daripada hanya sekedar hasil. Sehingga 

ketrampilan proses dan strategi dalam 

memecahkan masalah tersebut menjadi 

kemampuan dasar dalam belajar matematika.  

Pemecahan masalah adalah proses 

mengambil tindakan korektif dalam rangka 

untuk memenuhi tujuan. Beberapa keputusan 
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yang lebih efektif melibatkan imajinasi dan 

kreativitas. Hal ini juga diperkuat pendapat 

Soejono di atas bahwa masalah matematika 

merupakan suatu tantangan yang 

pemecahannya memerlukan kreativitas, 

pengertian dan pemikiran yang asli atau 

imajinasi. Demikian pula pendapat Sumarmo 

yang mengatakan bahwa dalam pemecahan 

masalah matematika tampak adanya kegiatan 

pengembangan daya matematika 

(mathematical power) terhadap siswa.  

Pemecahan masalah matematika 

merupakan bagian penting dari pengajaran 

berpikir kritis. Banyak yang melihat 

pemecahan masalah sebagai bagian dan paket 

dari pemikiran kritis, sementara beberapa 

menganggapnya identik dengan pemikiran 

kreatif. Daya pemecahan masalah akan 

menunjukkan kepada kita cara terbaik untuk 

menggunakan teknik seperti asumsi, 

memodifikasi daftar kata, dan teknik 

menambah atau mengurangi suatu informasi. 

Pemecahan masalah melibatkan ketrampilan 

berpikir analitis dan kreatif. Analitis dalam 

arti memahami masalah dan hubungan pada 

situasi aslinya dan dalam memeriksa setiap 

langkah, sedangkan kreatif dalam merancang 

solusi. 

Imajinasi matematis memainkan 

peranan besar dalam kedua ketrampilan ini. 

Dalam pemecahan masalah diperlukan suatu 

kemampuan membayangkan atau imajinasi 

untuk mencari langkah-langkah perantara  

menemukan solusi. Disinilah peran imajinasi 

matematis untuk mengeluarkan ide-ide dalam 

menemukan suatu langkah solusi dalam 

menyelesaikan masalah. Imajinasi matematis 

merupakan proses membayangkan yang 

melibatkan ide-ide matematika atau angan-

angan/gambaran yang berhubungan dengan 

ide-ide matematika. Sehingga dalam 

pemecahan masalah matematika imajinasi 

matematis sangat diperlukan untuk membantu 

dalam menemukan suatu solusi. 

 

3.  METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada 

siswa kelas V SDIT Logaritma Karanganyar 

Kebumen ketika mereka sedang 

menyelesaikan soal matematika. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive 

random sampling. Dalam tulisan ini dua 

siswa diambil sebagai subjek penelitian yaitu 

Oki dan Linda (nama samaran). Untuk 

mengetahui ide-ide atau gagasan yang muncul 

dalam menyelesaikan soal dilakukan 

wawancara untuk menggali informasi dari 

kedua siswa tersebut. Cara lain yang 

dilakukan adalah dengan melihat jawaban 

siswa (representasi visual) dalam 

menyelesaikan soal. Melalui representasi 

visual ini dapat diketahui ide-ide siswa dalam 

menyelesaikan soal.  

 

4.  HASIL PENELITIAN 

Untuk memperkuat dan mempertajam 

isi tulisan ini mengenai “imajinasi matematis” 

siswa, telah dilakukan penelitian di SDIT 

Logaritma Karanganyar Kebumen Jawa 

Tengah. Dalam penelitian ini imajinasi 

matematis siswa dikaitkan dengan bagaimana 

ide-ide atau gagasan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah 

(problem solving) terutama pada soal-soal 

olimpiade matematika SD tingkat kecamatan 

dan kabupaten. Jika siswa mampu 

mengeluarkan ide-idenya dalam 

menyelesaikan soal berarti telah terjadi proses 

imajinasi matematis siswa yang 

mendahuluinya sebelum proses berpikir, 

walaupun mungkin kurang tepat dalam 

penyelesaiannya. Dengan kata lain disinilah 

peran imajinasi matematis untuk membantu 

siswa dalam menyelesaikan masalah. Apabila 

siswa tidak mampu mengeluarkan ide-idenya 

dalam menyelesaikan soal berarti proses 

imajinasi matematis siswa belum terjadi 

disini. Dengan kata lain tidak ada gambaran 

bagaimana menyelesaikan soal tersebut. 

Berikut ini soal yang dikerjakan dan 

diteliti dalam penelitian ini. 

Soal 

Carilah luas daerah yang diarsir dari gambar 

di bawah ini.  
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Dari soal ini akan dilihat bagaimana 

terjadinya imajinasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Dari hasil 

pekerjaan dan wawancara dengan siswa 

diperoleh sebagai berikut. 

Jawaban Linda: 

Linda langsung pada Luas Segitiga = 
 

 
   . 

Dalam hal ini panjang alas dan tinggi segitiga 

belum diketahui. Linda terlihat bingung 

dalam mencari panjang alas dan tinggi dari 

segitiga tersebut. Dia mengotak-atik dengan 

berbagai cara namun belum bisa menemukan. 

Pada akhirnya dia pun tidak mampu 

menyelesaikan solusi dari masalah soal 

tersebut. Ketika dilakukan wawancara: 

Peneliti:  Bagaimana cara kamu mencari luas 

daerah yang diarsir di atas? 

Linda:  Dengan menggunakan rumus Luas 

Segitiga = 
 

 
      

Peneliti:  Berapa panjang alas dan tingginya? 

Linda:  Belum diketahui Pak. 

Peneliti:  Bagaimana cara mencari panjang 

alas dan tingginya? 

Linda:  (termenung... terlihat bingung 

dalam mencarinya). 

Dari wawancara di atas terlihat Linda dapat 

menemukan ide untuk mencari luas segitiga 

yang diarsir, namun dia masih kesulitan 

dalam menentukan panjang alas dan tinggi 

segitiga tersebut. Ketika Linda dapat 

menemukan ide, berarti dia telah 

menggunakan imajinasi matematisnya untuk 

mencari rumus yang sesuai dengan 

pertanyaan dalam soal tersebut. Imajinasi 

matematis sangat berhubungan dengan 

kemampuan siswa dalam menemukan ide 

yang sesuai untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

Peneliti : Coba gunakan cara lain jika belum 

ketemu dengan cara di atas. 

Linda:  Cara lain? Cara bagaimana ya Pak? 

Peneliti : Coba kamu renungkan dulu. 

Linda:  (merenung untuk mencari ide lain, 

namun belum ketemu juga caranya) 

Peneliti:  Coba gunakan rumus Pythagoras 

untuk mencarinya 

Linda:  Rumus Pythagoras? Bagaimana 

rumusnya Pak? 

Peneliti:  Apa kamu belum tahu bentuk 

rumus Pythagoras 

Linda:  (terlihat menggelengkan kepala, 

tanda dia tidak tahu)  

Peneliti: (memberi tahu bentuk rumus 

Pythagoras) 

Linda:  (menyelesaikan soal tersebut 

dengan dibimbing oleh peneliti). 

Ketika Linda merenung dalam mencari ide 

lain, imajinasi matematis sangat berperan 

disini. Imajinasi matematis mengkaitkan 

bagaimana Linda mengembangkan angan-

angan atau imajinasinya untuk menemukan 

ide-ide yang cocok untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

Jawaban Oki: 

Pada awalnya Oki mempunyai ide seperti 

Linda dalam menyelesaikan soal tersebut. Dia 

menggunakan rumus Luas Segitiga = 
 

 
    

untuk mencari luas daerah yang diarsir. 

Namun beberapa kali dia kesulitan dalam 

menentukan tinggi segitiga tersebut. Sehingga 

luas daerah yang dicari tidak dapat 

ditemukan. Kemudian dia mencari ide lain 

untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu 

dengan mencari luas persegi dan kemudian 

dikurangi dengan luas tiga segitiga yang tidak 

diarsir. Pada akhirnya dia pun mampu 

menyelesaikan solusi dari masalah soal 

tersebut. Ketika dilakukan wawancara:  

Peneliti:  Bagaimana cara kamu mencari luas 

daerah yang diarsir di atas? 

Oki:  Menggunakan rumus Luas Segitiga 

= 
 

 
    . 

Peneliti : Coba cari berapa hasilnya. 

Oki :  (mencari penyelesaiannya) 

Peneliti:  (setelah beberapa waktu), berapa 

hasilnya? 

Oki :  Belum ketemu Pak, masih sulit. 

Peneliti:  Kenapa? 

Oki :  Masih kesulitan menemukan 

panjang alas dan tingginya. 

Disini terlihat Oki mempunyai ide awal 

seperti Linda yaitu menggunakan rumus luas 

segitiga. Namun ide awal ini masih kesulitan 

untuk mencari luas daerah yang diarsir.  

Peneliti :  Apakah kamu mempunyai ide lain 

dalam menyelesaikan soal tersebut. 

Oki :  (sambil membayangkan cara lain), 

ada Pak. 

Peneliti : Bagaimana caranya? 

Oki :  Dengan mencari luas persegi 

terlebih dahulu, kemudian 

dikurangi jumlah luas tiga segitiga 

yang tidak diarsir.  
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Oki dapat menggunakan imajinasi 

matematisnya untuk menemukan ide dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Tanpa 

adanya imajinasi, Oki tidak mungkin dapat 

menemukan ide-ide yang relevan dengan 

solusi suatu soal. 

Peneliti:  Cari berapa hasilnya. 

Oki :  (mencari penyelesaiannya) 

Peneliti: (setelah beberapa waktu), 

berapakah luas perseginya? 

Oki :  36 cm
2
 Pak. 

Peneliti: Yang mana saja tiga segitiga yang 

tidak diarsir? 

Oki :  (sambil menunjukkan ketiga 

segitiga yang dimaksud) 

Peneliti:  Berapa luas masing-masing segitiga 

yang tidak diarsir. 

Oki :  Segitiga I luasnya 9 cm
2
, segitiga II 

luasnya 6 cm
2
 dan segitiga III 

luasnya 6 cm
2
. 

Peneliti : Berapa jumlah luas ketiganya? 

Oki :  21 cm
2
  

Peneliti: Jadi berapa luas segitiga yang 

diarsir? 

Oki :  15 cm
2
 Pak. 

Peneliti : Dari mana? 

Oki :  36 cm
2
 – 21 cm

2
 

Peneliti:  Ok.. Bagus 

Dari hasil di atas tampak bahwa kedua 

siswa mampu mengeluarkan ide-ide atau 

gagasannya dalam menentukan luas daerah 

yang diarsir. Dalam hal ini telah terjadi proses 

imajinasi matematis pada kedua siswa 

tersebut sebelum mereka menyelesaikan 

permasalahannya. Walaupun Linda mampu 

mengeluarkan ide, namun ide tersebut belum 

mampu menghantarkannya untuk 

menyelesaikan masalah. Dia juga tidak 

mampu mengeluarkan ide-ide lain yang tepat 

agar permasalahan tersebut dapat 

terselesaikan. Hal ini kemungkinan sangat 

berhubungan dengan pengalaman-

pengalaman sebelumnya sehingga ide-ide 

siswa dalam menyelesaikan soal tidak bisa 

tereksplorasi. Bisa dikatakan bahwa ide-ide 

timbul dikarenakan seseorang pernah 

mengalami hal sebelumnya. 

  Sedangkan Oki dapat mengeluarkan 

beberapa ide sehingga ia berhasil dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Walaupun pada 

awalnya ia seperti Linda menggunakan Luas 

Segitiga = 
 

 
    dalam menyelesaikan soal 

tersebut, namun ketika ide ini tidak mampu 

digunakan untuk menyelesaikan masalah ia 

langsung menggunakan ide lain yang tepat 

agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

Proses keluarnya ide-ide inilah yang 

menggambarkan bahwa telah terjadi proses 

imajinasi matematis dalam diri siswa. 

Disinilah peran pentingnya imajinasi 

matematis dalam penyelesaian masalah. 

Tanpa imajinasi matematis seorang siswa 

tidak akan mampu mengeluarkan ide-ide atau 

gagasannya yang relevan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa imajinasi matematis 

sangat berhubungan erat dengan kreativitas 

siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. 

“Semakin berkembang imajinasi 

matematisnya semakin besar pula siswa 

mampu dalam menyelesaikan masalah”. 

Demikian pula jika imajinasi matematisnya 

tidak berkembang maka kemungkinan untuk 

menyelesaikan soal tersebut semakin sulit.   

 

5.  KESIMPULAN 

Dalam menyelesaikan masalah matematika 

diperlukan ide-ide atau gagasan yang relevan 

untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

Disinilah peran imajinasi matematis untuk 

menggali ide-ide konstruktif yang dapat 

membantu menyelesaikan permasalahan 

matematika. Tanpa imajinasi matematis 

seorang siswa tidak akan mampu 

mengeluarkan ide-ide atau gagasannya yang 

relevan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa imajinasi matematis sangat 

berhubungan erat dengan kreativitas siswa 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Semakin 

berkembang imajinasi matematisnya semakin 

besar pula siswa mampu dalam 

menyelesaikan masalah. Demikian pula jika 

imajinasi matematisnya tidak berkembang 

maka kemungkinan untuk menyelesaikan soal 

tersebut semakin sulit. 
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Abstract  

 

This proposal is aimed to know: (1) How is the increase of the students’ mathematic 

representation ability after having given cooperative learning type NHT; (2) How much is 

the effect of cooperative learning type NHT towards students’ mathematic representation 

ability. This is a kind of pre-experimental research, and the research design is One Group 

Pretest-Posttest design . The population is the students of grade seven  in of SMPN in 

Sambas regency in academic year 2012/2013. The instrument is mathematic representation 

ability. The form of the test is essay with reliability          . The data analysis 

technique is t-test. The result of the research showed: (1) there is an increase in students’ 

mathematic representation ability after having given cooperative learning type NHT with 

normalized gain 0,503 and it is categorized as middle, and (2) the effect of cooperative 

learning type NHT towards students’ mathematic representation ability is 1,79 and it is 

categorized as high.  

 

Keywords:  Mathematic representation, Numbered Heads Together (NHT) 

 
1. PENDAHULUAN  

Matematika sebagai ilmu dasar 

memegang peranan penting dalam 

membentuk  pola pikir peserta didik. Hal ini 

disebabkan karena matematika memiliki 

struktur keterkaitan yang kuat dan jelas antar 

konsepnya sehingga memungkinkan kita 

untuk berfikir secara rasional. National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 

2000), memaparkan lima standar proses 

dalam pembelajaran matematika yaitu: (1) 

belajar untuk memecahkan masalah 

(mathematical problem solving); (2) belajar 

untuk bernalar dan membuktikan 

(mathematical reasoning and proof); (3) 

belajar untuk berkomunikasi (mathematical 

communication); (4) belajar mengaitkan ide 

(mathematical connection); (5) belajar untuk 

merepresentasikan ide-ide (mathematical 

representation).  

Selanjutnya dalam kerangka penilaian 

literasi matematis dalam PISA (2012) juga 

menyebutkan bahwa kemampuan proses 

melibatkan tujuh hal penting, yaitu (1) 

Communication; (2) Mathematising; (3) 

Representation; (4) Reasoning and Argument; 

(5) Devising strategies for solving problems; 

(6) Using symbolic, formal and language and 

operation; (7) Using mathematics tools. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa salah satu kemampuan 

penting yang harus dimiliki oleh siswa setelah 

melakukan pembelajaran matematika adalah 

kemampuan representasi matematis. 

Kemampuan representasi matematis dapat 

membantu siswa dalam membangun konsep, 

memahami konsep, dan menyatakan ide-ide 

matematis, serta memudahkan siswa dalam 

memperjelas keadaan atau masalah 

matematis. 

Kenyataan yang ada adalah 

representasi matematis siswa masih rendah. 

Hal ini juga terjadi di SMPN 1 Pemangkat. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang 

dilakukan di SMPN 1 Pemangkat diperoleh 

informasi: siswa tidak terbiasa berbagi ilmu 

dengan temannya, kemampuan representasi 

matematis siswa masih rendah, yang juga 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 
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Banyak cara yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa. Salah satu alternatif yang 

dapat dilakukan adalah dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT).  Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah 

suatu konsep belajar yang memberikan 

kesempatan untuk saling membagi ide-ide 

dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat. serta mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerja sama mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) Bagaimana peningkatan 

kemampuan representasi matematis siswa 

setelah diberikan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT; (2) Seberapa besar 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT terhadap kemampuan representasi 

matematis siswa. 

 

2. KAJIAN TEORI 

Nikson dalam Muliyardi (2002) 

mengemukakan bahwa “Pembelajaran 

matematika adalah upaya membantu siswa 

untuk mengkonstruksi konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip matematika dengan 

kemampuannya sendiri melalui proses 

internalisasi sehingga konsep atau prinsip itu 

terbangun kembali”. 

Salah satu keterampilan matematika 

yang perlu dikuasai siswa adalah kemampuan 

representasi. Menurut Hwang, et.al (2007) 

representasi dalam psikologi umum berarti 

proses membuat model konkrit dalam dunia 

nyata ke dalam konsep abstrak atau symbol. 

Dalam psikologi matematika, representasi 

bermakna deskripsi hubungan antara objek 

dengan simbol.  Sejalan dengan pendapat 

Hwang, et.al, NCTM (2000) mengemukakan 

bahwa representasi yang dimunculkan siswa 

merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-

gagasan atau ide-ide matematis yang 

ditampilkan siswa dalam upayanya untuk 

mencari suatu solusi dari masalah yang 

sedang dihadapi. 

Standar representasi yang ditetapkan  

NCTM (2000) adalah bahwa program 

pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak 

sampai kelas XII harus memungkinkan siswa 

untuk: 

1. Menciptakan dan menggunakan 

representasi matematika untuk 

mengorganisir, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide-ide matematika; 

2. Memilih, menerapkan, dan 

menerjemahkan representasi matematika 

untuk memecahkan masalah; dan 

3. Menggunakan representasi untuk 

memodelkan dan menginterpretasikan 

fenomena fisik, sosial, dan fenomena 

matematika.  

Jones (2000) mengemukakan alasan 

penting representasi masuk dalam salah satu 

standar proses pembelajaran matematika oleh 

NCTM yaitu: 

1. Kelancaran dalam melakukan translasi di 

antara berbagai jenis representasi yang 

berbeda merupakan kemampuan dasar 

yang perlu dimiliki siswa untuk 

membangun suatu konsep dan berpikir 

matematika; 

2. Ide-ide matematika yang disajikan guru 

melalui berbagai representasi akan 

memberikan pengaruh yang sangat besar 

terhadap siswa dalam mempelajari 

matematika; dan 

3. Siswa membutuhkan latihan dalam 

membangun representasikannya sendiri 

sehingga siswa memiliki kemampuan dan 

pemahaman konsep yang baik dan 

fleksibel yang dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah. 

Representasi yang digunakan dalam 

bentuk kata-kata, grafik, tabel, dan pernyataan 

adalah suatu pendekatan yang memberikan 

sebuah pemikiran dalam penerjemahan secara 

bebas oleh siswa untuk mempelajari konsep-

konsep matematika. Jadi penggunaan 

representasi yang tepat dan mamadai akan 

mempunyai sumbangan yang sangat besar 

bagi terbentuknya pemahaman konsep 

matematika. 

Abdurrahman dan Bintoro (2000) 

mengatakan bahwa, “Pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang secara sadar dan 

sistematis mengembangkan interaksi yang 

silih asah, silih asih, dan silih asuh antar 

sesama siswa sebagai latihan hidup di dalam 

masyarakat nyata”. Menurut Ibrahim dkk 

(2000) “Dalam penerapan pembelajaran 

kooperatif, dua atau lebih individu akan 

saling bergantung satu sama lain guna 

mencapai tujuan belajar secara bersama-

sama”. 
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Jadi pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang mengharuskan siswa 

untuk bekerja dalam suatu tim untuk 

menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, 

atau mengerjakan sesuatu untuk tujuan 

bersama. 

Model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dikembangkan oleh Spancer Kagan  

dengan melibatkan para siswa dalam me-

review bahan yang tercakup dalam suatu 

pembelajaran dan mengecek atau memeriksa 

pemahaman mereka mengenai isi pelajaran 

tersebut. Sebagai pengganti pertanyaan 

langsung kepada seluruh kelas, guru 

menggunakan struktur 4 langkah, yaitu: (1) 

penomoran (Numbering); (2) pengajuan 

pertanyaan (Questioning); (3) berpikir 

bersama (Heads together); (4) pemberian 

jawaban (Answering). 

Model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT adalah suatu metode pembelajaran yang 

membuat siswa memiliki ketergantungan satu 

sama lain, sehingga siswa akan saling bantu 

membantu dalam memahami materi yang 

diberikan. Selain itu, pembelajaran NHT juga 

mendorong siswa untuk memahami 

keseluruhan materi karena setiap siswa yang 

nomor kepalanya dipanggil bertanggung 

jawab akan kelompoknya. 

Penelitian yang relevan dilakukan 

oleh Parwanto (2007) yang menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan sebesar 11,43%, yaitu sebelum 

perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT sebesar 12,27% 

sedangkan setelah perlakuan 23,70%. Dan 

taraf kepercayaan siswa lebih meningkat 

sebesar 95%. 

Penelitian yang penulis lakukan 

memfokuskan pada kemampuan representasi 

matematis siswa. Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah Terdapat peningkatan kemampuan 

representasi matematis siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT). 

 

3.  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah eksperimen dengan bentuk penelitian 

pra-eksperimental. Rancangan penelitian yang 

digunakan One group pretest-posttest design. 

Rancangan penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

Tabel 1.  Rancangan Penelitian One Group 

Pretest-Posttest Design 

 

T1 X T2 

 

Keterangan : 

T1 : Pre-test 

T2 : Pos-ttest 

X  :Perlakuan model pembelajaran 

koopertif tipe NHT. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMPN 1 pemangkat. Teknik 

pengambilan sampel Random Sampling 

dengan kelas VIID sebagai kelas eksperimen. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu 

variabel bebas dan terikat. Variabel bebas 

disini yaitu pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. Sedangkan variabel terikatnya 

yaitu kemampuan representasi matematis 

siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes kemampuan 

representasi matematis. Teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah 

teknik pengukuran. Teknik pengukuran 

adalah cara pengumpulan data yang bersifat 

kuantitatif, untuk mengetahui tingkat atau 

derajat aspek tertentu  dibandingkan dengan 

norma tertentu sebagai satuan ukur yang 

relevan (Nawawi, 2005: 95). Teknik 

pengukuran yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah pemberian pre-test sebelum 

diberikan perlakuan dan pemberian post-test 

setelah diberikan perlakuan berupa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Alat pengumpulan data yang 

digunakan berupa tes hasil belajar yang 

memuat indikator representasi matematis.. 

Jenis tes yang digunakan adalah essay yang 

terdiri dari 5 item soal untuk pre-test dan 

post-test. Soal tes telah diujikan dengan 

memberikan hasil           yaitu terletak 

pada rentang 0,60 – 0,80, sehingga reliabilitas 

soal termasuk dalam kategori tinggi.  

Teknik analisis data yang digunakan 

untuk uji hipotesis adalah uji t satu sampel.  

Untuk mengetahui bagaimana peningkatan 

kemampuan representasi matematis siswa 

digunakan rumus normalized gain. 

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar 
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pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT terhadap kemampuan representasi 

matematis siswa yaitu dengan mencari effect 

size. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pengumpulan data selama 

penelitian, data yang diperoleh meliputi data 

hasil pre-test dan post-test. 

 

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test 

Keterangan 
Kelas Eksperimen 

Pre-test Post-test 

Rata-rata 41,18 70,78 

Standar Deviasi 16,57 13,42 

 

Berdasarkan data di atas, untuk 

mengetahui bagaimana peningkatan 

kemampuan representasi matematis siswa 

setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT digunakan rumus 

Normalized Gain. Dari hasil perhitungan 

diperoleh nilai Normalized Gain sebesar 

0,503 dengan kriteria sedang. 

Selanjutnya untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT terhadap kemampuan 

representasi  matematis  siswa,  digunakan 

rumus effect size. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh nilai effect size sebesar 

1,79 yang termasuk kriteria tinggi.  

Setelah dilakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas, ternyata data kelas 

eksperimen berdistribusi normal dan memiliki 

variansi yang homogen. Selanjutnya 

dilakukan uji-t satu sampel untuk uji 

hipotesis. Dari hasil uji-t  satu sampel 

diperoleh  thitung = 9,38 dan ttabel = 1,7011. 

Karena nilai thitung> ttabel yaitu 9,38> 1,7011, 

dengan demikian hipotesis diterima. Jadi 

dapat disimpulkan terdapat peningkatan 

kemampuan representasi matematis siswa 

setelah diterapkan pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. 

 Hasil analisis data memperlihatkan  

bahwa kemampuan representasi matematis 

siswa meningkat setelah diterapkan 

pembelajran kooperatif tipe NHT. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT memiliki dampak positif 

terhadap kemampuan representasi matematis 

siswa.  

 Meningkatnya kemampuan 

representasi matematis siswa disebabkan 

oleh, 1) siswa siberikan kesempatan untuk 

berfikir bersama dengan teman 

sekelompoknya dalam menyelesaikan soal 

yang mereka peroleh, siswabelajara berbagi 

ilmu dengan temannya dengan demikian 

siswa dilatih untuk merepresentasikan ide-ide 

mereka kepada temannya, seperti yang 

dikemukakan oleh Jones (Fadillah, 2010) 

“Siswa membutuhkan latihan dalam 

membangun representasikannya sendiri 

sehingga siswa memiliki kemampuan dan 

pemahaman konsep yang baik dan fleksibel 

yang dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah”, 2) siswa masing-masing kelompok 

dengan nomor yang sama, yang disebutkan 

guru mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya ke depan kelas, hal ini 

memupuk rasa tanggung jawab siswa dan 3) 

siswa menuliskan hasil pembahasan diskusi 

kelompok dengan bahasa mereka sendiri, 

sehingga dapat meningkatkan representasi 

matematis siswa. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh setelah melakukan analisis dan 

pembahasan terhadap masalah yang telah 

dikemukakan dalam penelitian ini, dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat peningkatan kemampuan 

representasi matematis siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan normalized gain sebesar 

0,503 dan dikategorikan sedang. 

2. Pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa dengan 

kriteria effect size sebesar 1,79 dan 

termasuk kategori tinggi. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)peningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis siswa, 2)peningkatan prestasi belajar matematika siswa. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 Gombong 

tahun pelajaran 2014/2015. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP N 3 Gombong 

tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 32 siswa. Pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan 

dokumentasi. Semua data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Dengan memalui model 

Connected Mathematic Project (CMP) berbantu media puzzle yang terdiri dari tiga tahapan yaitu 

Launch (mengajukan), Explore (mengeksplorasi) dan Summarize (menyimpulkan). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa kelas VII A SMP N 3 

Gombong tahun pelajaran 2014/2015 mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II setelah 

dilaksanakan pembelajaran melalui model CMP berbantu media puzzle. Berdasarkan hasil analisis 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran melalui model CMP berbantu media puzzle 

menunjukkan bahwa persentase rata-rata keterlaksanaan pada siklus I ke siklus II meningkat. Rata-

rata nilai observasi kemampuan komunikasi matematis siswa pada siklus I ke siklus II meningkat. 

Kemudian untuk rata-rata nilai tes kemampuan penalaran dan komunikasi matematis pada siklus I 

ke siklus II meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model CMP berbantu media puzzle dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 

Gombong tahun pelajaran 2014/2015. 

 

Kata Kunci : Kemampuan penalaran matematis, kemampuan komunikasi matematis, model 

Connected Mathematic Project (CMP), dan media puzzle.  

 

1. PENDAHULUAN  

Matematika merupakan ilmu universal 

yang mendasari perkembangan teknologi dan 

berperan penting dalam berbagai disiplin 

ilmu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita 

tidak terlepas dari kegiatan yang 

membutuhkan matematika. Oleh karena itu 

mata pelajaran matematika merupakan 

pelajaran yang potensial untuk di ajarkan 

kepada siswa dalam setiap jenjang 

pendidikan, untuk membekali siswa dengan 

kemampuan logis, kritis, dan sistematis serta 

kemampuan berkerja sama sehingga dapat 

tercapai kualitas sumber daya manusia yang 

sesuai tujuan pendidikan nasional. 

Menurut Depdiknas (2008: 2) tujuan mata 

pelajaran matematika diajarkan di sekolah 

adalah agar siswa memiliki kemampuan: (1) 

Memahami konsep matematika, (2) 

Menggunakan penalaran pada pola dan sifat 

matematika, (3) Memecahkan masalah, (4) 

Mengkomunikasikan gagasan, (5) Memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan. Dalam tujuan pembelajaran 

matematika, kemampuan penalaran dan 

komunikasi merupakan kemampuan yang 

penting untuk di tingkatkan atau 

dikembangkan. Seperti pendapat Turmudi 

(Haerudin, 2014:240) mengemukakakn 

bahwa aspek komunikasi dan penalaran 

hendaknya menjadi aspek penting dalam 

pembelajaran matematika. Karena penalaran 

matematika merupakan suatu kebiasaan otak 

yang apabila dikembangkan dengan baik dan 

konsisten maka akan memudahkan dalam 

mailto:kurniasih.nila@yahoo.co.id
mailto:Atik.kusuma08@gmail.com
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mengkomunikasikan matematika baik secara 

tertulis/lisan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan di SMP N 3 

Gombong pada siswa kelas VIIA kemampuan 

Penalaran dan komunikasi siswa tersebut 

masih tergolong randah. Pembelajaran yang 

berpusat pada guru dan kurangnya guru 

menggunkan media dalam pembelajaran juga 

berpengaruh dalam hal ini. Oleh karena itu 

salah satu alternative peneliti memiliki 

alternatif untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis siswa 

kelas VIIA SMP Negeri 3 Gombong tahun 

pelajaran 2014/2015 dengan menggunakan 

model Connected Mathematics Project 

(CMP) yang berbantu media puzzle.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui peningkatkan kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematika siswa 

kelas VIIA SMP Negeri 3 Gombong melalui 

model CMP berbantu media Puzzle. (2) untuk 

mengetahui peningkatan prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIIA SMP Negeri 3 

Gombong melalui model CMP berbantu 

media Puzzle.  

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

HIPOTESIS  

Penalaran atau reasoning berasal dari kata 

“nalar” yang menurut KBBI yaitu suatu 

pertimbangan baik atau buruk, dan suatu 

aktivitas yang memungkinkan seseorang 

untuk berpikir logis; jangkauan pikir; 

kekuatan pikir. Keraf dalam Shadiq Fadjar 

(2004:2) menyatakan bahwa penalaran adalah 

suatu proses berpikir dengan menghubungkan 

bukti, fakta, atau evidensi  untuk menarik 

suatu kesimpulan. Oleh karena itu 

kemampuan penalaran dalam matematika 

merupakan merupakan suatu fondasi yang 

penting serta merupakan dua hal yang penting 

dan tidak dapat dipisahkan.  

Depdiknas dalam Wardhani (2004:3) 

megemukakakn bahwa “matematika dan 

penalaran matematika merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi 

matematika dipahami melalui penalaran dan 

penalaran dilatihkan melaui belajar 

matematika”. Sehingga kemampuan 

penalaran merupakan suatu proses yang 

diawalai dengan suatu proses berfikir yang 

akhirnya berujung pada suatu penarikan 

kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. 

Indikator kemampuan penalaran menurut 

Departemen Pendidikan Nasional dalam 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 

506/C/PP/2004 yaitu :  

(1)mengajukan dugaan (conjectures), 

(2)dapat melakukan manipulasi 

matematika, (3)menarik kesimpulan, 

menyusun bukti, serta memberikan alasan 

atau bukti terhadap kebenaran solusi,  

(4)dapat menarik suatu kesimpulan dari 

pernyataan, (5)memeriksa kesahihan suatu 

argument, (6)menemukan pola atau sifat 

dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

 

Selain kemampuan penalaran 

kemampuan komunikasi juga penting dalam 

pembelajaran matematika. Komunikasi dalam 

bahasa Inggris: Communication berasal dari 

kata “communicare”, yang berarti ”berbicara 

bersama, berunding, berdiskusi dan 

berkonsultasi, satu sama lain”. Dan secara 

umum komunikasi adalah pengiriman dan 

penerimaan pesan/berita antara dua orang 

atau lebih sehingga pesan yang dimaksud 

dapat dipahami oleh penerima pesan. Selain 

itu komunikasi juga merupakan kemampuan 

untuk menggunakan bahasa matematik guna 

mengekspresikan gagasan matematik dengan 

argument dengan tepat, singkat dan logis 

(Wirapuspita Gara, 2014:259). Matematika 

merupakan bahasa yang universal karena satu 

simbol matematika dapat dipahami oleh 

semua orang di dunia. Menurut Baroody 

dalam Wahid Umar (2012:4), ada dua alasan 

kemampuan komunikasi matematis 

merupakan kemampuan yang penting dalam 

pembelajaran matematika, yaitu: 

a)  Mathematics as language, 

matematika sebagai bahasa, bukan hanya 

sekedar alat bantu berfikir (a tool aid 

thinking), alat untuk menemukan pola 

atau menyelesaikan masalah tetapi 

matematika juga sebagai “ an invaluable 

tool for communicating a variety of ideas 

clearly, precisely, and succinty” dan b) 

Mathematics learning a social activity, 

yaitu sebagai aktivitas sosial dalam 

pembelajaran matematika, interaksi antar 

siswa, antara siswa dan guru. 

Jadi komunikasi matematis merupakan 

suatu media dalam proses pembelajaran 
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matematika dikelas. Dimana proses 

komunikasi dapat dilakuakan secara tertulis 

maupun secara lisan. Menurut Susanto, 

(2013:239) adapun aspek-aspek yang 

berpengaruh dalam kemampuan komunikasi 

yaitu: representasi (representation), 

mendengar (Listening), membaca (Reading), 

diskusi (Discussing), menulis (Writing). 

Menurut NCTM dalam Susanto (2013:215) 

untuk melihat seberapa besar kemampuan 

komunikasi matematis yang dimiliki oleh 

siswa dalam pembelajaan matematika antara 

lain: 

a) Siswa dapat mengekspresikan ide 

matematik secara lisan, tulisan, 

mendemonstrasikan dan menggambarkan 

dalam bentuk visual,  

b) Siswa dapat memahami, 

menginterpretasikan dan menilai ide 

matematik dalam bentuk tulisan/visual, 

c) Siswa dapat menggunakan istilah,  notasi  

dan struktur matematik. 

