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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas 

rahmat dan ridha-Nya Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017 yang 

diselenggarakan oleh Program Studi Magister Pendidikan Matematika (MPMAT) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala ini dapat diterbitkan. 

Tema dari Seminar Nasional Pendididkan Matematika 2017 ini adalah: “Peningkatan 

Profesionalisme Guru” 

Kegiatan seminar nasional/internasional merupakan agenda rutin setiap tahun 

oleh program studi MPMAT dan  Himpunan Mahasiswa Magister Pendidikan 

Matematika (HIMMAGDIKA) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Syiah Kuala.  

Kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2017 diselenggarakan pada 

tanggal 19 Oktober 2017 di Auditorium Lantai 3 FKIP Unsyiah yang diikuti 314 peserta 

dari berbagai daerah yang melibatkan dosen, guru dan mahasiswa. Peserta berbagi 

pengalaman dan pemikiran mereka dalam pengembangan matematika dan pendidikan 

matematika.  Pada Seminar Nasional ini terdapat 86 makalah yang dipresentasikan, 48 

diantaranya direkomendasikan oleh Tim Penilai Makalah (Reviewer) untuk dimuat dalam 

prosiding. 

Tewujudnya prosiding ini tidak terlepas dari kerja dari berbagai pihak, untuk itu 

kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan 

bantuan semuanya. Semoga Prosiding Seminar Nasional Pendididkan Matematika 2017 

ini memberi manfaat kepada pembaca dan penulis. 

Ketua Panitia, 

Dr. Cut Morina Zubainur, M.Pd 
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Rasch Analisis: Pengenalan dan Aplikasi Rasch Model 

dalam Pendidikan Matematika 
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Abstrak.  Pengukuran merupakan hal penting dalam penelitian di bidang ilmu sosial 

termasuk pendidikan matematika. Rasch analisis termasuk dalam kategori Item 

Response Theory (IRT) yang dikembangkan untuk menyempurnakan kekurangan 

dari teori pengukuran sebelumnya yaitu Classical test theory (CTT). Rasch analisis 

termasuk Rasch model dan pengukuran Rasch yang dapat diaplikasikan dalam 

berbagai kebutuhan penelitian termasuk di antaranya  untuk menguji reliabilitas dan 

validitas sebuah instrumen, menguji tingkat kesulitan tes, serta mendeteksi adanya 

bias pada instrumen maupun tes terhadap kelompok sampel tertentu. Rasch model 

juga memungkinkan penyusunan sampel penelitian berdasarkan kemampuannya dan 

penyusunan tes item berdasarkan tingkat kesulitannya. Makalah ini memaparkan 

sejarah, pengertian dan pengembangan Rasch analisis serta mendiskusikan beberapa 

aplikasi Rasch model dalam penelitian di bidang pendidikan matematika.  

Kata kunci: Rasch analisis, rasch model, pengukuran rasch 

Pendahuluan 

Penelitian di bidang ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, komunikasi termasuk pendidikan acap 

kali dihadapkan pada pengukuran, terutama dalam penelitian dengan metode kuantitatif. Seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, proses pencapaian pengukuran yang lebih akurat dan 

presisi terus diupayakan dan dikembangkan. Survei atau kuesioner untuk mengukur kemampuan 

afektif atau sikap maupun tes untuk mengukur kemampuan kognitif merupakan instrumen yang 

lazim digunakan pada penelitian kuantitatif. Pengukuran tersebut melibatkan proses deskripsi dan 

kuantifikasi. Pengukuran prestasi atau kompetensi siswa maupun pengukuran sikap merupakan 

contoh pengukuran yang sering ditemui dalam penelitian kuantitatif di bidang pendidikan 

matematika. Pengukuran prestasi atau pencapaian hasil belajar siswa dapat diukur dengan sebuah 

tes dan pengukuran sikap seperti motivasi belajar dapat diukur melalui instrumen motivasi di mana 

sejumlah pernyataan diberikan untuk menilai pendapat responden.  

Dalam penelitian kuantitatif di bidang ilmu sosial, variabel yang digunakan biasanya merupakan 

variabel laten, artinya variabel tersebut tidak dapat diamati secara langsung. Variabel-variabel 

seperti kompetensi matematika siswa dan motivasi siswa adalah contoh variabel laten, variabel 

tersebut harus dioperasionalisasikan berdasarkan teori yang relevan dan indikator yang dapat 

diamati. Penggunaan instrumen untuk pengukuran dalam penelitian sosial mengharuskan peneliti 

untuk memastikan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi 

(Creswell, 2012). Sebuah instrumen penelitian yang baik harus mampu mengukur dengan akurat 

variabel yang dimaksud (Masters, 2005). Penggunaan Rasch model berdasarkan Item Response 

Theory (IRT) merupakan salah satu metode yang tidak hanya dapat digunakan sebagai alat untuk 

menguji tingkat reliabilitas dan validitas suatu instrumen namun juga dapat digunakan sebagai alat 

untuk menganalisis data (Boone, Staver, & Yale, 2014). Makalah ini menyajikan pengenalan 

tentang Rasch analisis, pengembangannya dan kaitannya dengan teori pengukuran klasik, 

Classical Test Theory (CTT), serta mendiskusikan aplikasi Rasch model dalam penelitian di 

bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika.  

mailto:elizar@adelaide.edu.au
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Definisi Rasch analisis dan perkembangannya 
Rasch analisis pertama kali dikembangkan oleh Georg Rasch untuk tes pada penelitiannya sendiri. 

George Rasch memperkenalkan prinsip dasar Rasch analisis yaitu: ketika seseorang memiliki 

kemampuan lebih dari orang lain maka akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat 

menyelesaikan setiap soal tes yang diberikan, sebaliknya ketika soal yang satu memiliki tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi dari soal lainnya maka kemungkinan untuk seseorang dapat berhasil 

menyelesaikan soal kedua akan lebih besar dari pada soal pertama (Rasch, 1960). Pada masa awal 

perkembangannya, Rasch model diciptakan untuk menjawab pertanyaan berikut: ketika seseorang 

yang memiliki kemampuan pada level X menghadapi soal dengan tingkat kesulitan pada level Y, 

seberapa besar kemungkinan orang tersebut dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. 

Apabila X lebih dari Y maka kemungkinan seseorang untuk sukses menyelesaikan soal akan lebih 

besar, jika X kurang dari Y maka kemungkinan seseorang dapat menyelesaikan soal akan lebih 

kecil. Rasch (1960) mengungkapkan bahwa kemungkinan keberhasilan seseorang dipengaruhi 

oleh kemampuannya dan tingkat kesulitan soal. Oleh karena itu di setiap pengukuran skor 

penilaian, Rasch model mempertimbangkan dua hal yaitu kemampuan siswa dan tingkat kesulitan 

soal. Hal ini memungkinkan Rasch model digunakan juga untuk penyusunan sampel penelitian 

berdasarkan kemampuan responden dan penyusunan tes item berdasarkan tingkat kesulitan soal 

(Bond & Fox, 2015).  

Rasch analisis