Model pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Connected 

Mathematics Project (CPM). Model ini 

dikembangkan di negara Michigan. Model 

CMP merupakan suatu model pembelajaran 

yang berpusat pada siswa sehingga guru 

hanya berperan sebagai fasiltator. Menurut 

Lappan dalam Adi Asmara (2011:133) 

“pembelajaran Connected Mathematics 

Project (CMP) adalah pendekatan 

pembelajaran matematika yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk membangun 

pengetahuan matematikanya sendiri”. Dimana 

tahapan model CMP ini terdiri dari tiga 

tahapan yaitu Launch (mengajukan), Explore 

(mengeksplorasi) dan Summarize 

(menyimpulkan). Media pembelajaran 

merupakan hal yang pentin dalam 

pembelajaran. Karema media pembelajaran 

dapat menjadi jembatan bagi siswa untuk 

membantu siswa memahami sifat matematika 

yang abstrak. Media pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah puzzle. 

Media puzzle merupakan media 

manipulative yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran bangun datar di SMP. Menurut 

Fanky dalam Marta Sari ( 2014 : 218 ) puzzle 

adalah sebuah permainan untuk menyatukan 

kepingan pecahan untuk membentuk sebuah 

gambar yang telah ditentukan. Sedangkan 

Stevane dalam Marta Sari ( 2014 : 218 ) 

mengatakan Suatu puzzle merupakan suatu 

masalah atau misteri yang dipecahkan dengan 

kepandaian dan kreativitas. Sehingga media  

puzzel adalah sebuah permainan yang 

memerlukan kepandaian dan kreativitas untuk 

menyatukan kepingan/pecahan dalam 

membentuk sebuah gambar/bentuk tertentu. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action 

Research (CAR). Penelitian tindakan kelas ini 

menggunakan model action research spiral 

yang dikembangkan oleh Kemmis dan 

Mc.Taggart. dimana penelitian ini 

dilaksanakan dalam beberapa siklus, yang 

setiap siklusnya meliputi tahapan perencanaan 

(planning), pelaksanaan (action), observasi 

(observation), dan refleksi (reflection). 

Subyek penelitian ini adalah siswa 

kelas VIIA SMP Negeri 3 Gombong tahun 

pelajaran 2014/2015, dengan jumlah 32 

siswa. Obyek penelitian ini adalah 

keseluruhan proses dan hasil dalam 

pembelajaran matematika. Penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan bersifat deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan menggunkan observasi, 

tes dan dokumentasi. Dimana instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulan data pada 

penelitian ini dengan menggunakan lembar 

observasi pembelajaran CMP,  lembar 

observasi untuk kemampuan komiunikasi 

matematis siswa, dan tes kemapun penalaran 

dan komunikasi matematis. Penelitian ini 

dikatakan berhasil dengan kriteria baik 

minimal mencapai 76% dan pembelajaran 

dikatakan tuntas apabila ketuntasan klasikal 

mencapai 75% dengan KKM 75. 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil observasi dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung pada setiap 

siklusnya. Observasi pada siklus I maupun 

siklus II dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 

pertemuan ke-1, dan pertemuan ke-2. Untuk 

hasil observasi pelaksanaan pembelajaran 

dengan model CMP pada siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan. Peningkatan ini 

dapat dilihat dari tahap model CMP yaitu dari 

pengungkapan pendapat, pengumpulan 

berbagai sumber dan sampai pada penarikan 

kesimpulan. Hal ini menunjukan bahwa 
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pelaksanaan pembelajaran dengan model 

CMP sudah terlaksana dengan baik dan sesuai 

dengan tahapan yang ada pada model CMP. 

Dalam kemampuan penalaran 

matematis siswa mengalami peningkatan. Hal 

ini ditunjukan pada siswa yang masih ragu-

ragu dalam mengajukan dugaan dari apa yang 

difikirkannya. Siswa masih binggung dalam 

melakukan manipulasi matematika terutama 

dalam penggunaan rumus yang ada, siswa 

masih jarang menuliksan kesimpuan pada 

akhir jawaban, sampai pada siswa belum 

dapat menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Melalui rencana yang ada pada refleksi untuk 

siklus II mengalami peningkatan. Dari siswa 

yang masih ragu-ragu mengajukan dugaan 

sampai siswa tidak ragu-ragu lagi, siswa 

mampu melakukan manipulasi matematis dan 

sudah mampu menggunkan rumus secara 

benar. Kemudian siswa dapat menuliskan 

kesimpulan dengan benar sampai siswa 

mampu menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Untuk kemampuan komunikasi 

matematis siswa juga menunjukan 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dimana  

siswa masih ragu-ragu dalam 

mengekspresikan ide matematik secara lisan, 

dan harus ditunjuk terlebih dahulu baru mau 

mengungkapan ide yang difikirkannya, 

Kemudian siswa menjadi tidak ragu-ragu lagi 

dan tidak perlu ditunjuk  untuk 

mengungkapan ide yang dimilikinya. Setelah 

itu pada cara siswa menilai ide matematik 

dalam bentuk tulisan dan penggunaan istilah,  

notasi  serta struktur matematik siswa masih 

belum sesuai dan kurang lengkap. Pada siklus 

II siswa dalam menilai ide matematik menjadi 

lebih runtut dan penggunaan istilah, notasi 

dan struktur matematika menjadi lebih 

lengkap. 

Penelitian ini dapat dikatakan berhasil 

dengan kriteria baik minimal mencapai 76% 

dan pembelajaran dikatakan tuntas apabila 

ketuntasan klasikal mencapai 75% dengan 

KKM 75. Untuk hasil tes kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis siswa 

ini mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. Pada siklus I hasil tes yang 

diperoleh masih banyak siswa yang belum 

mencapai KKM. Dan hasil yang diperoleh 

masih tergolong dalam kategori cukup. 

Kemudian dengan pemberian latihan yang 

lebih pada siklus II hasil tes mengalami 

peningkatan dari siklus sebelumnya dan hasil 

yang diperoleh tergolong dalam kategori baik. 

Sehigga tes prestasi belajar siswa dari siklus I 

ke siklus II mengalami peningkatan. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan penelitian didapat bahwa siswa 

dapat menggungkapkan ide melakukan 

manipulasi, menarik kesimpulan sampai pada 

menemukan pola untuk membuat generalisasi 

sudah dikatakan baik. Selain siswa mampu 

mengungkapan ide yang difikirkan dengan 

baik siswa juga sudah bias menilai ide 

tersebut dari masih salah dan kurang runtut 

menjadi runtu dan lebih efisien atau dapat 

dikatan sesuai dengan yang diharapkan. 

Kemudian siswa juga dalam menggunakan 

simbol dan juga notasi sudah sesuai dan 

sudah tepat. Dari hasil-hasil tersebut dapat 

dikatakan kemampuan penalaran siswa dari 

yang masih kurang baik, ragu-ragu menjadi 

lebih baik dan menjadi lebih baik lagi serta 

sesuai dengan yang diharapakan oleh peneliti. 

Berdasarkan data-data yang ada 

diperoleh diperoleh rata-rata lembar 

keterlaksanaan pembelajaran CMP 

mengalami peningkatan dari siklus I dengan 

kategori baik ke siklus II dengan kategori 

sangat baik. Untuk observasi kemampuan 

komunikasi matematis siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I dengan kategori 

cukup  ke siklus II dengan kategori baik. 

Rata-rata nilai tes kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematis siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I dengan kategori 

cukup ke siklus II dengan kategori baik. 
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Abstract 

 

This research purpose is to increase the learning achievement by using modification of 

direct learning on the learning of analytical geometry. The modifications of direct learning 

showed by four phase, 1) Explaining the material, 2) Doing exercise, 3) Test, and 4) 

material guidance for remedial or enrichment . This research was done by action research. 

The data took from 42 mathematic student of STKIP PGRI Pacitan on march to july 2014. 

The student assessment in every action cycle showed by Test in every last meeting in every 

cycle. The result showed that in the first cycle there were 39,02 % had complete the test, the 

second cycle there were 50% cycle, the third cycle 73,81% and the last cycle there were 

88.10%. it mean that there is increasing on student achievement. It mean that, by using of 

modification direct learning can be increasing the student achievement in the analytical 

geometry test and understanding and the self efficacy. 

 

Keyword : direct learning, student achievement, self-efficacy 

 
1. PENDAHULUAN 

Geometri analitik adalah salah satu 

mata kuliah wajib yang diberikan kepada 

mahasiswa pada jurusan pendidikan 

matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik 

Indonesia Pacitan (STKIP PGRI 

Pacitan).Mata kuliah ini dianggap sebagian 

besar mahasiswa sebagai mata kuliah yang 

sulit. Berdasar pada data nilai akhir untuk 

mata kuliah geometri analitik pada tahun 

pelajaran 2012/2013 hanya sebanyak 

30%yang memperoleh nilai memuaskan (nilai 

dengan kualifikasi A dan B). Ini 

menunjukkan bahwa perlu adanya suatu 

upaya untuk mengoptimalkan pencapaian dari 

mata kuliah geometri analitik tersebut. 

Keberhasilan pembelajaran, 

termasuk dalam pembelajaran geometri 

analitik dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

salah satu diantaranya adalah pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran 

tersebut. Samuelsson( 2009:69) menyebutkan 

bahwa, “Teaching approach impacting 

mathematical proficiency”. Samuelsson 

mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran 

memberikan dampak bagi kecakapan 

matematika.Lebih lanjut Samuelsson 

(2009:71) menyatakan “In this study, it is 

obvious that different teaching approaches 

have different impacts on different aspects of 

students’ mathematical proficiency”. 

Menurut Samuelsson, dalam studinya 

(penelitiannya) memberikan kejelasan yang 

nyata bahwa perbedaan pendekatan 

pembelajaran akan menghasilkan dampak 

yang berbeda pada aspek kecakapan 

matematika siswa.  

Selain pendekatan pembelajaran, 

potensi yang dimiliki pembelajar 

(mahasiswa) juga mempengaruhi 

keberhasilan suatu prosespembelajaran. 

Potensi tersebut salah satunya adalah efikasi 

diri mahasiswa.Stevens, Olivarez dan 

Hamman (2006) menyebutkan bahwa efikasi 

diri merupakan prediktor yang lebih kuat 

terhadap prestasi belajar matematika 

dibandingkan dengan kemampuan mental 

secara umum. Demikian juga Del Siegle dan 

McCoach (2007) yang menyebutkan bahwa 

efikasi diri mahasiswa yangtinggi akan 

berpengaruh besar terhadap prestasi belajar 

matematika mahasiswa khususnya. 
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Berdasar pemikiran di atas, maka 

usaha untuk memperbaiki proses 

pembelajaran hendaknya bertumpu pada 

pendekatan yang digunakan dan perhatian 

terhadap potensi mahasiswa yang 

berpengaruh terhadap pencapaian prestasi 

belajar. Untuk pendekatan pembelajaran, 

dosen dapat menggunakan pendekatan yang 

biasa disebut dengan pendekatan inovatif 

(baru) ataupun mempertahankan pendekatan 

pembelajaran yang lama (konvensional), 

akan tetapi memodifikasinya sedemikian 

rupa sehingga kekurangan dan kelemahan 

pembelajaran konvensional tersebut dapat 

diminimalisir.  

Melihat karakteristik mata kuliah 

geometri analitik, maka sebenarnya dosen 

tidak harus merubah total pendekatan 

pembelajaran yang digunakannya, tetapi 

dapat dengan memodifikasinya. Pendekatan 

konvensional yang sering digunakan dosen 

dalam menyampaikan mata kuliah ini adalah 

dengan pembelajaran langsung.Pembelajaran 

langsung atau direct instruction dikenal 

dengan sebutan active teaching.Pembelajaran 

langsung juga dinamakan whole-class 

teaching. Penyebutan itu mengacu pada gaya 

mengajar dimana guru terlibat aktif dalam 

mengusung isi materi pelajaran kepada 

peserta didik dan mengajarkannya secara 

langsung kepada seluruh kelas (Agus 

Suprijono, 2010:47).Tetapi 

kecenderungannya adalah dosen terbawa 

pada situasi dimana mahasiswa duduk 

mendengarkan penjelasan dosen, kemudian 

dosen memberikan latihan, dan mahasiswa 

mengerjakan latihan yang diberikan dosen 

tersebut. 

Pembelajaran langsung tersebut di 

atas dapat dimodifikasi dengan 

menstrukturkan bagian-bagian kegiatan pada 

pembelajaran (perkuliahan) dan perhatian 

terhadap urutan dari bagian-bagian 

tersebut.Bagian-bagian dalam pembelajaran 

langsung tersebut adalah penyajian materi, 

latihan dan umpan balik (feedback), tes, dan 

pendampingan (asistensi).Modifikasi dengan 

strukturisasi dan urutan kegiatan tersebut 

diselaraskan dengan karakteristik materi 

geometri analitik dan potensi efikasi diri 

mahasiswa. 

 

2. KAJIAN TEORI 

2.1. Pembelajaran Langsung yang 

Termodifikasi 

Pembelajaran langsung atau direct 

instruction dikenal dengan sebutan active 

teaching. Pembelajaran langsung 

dirancang untuk pengetahuan prosedural, 

pengetahuan deklaratif (pengetahuan 

faktual) serta berbagai 

keterampilan.Pembelajaran langsung 

dimaksudkan untuk menuntaskan dua 

hasil belajar yaitu penguasaan 

pengetahuan yang distrukturkan dengan 

baik dan penguasaan keterampilan (Agus 

Suprijono, 2010:47).Pada penelitian ini 

pembelajaran langsung dimodifikasi 

melalui empat fase pembelajaran, yaitu 

fase I atau fase penyampaian 

pengetahuan dan keterampilan, fase II 

atau fase latihan dan pembimbingan 

latihan, fase III atau fase penugasan, dan 

fase IV atau fase asistensi.Jabaran 

kegiatan untuk masing-masing fase dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.Pelaksanaan Pembelajaran Langsung yang Termodifikasi 

Fase Perilaku Dosen Perilaku Mahasiswa 
Fase-I 
 

Menyampaikan tujuan perkuliahan dan 

memberikan materi perkuliahan yang 

didukung dengan  

Memperhatikan dan memahami 

dengan baik apa yang disampaikan 

dosen 
Fase-II Membimbing latihan dan memberikan 

feedback (masukan) 
menyelesaikan soal latihan dan 

memperhatikan feedback yang 

diberikan dosen 
Fase-III Memberikan tes yang terdiri dari tes 

harian, tes sisipan, dan tes akhir 
Menyelesaikan tugas yang diberikan 

dosen 
Fase-IV Mendampingi (asistensi) dan 

memberikan remedial bagi mahasiswa 

yang tertinggal 

Mengikuti kegiatan asistensi dengan 

baik 
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2.2. Efikasi Diri 

Teori afikasi diri (self-efficacy) 

merupakan cabang dari Social Cognitive 

Theory yang dikemukakan oleh Albert 

Bandura. Beberapa asumsi  awal dan 

mendasar dari teori kognitif sosial 

Bandura adalah Learning  Theory  yang 

berasumsi bahwa manusia cukup fleksibel 

dan sanggup mempelajari beragam 

kecakapan bersikap maupun berperilaku, 

dan bahwa titik pembelajaran terbaik dari 

itu semua adalah adanya pengalaman-

pengalaman  tak  terduga  (Various 

experience).  

 

2.3. Prestasi Belajar Matematika 

Saifudin Azwar (2000:9) mengemukakan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai oleh siswa dalam belajar yang 

ditunjukkan dengan nilai.Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2005:895) kata 

prestasi mempunyai arti hasil yang telah 

dicapai (dari yang telah dilakukan, 

dikerjakan, dan sebagainya). Dari 

pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian prestasi belajar 

matematika adalah hasil kegiatan belajar 

yang telah dicapai oleh siswa selama 

periode tertentu dan merupakan indikator 

perkembangan dan penguasaan 

pengetahuan siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran matematika. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang memberikan 

ruang bagi sekelompok pendidik untuk dapat 

mengorganisasikan praktek pembelajaran 

mereka dan dan belajar dari pengalaman 

mereka  sendiri. Mereka dapat mencoba 

suatu gagasan perbaikan dalam praktek 

pembelajaran mereka,dan melihat pengaruh 

nyata dari upaya itu (Wiriaatmadja, 

2005:13). Pelaksanaan PTK dilakukan 

melalui kerjasama dengan peneliti dan rekan 

pengajar lain sebagai kolaborator. Tugas dari 

kolaborator disini yaitu mengawasai proses 

tindakan yang diberikan pada proses 

pembelajaran dan pada saat asistensi. 

Penelitian ini melalui beberapa tahapan yang 

berkembang menjadi suatu siklus penelitian. 

Tahap-tahap (siklus) yang harus ditempuh 

agar berjalan dengan lancar adalah 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

refleksi dengan mengadopsi proses 

penelitian tindakan model Kemis & MC. 

Taggart (Akbar, 2009:28). 

Prosedur PTK dalam penelitian ini 

didesain untuk 4  siklus, dengan tiap siklus 

dilaksanakan dalam 3 kali dan 4 kali tatap 

muka. Tindakan pada tiap siklus adalah (1) 

Perencanaan, (2) Implemetasi Tindakan, (3) 

Observasi dan Evaluasi, dan (4) Analisis dan 

Refleksi. Pada tahap implementasi tindakan 

ini setiap fase dari pembelajaran langsung 

yang termodifikasi itu muncul.Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan 

April s.d. Juli 2014, pada mahasiswa 

semester genap, program studi pendidikan 

matematika kelas B sebanyak 42 mahasiswa 

di STKIP PGRI Pacitan tahun akademik 

2013/2014. Penilaian peserta didik berupa 

hasil tes pada tiap siklus dan efikasi diri 

mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran 

selama penelitian berlangsung. 

Penilaian peserta didik berupa hasil 

tes, keaktifan, dan responsi  peserta didik 

terhadap kegiatan pembelajaran 

selamapenelitianberlangsung. Metode 

pengumpulan data yang sesuai digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Metode Tes, 

Metode Observasi, dan Metode 

Angket.Analisis data dilakukan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar mahasiswa 

dan untuk mengetahui peningkatan yang 

terjadi dari setiap siklus dari model yang 

sedang dilakasanakan. Kriteria kentuntasan 

minimal dari tes yang dilakukan setiap siklus 

yaitu 60. Sedangkan untuk mengetaui tingkat 

efikasi diri mahasiswa dilakukan dengan 

membuat kategori dari hasil angket. Analisis 

data kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap: 

pemaparan data, reduksi data, kategorisasi 

data, penafsiran pemaknaan, dan 

penyimpulan hasil analisis. Reduksi data 

adalah proses penyederhanaan data yang 

dilakukan melalui proses seleksi, 

pengelompokan, dan pengorganisasian data 

mentah menjadi sebuah informasi yang 

bermakna. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan pembelajaran langsung 

yang termodifikasi dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada mahasiswa STKIP 

PGRI Pacitan jurusan pendidikan 
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matematika untuk mata kuliah Geometri 

Analitik.Hal ini terlihat dari meningkatnya 

jumlah mahasiswa yang tuntas dari setiap 

siklusnya.Kriteria mahasiswa yang tuntas 

adalah mahasiswa yang nilainya lebih besar 

atau sama dengan 60. Berikut ini adalah 

tabel rekapitulasi banyaknya mahasiswa 

yang tuntas 

 

 

Tabel 2. Banyak Mahasiswa yang Tuntas dari Setiap Siklus 

 Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 Siklus 4 

Banyak mahasiswa “Tuntas” 16 21 31 37 

Persentase Ketuntasan 39.02 % 50 % 73.81 % 88.10 % 

Rata-rata prestasi belajar 58.29 60.64 71.21 80.45 

 

Pada siklus pertama, pembelajaran 

belum menggunakan pembelajaran langsung 

yang termodifikasi tetapi menggunakan 

pembelajaran langsung murni.Artinya dosen 

menyampaikan materi dan siswa 

memperhatikan penjelasan dosen.Pada siklus 

pertama, materi yang dipelajari adalah materi 

yang cenderung sederhana dan relatif mudah 

yaitu sistem koordinat kartesius pada bidang 

dan persamaan garis lurus.Pada tabel 1 

terlihat bahwa pada siklus 1 sebanyak 16 

mahasiswa tidak tuntas dari 42 mahasiswa 

yang ada.  

Pada siklus kedua sampai siklus ke 

empat, materi yang dipelajari mahasiswa 

semakin kompleks dan sulit seperti sistem 

koordinat ruang, persamaan bidang dan 

berkas bidang, persamaan garis lurus pada 

ruang, persamaan bola dan persamaan 

berderajat tiga. Walaupun materi yang 

dipelajari semakin sulit dan kompleks, dengan 

diterapkannya pembelajaran langsung yang 

termodifikasi dapat meningkatkan angka 

ketuntasan terhadap materi yang 

dipelajari.Seperti terlihat pada tabel 1, 

peningkatan jumlah mahasiswa yang tuntas 

dari siklus pertama ke siklus kedua adalah 

sebesar 10.98 %, dari siklus kedua ke siklus 

ketiga sebesar 23.81 %, dan dari siklus ketiga 

ke siklus keempat adalah sebesar 14.29 %.  

Selain dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika pada materi geometri 

analitik, pembelajaran langsung yang 

termodifikasi dapat meningkatkan efikasi diri 

mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran 

geometri analitik.Dari 42 mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran, sebanyak 27 

mahasiswa atau sebesar 64.29 % mengalami 

peningkatan efikasi diri.  

Peningkatan prestasi belajar di atas 

juga didukung dengan hasil observasi 

terhadap beberapa aspek dari perilaku 

mahasiswa.Aspektersebut antara lain adalah 

aspek antusiasme mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran, kemandirian dalam 

latihan, ketuntasan dalam latihan, 

kemandirian dalam tes, dan sikap kritis dan 

rasa ingin tahu.Aspek-aspek tersebut dari 

setiap siklus mengalai peningkatan dan ada 

beberapa yang tetap (konstan).Berikut 

dipaparkan gambar grafik rekapitulasi hasil 

observasi masing-masing aspek yang diamati. 

  

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pembelajaran langsung yang 

termodifikasi dapat meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa pada mata kuliah geometri 

analitik. Pada pembelajaran siklus pertama 

ketuntasan belajar sebesar 39.02%, siklus 

kedua sebesar 50%, siklus ketiga sebesar 

73.81%, dan siklus keempat sebesar 

88.10%.Rata-rata prestasi belajar juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus pertama 

rata-rata prestasi belajarnya adalah 58.29, 

pada siklus kedua memiliki rata-rata 60,64, 

pada siklus ketiga memiliki rata-rata 71.21, 

dan pada siklus keempat memiliki rata-rata 

80.45.Pada akhir siklus pembelajaran, efikasi 

diri mahasiswa mengalami peningkatan 

sebesar 4.13%. 
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Gambar 1. Rekapitulasi Hasil Observasi setiap Siklus 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja guru 

matematika SMP di Kabupaten Ende. Instrumen penilaian yang dikembangkan terdiri dan 

angket, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Prosedur pengembangan 

instrumen dalam penelitian ini mengacu sumber dari Djemari Mardapi, yang terdiri dari: 

1)menyusun spesifikasi instrumen; 2) menulis instrumen; 3) menentukan skala instrumen; 

4) menentukan sistem penskoran; 5) menelaah 6) melakukan uji coba; 7) menganalisis 

instrumen; 8) merakit instrumen; 9) melaksanakan pengukuran; dan 10) menafsirkan hasil 

pengukuran. Adapun subjek penelitian adalah para siswa SMP di Kabupaten Ende pada uji 

coba tahap 1 (uji coba kelompok kecil) sebanyak 20 orang dan pada uji coba tahap II (uji 

coba luas) melibatkan 36 orang kepala sekolah, 36 orang teman sejawat, dan 540 orang 

siswa. Penentuan validitas isi dalam instrumen ini dilakukan melalui pendapat para ahli 

(exped judgment), validitas konstrak dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. 

Penentuan koefisien reliabilitas instrumen penilaian dilakukan dengan menggunakan Alpha 

Cronbach. Hasil penelitian menunjukkan: (1) penilaian kinerja guru matematika oleh siswa 

diperoleh loading factor berkisar antara 0,000 sampai 0,946 dengan koefisien Alpha sebesar 

0,833 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel; (2) penilaian kinerja guru matematika 

oleh teman sejawat diperoleh loading factor berkisar antara 0,033 sampai 0,859 dengan 

koefisien Alpha sebesar 0,900 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel; (3) penilaian 

kinerja guru matematika oleh kepala sekolah diperoleh loading factor berkisar antara 0,009 

sampai 0,791 denigan koefisien Alpha sebesar 0,880 maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel. 

 

Kata Kunci: pengembangan, instrumen, kinerja, guru matematika. 
 

1. PENDAHULUAN 

Penilaian kinerja guru dilaksanakan 

untuk mewujudkan guru yang professional. 

Melalui penilaian tersebut dapat memberikan 

kontribusi secara langsung pada peningkatan 

kualitas pembelajaran yang dilakukan, 

sekaligus membantu pengembangan karir 

guru sebagai tenaga profesional. Berdasarkan 

informasi yang dikumpulkan dari studi 

pendahuluan, penilaian terhadap kinerja guru 

di Kabupaten Ende lebih menekankan pada 

aspek profesional guru yang meliputi 

administrasi guru dan mekanisme 

pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan 

adanya keterbatasan penilaian kinerja guru 

tersebut, menyebabkan penilaian yang 

dilakukan kurang objektif sehingga hasil 

penilaiannya kurang menggambarkan 

kemampuan guru secara menyeluruh. Selain 

itu, belum tersedianya instrumen khusus 

untuk menilai kinerja guru mata pelajaran 

khususnya pelajaran matematika. Matematika 

merupakan ilmu yang dianggap cukup sulit, 

maka proses pembelajaran perlu dipersiapkan 

sebaik-baiknya agar siswa tidak mengalami 

kesulitan. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga 

kabupaten Ende tahun 2009-2012, Kabupaten 

Ende menduduki posisi paling akhir dimana 

4.541 peserta hanya 1.437 peserta yang 

dinyatakan lulus atau sebesar 31,65% 

dibanding pada tahun 2009 dengan persentase 
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kelulusan sebesar 47,40% dari 21 

Kabupaten/Kota yang ada di NTT.  

 

Tabel 1   Data Persentase Kelulusan Siswa 

SMP tahun 2009–2012 

No Tahun 
 Kelulusan 

(%) 

Tidak 

Lulus (%) 

1         2009 47,45 52,55 

2         2010 31,65 68,35 

3         2011 95,72 4,28 

4         2012 94,01 5,99 

` 

Faktor penyebab banyaknya siswa yang 

tidak lulus di Kabupaten Ende, dari keempat 

mata pelajaran yang diujikan, terdapat 

sebagian siswa yang tidak mencapai  standar 

nilai rata-rata kelulusan untuk mata pelajaran 

matematika. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini, perlu dikembangkan suatu instrumen 

khusus untuk menilai kinerja guru 

matematika di Kabupaten Ende yang sudah 

teruji secara empirik dan mudah digunakan.  

Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konstruk instrumen yang 

tepat secara teori untuk penilaian kinerja 

guru matematika SMP di Kabupaten 

Ende? 

2. Bagaimana karakteristik instrumen 

penilaian kinerja guru matematika SMP 

di Kabupaten Ende? 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan atau 

mengembangkan instrumen penilaian kinerja 

guru matematika SMP yang memenuhi syarat 

validitas dan reliabilitas sehingga dapat 

dijadikan sebagai alat yang standar untuk 

mengukur kinerja guru. Disamping itu, sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, secara spesifik penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh:  

1. Ketepatan konstruk instrumen penilaian 

kinerja guru matematika  yang valid dan 

reliabel berdasarkan indikator-indikator 

penilaian kinerja guru matematika SMP 

di Kabupaten Ende.  

2. Instrumen penilaian  yang valid dan 

reliabel untuk menilai kinerja guru 

matematika SMP di Kabupaten Ende. 

Ada dua manfaat yang diharapkan 

dapat diambil dari hasil penelitian 

pengembangan ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bentuk penilaian 

kinerja guru yang valid dan reliabel guna 

menilai kinerja guru khususnya guru 

matematika  di Kabupaten Ende.  

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Digunakan sebagai instrumen 

penilaian kinerja guru matematika 

SMP di Kabupaten Ende bagi kepala 

sekolah, teman sejawat (guru), siswa, 

dan penilai untuk menilai kinerja guru 

matematika SMP di Kabupaten Ende.   

b. Dijadikan bahan masukan kepada 

pihak penyelenggara (dalam hal ini 

dinas pendidikan pemuda dan 

olahraga (PPO) Kabupaten Ende 

untuk mensosialisasi uji kompetensi 

guru di Kabupaten Ende sebagai 

persiapan untuk mengikuti sertifikasi 

guru.   

c. Memberikan informasi bagi guru 

mengenai komponen dan indikator-

indikator yang perlu dimiliki dalam 

melaksanakan tugas-tugas keguruan.  

  

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

dan pengembangan dengan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Prosedur 

pengembangan instrumen penilaian kinerja 

guru matematika SMP ini mengikuti langkah 

pengembangan instrumen non tes mengacu 

sumber dari Djemari Mardapi. Prosedur 

pengembangan instrumen tersebut terdiri dari 

(1) menyusun spesifikasi instrumen, (2) 

menulis instrumen, (3) menentukan skala 

instrumen, (4) menentukan sistem penskoran, 

(5) menelaah instrumen, (6) melakukan uji 

coba, (7) menganalisis instrumen, (8) merakit 

instrumen, (9) melaksanakan pengukuran, dan 

(10) menafsirkan hasil pengukuran.   

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Ende dari bulan September-November 2013. 

Instrumen penilaian kinerja guru matematika 

SMP di Kabupaten Ende yang dikembangkan 

ditinjau dari konstruk teori berupa angket, 

observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan 

konstruk teori yang dikembangkan diatas, 

maka instrumen penilaian kinerja guru 

matematika ditinjau dari konstruk empirik 

adalah instrumen yang berupa angket. 
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Instrumen angket terbagi menjadi tiga 

klasifikasi (kelompok) yaitu instrumen 

penilaian kinerja guru matematika oleh siswa, 

teman sejawat, dan kepala sekolah. Subjek 

penelitian sebanyak 60 orang siswa pada uji 

coba tahap 1 dan pada uji coba tahap II  

melibatkan 36 orang kepala sekolah, 36 orang 

teman sejawat, dan 540 orang siswa. 

Validitas dan reliabilitas instrumen 

menggunakan validitas isi melalui pendapat 

para ahli, validitas konstrak dilakukan dengan 

menggunakan analisis faktor. Penentuan 

koefisien validitas empirik berdasarkan 

korelasi antara masing-masing item terhadap 

korelasi item total. Semua item yang 

mencapai koefisien korelasi minimal ≥ 0,30 

daya pembedanya dianggap memuaskan. 

Penentuan koefisien reliabilitas instrumen 

penilaian dilakukan dengan menggunakan 

Alpha Cronbach. Konstrak atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Alpha Cronbach ≥ 0,70. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis faktor konfirmatori.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Item yang dianalisis dipilih 

berdasarkan korelasi antara masing-masing 

item terhadap korelasi item total. Instrumen 

penilaian siswa terhadap kinerja guru 

matematika di Kabupaten Ende menggunakan 

angket terdapat sebanyak 32 item. Analisis 

berdasarkan instrumen ini, diperoleh 

sebanyak 3 item yang tidak valid karena 

memiliki koefisien korelasi < 0,30 yaitu item 

dengan no butir 12, 25, dan 32. Item-item 

tersebut tidak dikutkan dalam analisis. 

Dengan demikian analisis dilakukan terhadap 

29 item. Berdasarkan 29 item yang diikutkan 

dalam analisis, diperoleh nilai Alpha 

Cronbach sebesar 0,833. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

Hasil analisis faktor dengan menggunakan 

metode principal components analysis 

terbentuk 10 kelompok utama dengan variansi 

total 63, 370. 

  

 Untuk menentukan item-item dari 

setiap pernyataan menjadi suatu kelompok 

dilihat dari korelasi antar suatu item pada 

masing-masing kelompok/faktor yang 

terbentuk melalui Component Matrix.  Hasil 

analisis Component Matrix terdapat satu butir 

yang memiliki korelasi rendah pada setiap 

kelompok/faktor yaitu butir no 3. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan proses rotasi. 

 

 

Tabel 2 Komponen Rotasi Matrik Penilaian Kinerja Guru oleh Siswa 

Rotated Component Matrix
a 

Butir Component 
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

VAR00001 .924 .036 .033 .033 .080 .081 .073 .036 .052 .027 
VAR00002 -.052 -.022 -.010 -.023 .000 -.013 .060 .146 .843 .056 
VAR00003 -.028 .212 -.019 .176 -.171 .048 .141 .579 .136 .075 
VAR00004 .035 -.044 .262 .065 .021 .164 .122 .537 .210 -.212 
VAR00005 .048 .083 .946 .078 .064 .056 .033 .107 -.026 .055 
VAR00006 .159 .139 .091 -.119 .081 -.085 .003 .668 -.084 .283 
VAR00007 .174 .493 .253 -.066 -.109 .080 .079 .211 .082 -.131 
VAR00008 .016 .218 .118 .799 .049 .117 .138 .078 .001 .105 
VAR00009 -.003 -.001 .047 .272 .347 .086 -.020 .487 -.002 -.020 
VAR00010 .147 .234 .083 .064 .800 .116 .115 .067 .094 -.025 
VAR00011 .044 .811 .025 .106 .189 .125 .177 .078 .003 .000 
VAR00013 .003 .519 .142 .235 .282 .048 -.044 .104 .157 .135 
VAR00014 .103 .192 -.008 .117 .158 .031 .086 -.013 .802 .017 
VAR00015 .013 .047 .939 .057 .088 .026 .078 .079 -.003 .086 
VAR00016 .026 .137 .013 .828 .094 -.024 .001 .074 .094 .166 
VAR00017 .070 .120 .051 .060 .875 .017 .053 -.006 .060 .050 
VAR00018 -.044 .789 -.080 .192 .118 .005 .094 .011 .028 .070 
VAR00019 .075 .036 .048 .336 .079 .248 .383 .147 -.034 -.297 
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VAR00020 .407 .199 -.026 -.085 .182 .333 .186 .291 -.034 -.167 
VAR00021 .011 .078 -.004 .206 .007 -.061 .687 .056 .077 .009 
VAR00022 .101 .100 -.009 .100 -.011 .384 .164 .049 .060 .548 
VAR00023 .140 -.018 .137 .217 .010 .065 .167 .057 .013 .662 
VAR00024 -.128 .059 .022 .031 .176 -.032 .358 .298 .157 .359 
VAR00026 .022 .239 .087 -.146 .125 .204 .517 .061 .091 .089 
VAR00027 .124 .021 .055 -.006 .007 .071 .667 .022 -.002 .215 
VAR00028 .601 -.008 .043 -.011 .046 .344 .004 .073 -.007 .220 
VAR00029 .239 .078 .102 -.072 .032 .758 .008 .002 .003 .221 
VAR00030 .065 .074 .007 .167 .076 .766 .093 .059 .012 -.014 
VAR00031 .927 .022 .020 .055 .053 .020 .036 -.020 .003 .033 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Hasil rotasi matrik yang disajikan pada 

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua item 

memiliki korelasi yang tinggi dan mempunyai 

posisi yang jelas dalam suatu 

kelompok/faktor masing-masing yaitu: 

1. Faktor 1 terdiri atas: butir var 0001, 

dan var 0024 

2. Faktor 2 terdiri atas var 0011, var 0013, 

dan var 0018 

3. Faktor 3 hanya butir var 0015 

4. Faktor 4 terdiri atas: butir var 0007, var 

0008,  var 0009, dan var 0031 

5. Faktor 5 terdiri atas: butir var 0010, 

dan var 0017  

6. Faktor 6 terdiri atas: butir var 0016, var 

0019, var 0020, var 0028  dan var 0029 

7. Faktor 7 terdiri atas: butir var 0021, var 

0026, dan var 0027 

8. Faktor 8 terdiri atas: butir var 0003, var 

0004, var 0005, var 0006, dan var 0030 

9. Faktor 9 terdiri atas: butir var 0002, 

dan var 0014 

10. Faktor 10 terdiri atas: butir var 0022, 

dan var 0023  

Instrumen penilaian teman sejawat 

terhadap kinerja guru matematika di 

Kabupaten Ende menggunakan angket 

terdapat sebanyak 11 item. Analisis 

berdasarkan instrumen ini, menunjukkan 

bahwa semua item valid dengan nilai Alpha 

Cronbach sebesar 0,898. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

Hasil analisis faktor menunjukkan anti image 

correlation matrices  terdapat satu butir yang 

memiliki nilai korelasi kecil yaitu butir no 11. 

Item tersebut tidak dikutkan dalam analisis 

selanjutnya. Dengan demikian analisis 

dilakukan terhadap 10 item. Hasil analisis 

melalui principal components analysis 

terbentuk 2 kelompok utama dengan variansi 

total 65,358. 

 

Tabel 3 Komponen Matrik Instrumen 

Penilaian Kinerja Guru oleh Teman 

Sejawat 

Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

VAR00001 .594 -.033 
VAR00002 .727 -.166 
VAR00003 .859 -.056 
VAR00004 .786 .224 
VAR00005 .717 .076 
VAR00006 .821 .007 
VAR00007 .660 .423 
VAR00008 .797 -.443 
VAR00009 .737 -.498 
VAR00010 .616 .637 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
a. 2 components extracted. 

 

Hasil komponen matrik yang disajikan 

pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua item 

memiliki korelasi yang tinggi dan mempunyai 

posisi yang jelas dalam suatu 

kelompok/faktor. Maka tidak perlu dilakukan 

rotasi matrik. Pengelompokkan dari 10 item 

yang dianalisis terbentuk 2 faktor/kelompok 

utama yaitu: 

1. Faktor 1 terdiri atas: butir var 0001, var 

0002, var 0003, var 0004, var 0005, var 

0006, var 0007,var 0008, dan var 0009 

2. Faktor 2 hanya ada var 0010 
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Instrumen penilaian oleh kepala 

sekolah terhadap kinerja guru matematika di 

Kabupaten Ende menggunakan angket 

terdapat sebanyak 16 item. Analisis 

berdasarkan instrumen ini, diperoleh 

sebanyak 2 item yang tidak valid karena 

memiliki koefisien korelasi < 0,30 yaitu item 

dengan no butir 11, dan 13. Item-item 

tersebut tidak dikutkan dalam analisis. 

Dengan demikian analisis dilakukan terhadap 

14 item. Berdasarkan 14 item yang diikutkan 

dalam analisis, diperoleh nilai Alpha 

Cronbach sebesar 0,880 maka instrumen 

tersebut  dikatakan reliabel. Hasil analisis 

faktor dengan menggunakan metode principal 

components analysis diperoleh 4 kelompok 

utama dengan variansi total 72,665. Dari hasil 

analisis Component Matrix, terdapat 2 butir 

yang memiliki korelasi rendah pada setiap 

kelompok yaitu butir no 1, dan no 6. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan proses rotasi. 

  

Tabel  4 Komponen Rotasi Matrik 

Penilaian Kinerja Guru oleh Kepala 

Sekolah 

Rotated Component Matrix
a 

 Component 

1 2 3 4 

VAR00001 .128 .235 .701 .182 
VAR00002 .322 .422 .220 .406 
VAR00003 .450 .114 .155 .615 
VAR00004 .214 .728 .451 .084 
VAR00005 .167 .914 -.175 -.006 
VAR00006 -.061 .705 -.101 .534 
VAR00007 .204 -.016 .778 .449 
VAR00008 .869 -.026 -.001 .230 
VAR00009 .701 .521 .154 .005 
VAR00010 .086 -.005 .070 .794 
VAR00011 .040 -.143 .838 -.110 
VAR00012 .375 .368 .177 .643 
VAR00014 .770 .048 .293 .264 
VAR00016 .794 .227 .063 .101 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Hasil rotasi matrik yang disajikan pada 

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua item 

memiliki korelasi yang tinggi dan mempunyai 

posisi yang jelas dalam suatu 

kelompok/faktor masing-masing yaitu:  

1. Faktor 1 terdiri atas: butir var 0008, var 

0009, var 0015, dan var 0016 

2. Faktor 2 terdiri atas: butir var 0002, var 

0003, var 0004, var 0005, dan var 0006 

3. Faktor 3 terdiri atas: butir var 0007, dan 

var 00012 

4. Faktor 4 terdiri atas: var 0001, butir var 

0010, dan var 0014  
 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yang berkaitan dengan 

pengembangan instrumen penilaian kinerja 

guru matematika SMP di Kabupaten Ende 

sebagai berikut:  

1. Konstruk instrumen penilaian kinerja 

guru matematika SMP di Kabupaten 

Ende secara teoritis berupa angket, 

observasi, dan dokumentasi. Instrumen 

penilaian kinerja guru matematika  

ditinjau dari konstruk empirik berupa 

angket siswa, teman sejawat, dan kepala 

sekolah.  

2. Instrumen penilaian kinerja guru 

matematika SMP di Kabupaten Ende 

ditinjau dari: 

a. Siswa 

Penilaian kinerja guru matematika SMP 

di Kabupaten Ende oleh siswa dari 29 

butir yang dianalisis menjadi 10 

kelompok/faktor utama dengan variansi 

sebesar 63,370% dan factor loading 

berkisar antara 0,000 sampai 0,927. 

Reliabilitas instrumen termasuk  baik 

dengan koefisien Alpha sebesar 0,833. 

b. Teman Sejawat 

Penilaian kinerja guru matematika SMP 

di Kabupaten Ende oleh teman sejawat 

dari 11 butir yang dianalisis menjadi 3 

kelompok/faktor utama dengan variansi 

sebesar 72,630 dan factor loading 

berkisar antara 0,018 sampai 0,865. 

Reliabilitas instrumen termasuk  baik 

dengan koefisien Alpha sebesar 0,898. 

c. Kepala Sekolah 

Penilaian kinerja guru matematika oleh 

kepala sekolah dari 16 butir yang 

dianalisis menjadi 4 kelompok/faktor 

utama dengan variansi sebesar 72,665 
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dan  factor loading berkisar antara 0,001 

sampai 0,914. Reliabilitas instrumen 

termasuk  baik dengan koefisien Alpha 

sebesar 0,880.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui proses pengembangan media pembelajaran 

MACULTA berbasis pembelajaran kooperatif, dan 2)  mengetahui tingkat kevalidan, kepraktisan, 

dan keefektivan media pembelajaran MACULTA. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan (research and development) yakni mengembangkan media pembelajaran 

MACULTA berbasis pembelajaran kooperatif pada siswa kelas X MIA 6 dan X MIA 2 SMA Negeri 

1 Purworejo. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 6 dan X MIA 2 SMA Negeri 1 

Purworejo tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 62 siswa yang masing-masing mewakili 

sampel ujicoba I, sampel ujicoba II, sampel uji implementasi media pembelajaran, dan kelas kontrol. 

Pengumpulan data  menggunakan observasi, wawancara, angket, dan tes. Proses pelaksanaan 

penelitian pengembangan ini mengikuti langkah penelitian model ADDIE yakni meliputi 5 tahapan: 

(1) Analysis, (2) Design, (3) Development, (4) Implementation, dan (5) Evaluation. Pengembangan 

media pembelajaran MACULTA dikatakan layak apabila memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, 

dan keefektivan yakni diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap lembar validasi media, lembar 

respon, lembar keterlaksanaan media, dan hasil prestasi belajar siswa. Berdasarkan analisis terhadap 

seluruh data yang didapat dari penelitian pada sampel tersebut diperoleh bahwa media pembelajaran 

MACULTA adalah media yang valid (87.7%), praktis (83%), dan efektif (76.7%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran MACULTA yang dikembangkan layak untuk digunakan 

sebagai media dalam proses pembelajaran. 

 

Kata Kunci : prestasi belajar, media pembelajaran, MACULTA. 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Saat ini pendidikan di Indonesia sedang 

mengalami berbagai problema, baik itu dari 

sistem maupun dari pelaksana pendidikan. 

Dalam bidang matematika problema itu 

terlihat jelas dari rendahnya prestasi belajar 

matematika yang di ketahui dari hasil studi 

UNESCO menunjukan peringkat matematika 

Indonesia berada di deretan 34 dari 38 negara 

serta laporan Trend in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 

dalam http://nces.ed.gov/timss/table07 pada 

tahun 2007 menempatkan Indonesia pada 

posisi ke-36 dalam bidang matematika dari 48 

negara. Selain itu berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi peneliti di lokasi 

penelitian, peneliti menghimpun berbagai 

masalah yang muncul terkait dengan mata 

pelajaran matematika. Hasil wawancara dan 

observasi tersebut menghasilkan data awal 

yang perlu dikaji lebih dalam yakni: (1) 

Ketika proses pembelajaran matematika 

berlangsung, siswa cenderung merasa 

tegang/tidak enjoy dalam belajar, (2) Guru 

mengajar masih menggunakan metode yang 

tidak terlalu disukai oleh kebanyakan siswa, 

(3) Kemampuan pedagogik dan IPTEK guru 

matematika masih kurang, dan (4) Fasilitas 

pendukung berhasilnya tujuan pembelajaran 

belum tersedia/belum mencukupi kebutuhan 

untuk keberlangsungan pembelajaran yang 

baik. Beberapa masalah yang ditulis di atas 

merupakan masalah yang terlihat dengan jelas 

dalam ruang lingkup sekolah, untuk itu 

masalah-masalah tersebut perlu ditemukan 

solusi untuk mengatasinya. 

 

mailto:jokerst93@yahoo.com
mailto:kurniasih.nila@yahoo.co.id
mailto:heru.kurniawan2983@yahoo.com
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1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

(1) mengetahui proses pengembangan media 

pembelajaran MACULTA berbasis 

pembelajaran kooperatif, dan  

(2) mengetahui tingkat kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektivan media 

pembelajaran MACULTA. 

 

1.3. Luaran Penelitian 

Pada penelitian pengembangan ini 

dihasilkan produk yakni media pembelajaran 

MACULTA yaitu: 

(1) Ular tangga 

(2) Magic cube 

(3) Jam trigonometri 

(4) LAS (Lembar Aktivitas Siswa) 

(5) Buku ajar trigonometri 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

HIPOTESIS 

2.1. Kajian Literatur 

Pada penelitian pengembangan ini 

kajian literatur dilakukan terhadap beberapa 

teori yakni media pembelajaran, model 

pembelajaran kooperatif, MACULTA sebagai 

media pembelajaran, penelitian relevan, dan 

kerangka berpikir. Berikut akan dipaparkan 

kajian mengenai teori-teori tersebut. 

(1) Media Pembelajaran 

Daryanto (2013: 4) mengartikan 

kata “media adalah bentuk jamak dari 

kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau 

pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima”. Media 

merupakan salah satu bagian/komponen 

komunikasi yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan. 

Apabila media dikaitkan atau digunakan 

dalam kegiatan atau proses pembelajaran,  

maka media dapat disebut sebagai media 

pembelajaran.  

(2) Model Pembelajaran Kooperatif 

Nurulwati dalam Trianto (2010: 22) 

mengemukakan  bahwa :  

model pembelajaran  adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

Slavin (2005: 4) mengungkapkan  

bahwa : 

pembelajaran kooperatif merujuk pada 

berbagai macam metode  pengajaran  

yang memposisikan siswa bekerja/belajar 

dalam kelompok-kelompok kecil  untuk 

saling membantu satu dan lainnya dalam 

hal pelajaran.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran dengan sistem 

membentuk siswa dalam kelompok-

kelompok kecil dengan tujuan untuk 

meningkatkan kerjasama, kebersamaan, 

dan keaktivan siswa dalam masing-

masing kelompok. 

(3) MACULTA Sebagai Media 

Pembelajaran 

MACULTA adalah singkatan dari 

Magic Cube in Ular Tangga. MACULTA 

merupakan sebuah media yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu guru atau 

pendidik dalam mengajarkan materi 

pelajaran yang akan diajarkan. 

MACULTA ini dibuat dan dikembangkan 

khusus untuk materi trigonometri saja. 

Media yang diberi nama MACULTA ini 

terdiri atas 3 komponen utama yaitu : (1) 

Magic Cube, (2) Ular Tangga, dan (3) 

Jam Trigonometri. Selain itu, media ini 

dapat berjalan dengan adanya komponen 

pendukung yakni: (1) Buku panduan 

menjalankan media, (2) Buku  

trigonometri, dan (3) Lembar Aktivitas 

Siswa (LAS). 
2.2 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini yakni 

terciptanya sebuah media pembelajaran 

dengan nama MACULTA yang valid, praktis, 

dan efektif 

(1) Media pembelajaran matematika 

MACULTA berbasis model pembelajaran 

kooperatif  adalah valid.  

(2) Media pembelajaran matematika 

MACULTA berbasis  model 

pembelajaran kooperatif  adalah praktis.  

(3) Media pembelajaran matematika 

MACULTA berbasis model pembelajaran 

kooperatif  adalah efektif. 

 

3. METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan (research and development), 

yakni mengembangkan media pembelajaran 

matematika dengan MACULTA berbasis 

pembelajaran kooperatif. Dalam 

pelaksanaanya, penelitian ini menggunakan 

model penelitian ADDIE yakni dengan 

tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut: 

(1)Analysis,(2)Design,(3)Development,(4)Imp

lementation, dan (5)Evaluation. Penelitian ini 

dilakukan pada sampel penelitian yakni siswa 

kelas X MIA 2 dan X MIA 6 semester II 

SMA Negeri 1 Purworejo yang ditentukan 

berdasarkan teknik sampling cluster random 

sampling. Kedua kelas sampel tersebut 

digunakan masing-masing sebagai kelas 

kontrol dan kelas eksperimen yang 

sebelumnya telah diuji normalitas, 

homogenitas, dan keseimbangannya. 

 

X MIA 2

(k. kontrol)

X MIA 6

(k.eksperimen)

Penentuan sampel

Cluster random sampling

Dilakukan uji;

1. Normalitas

2, Homogenitas

3. Keseimbangan

Terpenuhi

Siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Purworejo

Boleh digunakan 

untuk penelitian

 
Gambar 1. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

 
Setelah sampel penelitian terpilih kemudian, 

langkah selanjutnya melakukan penelitian 

sesuai dengan model penelitian yang telah 

ditentukan yakni model penelitan ADDIE.   

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan 

mulai dari tahap obsevasi (Oktober 2014) 

hingga tahap akhir penelitian (Maret 2015) 

dengan mengikuti langkah model penelitian 

ADDIE diperoleh data sebagai berikut: 

a) Tahap Analysis 

Pada tahap analysis diperoleh: 

 Kurikulum 2013 lebih 

mengedepankan keaktivan siswa 

dan lebih ditekankan dengan sistem 

pembelajaran berkelompok. 

 Siswa senang dalam belajar ketika 

materi yang diajarkan mudah dan 

malas ketika materi yang diajarkan 

terkategori sulit. 

 Siswa bosan dan merasa tidak 

enjoy/santai ketika diajar dengan 

terlalu formal. 

 Materi dianggap sulit untuk 

dipahami oleh siswa adalah materi 

limit dan trigonometri karena 

terlalu banyak hapalannya. 

 Buku yang digunakan masih 

terbatas yakni dari hanya buku 

pemerintah dan LKS. 

 

b) Tahap Design 

Dari beberapa hal yang telah 

dianalisis, kemudian dibuat 

rancangan media pembelajaran.  

c)  Tahap Development 

Dari hasil yang diperoleh pada tahap 

desain produk media pembelajaran 
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MACULTA, selanjutnya dilakukan 

proses validasi dan uji coba produk. 

Validasi media pembelajaran 

dilakukan pada ahli media dan ahli 

materi yang terdiri dari dosen, 

mahasisw Universitas 

Muhammadiyah Purworejo, dan guru 

SMA Negeri 1 Purworejo. Sedangkan 

untuk ujicoba media pembelajaran 

dilakukan pada beberapa siswa dari 

sampel penelitian yang telah 

ditentukan. Berikut hasil validasi 

media dan hasil ujicoba media 

pembelajaran MACULTA. 

 
Tabel 1 

Hasil Validasi Media Oleh Ahli Media 

No. Nama validator 
Hasil validator Rata-

rata Aspek 

fisik 
Aspek 

konten 
Aspek 

penampilan 
Aspek 

fungsi 

1 Suyoto, M.Pd 3.75 3.6 3 3.83 3.55 

2 Ika Wharyanti, M. Pd 3.43 3.6 3.3 3.83 3.54 

3 Sri Nur Retnaningsih, S.Pd 3.71 3.2 4 3.67 3.65 

4 Amanatul Munawaroh 3.43 3.6 3 3.83 3.47 

5 Isroi 3.29 3.6 3.3 3.67 3.47 

Rata-rata   3.52 3.52 3.33 3.77 3.54 

 

 

Tabel 2 

Hasil Validasi Media Oleh Ahli Materi 

No. 
 

Nama validator 
Hasil validator 

Rata-rata Aspek 

keterkaitan  
Aspek 

fungsi 

1 Mita Hapsari J, S.Si, M.Pd  3.75 3.8 3.78 

Jumlah rata-rata   3.78 
 

 

Tabel 3 

Hasil Ujicoba I 

No. 
Kode 

Responden 

Hasil validator 
Rata-rata Aspek 

fisik 
Aspek 

konten 
Aspek 

penampilan 
Aspek 

fungsi 

1 U1 3 3.2 3 3.67 3.22 

2 U2 2.71 2.8 3.33 3.33 3.04 

3 U3 3.14 2.6 3 2.83 2.89 

4 U4 2.14 2.8 2.33 3.33 2.65 

5 U5 3.14 3.6 3 3.33 3.27 

6 U6 3.14 3.2 3.33 3.33 3.01 

Rata-rata 2.88 3.03 3 3.3 3.01 
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Tabel 4 

Hasil Ujicoba II 

No. 
Kode 

Responden 

Hasil validator 
Rata-rata Aspek 

fisik 
Aspek 

konten 
Aspek 

penampilan 
Aspek 

fungsi 

1 P1 3 2.8 3 3 2.95 

2 P2 3.57 3.2 3 3.33 3.28 

3 P3 3.14 3.6 3 3.33 3.27 

4 P4 3.14 3.6 3.67 3.5 3.48 

5 P5 2.14 3.8 4 4 3.49 

6 P6 2.57 2.6 3 2.83 2.75 

7 P7 3 3.2 4 3.5 3.43 

8 P8 3 3 3 3 3 

9 P9 3.29 3.4 4 3 3.42 

10 P10 3.43 3.4 3 3.17 3.25 

11 P11 3.71 3.8 3.67 3.67 3.71 

12 P12 3.71 3.4 3.67 3 3.45 

Rata-rata 3.14 3.32 3.42 3.28 3.29 
 

d) Tahap Implementation 

Setelah media pembelajaran 

divalidasi dan diujicoba, serta 

diperbaiki sesuai komentar dan saran 

yang diperoleh. Kemudian media 

pembelajaran MACULTA diterapkan 

di kelas yang telah ditentukan 

sebelumnya, dalam hal ini kelas yang 

dikenai perlakuan dengan 

menggunakan media pembelajaran 

MACULTA adalah kelas X MIA 6 

yakni sebagai kelas eksperimen.Dan 

untuk membandingkan hasil prestasi 

antara kelas yang dikenai media 

pembelajaran MACULTA dengan 

kelas yang tidak menggunakan media 

pembelajaran dilakukan uji hipotesis 

berdasarkan data yang diperoleh dari 

kelas kontrol (X MIA 2) dan kelas 

eksperimen(X MIA 6). Selain itu data 

yang diperoleh dari dua kelas tersebut 

digunakan untuk melihat keefektifan 

dari media pembelajaran 

MACULTA. Berikut hasil penilaian 

keefektifan media pembelajaran 

MACULTA. 

 

 

 

 

Tabel 5 

Hasil Setelah Proses Pembelajaran 
No Kategori Kelas 

kontrol 

(X MIA 2) 

Kelas 

Eksperimen 

(X MIA 6) 

1. Nilai rata-

rata 

7.29 8.16 

2. Nilai 

tertinggi 

9.00 9.70 

3. Nilai 

terendah 

0 6.40 

4. Tk. Tuntas 

klaksikal 

62.50% 76.67% 

5. Belum 

tuntas 

37.50% 23.33% 

 

e) Tahap Evaluation 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

penelitian pada tahap sebelumnya 

(tahapan 1-4), kemudian dilakukan 

evaluasi terhadap media 

pembelajaran MACULTA sebagai 

berikut: 

 Waktu yang digunakan untuk 

penggunaan media perlu di 

efektifkan. 

 Sikap siswa yang layaknya belajar 

dengan situasi bermain perlu lebih 

dikondusifkan lagi. 
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 Untuk komponen media 

pembelajaran jam trigonometri dan 

magic cube lebih baik tidak 

digunakan karena kurang memiliki 

pengaruh dalam proses 

pembelajaran. 

 Untuk  LAS dan buku ajar 

seharusnya ditambah inovasi warna 

yang lebih menarik. 

 

 

4.2. Pembahasan 

Pada penelitian pengembangan ini 

dilakukan penelitian terhadap media 

pembelajaran MACULTA yang 

dikembangkan yakni dengan melihat tingkat 

kevalidan, tingkat kepraktisan, dan tingkat 

keefektifan media pembelajaran. Berdasarkan 

data yang diperoleh dilakukan analisis 

terhadap syarat kelayakan suatu media 

pembeljaran yakni: 

(1) Tingkat Kevalidan Media 

Tingkat kevalidan media diketahui 

berdasarkan analisis data yang diperoleh 

dari lembar validasi yang diisi oleh validasi 

ahli media dan ahli materi. Berdasarkan 

data yang diperoleh yang ada pada hasil 

penelitian dapat digambarkan pada grafik 

berikut. 

 
Gambar 3. Hasil Validasi Media Oleh  

Ahli Media 

 

 
Gambar 4. Hasil Validasi Media Oleh  

Ahli Materi 

 

Dengan melihat  grafik tersebut dan 

meninjau indikator kevalidan yang telah 

ditetapkan dapat diputuskan bahwa media 

yang dikembangkan adalah valid menurut 

validator ahli media dan sesuai dengan 

materi yang diajarkan menurut validator 

ahli materi. Atau dengan mengihitung rata-

rata hasil validasi ahli media dan ahli materi 

diperoleh rata-rata 3.66 senilai dengan 

91.5% (sangat valid). 

(2) Tingkat Kepraktisan Media 

Tingkat kepraktisan media diketahui 

berdasarkan analisis data yang diperoleh 

dari hasil ujicoba I, ujicoba II dan respon 

siswa dan guru. Berdasarkan data yang 

diperoleh yang ada pada hasil penelitian 

dapat digambarkan pada grafik berikut: 

 
 

Gambar 5. Hasil Ujicoba Terhadap  

Media MACULTA 

 

Dari hasil uji coba tersebut terlihat 

ada peningkatan antara ujicoba I dan 

ujicoba II, sehingga dapat diputuskan 

bahwa media pembelajaran MACULTA 

3.52 3.52 

3.33 

3.77 

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

Hasil Validasi Media Oleh Ahli 

Media 

3.75 3.8 

3

4

Aspek keterkaitan Aspek fungsi

Hasil Validasi Media Oleh Ahli 

Materi 

2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9

Hasil Ujicoba Terhadap Media 

MACULTA 

Ujicoba I

Ujicoba II
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yang dikembangkan adalah praktis. Selain 

itu tingkat kepraktisan ditunjukkan dari 

hasil respon siswa (26 siswa) dan guru 

(1guru) terhadap media pembelajaran 

MACULTA yakni di tunjukkan pada tabel 

berikut: 

Tabel . Hasil Respon Terhadap Media 

MACULTA 

 
Diperoleh respon masing-masing, 

respon siswa: 82.98% dan respon guru: 

83.3% atau dengan rata-rata yakni: 83.2% 

(praktis) 

(3) Tingkat Keefektivan Media  

Tingkat keefektivan media diperoleh 

berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 

pada akhir penelitian. Berdasarkan hasil 

yang diterima, diperoleh tingkat ketuntasan 

klaksikal pada kelas eksperimen adalah 

76.67% (efektif) dibandingkan dengan hasil 

yang diperoleh pada kelas kontrol yakni 

62.5%. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan pembahasan yang 

telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa: 

a) Proses pengembangan media 

pembelajaran MACULTA 

menggunakan model penelitian ADDIE 

dengan tahapan analysis, design, 

development, implementation, dan 

evaluation berjalan dengan baik 

b) Tingkat kevalidan media pembelajaran 

MACULTA adalah sebesar 91.5% yang 

terkategorikan sangat valid. 

c) Tingkat kepraktisan media 

pembelajaran MACULTA adalah 

sebesar 83.2% yang terkategorikan 

praktis. 

d) Tingkat keefektivan media 

pembelajaran MACULTA adalah 

sebesar 76.67% yang terkategorikan 

efektif. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini mendeskripsikan karakteristik perangkat soal ujian akhir semester gasal matematika 

wajib kelas X di SMA Negeri 9 Yogyakarta dengan pendekatan teori tes klasik dan pendekatan teori 

respons butir. Data terdiri dari 190 lembar jawab siswa kelas X (MIA dan IIS) di SMA Negeri 9 

Yogyakarta. Karakteristik perangkat soal berdasarkan pendekatan teori tes klasik dengan software 

ITEMAN dan pendekatan teori respons butir dengan software BILOG MG. Secara empiris 

perangkat soal yang terdiri dari 30 butir berdasarkan teori tes klasik 70 % (21 butir) termasuk 

kategori baik, sedangkan berdasarkan teori respons butir terdapat 29 butir  1) model 1 parameter 

(tingkat kesukaran) terdapat 86,20 % (25 butir) termasuk kategori baik;  2) model 2 parameter 

(tingkat kesukaran dan daya beda) terdapat  62,07% (18 butir) termasuk kategori baik; 3) model 3 

parameter (tingkat kesukaran, daya beda dan efektivitas pengecoh) terdapat 37,93% (11 butir) 

termasuk baik. 

 

Kata Kunci: teori tes klasik, teori respons butir, perangkat soal UAS matematika wajib 

 
1.  PENDAHULUAN 

Penilaian pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 

penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan 

pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh 

pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh 

satuan pendidikan digolongkan menjadi 2 

yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian 

akhir semester (UAS). UAS sebagai salah 

satu proses pengukuran hasil belajar tingkat 

sekolah, bertujuan untuk mengetahui daya 

serap siswa terhadap materi yang sudah 

diajarkan selama 1 semester (6 bulan). 

 Pentingnya hasil UAS telah membawa 

konsekuensi tersendiri bagi penyelenggara 

pendidikan untuk mempersiapakan semester 

selanjutnya atau menentukan kenaikan kelas. 

Perangkat soal yang baik seharusnya melalui 

tahap telaah kualitatif dan empiris. Analisis 

butir saol secara kualitatif dilakukan untuk 

menilai butir soal ditinjau dari aspek materi, 

konstruksi, dan bahasa.  

Analisis butir soal secara empiris 

dilakukan dengan pendekatan teori tes klasik 

(classical test theory; CTT) dan teori respons 

butir (item response theory; IRT). Pengujian 

secara teori tes klasik dilakukan akan 

mendapatkan infomasi yang berkaitan 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, 

efektivitas distractor, Standar Error 

Measurement (SEM), dan sebagainya. 

Pengujian dengan teori respons butir 

dilakukan akan mendapatkan informasi 

tentang parameter butir (daya beda, tingkat 

kesukran, dan tebakan semu) dan parameter 

kemampuan peserta. Butir soal yang 

memenuhi syarat dapat disimpan untuk 

pengembangan bank soal sekolah. 

Kenyataan yang ada di SMA Negeri 9 

Yogyakarta soal UAS matematika dibuat guru 

bidang studi matematika yang mengajar kelas 

walaupun yang mengajar 2 orang pendidik. 

Mereka tidak saling berdiskusi untuk 

menyusun kisi-kisi dan menyusun soal, 

sehingga yang menelaah butir soal hanya 

secara kualitatif hanya satu pendidik saja. Hal 

ini senada dengan laporan penelitian 

penelitian yang dilakukan Djemari Mardapi 

dan Toto Kusworo (1999:122) yang 

menyatakan bahwa, mutu alat tes buatan guru 

kurang memenuhi persyaratan ditinjau dari 

aspek materi, konstruksi, dan guru belum 

secara rutin menyusun kisi-kisi tes, menelaah 

soal, dan menganalisis butir soal. Selain itu 

menurut Haryani (2010:318) yang 

menyatakan bahwa, perangkat soal ujicoba 
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UN yang dibuat MGMP matematika kota 

Yogyakarta dengan analisis empiris butir soal 

dengan IRT jumlah butir soal kategori baik 

lebih banyak daripada dengan CTT.  

Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan karakteristik perangkat soal 

ujian akhir semester gasal matematika wajib 

kelas X tahun ajaran 2014/2015 di SMA 

Negeri 9 Yogyakarta ditinjau dari aspek 

empiris dengan pendekatan teori tes klasik  

dan teori respon butir. 

Temuan penelitian ini dapat menjadi 

bahan masukan bagi pendidik matematika 

khusus di SMA Negeri 9 Yogyakarta dan 

umumnya seluruh pendidik dan calon 

pendidik Indonesia. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Kualitas tes, termasuk bnetuk tes pilihan 

ganda (dikotomi) dapat diungkap melalui 

analisi butir soal secara teoritis dan kualitatif. 

Analisis butir soal secara kualitatif, dilakukan 

untuk menilai butir soal ditinjau dari aspek 

materi, konstruksi, dan bahasa. Menurut  

Djemari Mardapi (2008: 137) aspek materi 

berkaitan dengan subtansi keilmuan yang 

ditanyakan serta tingkat berpikir yang terlibat, 

aspek konstruksi berkaitan dengan teknik 

penulisan soal, baik bentuk obektif maupun 

non-objektif, dan aspek bahasa berkaitan 

dengan kejelasan hal yang ditanyakan. 

 

2.1. Teori Tes Klasik  

Teori tes klasik yang juga disebut teori 

skor muni didasarkan pada model aditif, 

yaitu skor amatan merupakan penjumlahan 

dari skor sebenarnya dan skor kesalahan 

pengukuran. Secara matematis, model 

tersebut dapat dituliskan sebagai berikut 

(Allen dan Yen, 1979) 

X = T + E 

keterangan   

X : skor amatan, 

T  : skor sebenarnya, 

E  : skor kesalahan pengukuran. 

Kesalahan pengukuran di ini maksudnya 

adalah kesalahan yang tidak sistematis atau 

acak. Kesalahan ini merupakan 

penyimpangan secara teoritis dari skor 

amatan yang diperoleh dengan skor yang 

diharapkan. Kesalahan pengukuran yang 

sistematis dianggap bukan merupakan 

kesalahan pengukuran.Teori tes klasik 

mempunyai bebarapa asumsi. Pertama, 

instrumen hanya satu dimensi. Kedua, 

skor kesalahan pengukuran  tidak  

berinteraksi  dengan  skor  sebenarnya.  

Ketiga,  skor  kesalahan tidak berkorelasi 

dengan skor sebenarnya dan skor-skor 

kesalahan pada tes yang lain untuk peserta 

tes yang sama. Keempat, rata-rata skor 

kesalahan sama dengan nol.   Asumsi   

tersebut   dijadikan   dasar   untuk   

mengembangkan   rumus   yang digunakan 

untuk menghitung reliabilitas tes. 

a. Reliabilitas 

Reliabilitas   dapat   diartikan   

sebagai   keajegan   atau   konsistensi   

hasil pengukuran atau hasil tes yang 

dilakukan pada waktu yang berbeda 

pada subjek yang sama. Allen dan Yen 

(1979) menyatakan bahwa tes disebut 

reliabel jika skor amatan mempunyai  

korelasi yang tinggi dengan skor yang 

sebenarnya.  Mereka juga menyatakan 

bahwa reliabilitas merupakan koefisien 

korelasi antara dua skor amatan yang 

diproleh dari hasil pengukuran 

menggunakan tes yang paralel. 

Untuk menentukan harga 

reliabilitas suatu tes dapat digunakan 

beberapa cara dan formula.  Formula 

belah dua, alpha (α) Cronbach, Guttman, 

Flanagan,  Raju,  dan paralel dapat 

digunakan. Nilai hasil perhitungan dari 

formula tersebut sering dikatakan  

sebagai  koefisien  reliabilitas. Besarnya 

indeks keandalan yang diterima adalah 

minimal 0,70. Besarnya indeks ini 

menyatakan besarnya kesalahan 

pengukuran. Semakin besar indeks ini 

akan semakin kecil kesalahan 

pengukuran, demikian sebaliknya 

(Djemari Mardapi: 2012: 128). Dalam 

iteman reliabilitasnya menggunakan 

formula alpha Cronbach. 

b. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran yang 

disimbolkan dengan p merupakan salah 

satu parameter butir soal yang sangat 

berguna dalam analisis soal. Tingkat 
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kesukaran dapat dihitung dengan 

proporsi menjawab benar.   Secara   

matematis   tingkat  kesukaran   yang  

dihitung  dengan  proporsi menjawab 

benar dirumuskan dengan; 

  
∑ 

 
 

dengan keterangan  

p :  menjawab benar pada butir soal 

tertentu,  

B : banyak peserta tes yang menjawa 

benar, 

N :  jumlah peserta tes yang menjawab. 

Dengan rumus tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa jika p mendekati 

0, maka soal tersebut terlalu sukar, 

sedang jika p mendekati 1 maka soal 

tersebut terlalu   mudah.   Soal   yang   

terlalu   mudah   atau   terlalu   sukar   

tidak   dapat membedakan kemampuan 

peserta tes sehingga perlu dibuang. 

Dalam iteman kolom “Prop. Correct” 

memuat proporsi penjawab butir soal 

yang bersangkutan dengan benar yang 

dalam definisi tingkat kesukaran butir 

soal. Klasifikasi tingkat kesukaran 

diperlihatkan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.  

Klasifikasi Tingkat Kesulitan 

No. Indeks Tingkat 

Kesukaran 
Kategori 

1. 0,00 – 0,29 Sukar 
2. 0,30 – 0,70 Sedang 
3. 0,71 – 1,00 Mudah 

 

Senada dengan Allen dan Yen  

(1979) menyatakan bahwa tingkat 

kesukaran butir soal  sebaiknya  antara  

0,3 – 0,7.  Pada  rentang  tersebut  

informasi  tentang kemampuan siswa 

akan diperoleh secara maksimal. Namun 

angka tersebut perlu disesuaikan  dengan  

tujuan  pengembangan  soal.  Soal  untuk  

keperluan  seleksi, remidi, atau ulangan 

umum seharusnya  mempunyai  p yang 

berbeda-beda  untuk mencapai tujuan 

yang maksimal. 

c. Daya Beda 

Daya beda merupakan parameter 

tes yang memberikan informasi tentang 

seberapa  besar  soal  dapat  membedakan  

peserta  tes  yang  skornya  tinggi  dan 

peserta tes yang skornya rendah. Daya 

beda dapat dihitung dengan cara dengan 

menghitung koefisien korelasi point 

biserial. Korelasi point biserial secara 

matematis dirumuskan sebagai berikut. 

      
       

  
√

 

 
 

dengan keterangan 

rpbis   :  koefisien korelasi point biserial 

Mp   : mean skor pada tes dari peserta 

ujian yang memiliki jawaban 

benar pada butir soal 

MT    :  mean skor total 

p : proporsi peserta ujian yang 

menjawab benar pada butir soal 

q       : 1 – p 

 

Dengan rumus di atas dapat diketahui 

tingkat kemampuan butir soal dalam 

membedakan peserta tes yang telah 

memahami materi yang diujikan dan 

peserta tes yang belum memahami materi 

yang diujikan. Dalam iteman point biseral 

dalam kolom item statistics. Klasifikasi 

daya beda diperlihatkan pada tabel di 

bawah ini (Crocker & Algina, 1986: 315). 

 

Tabel 2.  

Klasifikasi Daya Beda 

No. Indeks daya 

beda 
Kategori 

1. 0,40 – 1,00 Sangat memuaskan 
2. 0,30 – 0,39 Memuaskan 
3. 0,20 – 0,29 Belum memuaskan 
4. 0,00 – 0,19 Jelek dan harus 

dibuang 
d. Efektivitas Distraktor 

Penyebaran jawaban peserta tes untuk 

tiap pilihan jawaban yang disediakan pada 

soal bentuk pilihan ganda juga dijadikan 

dasar dalam penelaahan butir soal. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui berfungsi 

tidaknya pilihan jawaban (pengecoh) yang 

telah dibuat. Pengecoh adalah pilihan 

jawaban yang bukan merupakan kunci 

jawaban. Pengecoh dibuat dengan tujuan 

menggoda peserta tes yang: (a) kurang 

begitu memahami materi, (b) kurang teliti 

dalam melakukan teknis perhitungan dalam 

soal yang menyangkut perhitungan 

matematis. Agar dapat melakukan 

fungsinya untuk mengecoh dengan baik, 
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pengecoh harus dibuat yang homogen atau 

mirip dengan kunci jawaban. Menurut 

Allen dan Yen (1979), pengecoh yang baik 

minimum berindeks 0,1 yang berupa 

koefisien korelasi point biserial, bernilai 

positif untuk kunci jawaban dan bernilai 

negatif untuk pengecoh. Dalam iteman 

koefisien point biseral dalam kolom 

alternative statistics.  

e. Kesalahan Pengukuran 

Besarnya kesalahan pengukuran, 

apabila digunakan internal konsistensi atau 

stabilitas, berlaku untuk grup tanpa 

memperhatikan besarnya skor yang 

diperoleh peserta ujian. Kesalahan 

pengukuran (Standard Error of 

Measurement, SEM) membantu pemakai 

tes dalam memahami kesalahan yang 

bersifat acak yang mempengaruhi skor 

peserta tes. Kesalahan  pengukuran  

dihitung dengan rumus sebagai berikut 

(Mardapi, 2012:96): 

       √       

dengan keterangan 

     : standar error 

     : standar deviasi dari skor total 

     : koefisien realiabilitas tes. 

 

2.2. Teori Respon Butir 

Teori respons butir merupakan 

perkembangan dari teori tes klasik. Teori 

respons butir ini muncul untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam 

teori tes klasik. Salah satu yang menjadi 

perbedaan utama dalan teori tes klasik dengan 

teori respon butir yaitu teori respon butir 

melepaskan keterkaitan antara butir dengan 

sampel. Karakteristik peserta tes akan tetap 

sama meskipun mengerjakan butir soal yang 

beragam (sample free), dan sebaliknya 

karakteristik butir soal akan tetap sama 

meskipun dikerjakan oleh peserta tes dengan 

kemampuan yang berbeda-beda. Teori respon 

butir dikembangkan berdasarkan dua postulat, 

yaitu: 

a. Prestasi peserta uji pada suatu tes dapat 

diprediksikan dengan seperangkat faktor 

yang disebut kemampuan laten (latens 

traits) 

b. Hubungan antara prestasi uji pada suatu 

butir tes dan perangkat kemampuan yang 

mendasarinya sesuai dengan grafik fungsi 

naik monoton tertentu yang disebut kurva 

karakteristik butir (butir characteristic 

curve) 

Secara umum ciri-ciri teori-respons butir 

adalah sebagai berikut: (1) karakteristik butir 

tidak tergantung pada peserta ujian, (2) skor 

yang digambarkan peserta ujian tidak 

tergantung pada tes, (3) merupakan model 

yang lebih menekankan pada tingkat butir 

daripada tingkat tes, (4) merupakan model 

yang tidak mensyaratkan secara ketat tes 

paralel untuk menaksir reliabilitas, dan (5) 

merupakan model yang menguraikan sebuah 

ukuran keputusan untuk tiap skor 

kemampuan yakni ada hubungan fungsional 

antara peserta ujian terhadap tingkat 

kemampuan yang dimiliki. 

Pada prinsipnya teori respon butir 

mengunakan distribusi normal. Namun 

penghitungan dengan menggunakan 

distribusi normal agak rumit, maka 

digunakan distribusi logistik. Besarnya 

peluang pada dasarnya mencari luasan suatu 

distribusi, untuk itu digunakan integral. Pada 

distribusi logistik tidak ada tanda integral 

sedang pada distribusi normal memiliki 

tanda integral, sehingga lebih mudah 

menggunakan distribusi logistik.  

Pada teori respon butir terdapat tiga model 

logistik model logistik satu parameter, model 

logistik dua parameter dan model logistik tiga 

parameter. Model logistik satu parameter 

(1PL) melibatkan satu parameter butir yaitu 

tingakt kesukaran (b). Model logistik dua 

parameter (2PL) melibatkan dua parameter 

butir yaitu tingkat kesukaran (b) dan daya 

beda (a). Sedangkan model logistik tiga 

parameter (2PL) melibatkan dua parameter 

butir yaitu tingkat kesukaran (b), daya beda 

(a) dan tebakan semu/ psedue guessing (c). 

Model logistik yang digunakan pada analisis 

butir soal dalam teori respon butir adalah 

sebagai berikut (Hambleton, Swaminathan, & 

Rogers, 1991): 
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Keterangan: 

  ( ) = probabilitas menjawab benar butir 

      oleh peserta berkemampuan  

  = kemampuan peserta 

   =bilangan transenden yang   

besarnya mendekati 2,718 

   = banyaknya butir dalam tes 

   = daya pembeda butir   
   = tingkat kesukaran butir   
   = tebakan (pseudo guessing) butir   
   = faktor skala ( 1,7) 

Beberapa aspek atau karakteristik butir 

yang perlu diperhatikan dalam teori respon 

butir, yaitu: 

a. Daya Beda (a) 

Daya beda (a) merupakan 

kemampuan butir yang dengan skornya 

dapat membedakan peserta dari kelompok 

tinggi dan kelompok rendah. Indeks 

tersebut terkadang disebut slope, karena 

menunjukkan seberapa tajam 

kemungkinan perubahan respon yang 

menjawab benar seperti kemampuan atau 

kenaikan trait (ciri). Menurut Hambleton & 

Swaminathan, (1985: 36) indeks daya beda 

berada di antara  0 – 2. 

b. Tingkat Kesukaran (b) 

Indeks kesukaran butir (b) diukur 

melalui skor butir yang dihasilkan oleh 

jawaban sejumlah peserta tes. Semakin 

banyak peserta tes mampu menjawab soal 

tes yang diberikan makan tingkat 

kesukaran tes tersebut semakin rendah dan 

sebaliknya. Butir soal yang  baik terletak 

pada inetrval         (Hambleton, 

Swaminathan, & Rogers, 1991: 13). Nilai 

  mendekati -2 maka mengidentifikasikan 

bahwa butir tersebut semakin mudah, dan 

jika nilai   mendekati +2 maka 

mengidentifikasikan bahwa butir soal 

semakin sulit. 

c. Pseudo Guessing (c) 

Parameter   adalah lower asymptot 

dari kurva karakteristik butir. Hambleton 

& Swaminathan (1985: 38) menyebutkan 

bahwa parameter c menunjukkan peluang 

peserta tes dengan kemampuan rendah 

mampu menjawab butir dengan benar. 

Pada tes pilihan ganda yang terdiri dari k 

pilihan alternatif jawaban, maka  besarnya 

parameter c terletak sekitar 
 

 
. 

 

d. Kecocokan Butir/goodness of fit 

statistic 

Kecocokan suatu butir dengan model 

dapat dilihat dari nilai chi-kuadrat butir 

dibandingkan dengan nilai kritik distribusi 

ch-kuadrat sesuai dengan dk butir yang 

bersangkutan pada taraf signifikansi = 0,01 

atau = 0,05. Butir dikatakan cocok model 

jika nilai chi kuadrat butir lebih kecil dari 

nilai distribusi chi-kuadrat pada nilai 

kritisnya.atau jika menggunakan nilai 

signifikansi (p), Butir dikatakan cocok 

model jika nilai nilai signifikansi (p) dari 

taraf signifikasi α. 

e.Fungsi Informasi 

Setiap butir soal memiliki fungsi 

informasi dan jumlahnya merupakan 

fungsi informasi tes tersebut tes 

(Hambleton, Swaminathan & Rogers, 

1991: 94) sehingga fungsi informasi paket 

tes akan tinggi jika butir penyusunnya 

mempunyai fungsi informasi yang tinggi 

pula. Jika fungsi informasi tes adalah  ( ) 

fungsi informasi butir   ( ), secara 

matematis fungsi informasi tes dapat 

ditulis (Hambleton, Swaminathan, & 

Rogers, 1991: 94): 

   
1

n

i
i

I I


  
 

f. Kesalahan Pengukuran atau Standard 

Error Measurement (SEM) 

Kesalahan error pengukuran menurut 

teori respons butir dinyatakan dengan 

Standar Error of Measurement/ (SEM). 

Fungsi informasi dan SEM mempunyai 

hubungan yang berbanding terbalik 

kuadratik, yaitu semakin besar nilai 

fungsi informasi berarti SEM semakin 

kecil dan sebaliknya. Jika, fungsi 

informasi dinyatakan dengan  I   dan 

kesalahan baku pengukuran dinyatakan 

dengan  SEM ,  bentuk hubungan 

keduanya dirumuskan sebagai berikut 

(Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 

1991: 94): 



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

295 

 

 
 

1
SEM

I
 



 
 

Analisis secara empiris dengan 

pendekatan teori tes klasik dan teori 

respons butir. Bagian ini berisi kajian 

literatur yang dijadikan sebagai 

penunjang konsep penelitian. Kajian 

literatur tidak terbatas pada teori saja, 

tetapi juga bukti-bukti empiris. Hipotesis 

peneltiian (jika ada) harus dibangun dari 

konsep teori dan didukung oleh kajian 

empiris (penelitian sebelumnya).  

3.METODE PENELITIAN 

Sumber data berasal dari lembar jawaban 

peserta didik kelas X MIA dan IIS di SMA 

Negeri 9 Yogyakarta yang mengikuti ujian 

akhir semester gasal tahun ajaran 2014/2015 

dengan jumalh 190 respons.  

Analisis data untuk mengetahuai 

karakteristik soal secara empiris adalah 

dengan menggunakan pendektan teori tes 

klasik menggunakan program ITEMAN serta 

teori respons butir menggunakan program 

BILOG MG. analisis empiris denagn teori tes 

klasik menggunakan kriteria : a) item 

dikatakan baik, apabila mempunyai daya beda 

minimal 0,30, tingkat kesukaran 0,31 sampai 

0,70 dan pengecoh untuk tiap respons 

minimal 2%, dan b) item tidak baik, apbila 

tidak memenuhi minimal satu karakteristik 

yang ditentukan. 

 Analisis empiris dengan BILOG MG 

untuk mengestimasi parameter butir (item). 

Analisis dengan program BILOG terdiri tiga 

fase. Pada fase pertama diperoleh informasi 

tentang banyaknya peserta tes yang menjawab 

benar, proporsi peluang menjawab benar 

dibagi peluang menjawab salah serta 

koefisien korelasi biseral. Apabila suatu item 

memiliki nilai koefisien biseral kurang dari 

0,30 maka tidak dikutkan dalam analisis 

berikutnya.   

Fase kedua, estimasi parameter teori 

respons butir. Pada fase ini diperoleh 

informasi parameter butir menurut teori 

respons butir yang banyaknya sesuai dengan 

model yang digunakan. Untuk model logirtik 

satu parameter didapatkan estimasi tingkat 

kesukaran, sedang model dua parameter 

didaptkan tingkat kesukaran dan daya beda, 

model logistic tiga parameter didapatkan 

tingkat kesukran, daya beda, dan tebakan 

semu. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis empiris dengan teori tes klasik 

dengan software yaitu ITEMAN versi 3.0. 

Analisis ini melibatkan (a) tingkat kesukaran, 

(b) daya beda, (c) efektivitas distraktor, (d) 

reliabilitas, dan (e) kesalahan pengukuran. 

Selanjutnya dari kelima hal tersebut dapat 

diketahui butir soal yang baik untuk soal 

matematika wajib ujian akhir semester gasal 

kelas X Program MIA dan IIS Tahun 

Pelajaran 2014/2015 di SMA Negeri 9 

Yogyakarta. Secara singkat hasil analisis butir 

soal dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3. 

Distribusi Hasil Analisi Butir dengan  

Iteman Versi 3.0 

Tingkat Kesukaran (b) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Sukar 0 0,00 

Sedang 5 16,67 

Mudah 25 83,33 

Total 30 100 

Daya Beda (a) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak  1 3,33 

Jelek   3 10,00 

Belum 

memuaskan 
4 13,33 

Memuaskan  6 20,00 

Sangat 

memuaskan 
16 53,33 

Total 30 100 

Efektivitas Distraktor (c) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 27 90,00 

Tidak Baik 3 10,00 

Total 30 100 

Keadaan Soal 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 
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Diterima  21 70,00 

Direvisi 7 23,33 

Diganti  2  6,67 

Total 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui 

bahwa untuk tingkat kesukaran butir terdapat 

5 (16,67%) butir yang termasuk kategori 

sedang dan 25 (83,33%) butir yang termasuk 

kategori mudah. Sedangka daya beda butir 

terdapat 1 (3,33%) butir tidak termasuk dalam 

kategori,  3 (10,00%) butir termasuk kategori 

jelek, 4 (13,33%) butir termasuk belum 

memuaskan, 6 (20,00%) butir termasuk 

memuaskan dan 16 (53,33%) butir termasuk 

sangat memuaskan. Sedangkan efektivitas 

distraktor pilihan terdapat 27 (90,00%) butir 

yang alternatif jawaban berfungsi sebagai 

pengecoh dengan baik dan 3 (10,00%) butir 

yang alternatif jawaban berfungsi sebagai 

pengecoh tidak baik. Dan keadaan soal 

terdapat 21 (70,00%) butir termasuk kategori 

diterima artinya bisa dimasukkan dalam bank 

soal, 7 (23,33%) butir termasuk kategori 

direvisi artinya perlu direivisi kemudian di 

ujicoba dan dianalisis kembali, dan 2 (6,67%) 

butir termasuk kategori diganti artinya 3 butir 

tersebut tidak boleh dimasukkan ke bank soal.  

Berdasarkan analisis iteman versi 3.0 

diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0.777 

yang termasuk kategori tinggi atau reliabel 

dan SEM sebesar 1.827. 

Analisis empiris dengan pendekatan 

teori respons butir dengan software yaitu 

Bilog-MG versi 3.0. Analisis ini 

melibatkan tiga model logistik yaitu 

model logistik satu parameter (1PL), dua 

parameter (2PL), dan tiga parameter 

(3PL). Selanjutnya dari ketiga model 

tersebut dapat diketahui model logistik 

yang paling sesuai dengan perangkat 

untuk soal matematika wajib ujian akhir 

semester gasal kelas X Program MIA dan 

IIS Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA 

Negeri 9 Yogyakarta. Hasil analisis dari 

masing-masing model adalah sebagai 

berikut: 
 

Asumsi Teori Respons Butir  

Unidimensi 

Berdasarakan hasil analisis faktor terdapat 12 

nilai eigenvalue yang nilianya lebih dari 1. 

Secara lebih jelas dapat diperhatikan gambar 

5 di mana didalamnya terdapat plot nomor 

komponen hasil ekstrksi dan nilai eigenvalue. 

Ke-12 faktor yang dominan ini mampu 

menjelaskan varian data respon para pesrta tes 

yang ada sebesar 64,81%  

 
Gambar 1. 

Eigenvalue dari Analisis Faktor 

Meski hanya 64,813%, jika diperhatikan lebih 

jauh, faktor pertama yang memiliki nilai 

eigenvalue sebesar 3,423 mampu menjelaskan 

varian sebesar 11,802% paling dominan 

dibandingkan faktor lain. Dalam istilah lain 

dapat juga dikatakan terdapat satu faktor 

dominan yang mendasari para pserta 

memberikan respon pada item-item soal. 

Dominaksi faktor pertama ini mampu 

memberi dukungan tentang bukti unidimensi 

data respon yang dimiliki, di mana terdapat 

sebuah latent traits yang mendasari perilaku 

para peserta tes. Latent traits ini dapat disebut 

sebagai kemampuan matematika. Besarnya 

varian yang dapat dijelaskan masing-masing 

faktor tersebit teruang dalam tabel 4. 
Tabel 4. 

Nilai Eigenvalue 12 Faktor dan  

% Varian yang dijelaskan 

Kompo-

nen 

Nilai 

Eigenvalue 
% varian 

Kumulatif 

% varian 

1 3,423 11,802 11.802 

2 2,017 6,955 18,757 

3 1,924 6,634 25,391 

4 1,636 5,641 31,031 

5 1,442 4,971 36,003 

6 1,325 4,568 40,571 

7 1,260 4,343 44,914 
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8 1,227 4,232 49,147 

9 1,195 4,120 53,267 

10 1,165 4,018 57,284 

11 1,099 3,791 61,075 

12 1,084 3,737 64,813 

 Independensi Lokal 

Independensi lokal berarti respon peserta 

terhadap sebuah item dan item yang bersifat 

independen setelah yaitu latent traits 

dikontrol (Hambleton, Swaminathan, Rogers, 

1991). Latent traits yang dimaksud di sini 

kemampuan matematika. Dominansi satu 

faktor yang ada berdasarkan analisis telah 

mengarahkan pada terpenuhinya bukti bahwa 

data yang dimiliki be 

unidimensional, hanya terdapat satu faktor 

yang mempengaruhi para peserta berperilaku. 

Berdasarkan fakta ini, dapat disebutkan juga 

bahwa karena data dimiliki bersifat 

unidimensional, maka respon yang diberikan 

para peserta tes bersifat independen, 

kondisional terhadap kemampuan mereka 

masing-masing. Jika kemampuan para peserta 

tes sudah diketahui, maka perilaku respon 

terhadap satu item tidak berpengaruh terhadap 

perilaku respon terhadap item yang lain. 

 

Model Logistik Satu Parameter (1PL) 

Pada phase II output Bilog-Mg 3.0 dapat 

diketahui nilai dari masing-masing parameter 

butir pada model logistik 1PL dan kesesuaian 

butir dngan model yang digunakan. Distribusi 

kategorisasi digunakan untuk melihat sebaran 

kategori parameter butir yang meliputi tingkat 

kesukaran, daya beda dan guessing pada 

masing-masing parameter. Kategori 

parameter butir dibedakan menjadi dua yaitu 

baik dan tidak baik. Tingkat kesukaran butir 

dikatakan baik jika           , daya 

beda dikatakan baik jika           dan 

sedangkan guessing dikatakan baik jika 

       . Hasil distribusi kategorisasi 

parameter butir model logistik 1PL adalah 

sebagai berikut: 
Tabel 5.  

Distribusi Kategorisasi Parameter Butir 

 Model 1PL 

Tingkat Kesukaran (b) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 29 100 

Tidak Baik 0 0 

Total 29 100 

Kesesuaian Model (Fit Model) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 
Fit model 25 86,20 

Tidak fit 4 13,80 

Total 29 100 
Berdasarkan Tabel 5 di atas, diketahui 

bahwa untuk tingkat kesukaran butir (b) 

terdapat 29 butir yang termasuk kategori baik 

(100%). Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kesukaran butir    

pada perangkat soal matematika wajib ujian 

akhir semester gasal Kelas X Program MIA 

dan IIS Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA 

Negeri 9 Yogyakarta model 1PL sudah 

termasuk baik. Sedangkan pada kesesuaian 

butir dengan model, diketahui yang termasuk 

dalam kategori fit model adalah 25 butir 

(86,20) sedangkan sebanyak 4 butir (13,80%) 

termasuk dalam dalam model yang tidak fit. 

Rerata tingkat kesukaran butir (b) sebesar 

0,025 yang termasuk dalam kategori baik.  

Estimasi paremeter butir    dari ke-29 

butir semua butir memiliki tingkat kesukaran 

baik. Hal ini terlihat dari hasil estimasi 

parameter    yang berada dapat antara -2 

sampai 2. Sedangkan untuk kecocokan model, 

terdapat 4 butir yang termasuk butir tidak 

cocok dengan model (1PL) yaitu butir 1, 2, 5 

dan 19. Hal ini disebabkan karena nilai 

signifikansi (p-value) dari chi squared di 

bawah taraf signifikansi 0,05.  

Hasil informasi parameter di atas, maka 

dapat dijadikan informasi dalam menentukan 

butir-butir mana yang memiliki karakteristik 

butir yang baik. Butir yang baik hendaknya 

memenuhi dua persyaratan yaitu memiliki 

tingkat kesukaran yang baik (-2 ≤    ≤ 2) dan 

butir cocok dengan model. Berdasarkan hal 

tersebut maka dari 29 butir terdapat 25 butir 

(86,20%) yang termasuk dalam karakteristik 

butir yang baik yaitu butir 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29 dan 30. 

Pada output fungsi informasi tes dan 

standard error measurement (SEM). Berikut 

adalah penjelasan dari grafik pada model 

logistik satu parameter (1PL) salah satu 

contoh fungsi informasi sebagai berikut: 
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Gambar 2.  

Fungsi Informasi Butir Model 1PL 

Model 1PL hanya melibatkan satu 

parameter butir yaitu tingkat kesukaran (b). 

Berdasarkan grafik di atas, diketahui nilai b 

pada butir 4 sebesar 0,163 maka dapat 

diartikan bahwa diperlukan kemampuan 

minimal 0,163 pada skala untuk menjawab 

benar dengan peluang 50%. Ini dapat 

diartikan bahwa tidak diperlukan 

kemampuann yang tinggi untuk untuk 

menjawab benar dengan peluang 50%. 

Semakin besar nilai parameter b, maka 

semakin besar kemampuan yang diperlukan 

unruk menjawab benar dengan peluang 50%. 

Fungsi informasi butir akan maksimal pada 

saat sama dengan    (         ). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa fungsi informasi 

maksimal butir ke-4 terjadi pada skala 0,163. 

Grafik hubungan antara Fungsi 

Informasi Tes dengan SEM ditunjukkan oleh 

Gambar 2 berikut ini. 

 
Gambar 3.   

Fungsi Informasi Tes dengan SEM Model 1PL 

Berdasarkan Gambar 3 di atas, diketahui 

bahwa perangkat soal matematika wajib ujian 

akhir semester gasal Kelas X Program MIA 

dan IIS Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA 

Negeri 9 Yogyakarta yang dikembangkan 

mampu memberikan informasi yang baik 

terhadap kemampuan peserta didik yang 

berkemampuan -1,8 sampai dengan +1,82. 

SEM terkecil terjadi pada saat perangkat tes 

tersebut memberikan fungsi informasi tes 

yang maksimal. 

 

Model Logistik Dua Parameter (2PL) 

Model logistik 2PL melibatkan dua 

parameter butir yaitu tingkat kesukaran butir 

dan daya beda. Hasil analisis butir soal pada 

model logistik dua parameter adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 6.  

Distribusi Kategorisasi Parameter Butir  

Model 2PL 

Daya Beda (a) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 29 100 

Tidak Baik 0 0 

Total 29 100 

Tingkat Kesukaran (b) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 18 62,07 

Tidak Baik 11 37,93 

Total 29 100 

Kesesuaian Model (Fit Model) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Fit model 27 93,10 

Tidak fit 

model 2 6,90 

Total 29 100 

 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diketahui 

bahwa untuk daya beda (a) terdapat 29 butir 

termasuk baik (100%). Tingkat kesukaran 

butir (b) terdapat 18 butir termasuk baik 

(62,07%) dan 11 butir (37,93%) tidak baik. 

Sedangkan untuk kesesuaian butir (fit model) 

terdapat 27 butir termasuk fit model (93,10%) 

dan 2 butir (6,90%) tidak fit model. Jumlah 

butir yang layak dianalisis menggunakan teori 

respons butir model 2PL adalah dari 29 butir 

soal. Rerata tingkat kesukaran butir (b) 

sebesar -1,859 yang termasuk dalam kategori 

baik. Sedangkan rerata daya beda (a) sebesar 

0,732 termasuk dalam kategori baik. 

Estimasi paremeter butir    dari ke-29 

butir terdapat 18 butir (62,07%) termasuk 

memiliki tingkat kesukaran yang baik. Namun 

ada 11 butir  (37,93%) yang memiliki tingkat 

kesukaran yang termasuk kategori tidak baik. 

Dua butir yang termasuk sangat mudah yaitu 

butir 1 (-3,604) dan butir 20 (-3,742). 
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Sembilan butir memiliki nilai tingkat 

kesukaran antara -3 sampai -2 yang termasuk 

mudah yaitu butir 8, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 27 

dan 28.  Sedangkan untuk kecocokan model, 

terdapat  2 butir yang termasuk butir tidak 

cocok dengan model (2PL) yaitu butir 1 dan 

butir 14. Hal ini disebabkan karena nilai 

signifikansi (p-value) dari chi squared di 

bawah taraf signifikansi 0,05.  

Hasil informasi parameter di atas, maka 

dapat dijadikan informasi dalam menentukan 

butir-butir mana yang memiliki karakteristik 

butir yang baik. Butir yang baik hendaknya 

memenuhi tiga persyaratan yaitu memiliki 

tingkat kesukaran yang baik (-2 ≤    ≤ 2) , 

daya beda yang baik (0 ≤    ≤ 2) dan butir 

cocok dengan model. Berdasarkan hal 

tersebut maka dari 29 butir terdapat 17 butir 

(58,62%) yang termasuk dalam karakteristik 

butir yang baik yaitu butir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 29 dan 30.  

Salah satu contoh Fungsi informasi tes 

pada model logistik dua parameter (2PL) 

sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 4.   

Fungsi Informasi Butir Model 2PL 

Model 2PL hanya melibatkan dua 

parameter butir yaitu tingkat kesukaran (b) 

dan daya beda (a). Berdasarkan Gambar 3 di 

atas, diketahui nilai a28  pada butir 28 yaitu 

0,920 dengan nilai b28 sebesar -1,976.  

Grafik hubungan antara fungsi informasi 

tes dengan SEM pada model 2PL ditunjukkan 

oleh Gambar 4 berikut ini. 

  
Gambar 5.   

Fungsi Informasi Tes dengan SEM Model 2PL 

Berdasarkan Gambar 5 di atas, diketahui 

bahwa perangkat soal matematika wajib ujian 

akhir semester gasal Kelas X Program MIA 

dan IIS Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA 

Negeri 9 Yogyakarta yang dikembangkan 

mampu memberikan informasi yang baik 

terhadap kemampuan peserta didik yang 

berkemampuan -∞ dampai dengan +0,38. 

SEM terkecil terjadi pada saat perangkat tes 

tersebut memberikan  fungsi informasi tes 

yang maksimal..  

 

Model Logistik Tiga Parameter (3PL) 

Model logistik 3PL melibatkan 3 

parameter butir yaitu tingkat kesukaran butir, 

daya beda dan guessing. Hasil dari analisis 

butir soal untuk masing-masing parameter 

butir pada model logistik 3P adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 7.  

Distribusi Kategorisasi Parameter Butir 

 Model 3PL 

Daya Beda (a) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 29 100 

Tidak Baik 0 0 

Total 29 100 

Tingkat Kesukaran (b) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 23 79,31 

Tidak Baik 6 20,69 

Total 29 100 

Tebakan semu/Psedue Guessing 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 14 48,28 

Tidak Baik 15 51,72 

Total 29 100 
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Kesesuaian Model (Fit Model) 

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Fit model 28 96,55 

Tidak fit 

model 1 3,45 

Total 29 100 

 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diketahui 

bahwa untuk daya beda (a) dari 29 butir 

termasuk kategori butir yang baik (100%). 

Tingkat kesukaran butir (b) terdapat 23 butir 

termasuk baik (79,31%) dan 6 butir (20,69%) 

tidak baik. Parameter guessing (c) terdapat 14 

butir termasuk baik (48,28%) dan 15 butir 

(51,72%) tidak baik. Sedangkan untuk 

kesesuaian butir (fit model) terdapat 28 butir 

termasuk fit model (96,55%) dan 1 butir 

(3,45%) tidak fit model. Jumlah butir yang 

dapat dianalisis menggunakan model logistik 

3PL sebanyak 29. Rerata tingkat kesukaran 

butir (b) sebesar -1,491 yang termasuk dalam 

kategori baik,  rerata daya beda (a) sebesar 

0,802 termasuk dalam kategori baik dan 

rerata guessing termasuk tidak baik, yaitu 

sebesar 0,204. 

Estimasi paremeter butir    dari ke-29 

butir terdapat 23 butir termasuk memiliki 

tingkat kesukaran yang baik. Namun ada 6 

butir  yang memiliki tingkat kesukaran yang 

mudah yaitu butir 1 (-3,534), 20 (-3,275), 23 

(-2,749), 11 (-2,421), 13 (-2,321), dan butir 

27 (-2,314). Ketujuh butir ini memilki nilai 

tingkat kesukaran < - 2, sehingga termasuk 

dalam kategori butir soal yang mudah. Daya 

beda dari ke-29 butir semuanya termasuk 

baik. Parameter guessing (c) menunjukkan 

bahwa dari ke-29 butir terdapat 15 butir yang 

termasuk tidak baik yaitu butir 2, 6, 7, 8, 12, 

14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, dan 30. Hal 

ini dikarenakan nilai guessing untuk ke-15 

butir tersebut di atas 0,200.  Sedangkan untuk 

kecocokan model, terdapat  1 butir yang 

termasuk butir tidak cocok dengan model 

(3PL) yaitu butir 1. Hal ini disebabkan karena 

nilai signifikansi (p-value) dari chi squared di 

bawah taraf signifikansi 0,05.  

Hasil informasi parameter di atas, maka 

dapat dijadikan informasi dalam menentukan 

butir-butir mana yang memiliki karakteristik 

butir yang baik. Butir yang baik hendaknya 

memenuhi empat persyaratan yaitu memiliki 

tingkat kesukaran yang baik (-2 ≤    ≤ 2), 

daya beda yang baik (0 ≤    ≤ 2), guessing 

yang baik (   ≤ 0,2) dan butir cocok dengan 

model. Berdasarkan hal tersebut maka dari 29 

butir terdapat 11 butir (37,93%) yang 

termasuk dalam karakteristik butir yang baik 

yaitu butir 3, 4, 5, 9, 10, 15, 21, 22, 25, 28 

dan 29.  

Berikut adalah salah satu contoh fungsi 

informasi butir pada analisis butir pada 

perangkat soal matematika wajib ujian akhir 

semester gasal Kelas X Program MIA dan IIS 

Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA Negeri 9 

Yogyakarta dengan menggunakan model 

3PL. 

  

 
Gambar 6.  

Fungsi Informasi Butir Model 3PL 

Model 3PL melibatkan tiga parameter 

butir yaitu tingkat kesukaran (b), daya beda 

(a) dan pseudo guessing/tebakan (c). 

Berdasarkan Gambar 6 di atas, bahwa pada 

skala kemampuan peserta ujian yang sangat 

rendah (    ), peluang menjawab benar 

butir 16 sebesar 0,190 dan butir 22. Besarnya 

guessing (c) adalah 0 – 1. Butir yang baik 

memilki nilai guessing (c) tidak lebih dari 
 

 
, 

dengan k adalah banyaknya alternatif 

jawaban. Pada perangkat soal matematika 

wajib ujian akhir semester gasal Kelas X 

Program MIA dan IIS Tahun Pelajaran 
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2014/2015 di SMA Negeri 9 Yogyakarta butir 

yang baik ketika c ≤ 0,20. 

 

Grafik hubungan antara fungsi informasi 

tes dengan SEM pada model 3PL ditunjukkan 

oleh Gambar 6 berikut ini. 

 
Gambar 7.  Fungsi Informasi Tes dengan 

SEM Model 3PL 

Berdasarkan Gambar 7 di atas, diketahui 

bahwa perangkat soal matematika wajib ujian 

akhir semester gasal Kelas X Program MIA 

dan IIS Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA 

Negeri 9 Yogyakarta yang dikembangkan 

mampu memberikan informasi yang baik 

terhadap kemampuan peserta didik yang 

berkemampuan -∞ sampai dengan + 1. SEM 

terkecil terjadi pada saat perangkat tes 

tersebut memberikan  fungsi informasi tes 

yang maksimal. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis butir pada 

perangkat soal matematika wajib ujian akhir 

semester gasal Kelas X Program MIA dan IIS 

Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA Negeri 9 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1. Analisis butir soal dengan Iteman versi 3.0 

perangkat soal matematika wajib tersebut 

memiliki koefisien reliabilitas sebesar 

0,777 yang termasuk reliabel atau 

reliabilitasnya tinggi. 

2. Analisis butir soal dengan Iteman versi 3.0 

untuk tingkat kesukaran butir terdapat 5 

(16,67%) butir yang termasuk kategori 

sedang yaitu butir 2, 10, 14, 16, dan 30. 

Sedangkan 25 (83,33%) butir yang 

termasuk kategori mudah yaitu butir 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18,19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. 

3. Analisis butir soal dengan Iteman versi 3.0 

untuk daya beda butir terdapat 1 (3,33%) 

butir tidak termasuk dalam kategori yaitu 

butir 17. 3 (10,00%) butir termasuk 

kategori jelek yaitu butir 1, 19 dan 20. 4 

(13,33%) butir termasuk belum 

memuaskan yaitu butir 12, 18, 23, dan 27. 

6 (20,00%) butir termasuk memuaskan 

yaitu butir 6, 8, 11, 13, 14, dan 16. 

Sedangkan 16 (53,33%) butir termasuk 

sangat memuaskan yaitu 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

10, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, dan 30.  

4. Analisis butir soal dengan Iteman versi 3.0 

untuk efektivitas distraktor pilihan 

terdapat 27 (90,00%) butir yang alternatif 

jawaban berfungsi sebagai pengecoh 

dengan baik yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Sedangkan 

3 (10,00%) butir yang alternatif jawaban 

berfungsi sebagai pengecoh tidak baik 

yaitu butir 14, 17, dan 20.  

5. Analisis butir soal dengan Iteman versi 3.0 

untuk keadaan soal terdapat 21 (70,00%) 

butir termasuk kategori diterima artinya 

bisa dimasukkan dalam bank soal yaitu 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 

24, 25, 26, 28, 29, dan 30. 7 (23,33%) 

butir termasuk kategori direvisi artinya 

perlu direivisi kemudian di ujicoba dan 

dianalisis kembali yaitu butir 1, 12, 14, 18, 

19, 23, dan 27. Sedangkan 2 (6,67%) butir 

termasuk kategori diganti artinya 2 butir 

tersebut tidak boleh dimasukkan ke bank 

soal yaitu butir 17 dan 20 .  

6. Analisis butir soal dengan menggunakan 

model satu parameter didapatkan dari 29 

butir terdapat 25 butir (86,20%) yang 

termasuk dalam karakteristik butir yang 

baik yaitu butir 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 dan 30. Sedangkan 4 butir 

(13,80%) yang tergolong butir tidak baik 

yaitu butir 1, 2, 5 dan 19.  

7. Analisis butir soal dengan menggunakan 

model dua parameter didapatkan dari 29 

butir terdapat 17 butir (58,62%) yang 

termasuk dalam karakteristik butir yang 

baik yaitu butir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 

16, 21, 22, 24, 25, 26, 29 dan 30. 

Sedangkan 12 butir (41,38%) yang 

tergolong butir tidak baik yaitu butir 1, 8, 

11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 27 dan 28. 

8.  Analisis butir soal dengan menggunakan 

model tiga parameter didapatkan dari 29 
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terdapat 11 butir (37,93%) yang termasuk 

dalam karakteristik butir yang baik yaitu 

butir 3, 4, 5, 9, 10, 15, 21, 22, 25, 28 dan 

29. Sedangkan 18 butir (62,07%) yang 

tergolong butir tidak baik yaitu butir 1, 2, 

6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 

24, 26, 27, dan 30. 

9. Berdasarkan analisis butir soal dengan 

ketiga model logistik di atas dapat 

disimpulkan bahwa perangkat soal 

matematika wajib ujian akhir semester 

gasal Kelas X Program MIA dan IIS 

Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA 

Negeri 9 Yogyakarta sangat sesuai 

dianalisis dengan menggunakan model 

satu parameter (1PL). Hal tersebut 

dikarenakan dengan menggunakan model 

satu parameter banyak butir soal yang 

diterima atau dengan kata lain tergolong 

butir yang baik yaitu sebanyak 25 butir 

(86,20%) dari 29 butir. Hal ini 

dikarenakan model 1PL hanya 

menggunakan satu parameter, yaitu tingkat 

kesukaran sehingga tidak ada pengaruh 

lain yang diberikan dalam analisis butir 

tersebut. Oleh karena itu, sebanyak 25 

butir dari perangkat soal matematika wajib 

ujian akhir semester gasal Kelas X 

Program MIA dan IIS Tahun Pelajaran 

2014/2015 di SMA Negeri 9 Yogyakarta 

tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam 

bank soal. 

10. Butir soal yang tidak layak dimasukkan 

dalam bank soal dapat dilakukan revisi 

untuk diperbaiki agar lebih baik. 

Kemudian diujicobakan lagi agar 

mendapatkan hasil untuk dianalisis 

karakteristik dari butir soal tersebut. 
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Abstract  

 

This study discuss about the effect of visual thinking approach toward students’ problem 

solving in mathematics. This quasi experiment non-equivalent control group design 

involved 51 students of SMP YLPI in Pekanbaru. The data of research were obtained from 

problem solving in mathematics test. The analysis of students’ problem solving in 

mathematics is done by comparing between students’ problem solving in mathematics 

enhancement in the experiment class and the contol class. Based on the result of research, it 

can be concluded that students’ problem solving in mathematics enhancement in the 

experimen class better than the control class.  

 

Keywords: visual thinking approach, students’ problem solving in mathematics, quasi 

experiment 

 
1. PENDAHULUAN  

Kemampuan pemecahan masalah 

merupakan salah satu kemampuan yang perlu 

dimiliki siswa melalui pembelajaran 

matematika yang ditetapkan oleh National 

Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM). Sejalan dengan hal itu, salah satu 

tujuan pembelajaran matematika di Indonesia 

yang tercantum di dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan 

memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh.  

Salah satu variasi pembelajaran yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan 

dalam pemecahan masalah adalah pendekatan 

pembelajaran visual thinking. Berpikir visual 

(visual thinking) dapat menjadi sumber 

alternatif bagi siswa bekerja dalam 

matematika. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Thornton (2001) bahwa visual thinking 

dalam pembelajaran matematika sekolah 

dapat menyediakan pendekatan yang 

sederhana, mudah, luwes dan sangat ampuh 

untuk mengembangkan penyelesaian 

matematis dan pemecahan masalah serta 

dalam proses pembuatan koneksi. 

Visual thinking memiliki kaitan yang erat 

dengan kemampuan pemecahan masalah. 

Visualisasi memungkinkan siswa 

mengidentifikasi masalah dalam bentuk yang 

lebih sederhana, menemukan hubungan, 

pemecahan masalah dan kemudian 

memformalkan pemahaman masalah yang 

diberikan serta mengidentifikasi metode yang 

digunakan untuk masalah yang serupa. 

Melalui visual thinking, penyelesaian masalah 

dapat langsung diperoleh, bahkan tanpa 

melakukan perhitungan. Oleh sebab itu, 

penelitian ini membahas peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa melalui pendekatan visual thinking. 

 

2. KAJIAN LITERATUR DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS  

Bolton (2011) menerangkan bahwa 

visual thinking adalah suatu proses 

memformulasikan dan mengaitkan ide-ide 

serta menemukan pola-pola baru yang 

muncul. Visual thinking merupakan proses 

iterasi yang menggunakan model tiruan dan 

sketsa-sketsa untuk membantu 

mengembangkan ide dan gagasan baik secara 
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kuantitatif ataupun kualitatif. Langkah-

langkah visual thinking menurut Bolton 

(2011) adalah: (1) Looking, pada tahap ini, 

siswa megidentifikasi masalah dan hubungan 

timbal baliknya, merupakan aktivitas melihat 

dan mengumpulkan; (2) Seeing, mengerti 

masalah dan kesempatan, dengan aktivitas 

menyeleksi dan mengelompokkan; (3) 

Imagining, mengeneralisasikan langkah untuk 

menemukan solusi, kegiatan pengenalan pola; 

(4) Showing and Telling, menjelaskan apa 

yang dilihat dan diperoleh kemudian 

mengkomunikasikannya. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan visual thinking pada penelitian ini 

merujuk pada empat langkah visual thinking 

yang diungkapkan oleh Bolton, dengan 

menggunakan media visual, baik berupa 

model tiruan, benda nyata dalam kehidupan 

sehari-hari, gambar, diagram, tabel atau 

video. 

Menurut Izzati (2010), pengunaan alat 

peraga/media pembelajaran dapat 

meningkatkan suasana hati siswa. Mood 

(suasana hati) merupakan fokus utama dalam 

pembelajaran kolaboratif MURDER. Izzati 

menungkapkan bahwa perlu dilakukan upaya 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

matematis siswa, terutama di sekolah 

menengah pertama.  

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh 

pendapat Wahyudin (2008) yang menyatakan 

bahwa penggunaan diagram, grafik dan 

gambar merupakan alat bantu pemecahan 

masalah bagi para peserta didik dari semua 

tingkat kemampuan. Alat-alat bantu tersebut 

memaksa peserta didik untuk mengkaji situasi 

masalah, karena dia tidak dapat sekedar 

memanipulasi angka-angka tanpa memahami 

struktur dasar masalahnya. Satu sifat lain 

yang berharga dari alat-alat bantu grafik 

adalah keserbagunaan. Gambar dapat 

digunakan oleh peserta didik yang lamban 

untuk memecahkan masalah yang tanpanya 

tampak tidak dapat dipecahkan, dan peserta 

didik yang lebih maju dapat mengambil 

manfaat dari gambar dalam pemecahan 

masalah yang melibatkan hubungan-

hubungan yang rumit. Penggunaan diagram 

terutama membantu dalam pemecahan 

masalah yang melibatkan kecepatan, jarak 

dan ukuran-ukuran kuantitas.  

Seperti halnya yang diungkapkan oleh  

Izzati (2010), pendekatan pembelajaran visual 

thinking sangat menekankan penggunaan 

media pembelajaran  visual berupa gambar, 

tabel, benda-benda nyata, model tiruan, 

diagram atau video. Media visual ini dapat 

menjadi sumber belajar yang mampu 

meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dan juga dapat meningkatkan 

mood (suasana hati) siswa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nurdin (2012) juga 

menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswa MTs 

yang mendapatkan pembelajaran dengan 

pendekatan visual thinking. Hal ini tentunya 

relevan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, yaitu menggunakan aspek berpikir 

(thinking) dimana cara berpikir yang 

ditekankan pada penelitian adalah visual 

thinking.  

 

3.METODE PENELITIAN 

Penelitian melibatkan dua kelas, yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen adalah kelas yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan visual 

thinking dan kelas kontrol adalah kelas yang 

memperoleh pembelajaran konvensional.  

Desain penelitian ini adalah quasi 

eksperiment non equivalen control group, 

karena siswa yang menjadi responden pada 

penelitian ini tidak dipilih secara acak, 

melainkan peneliti menggunakan kelas yang 

ada. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama YLPI Pekanbaru 

Instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini adalah instrumen tes dan 

instrumen non-tes. Instrumen tes penelitian 

ini adalah tes kemampuan pemecahan 

masalah matematis yang disajikan sebagai 

pretes  dan  postes. Instrumen non-tes berupa 

lembar observasi. 

Data pada penelitian ini dianalisis 

dengan membandingkan rerata peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan uji non-parametrik U Mann-

Whitney. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik deskriptif kemampuan 

pemecahan masalah menunjukkan bahwa 
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rerata kemampuan awal pemecahan masalah 

(pretes) kelas kontrol tidak jauh berbeda 

dengan skor pretes kelas eksperimen, hanya 

0,25 poin lebih baik di kelas kontrol. Hal ini 

jauh berbeda dengan rerata skor kemampuan 

pemecahan masalah setelah pembelajaran 

(postes). Rerata skor postes kelas eksperimen 

jauh lebih besar dibanding dengan  rerata skor 

postes kelas kontrol, perbedaannya mencapai 

7,05. Hal ini memperlihatkan bahwa 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

di kelas eksperimen lebih besar dari kelas 

kontrol. 

Dari uji kesamaan rerata skor pretes 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan pada kemampuan awal 

pemecahan masalah antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Selanjutnya dianalisis 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

di masing-masing kelas (eksperimen dan 

kontrol).  

Karena peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah di salah satu kelas tidak 

berdistribusi normal, maka tidak perlu 

dilakukan uji homogenitas. Selanjutnya, 

untuk uji peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah, digunakan uji non-

parametrik U Mann-Whitney. Dari pengujian 

yang dilakukan  diperoleh nilai signifikansi 

Sig.(2-tailed) adalah 0,000. Menurut Uyanto 

(2009), nilai signifikansi Sig.(1-tailed) = 
 

 
 

Sig.(2-tailed), sehingga nilai Sig.(1-tailed) 

juga 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai  , 

maka H0 ditolak, artinya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen lebih baik dibanding kelas 

kontrol. Hal ini juga membuktikan bahwa 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang belajar dengan pendekatan visual 

thinking lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

Meningkatnya kemampuan pemecahan 

masalah melalui pendekatan pembelajaran 

visual thinking ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Wahyudin (2008) yang 

menyatakan bahwa penggunaan diagram, 

grafik dan gambar (visualisasi) merupakan 

alat bantu pemecahan masalah bagi para 

peserta didik dari semua kemampuan 

matematis siswa. Alat-alat bantu tersebut 

memaksa peserta didik untuk mengkaji situasi 

masalah, karena dia tidak dapat sekedar 

memanipulasi angka-angka tanpa memahami 

struktur dasar masalahnya. Satu sifat lain 

yang berharga dari alat-alat bantu grafik 

adalah keserbagunaan. Gambar dapat 

digunakan oleh peserta didik yang lamban 

untuk memecahkan masalah yang tanpanya 

tampak tidak dapat dipecahkan, dan peserta 

didik yang lebih maju dapat mengambil 

manfaat dari gambar dalam pemecahan 

masalah yang melibatkan hubungan-

hubungan yang rumit. Penggunaan diagram 

terutama membantu dalam pemecahan 

masalah yang melibatkan kecepatan, jarak 

dan ukuran-ukuran kuantitas.  

Hal diatas juga relevan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Wahidin. Wahidin 

(2010) menyatakan bahwa penggunaan alat 

peraga ataupun benda-benda konkrit sebagai 

sumber belajar dapat menjadikan siswa aktif 

dalam mengkonstruksikan maupun 

mengorganisir belajarnya sendiri dengan 

memanfaatkan berbagai media visual-

kinestetik yang tepat untuk mengatasi 

rutinitas pembelajaran yang membosankan. 

Berdasarkan analisis terhadap jawaban-

jawaban siswa, diketahui bahwa siswa terlihat 

tidak menguasai materi prasyarat, kurang 

terampil dalam menjabarkan serta kurang 

teliti dalam perhitungan teknis. Sebagaimana 

disebutkan oleh Wahyudin (1999) bahwa 

kecenderungan siswa gagal menguasai 

dengan baik pokok bahasan geometri ruang di 

antaranya siswa kurang menguasai dengan 

baik konsep-konsep dasar matematika serta 

siswa kurang memiliki penguasaan materi 

prasyarat dengan baik. Hal ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Sagala (2005) 

bahwa keberhasilan belajar peserta didik 

diperlukan prasyarat tertentu diantaranya 

menguasai bahan-bahan dasar yang 

diperlukan untuk meneruskan pelajaran 

sekolah yang menjadi lanjutannya. 

Ditambahkan pula oleh teori belajar 

bermakna Ausubel tentang mengkaitkan 

informasi baru dan konsep-konsep yang telah 

ada (Trianto, 2007). 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data, 

analisis, temuan dan pembahasan yang telah 

disajikan pada bab sebelumnya, diperoleh 

kesimpulan bahwa peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang memperoleh 
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pembelajaran dengan pendekatan visual 

thinking lebih baik dibanding siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. 
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Abstrak  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman anak dalam mengenal konsep 

bilangan matematika melalui pendekatan multisensori, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah pendekatan multisensori dapat meningkatkan pemahaman anak dalam mengenal konsep 

bilangan matematika?” Pemahaman anak dalam bilangan merupakan kemampuan dalam membuat 

hubungan antara hitungan dan jumlah, ditandai dengan pemahaman konsep lebih (more) dan kurang 

(less), Konsep bilangan matematika adalah suatu ide atau buah pikiran yang menggambarkan jumlah 

atau banyaknya sesuatu, yang dapat disimbolkan menggunakan sebuah lambang bilangan atau 

angka. Pendekatan multisensori adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

konsentrasi anak dengan melibatkan penggunaan beberapa alat indra pada saat anak belajar. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di KB Tanjung Ria Desa 

Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Subjek penelitian ini adalah anak KB 

Tanjung Ria yang berjumlah 10 anak. Data pelaksanaan perbaikan pembelajaran dikumpulkan 

melalui metode observasi dan catatan lapangan, selanjutnya data pemahaman anak  diperoleh 

melalui tabulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif yaitu 

membandingkan hasil capaian anak dengan indikator yang ditargetkan. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan pemahaman anak dalam mengenal konsep bilangan matematika melalui 

pendekatan multisensori. Hal ini diketahui dari hasil setiap  siklus, yaitu siklus I rata-rata 

pemahaman anak dalam mengenal konsep bilangan dengan metode multisensori 64,375 % , siklus II 

meningkat menjadi 77,5 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

pemahaman anak dalam mengenal konsep bilangan matematika melalui pendekatan multisensori di 

Kelompok Bermain Tanjung Ria Tahun Ajaran 2013/2014. 

  

Kata Kunci: pemahaman anak; konsep bilangan matematika; pendekatan multisensori. 

 
1. PENDAHULUAN 

Anak merupakan aset negara, sebab 

ditangan merekalah kelangsungan kehidupan 

negara dan bangsa ini berlanjut. Jika sejak 

usia dini, anak dibekali dengan pendidikan 

dan nilai-nilai yang baik maka kelak akan 

mampu mengenali potensi-potensi yang ada 

pada dirinya sehingga mereka dapat 

mengembangkan potensi tersebut dan 

menyumbangkan potensi yang ada pada 

dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara ini 

agar mampu bersaing di era globalisasi.  

Usia dini merupakan usia yang paling 

baik untuk mengembangkan berbagai potensi 

yang dimiliki oleh anak. Salah satu upaya 

pengembangan potensi anak dapat dilakukan 

melalui pengenalan konsep bilangan. Hal ini  

sangat bermanfaat bagi pengalaman belajar 

matematika mereka  selanjutnya. Pengenalan 

konsep bilangan matematika di Kelompok 

Bermain diharapkan tidak hanya berkaitan 

dengan kemampuan kognitif saja, melainkan 

juga berguna bagi kesiapan mental,  sosial-

emosional, rasa percaya diri serta 

kemandirian mereka.  

Pemahaman konsep bilangan  

merupakan bagian dari matematika yang 

diperlukan untuk menumbuh-kembangkan 

keterampilan berhitung anak yang sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

kata lain, pemahaman konsep bilangan 

matematika di Kelompok Bermain diperlukan 

untuk mengembangkan pengetahuan dasar 

matematika, sehingga anak secara mental siap 

mailto:yoto.suyoto84@yahoo.com,premi.rahayu79@yahoo.com
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mengikuti pembelajaran matematika.   

Konsep adalah suatu ide atau pengertian 

umum yang disusun dengan kata-kata, simbol 

atau tanda, yang mengkombinasikan beberapa 

sumber berbeda ke dalam satu gagasan 

tunggal (Chaplin dalam Mulyati 2005 :53). 

Menurut Bachman (2008:49-50), konsep 

merupakan buah pikiran seseorang atau 

kumpulan orang yang dinyatakan dalam 

definisi sehingga melahirkan produk 

pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan 

teori.Konsep merupakan bagian dasar untuk 

membangun pengetahuan yang mantap karena 

konsep merupakan bagian dasar ilmu 

pengetahuan. Konsep adalah suatu kata yang 

bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk 

mengelompokkan ide, benda atau peristiwa 

(Bruner :1996 :1). 

Dari beberapa pengertian konsep yang 

dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa konsep adalah ide yang disusun 

dengan kata-kata untuk menggambarkan 

kerangka atau susunan dari buah pikiran 

seseorang untuk melahirkan produk dasar 

ilmu pengetahuan. 

Rasiman (2005 : 1) mengemukakan 

bahwa bilangan matematika adalah sebuah 

jumlah atau banyaknya sesuatu. Angka 

merupakan simbol bilangan yang digunakan 

untuk mewakili bilangan.Sedangkan goresan 

atau tanda-tanda yang terdapat di batu, kertas 

dan sebagainya itu bukan merupakan bilangan 

melainkan lambang bilangan.Lebih lanjut, 

seperti pengenalan konsep bilangan 

matematika, lambang bilangan, melalui 

berbagai bentuk alat dan kegiatan bermain 

yang menyenangkan.Selain itu, permainan 

berhitung juga diperlukan untuk membentuk 

sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin 

pada diri anak (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006). 

Berdasarkan pertimbangan inilah 

banyak orang tua menghendaki agar anak-

anak mereka segera memiliki kemampuan 

berhitung, di samping membaca dan menulis, 

namun sering kali keinginan orang tua 

tersebut kurang sesuai dengan tahap 

perkembangan anaknya. Oleh karena itu, 

diperlukan metode dan teknik-teknik 

keterampilan untuk pengenalan konsep 

bilangan atau membilang dengan memadukan 

berbagai bahan yang dapat membantu guru 

dan anak didik dalam proses belajar-

mengajar. 

Pada dasarnya, pembelajaran persiapan 

berhitung di Kelompok Bermain dilaksanakan 

dalam batas-batas dan aturan pengembangan 

pra-akademik. Karena itu  persiapan 

berhitung di Kelompok Bermain dilakukan 

melalui kegiatan bermain sambil belajar atau 

belajar seraya bermain. Hal ini merupakan 

prinsip pembelajaran di Kelompok Bermain 

sebab dunia anak adalah dunia bermain.Bagi 

anak-anak, kegiatan bermain selalu 

menyenangkan. Dengan bermain, anak-anak 

dapat mengekpresikan berbagai perasaan 

maupun idenya tentang berbagai hal, selain 

itu anak  juga dapat menjelajah ke alam 

imajinasi yang tidak terbatas sehingga akan 

merangsang pola perkembangan dan 

kreativitasnya secara alami.  

Sebaiknya kita berhati-hati dalam 

mengajarkan konsep bilangan bagi anak usia 

4-5 tahun, sebab tanpa menghubungkan 

dengan hal-hal nyata, pelajaran berhitung 

tingkat lanjut akan terhambat dan menjadi 

awal dari sikap “aku tidak bisa matematika”. 

Anak pada tahap usia ini masih memiliki 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

dalam berbagai hal, sebab anak usia dini 

merupakan masa dimana anak belum 

memahami sesuatu secara abstrak. Sebaliknya 

jika anak tidak dikenalkan dengan konsep 

bilangan maka anak tidak akan mengetahui 

bahwa sebuah simbol angka, dapat 

melambangkan suatu bilangan. Oleh karena 

itu dukungan benda-benda yang ada disekitar 

kita maupun alat permainan edukatif sangat 

membantu dalam memperjelas penyampaian 

materi pendampingan pembelajaran 

matematika kepada anak. 

Selain pendampingan-pendampingan 

pembelajaran matematika kepada anak.Cara 

penyampaian materi pelajaran juga sangat 

penting agar dapat meningkatkan konsentrasi 

belajar anak.Konsentrasi sangat erat 

hubungannya dengan bagaimana seseorang 

membentuk gambaran mental di dalam 

otaknya. Saat panca indra menangkap sinyal 

dari luar maka saraf pada indra tersebut akan 

mengirimkan pesan-pesan ke otak. 

Pembentukan gambaran mental ini dapat 

dilakukan dengan pendekatan multisensori. 

Pendekatan multisensori adalah 

sebuah pendekatan pembelajaran dengan cara 
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melibatkan beberapa panca indra sekaligus 

pada waktu belajar. Mempelajari huruf 

dengan caramenuliskannya, menyentuhnya, 

melihatnya, dan mengucapkannya akan 

melibatkan banyak indra sehingga akan 

membantu daya ingat anak dalam 

belajar(Adams, 2006:18) 

Membuat proses belajar menjadi 

menarik dapat menjadi sumber motivasi yang 

cukup baik bagi anak-anak. Jika anak-anak 

tertarik pada pelajaran yang disampaikan oleh 

guru, maka pelajaran dapat diterima dengan 

baik dan pada akhirnya hasil belajar anak pun 

akan meningkat. Pendekatan multisensori  

merupakan sebuah solusi yang dapat 

meningkatan konsentrasi belajar anak, dengan 

melibatkan beberapa indra sekaligus pada 

waktu anak belajar. Untuk itu diperlukan 

kreativitas dari guru dalam merancang 

pembelajaran sesuai tujuan pendekatan 

multisensori ini. (Adams, 2006:18) 

Dalam penelitian ini, Peneliti 

melakukan pengamatan lebih teliti pada 

kegiatan pra siklus di kelas C yaitu kelompok 

umur  4-5 tahun dengan lokasi KB Tanjung 

Ria. Dari pengamatan tersebut didapatkan 

data rata-rata pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilangan matematika 

sebesar 49,375 %.Dari sepuluh anak hanya 

empat orang anak yang sudah mengenal 

konsep bilangan matematika 1-10 walaupun 

belum sempurna dan enam orang anak belum 

dapat menghitung dengan lancar.Berangkat 

dari permasalahan ini peneliti menggunakan 

pendekatan multisensori sebagai upaya untuk 

meningkatkan pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilangan matematika. 

 

2.  METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian 

tindakan kelas.Penelitian pengembangan ini 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

anak dalam mengenal konsep bilangan 

matematika dengan pendekatan multisensori. 

Sedangkan metode penelitian kualitatif dan 

kuantitatif untuk melihat keterlaksanaan 

pembelajaran, respon siswa serta hasil 

ketuntasan belajar siswa terhadappendekatan 

multisensori.  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

september 2013. Subjek penelitian ini adalah 

kelompok 10 siswa yang terdiri dari 4 

Perempuan dan 6 laki-laki pada  kelompok C 

(4-5 tahun)Kelompok Bermain Tanjung Ria 

Nanggulan yang beralamatkan di Jl. Tanjung 

No 31, Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon 

Progo. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian adalah peningkatan 

kemampuanhasil membilang matematika 

dengan pendekatan multisensoripada  materi 

konsep bilangan matematika 1-10. 

Model pengembangan yang 

digunakan dalam  penelitian ini penelitian 

tindakan kelas, yang terdiri dari:  

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Secara ringkas dapat diuraikan pada 

bagan dalam Gambar 1 berikut. 
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2.1. Deskripsi Siklus I dan II 

a. Rencana Tindakan yang Akan 

Dilaksanakan 

1) Kegiatan perencanaan siklus 1 

dilakukan pada tanggal 5 September 

2013 dan siklus 2 dilakasanakan pada 

tanggal 17 September - 21 September 

2013. Pada kegiatan perencanaan ini 

peneliti melakukan diskusi dengan 

teman sejawat mengenai keadaan kelas 

sebelum dilakukan PTK dan hal-hal 

yang akan dilakukan pada kegiatan 

siklus 1 dan 2 . 

2) Membuat rencana perbaikan yang 

sudah ada skenario tindakan perbaikan. 

3) Mempersiapkan waktu pelaksanaan 

kegiatan.  

Tindakan perbaikan siklus I 

direncanakan dalam lima kali 

pertemuan, yaitu pada tanggal 10, 11, 

12, 13 dan 14 September 2013dan 

siklus II pada tanggal 17 September - 

21 September 2013 dengan tujuan 

untuk “meningkatkan pemahaman anak 

dalam mengenal  konsep  bilangan 

matematika di  KB  Tanjung  Ria”. 

Alokasi waktu  yang diperlukan untuk 

perbaikan pembelajaran dilakukan 

selama 60 menit, yaitu pada kegiatan 

inti. 

4) Menetapkan indikator dan butir amatan 

yang akan dipergunakan dalam PTK. 

Lihat Tabel1. 

5) Membuat RKH 

RKH yang digunakan dalam penelitian 

ini dari tahapan yang  mempunyai 

tingkat kesulitan paling rendah. 

6) Mempersiapkan instrumen observasi 

untuk mencatat data yang diperlukan 

 

b. Tindakan Perbaikan 

Tindakan perbaikan yang akan 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan media pembelajaran 

2) Mengatasi anak yang suka 

mengganggu dengan cara diberi 

tempat duduk terpisah dari anak yang 

lain, supaya tidak mengganggu lagi. 

3) Melaksanakan RKH. 

 

Tabel 1. 

Butir Amatan Observasi 

No Indikator Butir Amatan Jumlah 
1. Membilang dengan menunjuk benda / 

mengenal konsep bilangan dengan 

benda-benda sampai 10 (K 29) 

Mampu menghitung benda 

satu per satu (sampai 10) 
1 

2. Menunjuk 2 kumpulan benda yang 

sama jumlahnya, tidak sama, lebih 

banyak, lebih sedikit (K 26)  

Mampu membedakan 

kumpulan benda (lebih 

banyak – lebih sedikit) 

1 

3. Membilang / menyebut urutan 

bilangan dari 1-10 (K 28) 
Mampu menghitung urutan 

bilangan 1-10 
1 

4. Menunjuk lambang bilangan 1 – 10 

(K 32) 
Mampu menunjuk lambang 

bilangan     1-10 
1 

 Jumlah  4 

 

4) Memotivasi dan memberi dukungan 

bagi peserta didik yang pasif dan 

malu melakukan kegiatan. 

5) Melakukan refleksi pembelajaran 

yang sudah dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan bagi tindakan 

perbaikan selanjutnya. 

Langkah-langkah perbaikan yang akan 

dilakukan sebagai berikut. 

1) Menyiapkan setting kelas dengan 

posisi duduk melingkar di tikar. 

2) Menghimbau anak yang sering 

mengganggu teman agar tidak 

mengganggu lagi. 

3) Menggali pengalaman belajar anak 

sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran. 

4) Memberikan penjelasan dan contoh 

sebelum memberikan tugas kepada 

anak-anak. 

5) Memberikan dukungan bagi anak 

yang membutuhkan dukungan pada 
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saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

6) Memberikan kesempatan kepada 

anak untuk bertanya terhadap 

kegiatan yang sedang dilakukan. 

7) Memberikan penghargaan bagi anak 

yang berhasil melaksanakan tugas, 

agar selalu termotivasi untuk maju 

dan berusaha lebih baik lagi. 

8) Melakukan diskusi tentang kegiatan 

yang sudah dilakukan. 

c. Pengamatan 

Tahap pengamatan dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran, yaitu pada saat tindakan 

sedang berjalan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan pengamatan terhadap 

pemahaman anak dalam mengenal konsep 

bilangan matematika, dengan cara 

mencatat hal yang diperlukan dan yang 

terjadi selama pelaksanaan berlangsung. 

Pada pelaksanaan pengamatan, peneliti 

dibantu oleh teman sejawat yang berperan 

sebagai pengamat dari luar (kolabulator). 

Pada pelaksanaan PTK, peneliti dibantu 

oleh Ibu Rina Sesanti, S.Pd. AUD selaku 

teman sejawat, yang berperan sebagai 

pengamat dari luar (kolabulator) sekaligus 

berperan sebagai penilai 2 yang bertugas 

menilai RKH yang telah dibuat peneliti 

dan pelaksanaannya dengan menggunakan 

APKG PKP 1 dan 2. 

Secara garis besar proses 

pembelajaran pada siklus 1 seperti yang 

sudah direncanakan. Pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung dari pukul 

08.00 WIB sampai dengan 10.25 WIB 

yang terdiri dari empat tahap, yaitu 

kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan 

kegiatan akhir.  

Hari Jum’at, tanggal 14 September 

2013. Guru memulai kegiatan awal dengan 

berbaris, salam dan do’a kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya 

yaitu permaian diluar kelas, diiringi lagu 

”mari berjalan-jalan” untuk melatih anak 

lebih mengenal angka (25 menit). 

Selanjutnya  peneliti memulai 

kegiatan inti, dengan alokasi waktu 60 

menit. Contoh salah satu pelaksanaan dari 

satu RKH adalah sebagai berikut: 

1) Pada kegiatan ini guru memberi 

penjelasan bagaimana melakukan 

kegiatan pada hari itu. Anak-anak 

diberi tugas untuk mencari batu, daun 

kering dan biji mahoni sambil 

berjalan-jalan di sekitar sekolah. 

Setelah itu anak-anak diajak masuk 

kelas, namun sebelumnya 

diperbolehkan istirahat sejenak untuk 

minum dan toilet training. Kegiatan 

pertama adalah menghitung benda 

satu per satu dengan media batu, 

daun, dan biji mahoni. 

2) Setelah itu kegiatan dilanjutkan 

dengan membandingkan jumlah batu, 

daun kering dan biji mahoni dengan 

sesama teman.  

3) Pada kegiatan ketiga anak-anak 

dikenalkan dengan lambang bilangan 

yang ada di gambar (poster), untuk 

mengingatkan kembali mengenai 

bentuk-bentuk angka 1-10 . Setelah 

itu dilanjutkan dengan pemberian 

tugas membentuk angka dengan 

plastisin. 

4) Pada kegiatan keempat guru 

memberikan tugas kepada masing-

masing anak secara bergantian untuk 

membaca angka pada plastisin hasil 

karya mereka. 

Peneliti meneliti dengan seksama 

proses kegiatan anak-anak dan mencatat 

hasilnya di lembar observasi. Setelah 

kegiatan inti selesai dilanjutkan dengan 

kegiatan istirahat.Pada kegiatan ini anak-

anak membiasakan diri untuk cuci tangan 

dan makan bekal bersama dilanjutkan 

dengan bermain bebas.Alokasi waktunya 

25 menit. 

 Pada kegiatan akhir anak anak diajak 

untuk bercakap-cakap tentang “Syarat 

Makanan Sehat”, dilanjutkan mengulas 

kegiatan hari itu dengan tanya jawab 

untuk mengetahui pemahaman anak-anak 

mengenai kegiatan yang sudah mereka 

lakukan. Setelah itu ditutup dengan salam 

dan do’a. (35 menit). 

Pengumpulan data menggunakan 

format observasi yang telah disusun, 

termasuk juga pengamatan pelaksanaan 

skenario tindakan dari waktu ke waktu 

serta dampaknya terhadap proses dan hasil 

belajar anak. Observasi ini ditujukan untuk 

membandingkan hasil pencapaian anak 

dengan indikator keberhasilan penelitian 
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setiap siklus. Jenis data yang dikumpulkan 

melalui penelitian ini adalah data 

mengenai pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilangan matematika di 

KB Tanjung Ria. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam, yaitu: 

1) Pedoman observasi yang berisi tentang 

catatan hasil pelaksanaan pembelajaran 

sesuai dengan indikator yang akan 

dicapai. Lihat tabel 2. 

2) Pedoman observasi kegiatan 

pembelajaran oleh guru. Lihat tabel 3. 

3) Catatan lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk 

mencatat temuan selama pembelajaran 

yang diperoleh peneliti yang tidak 

teramati dalam lembar 

observasi.Bentuk temuan ini berupa 

aktivitas anak dan permasalahan yang 

dihadapi selama kegiatan 

pembelajaran. Lihat Tabel 4. 

Tabel 2. 

Pedoman Observasi Anak 
Nama Anak :  
Siklus ke- :  

Pertemuan ke- :  

Waktu :  
Hari / Tanggal :  

Tema :  

Kelas :  
Nama Sekolah :  

Keterangan 

Skor 1 jika sama sekali belum paham  
Skor 2 jika anak sedikit paham  

Skor 3  jika anak sudah lebih paham namun belum semuanya  

Skor 4 jika anak sudah paham  
 

Tabel 3. 

Pedoman Observasi Kegiatan Pembelajaran 
Hari / Tanggal :  
Siklus ke- :  

Pertemuan ke- :  

Waktu :  

Tema :  

Kelas :  

Nama Guru :  
Nama Sekolah :  

 

No Aspek Amatan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Memberikan gambaran cara 

melakukan kegiatan 

      

2. Memberikan motivasi kepada anak 

yang belum paham 

      

3. Melakukan pengamatan pada anak 

saat melaksanakan kegiatan 

      

4. Memberi reward atau penghargaan 

kepada anak yang berhasil 

melaksanakan kegiatan 

      

 

Tabel 4. 

CATATAN LAPANGAN 
Hari / Tanggal :  

Siklus ke- :  
Nama Guru :  

Nama Sekolah :  

 

No Kegiatan Guru Respon Anak 

  

 

 

 

 

 

2.2. Data Hasil Penelitian 

Analisis data terhadap anak dilakukan 

beberapa tahap, yaitu : 

1) Melakukan skoring hasil anak. Lihat 

Tabel 5. 

2) Menghitung rata-rata prosentase 

pemahaman anak dalam mengenal 

konsep bilanganmatematika. Lihat Tabel 

6. 

 

No Butir Amatan Skor 

1 2 3 4 

1.  Mampu menghitung benda 

satu per satu (sampai 10) 
    

2. Mampu membedakan 
kumpulan benda  (lebih 

banyak – lebih sedikit) 

    

3. Mampu menghitung urutan 

bilangan    1-10 
    

4. Mampu menunjuk lambang 

bilangan   1-10 
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Tabel 5. 

Pedoman Rekapitulasi Skor Pemahaman Anak Per Siklus 

 

Nama Anak :  
Kelompok :  

 
No Butir Amatan Skor  

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Mampu menghitung benda satu per 

satu (sampai 10) 
            

2. Mampu membedakan kumpulan 

benda (lebih banyak–lebih sedikit) 
            

3. Mampu menghitung urutan bilangan    

1-10 
            

4. Mampu menunjuk lambang bilangan   

1-10 
            

 

 

Tabel 6. 

Pedoman Tabulasi Skor Rata-rata Pemahaman Anak 

Siklus ke-       : 

Kelas              : 

 

No Nama 

Nomor Butir 

Amatan Jumlah % 

1 2 3 4 

1.        

dst        

 Rata-rata Pemahaman Anak  

 

 

2.3 Refleksi 

Refleksi dimaksudkan untuk mengkaji 

secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan berdasarkan data yang terkumpul, 

kemudian dilakukan evaluasi untuk 

menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, 

sintesis dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan. 

Jika ditemukan permasalahan setelah 

dilakukan refleksi maka dilakukan proses 

pengkajian ulang melalui siklus berikutnya, 

meliputi: perencanaan ulang, tindakan ulang 

dan pengamatan ulang sehingga permasalahan 

dapat teratasi. 

 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

3.1. Deskripsi Per Siklus 

Hasil tabulasi data dari kegiatan Pra 

siklus, Siklus I, dan Siklus II mengenai 

pemahaman anak dalam mengenal konsep 

bilangan matematika melalui pendekatan 

multisensori dapat dibaca pada tabel 7, tabel 8 

dan tabel 9 berikut ini: 
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Tabel 7. 

Pemahaman Anak Pada Saat Pra Siklus 

No Nama 
Nomor Butir 

Amatan Jumlah % 
1 2 3 4 

1. Arya Bisma Affandi 3 2 3 2 10 62,5 
2. Hasna Eka Nur Azizah 3 2 2 1 8 50 
3. Ridha Fadyllah 1 1 1 1 4 25 
4. Imam  Nur Ihsanuddin 3 3 2 2 10 62,5 
5. Rizki Nuryanto 2 2 1 1 6 37,5 
6. Alaysia Siwi Ramadhani 2 2 2 1 7 43,75 
7. Octa Nugraheni Safitri 3 2 3 2 10 62,5 
8. Ardio Akbar Fauzan 3 2 3 2 10 62,5 
9. Dhavin Dyaz Putra 2 2 2 1 7 43,75 

10. Puri 2 2 2 1 7 43,75 

Rata-rata Pemahaman Anak 49,375 

 

Tabel 8 

Pemahaman Anak Pada Siklus 1 

No Nama 
Nomor Butir 

Amatan Jumlah % 
1 2 3 4 

1. Arya Bisma Affandi 4 4 3 2 13 81,25 
2. Hasna Eka Nur Azizah 3 2 2 1 8 50 
3. Ridha Fadyllah 3 2 2 1 8 50 
4. Imam  Nur Ihsanuddin 4 4 3 3 14 87,5 
5. Rizki Nuryanto 2 2 2 1 7 43,75 
6. Alaysia Siwi Ramadhani 3 2 2 1 8 50 
7. Octa Nugraheni Safitri 4 4 4 3 15 93,75 
8. Ardio Akbar Fauzan 4 3 4 3 14 87,5 
9. Dhavin Dyaz Putra 3 2 2 1 8 50 
10. Puri 2 2 2 2 8 50 

Rata-rata Pemahaman Anak 64,375 

 

 

Tabel 9. 

Pemahaman Anak Pada Siklus 2 

No Nama 
Nomor Butir Amatan 

Jumlah % 
1 2 3 4 

1. Arya Bisma Affandi 4 4 4 3 15 93,75 
2. Hasna Eka Nur Azizah 4 3 2 1 10 62,5 
3. Ridha Fadyllah 3 3 2 1 9 56,25 
4. Imam  Nur Ihsanuddin 4 4 4 3 15 93,75 
5. Rizki Nuryanto 3 3 2 1 9 56,25 
6. Alaysia Siwi Ramadhani 3 4 3 2 12 75 
7. Octa Nugraheni Safitri 4 4 4 4 16 100 
8. Ardio Akbar Fauzan 4 4 4 4 16 100 
9. Dhavin Dyaz Putra 3 3 3 2 11 68,75 

10. Puri 3 3 3 2 11 68,75 

Rata-rata Pemahaman Anak 77,5 
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Berdasarkan evaluasi hasil belajar, 

observasi dan refleksi pemahaman konsep 

bilangan matematika di KB Tanjung Ria 

adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilangan matematika 

dapat dilihat pada tabel 10. 

 

 

Tabel 10. 

Perbandingan Pemahaman Anak Dalam 

Mengenal Konsep Bilangan Matematika 

Melalui Pendekatan Multisensori Dengan 

Indikator Pencapaian Target 
Aspek Pra 

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Rata-rata 

pemahaman 

anak 

49, 

375 % 

64, 

375 % 

77,  

50 % 

Indikator 

pencapaian 

target 

penelitian 

 60 % 75 % 

 

2. Perbandingan hasil analisa pencapaian 

skor setiap butir amatan pada tindakan 

pra siklus, siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11. 

Analisa Perbadingan Skor Setiap 

Butir Amatan Yang Dicapai Anak 

No 
Tinda-

kan 

Butir Amatan Rata-rata 

pemahaman 

anak 
1 2 3 4 

1. 
Pra 

Siklus 

60 

% 

50 

% 

52,5 

% 

35 

% 
49,3 % 

2. 
Siklus 

I 

80 

% 

67,5 

% 

65 

% 

45 

% 
64,375 % 

3. 
Siklus 

II 

87,5 

% 

87,5 

% 

77,5 

% 

57,5 

% 
77,5 % 

 

3. Rincian pelaksanaan peningkatan 

pemahaman anak dalam mengenal 

konsep bilangan matematikadapat 

dilihat pada tabel 12. 

 

 

Tabel 12. 

Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Anak Dalam Mengenal  

Konsep BilanganMatematikaMelalui Pendekatan Multisensori 

Aspek Pra Siklus Siklus I Siklus II 
Perencanaan 2 September 2013 5 September 2013 15 September 2013 

Pelaksanaan 3 dan 4 September 

2012. 
10, 11, 12, 13 dan 

14 September 2013 
17, 18, 19, 20 dan 21 

September 2013 
Tindakan 

Perbaikan 
Belum ada tindakan Tindakan dilakukan 

dengan pengulangan 

materi yang belum 

dikuasai anak, guru 

belum menemukan 

metode yang tepat. 

Tindakan dilakukan 

dengan mengenalkan 

angka dari tahap yang 

paling rendah,  

pengulangan materi 

yang belum dikuasai 

anak,  pemberian 

motivasi bagi anak 

yang membutuhkan 

serta  pemberian 

nomor pada tempat 

duduk anak. 
Hasil 

observasi 
Pemahaman anak 

sebesar 49,375 % 
Pemahaman anak 

sebesar 64,375 % 
Pemahaman anak 

sebesar 77,5 % 
Refleksi Banyak anak yang 

belum paham dalam 

mengenal konsep 

bilangan 

Terjadi peningkatan 

pemahaman anak 

sebesar 15 % namun 

masih banyak anak 

yang belum 

mencapai target, 

sehingga penelitian 

dilanjutkan pada 

Terjadi peningkatan 

pemahaman sebesar 13 

%, meskipun masih 

ada anak yang belum 

mencapai target,  

namun peneliti tidak 

mempermasalahkannya 

karena secara umum 
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siklus II, anak 

mengalami kesulitan 

pada butir amatan 

ke-4 yaitu menunjuk 

lambang bilangan 1-

10. 

sudah terjadi 

peningkatan 

pemahaman anak. 

Pemberian nomor pada 

tempat duduk anak 

terbukti dapat 

mengatasi gangguan 

proses 

belajar.Berdasarkan 

hasil penelitian 

tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan 

pemahaman anak 

dalam mengenal 

konsep bilangan di 

Kelomok Bermain 

Tanjung Ria tahun 

ajaran 2012-2013 pada 

semester I.  
 

 

3.2. Pembahasan Dari Setiap Siklus 

a. Pra Siklus 

Sebelum melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) peneliti melakukan 

observasi untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi di KB Tanjung Ria, dengan 

kegiatan Pra Siklus dilakukan pada tanggal 

3 dan 4 September 2013. Dari observasi 

yang dilakukan di Kelas C ditemukan 

bahwa rata-rata pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilangan matematika 

masih rendah, yaitu sebesar  49,375 %. 

Tabulasi data Pra siklus dapat dilihat pada 

tabel 7. 

Dari tabel 7 pada kegiatan Pra 

siklus, dapat diketahui bahwa baru 35 % 

anak yang sudah mampu menunjuk 

lambang bilangan matematika 1-10; 52,5 % 

anak yang mampu menghitung sesuai 

urutan bilangan 1-10; dan 50 % anak yang 

mampu membedakan kumpulan benda 

banyak-sedikit; serta 60 % anak yang 

mampu menghitung benda satu persatu 

sampai 10. Dari hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilanganmatematikamasih 

rendah. Pada waktu pengamatan proses 

pembelajaran, ada anak yang belum aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran karena 

masih takut dan malu, selain itu ada satu 

orang anak yang senang mengganggu 

teman lainnya sehingga suasana kelas 

menjadi teranggu. 

b. Siklus I 

Tindakan perbaikan siklus I 

dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 dan 

14 September 2013 dengan tujuan untuk 

“meningkatkan pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilanganmatematikadi 

KB Tanjung Ria”, yang dilakukan sesuai 

dengan RKH. Indikator amatan dan materi 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 13 

berikut ini : 

 

Tabel 13. 

Pelaksanaan Butir Amatan dan Materi Pembelajaran Dalam RKH Siklus I  
Indikator 

Pembelajaran 

Butir Amatan Materi Pembelajaran 

RKH 1 RKH 2 RKH 3 RKH 4 RKH 5 

Membilang 

dengan menunjuk 

benda / mengenal 

konsep bilangan 

dengan benda-

1. Mampu 

menghitung benda 

satu per satu 

(sampai 10) 

 

menghitung 

benda satu 

per satu 

dengan 

media jari 

menghitun

g benda 

satu per 

satu 

dengan 

menghitun

g benda 

satu per 

satu 

dengan 

menghitung 

benda satu 

per satu 

dengan 

media korek 

menghitung 

benda satu per 

satu dengan 

media batu, 

daun, dan biji 
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benda sampai 10 

(K 2 ) 

tangan. media 

biji-bijian. 

media 

gambar di 

majalah 

api mahoni. 

Menunjuk 2 

kumpulan benda 

yang sama 

jumlahnya, tidak 

sama, lebih 

banyak, lebih 

sedikit (K 26)  

2. Mampu 

membedakan 

kumpulan benda 

(lebih banyak – 

lebih sedikit) 

membandin

gkan jumlah 

benda yang 

pada kartu 

gambar 

membandi

ngkan 

jumlah 

biji-bijian 

membandi

ngkan 

jumlah 

gambar 

Membandin

gkan jumlah 

korek api 

Membanding-

kan jumlah 

batu, daun 

kering dan biji 

mahoni 

Membilang / 

menyebut urutan 

bilangan dari 1-10 

(K 28) 

3. Mampu 

menghitung urutan 

bilangan 1-10 

menyanyika

n lagu 

tentang 

angka     1-

10 secara 

bersama-

sama 

pengenala

n angka   

1-5 

mengenal 

urutan 

angka 1-7  

menebalkan 

angka 1-9 

membentuk 

angka dengan 

plastisin 

Menunjuk 

lambang bilangan 

matematika 1 – 10 

(K 32) 

4. Mampu menunjuk 

lambang bilangan   

1-10 

membaca 

angka pada 

poster angka 

membaca 

angka 

pada kartu 

angka 

membaca 

angka 

pada kartu 

angka 

membaca 

angka pada 

kartu angka 

membaca 

angka pada 

plastisin 

 

Dari observasi yang dilakukan di 

Kelas C ditemukan bahwa rata-rata 

pemahaman anak dalam mengenal konsep 

bilangan matematika sebesar  64,375 %. 

Dari data tabulasi  pengamatan yang 

dilakukan pada kegiatan siklus I dapat 

diketahui bahwa baru 45 % anak yang 

sudah mampu menunjuk lambang bilangan 

matematika 1-10; 65 % anak yang mampu 

menghitung sesuai urutan bilangan 1-10; 

dan 67,5 % anak yang mampu membedakan 

kumpulan benda banyak-sedikit; serta 80 % 

anak yang mampu menghitung benda satu 

persatu sampai 10.  Berdasarkan hasil 

tabulasi tersebut dapat diketahui bahwa 

setiap anak mempunyai pemahaman dan 

kesulitan yang berbeda. Ada beberapa anak 

yang pemahamannya masih jauh dari target 

yang diinginkan peneliti, terutama dalam 

menunjuk lambang bilangan matematika. 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, 

yaitu: 

1) Daya tangkap anak maupun 

pengalaman yang didapatkan 

sebelumnya.  

2) Perilaku anak yang pasif dalam 

mengikuti pembelajaran. 

3) Guru belum menemukan cara yang 

tepat untuk melakukan tindakan 

perbaikan. 

4) Ada satu anak yang mengganggu 

proses pembelajaran. 

Dari hasil refleksi proses 

pembelajaran yang terjadi pada siklus I 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

1) Dari tabulasi data hasil observasi 

diperoleh data rata-rata pemahaman 

anak dalam mengenal konsep 

bilangan matematika sebesar 

64,375%.  

2) Anak mengalami kesulitan pada butir 

amatan ke 4 yaitu menunjuk lambang 

bilangan matematika 1-10. 

3) Indikator belum tercapai semuanya 

pada siklus ini, disebabkan oleh daya 

tangkap dan perilaku anak yang pasif 

dalam mengikuti pembelajaran. 

4) Guru belum menemukan cara yang 

tepat agar anak lebih paham dalam 

mengenal konsep bilangan 

matematika.  

5) Proses pembelajaran terganggu oleh 

satu orang anak yang sering 

mengganggu temannya. 

Karena masih menemukan kelemahan 

pada siklus I ini, maka PTK perlu 

dilanjutkan pada siklus II, untuk melakukan 

perbaikan pembelajaran. 

c. Siklus II 

Tindakan perbaikan siklus II 

dilakukan pada tanggal 17, 18, 19, 20 dan 

21 September 2013 dengan tujuan untuk “ 

meningkatkan pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilangan matematika di 

KB Tanjung Ria”. Tindakan Perbaikan 

dilakukan sesuai dengan RKH. Indikator 

amatan dan materi pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel 14 berikut. 
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Tabel 14. 

Pelaksanaan Butir Amatan dan Materi Pembelajaran Dalam RKH Siklus II  
Indikator 

Pembelajaran 

Butir 

Amatan 

Materi Pembelajaran 

RKH 6 RKH 7 RKH 8 RKH 9 RKH 10 

Membilang 

dengan 

menunjuk benda 

/ mengenal 

konsep bilangan 

dengan benda-

benda sampai 

10 (K 2 ) 

1. Mampu 

menghi-

tung 

benda 

satu per 

satu 

(sampai 

10) 

 

Menghi-

tung benda 

satu per 

satu 

dengan 

media 

bombiq 

Menghi-

tung 

jumlah 

anak 

yang 

memakai 

pakaian 

sesuai 

warna  

Menghi-

tung benda 

satu per 

satu 

dengan 

media baju 

menghitung 

benda satu 

per satu 

dengan 

media 

penjepit baju 

menghitung 

benda satu per 

satu dengan 

media ikan 

kertas yang 

berwarna 

merah, hijau 

dan biru 

Menunjuk 2 

kumpulan benda 

yang sama 

jumlahnya, 

tidak sama, 

lebih banyak, 

lebih sedikit  (K 

26)  

2. Mampu 

membeda

-kan 

kumpulan 

benda 

(lebih 

banyak – 

lebih 

sedikit) 

Memban-

dingkan 

jumlah 

bombiq 

yang sudah 

dihitung 

Memban

-dingkan 

jumlah 

anak 

yang 

memakai 

pakaian 

menurut 

warna 

Memban-

dingkan 

jumlah 

kelompok 

baju dan 

celana 

Membanding-

kan jumlah 

jepit baju 

Membanding-

kan jumlah 

ikan 

Membilang / 

menyebut 

urutan bilangan 

dari 1-10 (K 28) 

3. Mampu 

menghi-

tung 

urutan 

bilangan 

1-10 

 

Mengenal-

kan angka 

1-5 dengan 

syair,  

sambil 

menunjuk-

kan 

angkanya 

satu per 

satu. 

menebak 

angka di 

kalender 

1-7 

membaca 

angka dan 

bermain “8 

acak” 

mengurutkan 

angka 1-9 

menggunting 

angka 1-10 

dari kalender 

bekas dan 

menempel 

sesuai urutan 

Menunjuk 

lambang 

bilangan 1 – 10 

(K 32) 

4.Mampu 

menunjuk 

lambang 

bilangan 

1-10 

membaca 

angka pada 

kartu 

angka 

membaca 

angka 

pada 

lotto 

membaca 

angka pada 

kartu 

angka 

pengenalan 

lambang 

bilangan 

yang ada di 

kalkulator   

1-9 

membaca 

angka pada 

papan lotto 

 

Setelah melakukan diskusi dengan 

teman sejawat, peneliti menyepakati bahwa 

ada beberapa hal yang akan dilakukan agar 

pemahaman anak dapat meningkat. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

terhadap proses pembelajaran,  

menunjukkan peningkatan pemahaman 

anak dalam mengenal konsep bilangan 

matematika sebesar 13,125 %, dari 

64,375% menjadi 77,5 %. Hal ini 

merupakan bukti bahwa kelemahan yang 

sebelumnya terjadi pada siklus I dapat 

teratasi dengan baik pada siklus II ini dan 

target keberhasilan pada siklus II sudah 

dapat terlampaui. Peneliti menetapkan 

target keberhasilan sebesar ≥ 75 %, 

sedangkan hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa rata-rata pemahaman anak dalam 

mengenal konsep matematika bilangan 

sebesar 77,5 %. Sehinga dapat disimpulkan 

bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan 

sudah berhasil. 

Dari data tabulasi  pengamatan yang 

dilakukan pada kegiatan siklus II dapat 

diketahui bahwa baru 57,5 % anak yang 

sudah mampu menunjuk lambang 

matematika 1-10; 77,5 % anak yang mampu 

menghitung sesuai urutan bilangan 

matematika 1-10; dan 87,5 % anak yang 

mampu membedakan kumpulan benda 

banyak-sedikit; serta 87,5 % anak yang 

mampu menghitung benda satu persatu 

sampai 10.  
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Walaupun masih terdapat beberapa 

anak yang belum mencapai target yang 

ditetapkan oleh peneliti, namun peneliti 

tidak terlalu mempermasalahkannya 

mengingat setiap anak mempunyai 

kemampuan, karakteristik dan daya serap 

yang berbeda.  

Dari hasil refleksi proses 

pembelajaran yang terjadi pada siklus II 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

1) Dari tabulasi data hasil observasi 

diperoleh data rata-rata pemahaman 

anak dalam mengenal konsep 

bilanganmatematika  sebesar 77,5 %.  

2) Masih ada anak yang mengalami 

kesulitan pada butir amatan ke 4 yaitu 

menunjuk lambang bilanganmatematika  

1-10, namun peneliti tidak terlalu 

mempermasalahkannya karena secara 

umum terjadi peningkatan pemahaman 

anak. 

3) Masih ada beberapa anak yang belum 

mencapai target pada siklus ini, 

disebabkan karena setiap anak 

mempunyai kemampuan, karakteristik 

dan daya serap yang berbeda. 

4) Target keberhasilan pada siklus II 

sudah dapat terlampaui, karena peneliti 

menetapkan target keberhasilan sebesar 

lebih besar atau sama dengan 75 %, 

sedangkan hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa rata-rata 

pemahaman anak dalam mengenal 

konsep bilangan matematika sebesar 

77,5 %. 

5) Pemberian nomor pada tempat duduk 

terbukti berhasil dalam mengatasi anak 

yang saling mengganggu sehingga 

suasana kelas dapat terkendali dengan 

baik. 

6) Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan pemahaman anak dalam 

mengenal konsep bilangan matematika 

di Kelomok Bermain Tanjung Ria 

tahun ajaran 2013-2014 pada semester 

I.  

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan melalui beberapa 

tindakan perbaikan dari siklus I dan silkus 

II serta hasil analisis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan 

multisensori dapat meningkatkan 

pemahaman anak dalam mengenal konsep 

bilangan matematika di Kelompok Bermain 

Tanjung Ria pada semester 1, tahun ajaran 

2013/2014. Hal ini dibuktikan dari hasil 

tabulasi data yaitu siklus I rata-rata 

pemahaman anak sebesar 64,375 % dan 

siklus II meningkat menjadi 77,5 %.  
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Abstrak  

 

Kemampuan pemecahan masalah matematis sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik menghadapi era global yang penuh persaingan. Untuk menghasilkan peserta 

didik yang mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang baik maka perlu dipersiapkan 

calon guru Matematika yang mempunyai kemampuan yang baik dalam pemecahan masalah 

matematis. Para mahasiswa calon guru Matematika diharapkan dapat menjadi guru 

Matematika yang mampu menjadikan peserta didiknya memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang baik. Oleh sebab itu, para pendidik calon guru Matematika di perguruan 

tinggi perlu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis para mahasiswa 

calon guru matematika. Berdasarkan kajian berbagai literatur, artikel ini menyajikan 

berbagai upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis para mahasiswa calon guru Matematika. 

 

Kata Kunci: kemampuan pemecahan masalah, mahasiswa calon guru matematika 

 
1.  PENDAHULUAN  

Belajar matematika dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Kemampuan pemecahan masalah sangat 

diperlukan dalam berbagai bidang ilmu, 

dalam dunia kerja, dan dalam kehidupan 

sehari-hari. Itulah sebabnya pelajaran 

matematika dipelajari mulai dari Sekolah 

Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Di Perguruan Tinggi, di semua 

jurusan kecuali jurusan Matematika dan 

Pendidikan Matematika, umumnya pada 

tahun pertama, mata kuliah Matematika 

menjadi salah satu mata kuliah wajib. 

Matematika juga menjadi salah satu 

kemampuan yang diujikan dalam Trends in 

International Math and Science Study 

(TIMSS).  

Hasil studi TIMSS 2011 menunjukkan 

kemampuan matematika peserta didik 

Indonesia berada di peringkat 38 dari 42 

negara peserta. Ini menunjukkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik 

di Indonesia masih rendah. Selanjutnya uji 

kompetensi guru di Indonesia yang 

dilaksanakan pada tahun 2012 terhadap 

460.000 guru menghasilkan rata-rata 44,5. 

Hasil ini masih jauh dari standar yang 

diharapkan, yaitu sebesar 70 (Baswedan,  

2014). Fakta-fakta ini memperlihatkan 

perlunya meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa calon guru 

matematika yang kelak akan menjadi guru 

matematika di Indonesia guna meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta 

didiknya. 

 

2.  PEMBAHASAN  

a. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Belajar matematika dapat melatih 

berpikir logis, sistematis, konsisten, kritis, 

kreatif, dan mandiri yang sangat 

berpengaruh terhadap cara berpikir 

seseorang khususnya dalam memecahkan 

masalah. Menurut DiMatteo dan Lester 

(2010: 8) pemecahan masalah hampir 

identik dengan melakukan kegiatan 

matematika. Oleh karenanya, secara alami 

belajar matematika di sekolah bertujuan 

memungkinkan peserta didik untuk 

memecahkan masalah yaitu kemampuan 

pemecahan masalah harus menjadi hasil 

penting dari belajar 

matematika.Selanjutnya, Lester & Kehle 

(2003: 510) mencirikan pemecahan masalah 

sebagai kegiatan yang melibatkan peserta 

mailto:arlianielly@uny.ac.
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didik dalam berbagai tindakan kognitif 

termasuk mengakses dan menggunakan 

pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. 

Pemecahan masalah matematis yang sukses 

melibatkan koordinasi pengalaman-

pengalaman sebelumnya, pengetahuan, 

representasi dan pola inferensi yang  sudah 

biasa digunakan, dan intuisi dalam upaya 

untuk menghasilkan representasi dan pola 

inferensi baru. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pemecahan masalah adalah kegiatan 

matematika yang melibatkan peserta didik 

dalam berbagai tindakan kognitif yang 

menggunakan pengetahuan dan pengalaman 

yang telah dimiliki sebelumnya, dan intuisi 

untuk menyelesaikan masalah matematis. 

Jadi, para calon guru matematika 

hendaknya memiliki kemampuan yang baik 

dalam pemecahan masalah dengan 

menggunakan pengetahuan dan pengalaman 

yang lebih baik yang telah dimiliki, serta 

memiliki intuisi yang tajam dalam 

pemecahan masalah sehingga terampil  

dalam memecahkan masalah. Tentu saja hal 

ini tidak dapat dimiliki begitu saja, 

melainkan dengan banyak berlatih 

memecahkan masalah matematis. 

Calon guru Matematika yang sudah 

mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah yang baik, sebagaimana menurut 

National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) (2000: 52) dalam 

Prinsip dan Standar Matematika di sekolah, 

mampu: 1) membangun pengetahuan baru 

dalam matematika melalui pemecahan 

masalah, 2) mengatasi masalah yang timbul 

dalam matematika dan konteks lain, 3) 

mengaplikasikan dan mengadaptasi 

berbagai strategi yang tepat untuk 

memecahkan masalah, dan 4) memantau 

dan merefleksikan proses pemecahan 

masalah matematis. Selanjutnya, hasil 

review penelitian Lester dan Kehle (2003: 

507) tentang pemecahan masalah, terdapat 

beberapa karakteristik berpikir tingkat 

tinggi orang yang mempunyai kemampuan 

pemecahan masalah yang baik. Menurut 

Lester dan Kehle, calon guru matematika 

yang mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah yang baik: 1) lebih menyadari 

kekuatan dan kelemahan mereka dari orang 

yang mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah yang kurang baik, 2) lebih baik 

dalam memonitor dan mengatur usaha 

mereka dalam memecahkan masalah, dan 3) 

cenderung lebih memperhatikan bagaimana 

memperoleh solusi yang "elegan" dalam 

memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, calon 

guru matematika yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah matematis 

yang baik, dengan menggunakan 

pengetahuan, pengalaman, dan intuisinya 

mampu membangun pengetahuan baru 

dalam matematika melalui pemecahan 

masalah matematis, menggunakan berbagai 

strategi yang tepat dalam pemecahan 

masalah dalam berbagai konteks, dan 

mempunyai kemampuan memerika kembali 

hasil dan proses pemecahan masalah yang 

telah dilakukan. Calon guru matematika 

tidak hanya mampu menggunakan strategi 

yang tepat dalam pemecahan masalah, 

tetapi juga memiliki berbagai strategi dalam 

menyelesaikan masalah agar dapat 

membimbing peserta didik yang 

menggunakan strategi yang berbeda dalam 

pemecahan masalah dan juga sebagai 

antisipasi atas pertanyaan tak terduga 

sebelumnya dari peserta didik yang pintar. 

Selanjutnya, para calon guru matematika 

diharapkan  memperkenalkan berbagai 

strategi pemecahan masalah kepada peserta 

didiknya kelak  dengan maksud menambah 

pengalaman peserta didik dalam pemecahan 

masalah matematis dan sekaligus 

memenambah motivasi belajar matematika 

peserta didik.  

Keuntungan lain memiliki berbagai 

strategi yang berbeda dalam pemecahan 

masalah, para calon guru matematika dapat 

memeriksa kembali hasil yang telah 

diperoleh dengan cara yang berbeda. 

Dengan memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang baik, calon guru matematika 

diharapkan telah memiliki penguasaan 

matematika yang baik di samping memiliki 

kemampuan komunikasi matematis yang 

baik sebagai syarat perlu menjadi guru 

matematika. Selain itu, dengan memiliki 

kemampuan pemecahan masalah matematis 

yang baik, para calon guru matematika 

yang dipersiapkan telah memiliki 

kepercayaan diri yang baik menjadi guru 
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matematika yang turut mengambil bagian 

dalam mencerdaskan bangsa. 

Jadi, sudah selayaknyalah 

kemampuan pemecahan masalah menjadi 

perhatian para calon guru matematika 

dalam pembelajaran matematika yang akan 

dilaksanakan di sekolah. Tentu saja 

kemampuan pemecahan masalah yang akan 

dilatihkan terhadap para peserta didik 

adalah masalah-masalah yang realistik dan 

menyangkut kehidupan sehari-hari peserta 

didik sehingga memungkinkan bagi mereka 

untuk menyelesaikannya. Kemampuan 

pemecahan masalah yang dilatihkan kepada 

peserta didik berbeda tingkat kesulitannya 

sesuai dengan kelasnya. Semakin tinggi 

kelasnya semakin tinggi pula tingkat 

kesulitannya. Mengenai tingkat kesulitan 

kemampuan pemecahan masalah ini sudah 

diatur dalam kurikulum sesuai kompetensi 

yang diharapkan akan dimiliki para peserta 

didik dalam pembelajaran matematika di 

sekolah. 

 

 

b. Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Calon Guru 

Matematika 

Meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah calon guru matematika 

perlu mendapat perhatian yang serius dari 

para pendidik calon guru matematika 

mengingat ini menyangkut kompetensi 

profesional calon guru matematika yang 

kelak akan menjadi guru matematika yang 

berkompetensi di negara yang kita cintai ini, 

yang akan melahirkan generasi penerus yang 

tangguh yang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang baik pula dalam 

berbagai bidang. Meningkatkan pemecahan 

masalah calon guru matematika dapat 

dilakukan melalui perkuliahan dengan 

pendekatan berbasis masalah. Pendekatan 

perkuliahan berbasis masalah mempunyai 

karakteristik: 1) berpusat pada mahasiswa, 2) 

masalah yang dibahas mudah dipahami dan 

menantang, 3) para mahasiswa bekerja 

dalam kelompok kecil berdiskusi menyusun 

strategi pemecahan masalah, dan 4) dosen 

sebagai fasilitator. Keuntungan perkuliahan 

yang dilaksanakan dengan pendekatan 

berbasis masalah menurut Hillman (2003) 

adalah adanya hubungan yang erat antara 

teori dan praktek, sebab pengetahuan 

tumbuh dan berkembang seiring dengan 

praktik kegiatan yang dilakukan dalam 

pemecahan masalahan.  

Meskipun tidak semua perkuliahan 

dapat dilaksanakan dengan pendekatan 

berbasis masalah, namun perkuliahan yang 

dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan berbasis masalah ini terbukti 

meningkatkan kemampuan  pemecahan 

masalah calon guru Matematika. Hasil 

penelitian Djamilah (2009) memperlihatkan 

bahwa perkuliahan Matematika Diskret 

(3sks) dengan menggunakan pendekatan 

berbasis masalah untuk mahasiswa Program 

Studi Matematika FMIPA UNY semester V, 

yang merupakan calon guru matematika, 

mampu meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis calon guru 

matematika.  

Demikian pentingnya meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa 

calon guru matematika, penulis 

menyarankan agar sebelum para mahasiswa 

calon guru Matematika melaksanakan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), yaitu 

praktik melaksanakan pembelajaran di kelas 

di sekolah yang ditunjuk, perlu diberikan 

suatu tes kemampuan pemecahan masalah 

mahasiswa calon guru matematika yang 

berkaitan dengan materi pelajaran 

matematika di sekolah. Upaya ini bertujuan 

untuk mendorong mahasiswa calon guru 

agar mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah yang lebih baik, sebab dengan 

demikian mereka akan berusaha 

meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis mereka sendiri.  

Tes kemampuan pemecahan masalah 

calon guru matematika yang disarankan 

meliputi materi geometri, kalkulus, aljabar, 

analisis data, statistika dan peluang, teori 

bilangan, pengukuran, pola dan fungsi, 

logika matematika, trigonometri, vektor dan 

matriks, serta matematika diskrit. Tes yang 

diberikan dapat berupa tes pilihan ganda 

dengan maksud agar semua materi ujian 

dapat diujikan dan waktu yang diperlukan 

untuk  memeriksa jawaban tes tidak terlalu 

lama.  

Adapun teknis pelaksanaannya dapat 

dilakukan sebelum mahasiswa calon guru 

tersebut melaksanakan PPL atau tepatnya 
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sebelum mengikuti perkuliahan 

Pembelajaran Mikro, yaitu praktik mengajar 

dengan sesama mahasiswa calon guru 

matematika sebagai peserta didiknya. 

Harapannya selama mengikuti perkuliahan 

Pembelajaran Mikro, calon guru matematika 

yang belum baik kemampuan pemecahan 

masalah matematisnya dapat ditingkatkan 

sebelum mereka benar-benar praktik 

mengajar di kelas yang sebenarnya. 

 

3. KESIMPULAN 

Kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa calon guru perlu 

ditingkatkan agar mereka berkompeten kelak 

melaksanakan tugasnya sebagai guru 

matematika yang turut mencerdaskan anak 

bangsa. Untuk itu telah banyak usaha 

dilakukan para pendidik calon guru 

matematika. Dalam tulisan ini penulis 

menyarankan perlunya diberikan suatu tes 

kompetensi profesional untuk mahasiswa 

calon guru Matematika sebelum mereka 

terjun ke lapangan melaksanakan PPL di 

sekolah sebagai usaha meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis 

mahasiswa calon guru.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan disposisi matematis dan 

prestasi belajar matematika siswa melalui pembelajaran kooperatif TSTS kombinasi SAVI. 

Jenis penelitiannya penelitian tindakan kelas dalam empat tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitiannya siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 

Adimulyo tahun ajaran 2014/2015. Objek penelitiannya disposisi matematis siswa. Teknik 

pengumpulan datanya metode observasi, angket, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran TSTS kombinasi SAVI dapat meningkatkan disposisi matematis dan prestasi 

belajar matematika siswa. 

 

Kata Kunci:  disposisi matematis, prestasi belajar matematika, TSTS kombinasi SAVI 

 
1.  PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha 

agar individu dapat mengembangkan 

kepribadian dan potensinya baik dalam 

segi fisik, emosional, sosial, dan spiritual 

melalui proses belajar maupun 

pengalaman. Menurut Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1, 

pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadiaan, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Proses 

pembelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dasar dan menengah harus 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang dan memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif. . Seorang guru 

harus mempunyai variasi pembelajaran 

sesuai dengan materi, kebutuhan peserta 

didik, lingkungan belajar, dan target 

yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

Pembelajaran matematika 

seharusnya berpusat pada siswa, bukan 

pada guru. Belajar matematika 

merupakan proses mengkonstruksi 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang 

saling berkaitan satu sama lain. 

Memahami konsep merupakan 

kemampuan siswa dalam melakukan 

prosedur (algoritma). 

Faktor lain yang mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran matematika 

adalah disposisi matematis siswa. 

Banyak siswa yang beranggapan bahwa 

matematika adalah mata pelajaran yang 

sulit untuk dipahami dan sangat 

membosankan. Hal ini terjadi karena 

siswa kurang percaya diri, rasa 

keingintahuan siswa terhadap 

matematika masih kurang, serta kurang 

gigihnya siswa dalam mengerjakan soal.  

Kebanyakan siswa ketika 

dihadapkan dengan soal matematika 

yang berbeda dengan contoh yang 

diberikan guru, siswa merasa kesulitan 

untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Mereka tidak berusaha untuk mencoba 

menyelesaikannya, namun mereka hanya 

menunggu jawaban dari teman atau guru. 
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Siswa tidak percaya diri dengan 

jawabannya, dan usaha untuk mencari 

tahu masih rendah. Selain itu, ketika 

siswa mengerjakan soal dan jawabannya 

kurang tepat, siswa tidak ada usaha 

untuk mencoba kembali. Namun berbeda 

ketika mereka dihadapkan dengan soal 

yang sesuai contoh, mereka sangat 

percaya diri untuk maju di depan kelas. 

Dari pengmatan tersebut bahwa tingkat 

rasa percaya diri, fleksibel, gigih, ulet, 

keingintahuan, dan cara berpikir dalam 

pembelajaran matematika yang lazimnya 

disebut disposisi matematis masih perlu 

ditingkatkan.  

Upaya guru menciptakan kondisi 

pembelajaran yang tidak membosankan 

guna mencapai keberhasilan 

pembelajaraan matematika yaitu dengan 

melalui berbagai model pembelajaran 

yang tepat dapat mengembangkan 

disposisi matematis siswa. Guru juga 

perlu menerapkan metode pembelajaran 

yang sesuai, sehingga dapat 

meningkatkan disposisi matematis. 

Terdapat beberapa alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran matematika salah 

satunya pembelajaran kooperatif. 

Melalui penelitian tindakan kelas 

seorang guru dapat menerapkan 

pembelajaran kooperatif Two Stay Two 

Stray (TSTS) kombinasi Somatic 

Auditory Visualization Inteceltually 

(SAVI) untuk meningkatkan disposisi 

matematis. 

Tujuan kegiatan tersebut adalah : 1) 

Untuk mengetahui peningkatan disposisi 

matematis melalui pembelajaran 

kooperatif TSTS kombinasi SAVI. 2) 

Untuk mengetahui peningkatan prestasi 

belajar siswa melalui pembelajaran 

kooperatif TSTS kombinasi SAVI.  

Tinjauan pustaka yang diambil 

adalah Sebagai bahan rujukan penelitian, 

peneliti mengemukakan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray 

(TSTS). Penelitian oleh Yusuf (2012) 

yang berjudul “Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Model Two Stay Two Stray 

(TSTS) untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Diklat 

Kewirausahaan (Studi pada Kelas X 

SMK Ardjuna 2 Malang)”. Dari 

kesimpulan penelitian tersebut 

didapatkan bahwa penerapan metode 

pembelajaran Two Stay Two Stray 

(TSTS) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa mata Diklat Kewirausahaan pada 

siswa kelas X SMK Ardjuna 2 Malang. 

Penelitian oleh Agustyani Sari Ratna 

Dewi yang berjudul “Penerapan 

Pendekatan SAVI untuk Meningkatkan 

Minat Belajar dan Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Kelas VIII B SMP 

Negeri 3 Depok Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2010/2011”. Penelitian tersebut 

meyimpulkan bahwa  penerapan 

pendekatan SAVI dapat meningkatkan 

minat belajar dan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

 

2.  KAJIAN LITERATUR 

Disposisi Matematis 

Belajar matematika tidak hanya 

sebatas mengembangkan ranah kognitif, 

namun perlu adanya ranah afektif. Ranah 

afektif sangat penting dalam 

pembelajaran, terutama dalam 

pembelajaran matematika. Semakin 

tinggi kualitas afektif siswa, semakin 

tinggi pula kualitas kognitif. Herlina 

(2013: 174) menyebutkan bahwa 

disposisi merupakan “suatu 

kecenderungan untuk bersikap, 

bertindak, atau bertingkah laku terhadap 

suatu perlakuan tersebut”.  

Menurut Raharjo (2014: 204) 

disposisi matematis adalah “keinginan, 

kesadaran, dedikasi, dan kecenderungan 

yang kuat pada diri siswa untuk berpikir 

dan berbuat secara matematik dengan 

cara yang posistif dan didasari dengan 

iman, takwa, dan akhlak mulia”. 

Dedikasi tersebut berupa kepercayaan 

diri, fleksibilitas dalam menyelediki 

gagasan matematika, tekun dalam 

mengerjakan soal matematika, 

mempunyai minat belajar dan rasa ingin 

tahu. 

Disposisi matematis siswa terwujud 

melalui sikap dan tindakan siswa dalam 

menyelesaikan tugas. Apakah siswa 

tekun, ulet, percaya diri dalam 

mengerjakan tugas. Dari beberapa 
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pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa disposisi matematis adalah suatu 

kecenderungan untuk bersikap, bertindak 

terhadap suatu perlakuan serta 

mempunyai rasa keinginan, kesadaran, 

dan dedikasi pada diri siswa untuk 

berpikir dan berbuat secara matematik 

didasari iman, takwa, dan akhlak mulia. 

Indikator-indikator disposisi 

matematis yang dinyatakan oleh NCTM 

(1989) adalah sebagai berikut. 

a. kepercayaan diri dalam 

menyelesaikan masalah matematika, 

mengkomunikasikan ide-ide serta 

mampu memberi alasan yang logis; 

b. fleksibilitas dalam mengeksplorasi 

ide-ide matematis dan mencoba 

berbagai metode alternatif untuk 

pemecahan masalah; 

c. bertekad kuat untuk menyelesaikan 

tugas-tugas matematika; 

d. ketertarikan, keingintahuan, dan 

kemampuan untuk menemukan dalam 

pembelajaran; 

e. kecenderungan untuk melakukan 

refleksi terhadap hasil kinerjanya; 

f. mengapresiasikan aturan matematika 

sebagai budaya dan menilainya 

sebagai suatu alat dan bahasa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS 

Pemilihan model pembelajaran yang 

tepat sangat berpengaruh penting 

terhadap suksesnya pembelajaran. 

Sanjaya (2007: 242) mengatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan 

“model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem 

pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 

empat sampai enam orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku 

yang berbeda (heterogen)”. Pembelajaran 

berkelompok akan menumbuhkan rasa 

tanggung jawab individu terhadap 

kelompoknya. Sehingga setiap anggota 

kelompok akan mempunyai 

ketergantungan yang positif.  

Model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang 

unik, karena dalam pembelajaran 

kooperatif suatu struktur tugas dan 

penghargaan berbeda diberikan dalam 

mengupayakan pembelajaran siswa. 

Salah satu pembelajaran kooperatif yaitu 

teknik belajar mengajar Dua Tinggal 

Dua Tamu (TSTS).  

Teknik belajar mengajar Dua 

Tinggal Dua Tamu (TSTS) dikemukakan 

oleh Spancer Kagan (1992). Lie dalam 

Shoimin, Aris (2014: 222) mengatakan 

bahwa “struktur dua tinggal dua tamu 

memberi kesempatan kelompok untuk 

membagi hasil dan informasi dengan 

kelompok lain”. Model pembelajaran 

kooperatif dua tinggal dua tamu adalah 

dua orang siswa tinggal di kelompok dan 

dua orang siswa bertamu ke kelompok 

lain. Dua orang yang tinggal bertugas 

memberikan informasi kepada tamu 

tentang hasil kelompoknya, sedangkan 

yang bertamu bertugas mencatat hasil 

diskusi kelompok yang dikunjunginya. 

Dalam model pembelajaran kooperatif 

TSTS ini memiliki tujuan mengajak 

siswa untuk bergotong royong dalam 

menemukan suatu konsep. 

Pendekatan SAVI 

Dalam pembelajaran harus 

mengarahkan kegiatan belajar siswa 

sebagai subjek belajar untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan 

sikap yang dapat membawa perubahan 

tingkah laku siswa. Untuk memperoleh 

kemampuan tersebut, perlu kinerja yang 

baik antara siswa dan guru. Pembelajaran 

dengan pendekatan SAVI dapat menjadi 

salah satu alternatif guru untuk 

memperoleh kemampuan tersebut 

sehingga lebih bermakna.  

Pendekatan SAVI (Somatic, 

Auditory, Visualization, Intellectualy) 

atau belajar dengan memanfaatkan alat 

indra. Pendekatan SAVI menekankan 

belajar berdasarkan  aktivitas, yaitu 

bergerak aktif secara fisik ketika sedang 

belajar dengan memanfaatkan indra 

sebanyak mungkin dan membuat seluruh 

tubuh/pikiran terlibat dalam proses 

belajar. Dengan kata lain SAVI 

melibatkan kelima indra dan emosi 

dalam proses belajar. 

Shoimin (2014: 177) menyatakan 

bahwa SAVI merupakan kependekan 

dari: 
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a. SOMATIC yang bermakna gerakan 

tubuh (hand-on, aktifitas fisik) 

dimana belajar dengan mengalami 

dan melakukan; 

b. AUDITORY yang bermakna bahwa 

belajar haruslah dengan melalui 

mendengarkan, menyimak, berbicara, 

presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan 

menanggapi; 

c. VISUALIZATION yang bermakna 

belajar haruslah menggunakan indra 

mata melalui mengamati, 

menggambar, mendemonstrasikan, 

membaca, menggunakan media alat 

peraga; 

d. INTELLECTUALY yang bermakna 

bahwa belajar haruslah menggunakan 

kemampuan berpikir (minds-on) 

belajar haruslah dengan kosentrasi 

pikiran dan berlatih menggunakannya 

melalui bernalar, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, 

mencipta, mengkonstruksi, 

memecahkan masalah, dan 

menerapkan. 

Pembelajaran Kooperatif TSTS 

Kombinasi SAVI 

Pembelajaran kooperatif TSTS 

kombinasi SAVI merupakan model 

pembelajaran TSTS yang dilengkapi 

dengan pendekatan SAVI. Pada model 

pembelajaran ini  siswa diharapkan ikut 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa mampu menyerap materi 

yang diajarkan. Menurut Shael dalam 

Komalasari, Kokom (2011: 114) melalui 

kerucut pengalaman belajarnya 

mengungkapkan bahwa kita belajar 10% 

dari apa yang kita baca, 20% dari apa 

yang kita dengar, 30% dari apa yang kita 

lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan 

dengar, 70% dari apa yang kita katakan, 

dan 90% dari apa yang kita katakan dan 

lakukan. Pembelajaran kooperatif TSTS 

kombinasi SAVI merupakan model 

pembelajaran yang mencakup membaca, 

mendengar, melihat, mengucap, dan 

melakukan karena pada pendekatan 

SAVI merupakan pendekatan yang 

melibatkan seluruh panca indra. 

Tahapan yang dilakukan untuk 

menerapkan model pembelajaran 

kooperatif TSTS kombinasi SAVI 

sebagai berikut: 

a. peserta didik bekerjasama dalam 

kelompok berempat seperti biasa 

dengan waktu yang telah ditentukan 

(TSTS); 

b. dua orang dari masing-masing 

kelompok bertamu kekelompok lain, 

untuk berdiskusi dan menerima 

informasi dari kelompok tuan rumah, 

dan dalam berdiskusi setiap anggota 

kelompok mempraktikan dengan alat 

bantu (TSTS, somatic, visualization); 

c. dua orang yang tinggal dalam 

kelompok bertugas membagikan hasil 

dan informasi mereka ke tamu 

mereka (auditory, TSTS); 

d. tamu mohon diri dan kembali ke 

kelompok mereka masing-masing dan 

melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain (auditory, TSTS); 

e. kelompok mencocokkan dan 

membahas hasil kerja mereka 

(TSTS); 

f. setiap kelompok mempresentasikan 

hasil kerja mereka dan guru 

memberikan kesempatan untuk 

menanyakan yang belum paham 

(auditori masuk TSTS); 

g. setiap kelompok mengerjakan latihan 

soal (TSTS, intelectually). 

 

3.  METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 2 Adimulyo pada akhir semester 

genap tahun ajaran 2014/2015 dengan 

menyesuaikan jadwal pelajaran 

matematika kelas VIII D. 

Teknik pengumpulan data 

1. Metode Observasi 
Observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan saat proses 

tindakan terjadi. Dalam penelitian ini, 

observasi digunakan untuk 

mengamati disposisi matematis siswa 

saat proses belajar mengajar. 

 

 

2. Metode Angket 

Angket dilakukan dengan cara 

siswa mengisi pernyataan-penyataan 

yang telah disediakan oleh peneliti. 
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Dalam penelitian ini, angket 

digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana disposisi matematis yang 

dimiliki siswa. 

3. Metode Tes 

Metode tes adalah salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data. Metode ini 

dilaksanakan pada akhir siklus untuk 

mengetahui pemahaman prestasi 

belajar matematika siswa setelah 

proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajan 

TSTS kombinasi SAVI. 

4. Dokumentasi 

Agar penelitian ini lebih 

akurat, dibutuhkan bukti-bukti nyata 

yang menggambarkan apa yang 

sedang terjadi di dalam kelas pada 

waktu pembelajaran dalam rangka 

penelitian tindakan kelas. 

Dokumentasi yang berupa foto dapat 

menangkap suasana di kelas dan juga 

detail peristiwa yang terjadi di dalam 

kelas. 

Teknik analisis 

1. Persentase Disposisi Matematis 

Siswa 

 

 

 

 

Keterangan : 

NP : nilai persen yang dicari 

R : skor mentah yang 

diperoleh siswa 

SM : skor maksimum ideal 

dari tes yang 

bersangkutan 

(Purwanto, 2012:102) 

 

2. Rata-rata Kelas 
        

 

 

 

Keterangan : 

 ̅      : rataan (mean)      

∑     : jumlah nilai siswa 

N     : banyaknya siswa  

(Arikunto, 2007:264) 

3. Persentase Ketuntasan Klasikal 

Siswa 

Dihitung dengan menggunakan 

rumus  

 

 

 

 

Keterangan : 

  : jumlah siswa yang tuntas 

belajar 

   : jumlah siswa secara 

keseluruhan 

KB : Ketuntasan Klasikal 

(Trianto, 2013: 241) 

 

Tabel 1 

Kriteria Penghargaan Kualitatif 

Tingkat persentase 

(%) 
Kategori 

85% ≤ NP ≤ 100% Sangat Baik 
75% ≤ NP <  85% Baik 
59% ≤ NP < 75% Cukup 
55% ≤NP < 59% Kurang 

NP ≤ 54% Sangat Kurang 
    

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dengan menggunakan 

TSTS kombinasi SAVI dapat 

meningkatkan disposisi matematis dan 

prestasi belajar siswa. Ini terlihat dari 

hasil skor yang diperoleh melalui angket 

disposisi matematis bahwa disposisi 

matematis siswa mencapai indikator 

keberhasilan yaitu 70%. Berikut adalah 

hasil persentase disposisi matematis 

siswa. 

 

Tabel 2. Hasil Disposisi Matematis 
Keterangan Jumlah 

Jumlah seluruh skor yang 

diperoleh 

2036 

Jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan  

24 

Persentase ketuntasan klasikal 75% 

 

Berdasarkan tabel 2 maka dilihat 

bahwa skor yang diperoleh dari semua 

siswa adalah 2036 dengan siswa yang 

mencapai persentase 70% sebanyak 24 

siswa. Dari 24 siswa yang tuntas maka 

persentase klasikal disposisi 

matematisnya adalah 75%. Dari hasil ini 

disposisi matematis siswa dikategorikan 

baik.  

 

 ̅  
∑  
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Selain disposisi matematis siswa yang 

meningkat, prestasi belajar siswa pun 

meningkat. Ini terlihat ketika rata-rata 

nilai UTS siswa adalah 63.2, kemudian 

setelah siswa dilakukan tindakan oleh 

peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

kombinasi SAVI dapat terlihat pada tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel 3. Hasil prestasi siswa siklus I 
Keterangan Siklus 

Jumlah nilai keseluruhan 2073 

Rata-rata 64.8 

Jumlah siswa mencapai KKM 16 

Persentase siswa mencapai 

KKM (%) 

50% 

 

Tabel 3 menunjukkan prestasi 

belajar siswa saat siklus I berlangsung. 

Besar rerata siklus yang diperoleh saat 

siklus I adalah 64.8 dan persentase 

ketuntasan siswa 50%. Prestasi belajar 

siswa pada siklus I dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar siswa sudah 

meningkat dari sebelum dilakukan 

tindakan, namun hasil pada siklus I 

masih tergolong rendah sehingga 

diperlukan siklus berikutnya. Pada 

indikator keberhasilan, siklus dikatakan 

dapat berhenti jika rerata prestasi belajar 

siswa mencapai 75 dan persentase 

ketuntasan siswa diperoleh 75%. Karena 

pada siklus I belum mencapai indikator 

keberhasilan maka peneliti melakukan 

siklus II. 

Pada siklus II peneliti masih 

menggunakan model pembelajaran yang 

sama yaitu menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

kombinasi SAVI hanya materi yang 

berbeda. Hasil prestasi belajar siswa 

pada siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. Hasil Prestasi Siswa  

Siklus II 
Keterangan Siklus 

Jumlah nilai 

keseluruhan  

2523 

Rata-rata 78.8 

Jumlah siswa 

mencapai KKM 

24 

Persentase siswa 

mencapai KKM (%) 

75% 

 

Dari tabel 4 maka dapat dilihat 

bahwa jumlah nilai keseluruhan siswa 

adalah 2523 dengan rata-rata 78.8. Rata-

rata yang dicapai sudah mencapai 

indikator keberhasilan yaitu 75. Rata-rata 

pada siklus II sudah meningkat dari pada 

siklus I. Persentase siswa  mencapai 

KKM mencapai 75%. Ini artinya bahwa 

prestasi belajar siswa meningkat dan 

mencapai indikator keberhasilan. 

Peningkatan prestasi belajar siswa secara 

jelas dapat dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1. Rerata Prestasi Belajar Siswa 

 

Dari gambar 1 menunjukkan 

peningkatan prestasi belajar siswa mlai 

dari prasiklus hingga siklus II. Karena 

pada siklus II sudah mencapai indikator 

keberhasilan, maka penelitian 

dihentikan. 

 

 

5. KESIMPULAN  

Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS kombinasi SAVI dapat 

meningkatkan disposisi matematis siswa 

dan prestasi belajar matematika. 

Disposisi matematis siswa mencapai 

indikator keberhasilan yaitu 70%, 

dengan jumlah siswa yang mencapai 

indikator keberhasilan sebanyak 24 

siswa. Persentase ketuntasan klasikalnya 

adalah 75% dengan kategori baik. Selain 

disposisi matematis, prestasi belajar 

siswa pun meningkat. Ini terlihat dari 

data prasiklus yaitu rerata nilai UTS 

hanya mencapai 63.2. Kemudian setelah 

dilakukan pembelajaran menggunakan 

TSTS kombinasi SAVI pada siklus I 

rerata yang diperoleh adalah 64.8 dengan 
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persentase ketuntasan klasikal sebesar 

50%. Karena masih di bawah indikator 

keberhasilan, maka dilakukan siklus II. 

Hasil rerata pada siklus II adalah 78.8 

dengan persentase ketuntasan 

klasikalnya adalah 75%.  
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Abstrak 

Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 2 Mlati masih terpusat pada guru  sehingga mengakibatkan 

siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengalami kesulitan memahami 

materi serta kurang memperhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan soal karena berorientasi 

pada hasil akhir. Hal tersebut membuat kemampuan berpikir kritis siswa sangat rendah. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika dalam 

pembelajaran yang menggunakan strategi inkuiri dan strategi discovery serta membandingkan 

keefektifan strategi inkuiri dan strategi discovery terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

VIII semester genap SMP Muhammadiyah 2 Mlati Tahun Ajaran 2014/2015. Desain pada penelitian 

ini menggunakan desan acak sempurna. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes.  Uji 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas, dilanjutkan analisis kemampuan berpikir kritis siswa serta uji hipotesis dengan analisis 

variansi dan uji lanjut LSD. Hasil dari analisis variansi kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

taraf signifikan 5% dan dk = 105 menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan kemampuan berpikir kritis 

matematika dalam pembelajaran yang menggunakan strategi inkuiri dan strategi discovery 

ditunjukkan oleh               dan             terlihat bahwa                dengan rata-

rata skor kemampuan berpikir kritis awal 30% menjadi 47%; dan (2) strategi pembelajaran 

discovery lebih efektif daripada strategi pembelajaran inkuiri terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji lanjut LSD  
1
 46 57    

2
 55 39  d n  

3
 37 83 terlihat 

bahwa         .  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Strategi Pembelajaran Inkuiri, Strategi Pembelajaran Discovery, 

Kemampuan Berpikir Kritis. 

 
1. PENDAHULUAN  

Kemajuan bidang pendidikan tidak 

hanya memerlukan pengetahuan keilmuan 

(content knowledge), tetapi juga menuntut 

pengembangan berbagai kecakapan. Secara 

umum kecakapan tersebut mencakup 

kecakapan belajar dan inovasi (learning and 

innovation skills) Kecakapan belajar dan 

inovasi berpusat pada aspek : (1) creativity 

and innovation (2) critical thinking and 

problem solving, dan (3) communication and 

collaboration. Matematika memegang 

peranan penting dalam memajukan 

pengetahuan dan teknologi karena hampir 

semua ilmu pengetahuan dan teknologi 

memerlukan matematika. Pembelajaran 

matematika di sekolah mengajarkan dan 

melatih peserta didik untuk berpikir logis, 

rasional serta kritis sehingga mampu 

menyelesaikan persoalan yang terjadi. 

Menumbuhkan dan mengasah kemampuan 

berpikir kritis siswa dapat diusahakan dengan 

mengenalkan siswa pada masalah matematika 

yang menantang dan merangsang siswa untuk 

berpikir. Selain itu pembelajaran matematika 

juga perlu dirancang sedemikian rupa 

sehingga berpotensi untuk mengembangkan 

berpikir kritis siswa. 

Beberapa strategi pembelajaran 

matematika yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa adalah strategi pembelajaran inkuiri 

dan discovery. Strategi pembelajaran inkuiri 

merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berpikir secara 

kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan (sanjaya 2006), 
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sedangkan strategi pembelajaran discovery 

adalah strategi yang memungkinkan para 

anak didik terlibat langsung dalam kegiatan 

belajar-mengajar sehingga mampu 

menggunakan proses mentalnya untuk 

menemukan suatu konsep atau teori yang 

sedang dipelajari (Illahi 2012). Oleh karena 

itu strategi pembelajaran inkuiri dan strategi 

discovery diharapkan dapat meningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara 

terdapat fakta bahwa hasil belajar siswa mata 

pelajaran matematika masih rendah, guru 

masih mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga menyebabkan siswa 

kurang aktif, siswa dalam menyelesaiakan 

soal kurang memperhatian langkah-langkah 

pengerjaan karena masih berorientasi pada 

hasil akhir. Aktivitas inilah yang membuat 

kemampuan berpikir kritis siswa sangat 

rendah. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi 

pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan kemampuan berpikir 

kritis matematika dalam pembelajaran yang 

menggunakan strategi inkuiri dan strategi 

discovery  serta membandingkan keefektifan 

strategi inkuiri dan strategi discovery  

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas VIII semester genap SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati Tahun Ajaran 

2014/2015. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Afendi, 

Ahm d (2012) y ng berjudul “Efektivit s 

Penggunaan Metode Discovery Learning 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas 

X SMK Diponegoro Yogy k rt ”  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa kelas eksperimen memiliki nilai 

rata-rata sebesar 57.12 sedangkan kelas 

kontrol memiliki nilai rata-rata sebesar 

41.50 maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil pembelajaran dengan metode 

discovery learning memiliki rata-rata lebih 

besar dari pada pembelajaran 

konvensional. Artinya pembelajaran 

dengan metode discovery learning lebih 

efektif daripada pembelajaran dengan 

metode konvensional. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh 

Ksumaningsih, Diah (2011) yang berjudul 

“Up y  Meningk tk n Kem mpu n 

Berpikir Kritis Siswa Kelas X-C SMA N 

11 Yogyakarta melalui pembelajaran 

matematika dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

pada materi Perb nding n Trigonometri”  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa pembelajaran CTL dengan 

menggunakan acuan tujuh komponen 

utama pembelajaran efektif, yang terdiri 

dari : konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian 

sebenarnya pada materi perbandingan 

trigonometri dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas X-

C SMA Negeri 11 Yogyakarta. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh 

Murw nt r  (2013) y ng berjudul “Up y   

Peningkatan Hasil Belajar IPA dengan 

Strategi Pembelajaran Inkuiri pada Siswa 

Kelas IV SD Negeri Merdikorejo Tempel 

Slem n T hun Aj r n 2012/2013”  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa hasil belajar IPA pada siswa kelas 

IV SD Negeri Merdikorejo dapat 

ditingkatkan dengan menerapkan strategi 

pembelajaran inkuiri melalui langkah 

orientasi, merumuskan masalah, 

mengajukan hipotesis, mengumpulkan 

data, menguji hipotesis dan menarik 

kesimpulan. 

 
Kemampuan Berpikir Kritis 

Tidak jarang orang mengartikan berpikir 

kritis secara keliru. Mereka menyamakan arti 

berpikir kritis dengan kegiatan mencari-cari 

kesalahan orang atau upaya menyerang dan 

menjatuhkan seseorang.  Menurut (Sihotang 

2012) berfikir kritis tidak berarti menyerang 

atau menjatuhkan orang lain, melainkan 

kemampuan berargumen secara rasional 

sehingga menemukan kebenaran sebuah 

pandangan. 

Sedangkan menurut (Ennis 1996) Critical 

thinking roughly means reasonable reflective 
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thinking that is focused on deciding what to 

believe or do. Yang artinya, berpikir kritis 

adalah suatu proses berpikir yang bertujuan 

untuk membuat keputusan yang rasional yang 

diarahkan untuk memutuskan apakah 

meyakini atau melakukan sesuatu. 

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan 

diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

berpikir kritis adalah suatu proses berpikir 

yang disiplin serta memiliki tujuan untuk 

membuat keputusan yang rasional. 

Adapun indikator dari para ahli dalam 

pembelajaran menurut (Ennis 1996) adalah : 

1) Elementary clarification (memberikan 

penjelasan dasar) yang meliputi:   

a. Fokus pada pertanyaan (dapat 

mengidentifikasi pertanyaan/masalah, 

dapat mengidentifikasi jawaban yang 

mungkin, dan apa yang dipikirkan tidak 

keluar dari masalah itu).    

b. Menganalisis pendapat (dapat 

mengidentifikasi kesimpulan dari 

masalah itu, dapat mengidentifikasi 

alasan, dapat menangani hal-hal yang 

tidak relevan dengan masalah itu).  

c. Berusaha mengklarifikasi suatu 

penjelasan melalui tanya-jawab.    

2) The basis for the decision (menentukan 

dasar pengambilan keputusan) yang 

meliputi: 

a. Mempertimbangkan apakah sumber 

dapat dipercaya atau tidak. 

b. Mengamati dan mempertimbangkan 

suatu laporan hasil observasi.   

3) Inference (menarik kesimpulan) yang 

meliputi:  

a. Mendeduksi dan mempertimbangkan 

hasil deduksi. 

b. Menginduksi dan mempertimbangkan 

hasil induksi. 

c. Membuat dan menentukan pertimbangan 

nilai.  

4) Advanced clarification (memberikan 

penjelasan lanjut) yang meliputi: 

a. Mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi tersebut. 

b. Mengidentifikasi asumsi. 

5) Supposition and integration 

(memperkirakan dan menggabungkan) 

yang meliputi: 

a. Mempertimbangkan alasan atau asumsi-

asumsi yang diragukan tanpa 

menyertakannya dalam anggapan 

pemikiran kita.  

b. Menggabungkan kemampuan dan 

karakter yang lain dalam penentuan 

keputusan.  

Sedangkan menurut (Kowiyah 2012) 

indikator berpikir kritis adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengenal masalah 

2) Menemukan cara-cara yang dapat 

dipakai untuk menangani masalah-

masalah itu 

3) Mengumpulkan dan menyusun informasi 

4) Mengenal asumsi-asumsi dan nilai yang 

tidak dinyatakan 

5) Memahami dan menggunakan bahasa 

yang tepat, jelas, dan khas 

6) Menganalisis data 

7) Menilai fakta dan mengevaluasi 

pernyataan-pernyataan 

8) Mengenal adanya hubungan yang logis 

antara masalah-masalah 

9) Menarik kesimpulan-kesimpulan dan 

kesamaan-kesamaan yang diperlukan 

10) Menguji kesamaan-kesamaan dan 

kesimpulan-kesimpulan yang seseorang 

ambil 

11) Menyusun kembali pola-pola keyakinan 

seseorang berdasarkan pengalaman yang 

lebih luas 

Berdasarkan penjelasan indikator-

indikator berpikir krtitis diatas, aspek 

kemampuan berpikir kritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Keterampilan memberikan penjelasan 

yang sederhana (K1), dengan indikator : 

menganalisis pertanyaan dan 

memfokuskan pertanyaan 

2) Keterampilan mengatur strategi dan 

taktik (K2), dengan indikator : 

menentukan solusi dari permasalahan 

dalam soal dan menuliskan jawaban atau 

solusi dari permasalahan dalam soal 

3) Keterampilan menyimpulkan dan 

mengevaluasi (K3), dengan indikator : 

menentukan kesimpulan dari solusi 

permasalahan yang telah diperoleh 

 

Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Inkuiri berasal dari bahasa inggris 

“inquiry” y ng sec r  h rfi h ber rti 

penyelidikan, (Mulyasa 2008). Carin dan 

Sund (1975) dalam  (Mulyasa 2008) 

mengemukakan bahwa inquiry adalah the 
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process of investigating a problem. Dari 

pengertian itu jika diartikan, inkuiri adalah 

proses mengeinvestigasi sebuah 

permasalahan. 

Menurut (sanjaya 2006), strategi 

pembelajaran inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses berpikir secara kritis dan analitis 

untuk mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan. Strategi pembelajaran ini 

sering juga dinamakan strategi heuristic, yang 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurisken 

yang berarti saya menemukan. Strategi 

Pembelajaran Inkuiri (SPI) berangkat dari 

asumsi bahwa sejak lahir ke dunia, manusia 

memiliki dorongan untuk menemukan sendiri 

penge-tahuannya. Sejak kecil manusia 

memiliki keinginan untuk mengenal segala 

sesuatu melalui panca indra. Hingga dewasa 

keingintahuan manusia terus menerus 

berkembang dengan menggunakan otak dan 

pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki 

manusia akan bermakna (meaningfull) 

manakala didasari oleh keingintahuan itu. 

Adapun beberapa hal yang menjadi ciri 

utama strategi pembelajaran inkuiri, antara 

lain: 

1) Strtaegi inkuiri menekankan pada 

aktivitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan. 

2) Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa 

diarahkan untuk mencari dan menemukan 

jawaban sendiri dari suatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri (self 

belief). 

3) Tujuan dari penggunaan strategi 

pembelajaran inkuiri adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis secara sistematis, logis, dan kritis, 

atau mengembangkan kemampuan 

intelektual sebagai bagian dari proses 

mental. 

Menurut (sanjaya 2006), secara umum 

proses pembelajaran menggunakan SPI dapat 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Orientasi 

Beberapa hal yang dapat dilaksanakan 

pada tahap orientasi : 

a) Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil 

belajar yang diharapkan dicapai oleh 

siswa 

b) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan 

yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

mencapai tujuan. 

c) Menjelaskan pentingnya topik dan 

kegiatan belajar. Hal ini dilakukan 

dalam rangka memberikan motivasi 

belajar siswa. 

2) Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah 

membawa siswa pada suatu persoalan 

yang mengandung teka-teki. Persoalan 

yang disajikan adalah persoalan yang 

menantang siswa untuk berpikir 

memecahkan teka-teki itu. Proses mencari 

jawaban dari persoalan yang diberikan 

itulah yang sangat penting dalam strategi 

inkuiri, oleh sebab itu melalui proses 

tersebut siswa akan memperoleh 

pengalaman yang sangat berharga sebagai 

upaya mengembangkan mental proses 

berpikir. 

3) Mengajukan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari 

suatu permasalahan yang sedang dikaji. 

Sebagai jawaban sementara, hipotesis 

perlu diuji kebenarannya. Potensi berpikir 

dimulai dari kemampuan untuk menebak 

(berhipotesis) dari suatu permasalahan. 

Manakala individu dapat membuktikan 

tebakannya, maka ia akan sampai pada 

posisi yang bisa mendorong untuk berfikir 

lebih lanjut. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan guru untuk mengembangkan 

kemampuan menebak (berhipotesis) 

adalah dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan yang dapat mendorong siswa 

untuk dapat merumuskan jawaban 

sementara atau dapat merumuskan 

berbagai perkiraan kemungkinan jawaban 

dari suatu permasalahan yang dikaji. 

4) Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas 

menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk mengkaji hipotesis yang diajukan. 

Tugas dan peran guru pada tahapan ini 

adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat mendorong siswa untuk 

berfikir mencari informasi yang 

dibutuhkan. Sering terjadi hambatan 

dalam berinkuiri adalah manakala siswa 

tidak apresiatif terhadap pokok 

permasalahan. Tidak apresiatif itu 

biasanya ditunjukan oleh gejala-gejala 

ketidakgairahan dalam belajar. Manakala 
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guru menemukan geala-gejala semacam 

ini, maka guru hendaknya secara terus-

menerus memberikan dorongan kepada 

siswa untuk belajar melalui penyuguhan 

berbagai jenis pertanyaan secara merata 

kepada seluruh siswa sehingga mereka 

terangsang untuk berfikir. 

5) Menguji hipotesisMenguji hipotesis 

adalah proses menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau 

informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. Yang terpenting dalam 

menguji hipotesis adalah mencari tingkat 

keyakinan siswa atas jawaban yang 

diberikan. 

6) Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses 

mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Untuk mencapai kesimpulan yang akurat 

sebaiknya guru mampu menunjukkan pada 

siswa data mana yang relevan. 

Menurut (Mulyasa 2008) inkuiri 

merupakan strategi penyelidikan yang 

melibatkan proses mental dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

1) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang fenomena alam 

2) Merumuskan masalah yang ditemukan 

3) Merumuskan hipotesis 

4) Merancang dan melakukan eksperimen 

5) Mengumpulkan dan menganalisis data 

Strategi Pembelajaran Discovery 

Ditinjau dari katanya, discover berarti 

menemukan, sedangkan discovery adalah 

penemuan. Menurut Oemar Hamalik dalam  

(Illahi 2012) menyatakan bahwa discovery 

adalah proses pembelajaran yang 

menitikberatkan pada mental intelektual para 

anak didik dalam memecahkan berbagai 

persoalan yang dihadapi, sehingga 

menemukan suatu konsep atau generalisasi 

yang dapat diterapkan dilapangan. Dengan 

kata lain, kemampuan mental intelektual 

merupakan faktor yang menentukan terhadap 

keberhasilan mereka dalam menyelesaikan 

setiap tantangan yang dihadapi, termasuk 

persoalan belajar yang membuat mereka 

sering kehilangan semangat dan gairah ketika 

mengikuti materi pelajaran. 

Menurut (Illahi 2012), discovery learning 

merupakan strategi yang memungkinkan para 

anak didik terlibat langsung dalam kegiatan 

belajar-mengajar sehingga mampu 

menggunakan proses mentalnya untuk 

menemukan suatu konsep atau teori yang 

sedang dipelajari. Discovery dapat juga 

dikatakan sebagai proses pengalaman 

(experience process) karena pembelajaran 

menggunakan discovery bertujuan untuk 

mendapatkan  pengalaman belajar yang 

sesuai dengan kondisi fisik dan mental anak 

dalam menerima materi pembelajaran yang 

diberikan. Sedangkan menurut (Jacobsen 

2009), ketika menggunakan strategi ini guru 

menyajikan contoh-contoh pada siswa, 

memandu mereka saat mereka berusaha 

menemukan pola-pola dalam contoh-contoh 

tersebut dan memberikan semacam penutup 

ketika siswa telah mampu mendeskripsikan 

gagasan yang diajarkan oleh guru.  

Tujuan pembelajaran discovery strategy 

tidak lepas dari hal-hal yang bersifat praktis 

untuk memecahkan suatu permasalahan yang 

berkaitan dengan efektivitas pembelajaran. 

Adapun beberapa tujuan pembelajaran 

discovery strategy yang memiliki pengaruh 

besar bagi anak didik adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengembangkan kreativitas 

2) Untuk mendapatkan pengalaman 

langsung dalam belajar 

3) Untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir rasional dan kritis 

4) Untuk meningkatkan keaktifan peserta 

didik dalam proses pembelajaran 

5) Untuk belajar memecahkan masalah 

6) Untuk mendapatkan inovasi dalam proses 

pembelajaran 

Menurut Abu Ahmadi dan Joko Tri 

Prasetya dalam (Illahi 2012) mengemukakan 

secara garis besar bahwa langkah-langkah 

pelaksanaan discovery strategy adalah 

sebagai berikut :  

1) Stimulation (stimulasi/pemberian rang-

sangan) 

2) Problem statement (pernyataan/iden-

tifikasi masalah ) 

3) Data collection ( pengumpulan data ) 

4) Data processing (pengolahan data) 

5) Verification (pembuktian) 

6) Generalization (menarik kesimpulan/ 

generalisasi)  

Berdasarkan kajian teori dan diperkuat 

dengan penelitian yang relevan, maka 



 

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

 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1) Ada perbedaan antara kemampuan 

berpikir kritis matematika siswa dalam 

pembelajaran yang menggunakan 

strategi pembelajaran inkuiri dengan 

startegi discovery. 

2) Strategi pembelajaran discovery lebih 

efektif dari pada strategi pembelajaran 

inkuiri terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

eksperimen dengan desain penelitian 

menggunakan desain acak sempurna. 

Populasi pada penelitian ini yaitu kelas 

VIIIA, VIIIB, VIIIC dan VIIID. Dalam 

penelitian ini pengambilan sampel 

menggunakan teknik random sampling dan 

diperoleh kelas VIIID sebagai kelas 

ekspeimen satu, kelas VIIIB sebagai kelas 

eksperimen 2, kelas VIIIA sebagai kelas 

kontrol, dan kelas VIIIC sebagai kelas uji 

coba instrumen. Teknik pengumplan data 

menggunakan metode tes. Jenis tes yang 

digunakan yaitu pretest dan posttest 

berbentuk soal uraian dengan indikator siswa 

mampu menentukan rumus keliling lingkaran, 

luas daerah lingkaran, menghitung keliling 

dan luas daerah lingkaran. Pengujian 

instrumen menggunakan validitas dan 

realibilitas. Menurut  (Arikunto 2012) 

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Kemudian Suatu 

tes dapat dikatakan mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes terebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto 

2012).  

Teknik analisis data merupakan cara 

yang digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari hasil penelitian. Terdapat dua 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu 

uji prasyarat analisis dan uji hipotesis 

menggunakan analisis variansi. Uji prasyarat 

meliputi uji normalitas menggunakan uji Chi-

kuadrat dan uji homgenitas dengan uji 

Bartlett. Kemudian hasil pretest dan posttest 

dianalisis kemampuan berpikir kritis 

matematika menggunakan rumus    
 

  
 

   , dimn R : skor mentah yang diperoleh 

siswa dan SM : skor maksimal ideal dari tes 

yang bersangkutan (Purwanto 2001). 

Analisis variansi merupakan suatu teknik 

untuk menganalisis atau menguraikan total 

variansi atas bagian-bagian yang bermakna, 

(Suparman 2012:21). Pada penelitian ini, 

perlakuan atau taraf perlakuannya ditentukan 

secara random maka analisis variansinya 

menggunakan Desain Acak Lengkap(DAL). 

Kemudian dilakukan pengujian hipotesis 

berikut :     Tidak terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kritis matematika siswa 

yang mengikuti proses belajar dengna strategi 

pembelajaran inkuiri, discovery, dan 

konvensional pada mata pelajaran 

matematika pokok bahasan lingkaran kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 2 Mlati) dan     
Minimal dari dua kelas terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kritis awal matematika 

baik kelas menggunakan strategi inkuiri, 

menggunakan strategi discovery dan 

menggunakan konvensional pada siswa SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati semester genap 

tahun ajaran 2014/2015. Jika Ho ditolak, 

maka dilanjutkan dengan perhitungan Uji 

LSD (Least Significant Difference). Karena 

jumlah sampel setiap kelas tidak sama, maka 

digunakan                
    

  √    
 

  
 

 

  
  dengan kriteria pengujian  

jika | ̅   ̅ |      maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Jika | ̅   ̅ |      maka H0 

diterima dan H1 ditolak 

    

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian ini terdapat satu macam 

data yaitu data kemampuan berpikir kritis 

siswa yang diperoleh melalui pretest dan 

posttest dengan data sebagai berikut : 

A. Pretest (Kemampuan Berpikir Kritis 

Awal) 

1) Deskripsi Kemampuan Berpikir 

Kritis Awal 
Berdasarkan hasil pretest siswa kelas 

eksperimen strategi inkuiri strategi 

discovery, dan kelas kontrol di SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati diperoleh 

nilai rata-rata kelas inkuiri sebesar 

31.12, kelas discovery sebesar 31.44, 

kelas kontrol sebesar 28.26 dan 

menunjukkan persentase rata-rata 

skor kemampuan berpikir kritis siswa 

mencapai 30 % dan termasuk 
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kualifikasi kurang sekali. Adapun 
analisis kemampuan berpikir kritis 

awal dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rangkuman Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Awal  

 K1 K2 K3 

Inkuiri 77.78% 15.43% 0% 

Discovery 80.48% 14.77% 0% 

Kontrol 62.03% 17.96% 7.41% 

Dapat dilihat pada Tabel 4.1, aspek 

kemampuan berpikir kritis siswa 

yang dikuasai dengan baik yaitu 

ketrampilan memberikan penjelasan 

sederhana. 

2) Hasil Uji Normalitas Kemampuan 

Berpikir Kritis Awal 
Uji normalitas digunakan untuk 

memastikan bahwa kemampuan 

berpikir kritis awal setiap kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi 

normal. Dari hasil pengujian data 

diperoleh hasil uji normalitas kelas 

inkuiri     
              

  
      , kelas discovery sebesar 

    
              

        dan 

kelas kontrol     
        

      
        . Hasil dari ketiga 

kelas tersebut menyatakan bahwa 

    
        

  maka dapat 

disimpulkan bahwa kelas inkuiri, 

discovery, dan kontrol berdistribusi 

normal. 
3) Hasil Uji Homogenitas Kemam-

puan Berpikir Kritis Awal 
Uji homogenitas pada data 

kemampuan berpikir kritis awal 

dimaksudkan untuk memperoleh 

asumsi bahwa sampel penelitian 

berawal dari kondisi yang sama atau 

homogen. Berdasarkan uji Bartlett 

diperoleh     
             

  
     . Hal ini menunjukan bahwa 

kelas inkuiri, discovery, dan kontrol 

dalam kondisi homogen. 

4) Uji Hipotesis Kemampuan 

Berpikir Kritis Awal 
Hipotesis yang digunakan dalam uji 

hipotesis ini yaitu :  

             dan     Paling 

sedikit dua mean tidak sama. Kriteria 

pengujian Jika                 

maka    ditolak dan     diterima. 

Jika                maka    

diterima dan    ditolak dengan 

                 pada taraf 

siginifikan 5%. Berdasarkan 

perhitungan Uji F, diperoleh 

                        ma-

ka H0 diterima. Jadi tidak terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir kritis 

awal matematika baik yang 

menggunakan strategi inkuiri, 

discovery maupun konvensional. 

B. Pretest (Kemampuan Berpikir Kritis 

Akhir) 

1) Deskripsi Kemampuan Berpikir 

Kritis Akhir 
Berdasarkan hasil posttest siswa kelas 

eksperimen strategi inkuiri strategi 

discovery, dan kelas kontrol di SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati diperoleh 

nilai rata-rata kelas inkuiri sebesar 

46.57, kelas discovery sebesar 55.39, 

kelas kontrol sebesar 37.83 dan 

menunjukkan persentase rata-rata 

skor kemampuan berpikir kritis siswa 

mencapai 46.94 % dan termasuk 

kualifikasi kurang sekali. Adapun 

analisis kemampuan berpikir kritis 

awal dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rangkuman Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Akhir 

 K1 K2 K3 

Inkuiri 88.89% 34.48% 12.86% 

Discovery 99.4% 42.70% 26.58% 

Kontrol 70.68% 26.3% 17.13% 

Berdasarkan uraian hasil pretest 

dan posttest terlihat bahwa terdapat 

peningkatan kemampuan berpikir 

kritis kedua kelas tersebut. Namun 

pencapaian aspek ketrampilan 

berpikir kritis paling baik terletak 

pada aspek ketrampilan memberikan 

penjelasan yang sederhana.Ini artinya 

belum semua aspek dalam 

kemampuan berpikir kritis tercapai 

dengan baik. 

 
2) Hasil Uji Normalitas Kemampuan 

Berpikir Kritis Akhir 
Uji normalitas digunakan untuk 

memastikan bahwa kemampuan 

berpikir kritis akhir setiap kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi 

normal. Dari hasil pengujian data 

diperoleh hasil uji normalitas kelas 
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inkuiri     
              

  
      , kelas discovery sebesar 

    
              

         dan 

kelas kontrol     
        

      
        . Hasil dari ketiga 

kelas tersebut menyatakan bahwa 

    
        

  maka dapat 

disimpulkan bahwa kelas inkuiri, 

discovery, dan kontrol berdistribusi 

normal. 

3) Hasil Uji Homogenitas Kemam-

puan Berpikir Kritis Akhir 
Uji homogenitas pada data 

kemampuan berpikir kritis akhir 

dimaksudkan untuk memperoleh 

asumsi bahwa sampel penelitian tetap 

berada dalam keadaan sama atau 

homogen setelah diberikan perlakuan. 

Berdasarkan uji Bartlett diperoleh 

    
             

       . Hal 

ini menunjukan bahwa kelas inkuiri, 

discovery, dan kontrol dalam kondisi 

homogen. 

4) Uji Hipotesis Kemampuan 

Berpikir Kritis Akhir 
Hipotesis yang digunakan dalam uji 

hipotesis ini yaitu :  

             dan     Paling 

sedikit dua mean tidak sama. Kriteria 

pengujiannya yaitu Jika         

        maka    ditolak dan     

diterima. Jika                maka 

   diterima dan    ditolak dengan 

                 pada taraf 

siginifikan 5%. Berdasarkan 

perhitungan Uji F, diperoleh 

                          

maka H0 ditolak. Jadi terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir kritis 

awal matematika baik yang 

menggunakan strategi inkuiri, 

discovery maupun konvensional. 

Karena terdapat perbedaan, maka 

dilanjutkan dengan uji lanjut LSD. 

Perhitungan uji LSD bertujuan untuk 

mengetahui strategi pembelajaran 

yang paling efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis matematika siswa. Berdasarkan 

uji LSD diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a) Perbandingan antara kelas 

eksperimen inkiri dan kelas 

eksperimen discovery dimana 

selisih rata-rata kedua kelas 

eksperimen tersebut adalah 8.82 

lebih besar daripada LSD yaitu 

6.71. Hal ini berarti ada pengaruh 

yang sigifikan antara kemampuan 

berpikir kritis kelas eksperimen 

inkuiri dan kelas eksperimen 

discovery. 

b) Perbandingan antara kelas 

eksperimen inkiri dan kelas 

kontrol dimana selisih rata-rata 

kedua kelas eksperimen tersebut 

adalah 8.74 lebih besar daripada 

LSD yaitu 6.75. Hal ini berarti ada 

pengaruh yang sigifikan antara 

kemampuan berpikir kritis kelas 

eksperimen inkuiri dan kelas 

kontrol. 

c) Perbandingan antara kelas 

eksperimen discovery dan kelas 

kontrol dimana selisih rata-rata 

kedua kelas eksperimen tersebut 

adalah 23.91 lebih besar daripada 

LSD yaitu 6.66. Hal ini berarti ada 

pengaruh yang sigifikan antara 

kemampuan berpikir kritis kelas 

eksperimen discovery dan kelas 

kontrol 

Berdasarkan perhitngan LSD di atas, 

terdapat tiga kelas yang berbeda 

signifikan, maka akan ditentukan 

strategi mana yang paling bik/efektif. 

dilihat berdasarkan nilai rata-rata 

masing-masing kelas, dapat 

dinyatakan dengan            

atau Konvensional < Inkuiri < 

Discovery yang artinya pembelajaran 

matematika menggunakan strategi 

pembelajaran discovery lebih efektif 

daripada pembelajaran matematika 

menggunakan strategi inkuiri dan 

konvensional terhadap kemampuan 

berpikir kritis matematika siswa kelas 

VIII semester genap SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati Kabupaten 

Sleman tahun ajaran 2014/2015. 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan keefektifan strategi 

inkuiri dan strategi discovery terhadap 
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kemampuan berpikir kritis matematika siswa, 

serta dikontrol dengan strategi yang biasa 

digunakan di sekolah, yaitu strategi 

konvensional.  

Sesuai teori bahwa pembelajaran 

menggunakan strategi inkuiri dan discovery 

yang sudah dikemukakan di Kajian teori 

bahwa strategi inkuiri dan discovery dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam proses pembelajaran. Siswa 

dituntut aktif untuk menemukan penyelesaian 

sendiri ataupun kerjasama untuk 

memecahkan masalah. Disamping itu guru 

juga memfasilitasi siswa selama proses 

pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari 

pretest dan posttest kemampuan berpikir 

kritis matematika siswa yang dilaksanakan di 

SMP Muhammadiyah 2 Mlati Kabupaten 

Sleman dan hasil penelitian sebelumnya, 

peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan 

strategi discovery yang dilakukan di kelas 

VIIIB dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis matematika siswa daripada 

strategi inkuiri di kelas VIIID dan 

konvensional di kelas VIIIA. Hal ini 

disebabkan karena di dalam pembelajaran 

menggunakan strategi inkuiri siswa masih 

kurang dalam menemukan cara untuk 

penyelesaian masalah walaupun sudah 

dibentuk kelompok di dalam kelas, harus 

selalu mendapatkan stimulan-stimulan dan 

bergantung kepada informasi yang diberikan 

oleh guru, begitu juga pembelajaran 

menggunakan konvensional, siswa sangat 

bergantung kepada guru. Berbeda dengan 

pembelajaran menggunakan strategi 

discovery, siswa aktif bekerjasama di 

kelompok atau sendiri dalam menemukan 

ide-ide untuk memecahkan masalah yang 

disajikan oleh guru serta tidak terlalu banyak 

stimulan yang diberikan oleh guru kepada 

siswa , hal ini tidak terlalu menjadi masalah 

untuk siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

Aspek dalam kemampuan berpikir kritis 

yang benar-benar dikuasai secara baik sekali 

terletak pada aspek ketrampilan 1, yaitu 

ketrampilan memberikan penjelasan 

sederhana. Artinya belum semua aspek dalam 

kemampuan berpikir kritis sudah dikuasai 

baik oleh siswa. Hal ini disebabkan karena 

beberapa faktor, antara lain : (1) siswa tidak 

terbiasa menyelesaikan suatu permasalahan 

dengan memperhatikan langah-langkah 

pengerjaan, (2) kurangnya sumber belajar di 

sekolah, siswa hanya mengandalkan buku 

BSE Matematika yang ada dan informasi dari 

guru (3) siswa gampang menyerah jika 

mendapatkan soal yang menurut mereka 

susah, (4) siswa kurang motivasi untuk 

belajar, dan (5) lingkungan belajar siswa 

kurang mendukung. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembelajaran, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Ada perbedaan pengaruh penggunaan 

strategi pembelajaran inkuiri, discovery 

dan konvensional dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematika 

siswa kelas VIII semester genap SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati Kabupaten 

Sleman tahun ajaran 2014/2015.  

2) Pembelajaran menggunakan strategi 

discovery lebih efektif daripada 

pembelajaran menggunakan strategi 

inkuiri dan konvensional terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematika 

siswa kelas VIII semester genap SMP 

Muhammadiyah 2 Mlati Kabupaten 

Sleman tahun ajaran 2014/2015. 
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MODEL NON-LINIER DARI  CURVEEXPERT 1.4  UNTUK DATA MOTIVASI 

BELAJAR MATEMATIKA MAHASISWA STKIP PGRI PACITAN 

 
Nely Indra Meifiani

1)
 dan Tika Dedy Prasetyo
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1
Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Pacitan 

email: indrameifiani@yahoo.co.id 
2
Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Pacitan 

email: kuliah.didiet@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara motivasi belajar 

matematika dengan prestasi belajar mahasiswa STKIP PGRI Pacitan dan melihat beberapa 

kemungkinan plot yang dapat diformulasikan untuk mengetahui model regresi yang dapat dibentuk 

dari data hasil penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar matematika dan  angket motivasi. 

Data motivasi terhadap prestasi sepintas nampak linier terhadap prestasi sehingga data diolah 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 16, akan tetapi hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan linier antara motivasi dan prestasi belajar 

matematika. Kemudian dengan bantuan perangkat lunak Curveexpert 1.4 dapat diperoleh model-

model lain yang lebih baik dari model linier itu sendiri, yaitu model non linier regresi sinusoidal dan 

regresi polynomial. 

 

Kata Kunci: motivasi belajar, regresi,  linier, sinusoidal, polynomial 

 
1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika merupakan 

suatu konsep pembelajaran yang secara 

sistematis, salah satunya siswa dituntut untuk 

memahami kondisi konkrit yang dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Pengembangan 

konsep matematika sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru dalam mengembangkan 

keterampilan (skill) matematika dan motivasi 

belajar siswa yang bergantung pada proses 

pembelajaran berlangsung. 

Salah satu alasan untuk pencapaian 

yang baik pada proses pembelajaran di kelas 

adalah adanya suatu yang berbeda yang 

diterapkan oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Sesuatu yang lebih 

menekankan pada siswa sebagai individu 

yang memiliki potensi untuk belajar dan 

berkembang. Siswa harus aktif dalam 

pengembangan pengetahuan. Kebenaran ilmu 

tidak terbatas pada apa yang disampaikan 

oleh guru. Guru harus mengubah perannya, 

tidak lagi sebagai pemegang otoritas tertinggi 

keilmuan dan indoktriner, tetapi menjadi 

fasilitator yang membimbing siswa ke arah 

pembentukan pengetahuan oleh dirinya 

sendiri. Solusinya antara lain adalah dengan 

melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media yang menarik, metode 

yang menarik, model pembelajaran yang 

berbeda dengan biasanya, atau yang lainnnya. 

Harapannya prestasi siswa akan menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. 

Sebenarnya banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi siswa. Antara lain 

dari dalam dan dari luar diri siswa. Dari 

dalam diri siswa antara lain minat, bakat, 

kecemasan, kepercayaan diri, motivasi, dan 

lain sebagainya. Sedangkan dari luar antara 

lain dari lingkungan tempat dia belajar, 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, 

teman-teman sekelas, dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan 

pada faktor yang mempengaruhi dari dalam 

diri siswa yaitu motivasi. Sepintas bahwa 

motivasi dan prestasi siswa berbanding lurus 

atau membentuk garis linier, yaitu jika 

motivasi siswa rendah maka prestasi juga 

rendah dan jika motivasi siswa tinggi maka 

prestasi juga tinggi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk  melihat apakah ada hubungan linier 

antara motivasi belajar matematika dengan 

prestasi belajar mahasiswa STKIP PGRI 

Pacitan dan melihat beberapa kemungkinan 

plot yang dapat diformulasikan untuk 

mailto:indrameifiani@yahoo.co.id
mailto:kuliah.didiet@gmail.com
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mengetahui model regresi yang dapat 

dibentuk dari data hasil penelitian. Rencana 

pemecahan masalah akan kami uji dengan 

analisis regresi dengan bantuan SPSS 16 dan 

dilengkapi dengan Curveexpert. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

a. Motivasi 

Hook & Vass (2010: 65) menyatakan 

motivasi bahwa : 

Motivation can be defined as a state of 

need or desire that results in a person 

becoming activated to do something. 

Motivation results from an unsatisfied 

need. We cannot make our students learn-

what we can achieve is a manipulation of 

their enviroment (physical and 

psychological) in such a way that they 

might become more motivated. 

Motivasi dapat didefinisikan sebagai 

keadaan kebutuhan atau keinginan yang 

menyebabkan seseorang menjadi diaktifkan 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi hasil dari 

kebutuhan yang tidak puas. Kami tidak dapat 

membuat siswa kami belajar-apa yang kita 

dapat mencapai adalah manipulasi 

lingkungan mereka (fisik dan psikologis) 

sedemikian rupa sehingga mereka mungkin 

menjadi lebih termotivasi. 

Menurut Timothy & Robbins (2009: 

209), motivation the processes that account 

for an individual’s intensity, direction, and 

persistence of effort toward attaining a goal”. 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Robbins (2002: 55) menyatakan 

motivasi adalah keinginan untuk melakukan 

sesuatu dan menentukan kemampuan 

bertindak untuk memuaskan kebutuhan 

individu. Sedangkan Maslow (Marsh, 2004: 

45) mengemukan bahwa “student motivation 

is variable and complex and interrelated with 

many other factors such as anxlety, need for 

achievement, the need to be accepted, 

curiosity, and other needs outlined” motivasi 

siswa adalah variabel yang kompleks dan 

saling terkait dengan berbagai faktor lainnya 

seperti anxlety, kebutuhan untuk berprestasi, 

kebutuhan untuk diterima, keingintahuan, dan 

kebutuhan lain yang digariskan. Sebagian 

orang terus menerus membutuhkan kepastian 

bahwa dirinya dicintai atau dihargai, 

sementara itu yang lain memiliki kebutuhan 

lebih besar untuk kenyamanan fisik dan rasa 

aman. Disamping itu orang yang sama 

memiliki kebutuhan berbeda pada waktu yang 

berbeda.  

Berdasarkan teori-teori diatas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

dorongan yang timbul atau berasal dari diri 

seseorang yang menyebabkan seseorang 

tersebut mau melakukan kegiatan belajar 

yang menyangkut faktor dalam yang berupa 

adanya hasrat dan keinginan berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan 

cita-cita dan faktor luar yang berupa adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. 

b. Curveexpert 

Kecenderungan analisis statistik 

menggunakan aplikasi yang sering dipakai 

sebagian besar peneliti memberikan 

kemudahan dalam melakukan analisis dan 

pengukuran data. CurveExpert merupakan 

perangkat lunak lintas platform untuk 

pengukuran dan analisis data (anonim, 2015). 

CurveExpert melakukan proses 

pemeriksaan menyeluruh dari kurva yang 

paling tepat dengan membandingkan data 

yang ada pada masing-masing model analisis 

data, dimana bentuk yang terbaiklah yang 

nantinya disarankan kepada peneliti. 

c. Kajian Penelitian yang Relevan 

1) Ikhsan Setiawan dan Agung B.S. Utomo 

(2009) “Pemanfaatan Perangkat Lunak 

Oscilloscope 2.51 dan Curveexpert 1.3 

dalam pengukuranFaktor Kualitas 

Akustik Resonator”. Hasil penelitiannya 

Kurva resonansi dapat diperoleh dengan 

melakukan pengepasan kurva (curve 

fitting) terhadap data hasil eksperimen 

dengan menggunakan perangkat lunat 

CurveExpert 1.3. Faktor kualitas 

resonator akustik dapat dihitung dari 

konstanta-konstanta yang diperoleh dari 

hasil pengepasan kurva.  

2) Entjie Mochamad Sobbich dan Arminda 

Kastono (2003) “Model Non-Linier untuk 

Data Densitas Air Dikembangkan 

berbasiskan Software Curveexpert 1.3”. 

Hasil Penelitiannya dengan bantuan 

piranti-lunak bemama CurveExpert 1.3 

sejumlah model non-tinier disajikan dan 

terpilih sebagai model yang akurat 

berbasiskan nilai kesalahan standar 

sedekat mungkin dengan not dan nilai 

koefisien korelasi sedekat mungkin 
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dengan satu. Beberapa model dengan 

keakuratan lebih baik dari model linier 

yang dihasilkan menggunakan 

CurveExpert 1.3 adalah: Gaussian model, 

Sinusoidal fit, Weibull Model, Hoerl 

Model, MMF Model, dan Harris Model. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian  

kuantitatif, dengan rancangan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Rancangan penelitian 

 

X1 : motivasi belajar matematika 

Y : prestasi belajar matematika 

Populasi penelitian ini adalah 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika 

STKIP PGRI Pacitan. Kemudian sampel yang 

digunakan adalah Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Matematika Semester IV 

angkatan 2012/2013. 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan cara memberikan 

angket dan tes prestasi belajar matematika.  

Definisi operasional variabel bebas 

(motivasi) adalah keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang dapat 

menimbulkan kegiatan belajar yang 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga siswa tidak hanya belajar namun 

juga menghargai dan menikmati kegiatan 

belajarnya dan tujuan yang dikehendaki oleh 

subyek belajar itu dapat tercapai, dengan 

indikator motivasi intrinsik: Adanya hasrat 

dan keinginan untuk berhasil, adanya harapan 

dan cita-cita masa depan, adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar. Dan didukung 

dengan indikator motivasi ekstrinsik: Adanya 

penghargaan dalam belajar, Adanya 

lingkungan belajar yang kondusif, Adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan 

definisi operasional variabel terikat (prestasi 

belajar matematika) adalah penilaian 

pendidikan tentang perkembangan dan 

kemajuan siswa selama berlangsungnya 

proses belajar mengajar berkenaan dengan 

penguasaan bahan pelajaran yang diterima 

siswa. yang disajikan dalam bentuk nilai 

(angka) sebagai indikasi sejauh mana siswa 

telah menguasai materi pelajaran. 

 

Teknik analisis data dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana 

Y = βo + β1X1 + ε. Apabila data tidak 

memenuhi asumsi linier maka akan 

dilanjutkan dengan melihat plot dengan 

perangkat lunak Curveexpert 1.4. Adapun 

parameter ujinya adalah kesalahan standar, 

koefisien korelasi, dan kurva residu. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis data penelitian ditunjukkan 

untuk menguji ada tidaknya hubungan linier 

antara motivasi belajar matematika terhadap 

prestasi belajar. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah variabel X yaitu 

motivasi dan variabel terikatnya adalah Y 

yaitu prestasi belajar matematika. Dalam 

penelitian ini pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi sederhana 

dengan metode enter.  

Hasil uji anava disajikan pada tabel  

berikut. 

Tabel 1 

Persamaan Regresi dengan Metode Enter 

 
ANOVAb 

Model Sum of  

Squares Df 

Mean  

Square F Sig. 

Regression 

Residual 
Total 

495,423 1 495,423 1,927 ,169a 

21853,427 85 257,099   

22348,851 86    

a. Predictors: (Constant), motivasi 

b. Dependent Variable: prestasi 

 

 

Dari hasil tabel 1 di atas diperoleh 

nilai signifikansi 0,169 > 0,05 dan 

berdasarkan kriteria keputusan Ho diterima 

sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

hubungan linier antara variabel X (motivasi) 

dengan variabel Y (prestasi belajar). 

Sehingga model regresi ini tidak layak 

digunakan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 

menggunakan analisis regresi linier sederhana 

yaitu tidak ada hubungan linier antara 

variabel X dan Y, itu berarti bahwa tidak ada 

pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar 

matematika. Kondisi tersebut bisa terjadi 

karena dalam penelitian sebenarnya prestasi 

tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi saja, 

akan tetapi banyak faktor lain seperti minat, 

bakat, kecemasan, kepercayaan diri dan lain 

sebagiamana. Dan di mana faktor-faktor lain 

X  Y 
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tersebut tidak ikut diteliti oleh peneliti tetapi 

turut andil dalam mempengaruhi prestasi. 

Hasil penelitian dengan analisis 

regresi linier sederhana yang hasilnya tidak 

ada hubungan linier  akan diolah kembali 

dengan menggunakan Curveexpert 1.4. Di 

mana untuk melihat penyebab secara teoritis 

kenapa tidak ada hubungan linier dengan 

melihat grafik fungsi plot. Pemilihan model 

terbaik disini dengan melihat dari Kesalahan 

Standart (S) yang semakin mendekati nol, 

nilai koefisien korelasi yang semakin 

mendekati 1, dan nilai residu sekecil mungkin 

dimana total nilai residu positif dan negatif 

harus seimbang. Ketiga hal mendukung 

semakin bagusnya performa model dan 

menunjukkan bahwa semakin berkualitasnya 

model data. 

Dari semua model yang diperoleh, 

didapatkan 2 model terbaik. Adapun hasilnya 

adalah sebagai berikut 

a. Sinusoidal Model 

Bentuk model                 

Coefficient Data: 

a = 6.75161593791E+001 

b = 5.83521335026E+000 

c = 2.65324249147E-001 

d = -1.24069476385E+001 

Kesalahan Standart               

Kesalahan korelasi              

 

Kurva regresi dan Kurva Residu 

Gambar 1 

Grafik Regresi Sinusoidal 

 

 
 

Gambar 2 

Grafik Residu 

 
 

b. Polynomial Model  

Bentuk model                

Coefficient Data: 

a = 2.01817201555E+003 

b = -9.31924131550E+001 

c = 1.46499138700E+000 

d = -7.58098340825E-003 

Kesalahan Standart               

Kesalahan korelasi              

Kurva regresi dan Kurva Residu 

 

Gambar 3 

Grafik Regresi Polynomial 

 

 

 
 

Gambar 4 

Grafik Residu 

 
 

 

5. KESIMPULAN 

Tidak ada hubungan linier antara 

variabel X (motivasi belajar matematika) 

dengan variabel Y (prestasi belajar 

matematika) 

S = 15.92462188

r = 0.24123565
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S = 15.97010518

r = 0.22979786
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Aplikasi Software Curveexpert 1.4 

memungkinkan penyajian data pengamatan 

dalam berbagai alternatif pemodelan. Hasil 

analisa terhadap nilai koefisien korelasi dan 

kesalahan standar menghasilkan model-model 

alternatif terbaik dengan urutan: Sinusoidal 

model dan polynomial model. Di mana model 

ini ternyata memiliki keakuratan lebih 

dibandingkan model linier. 
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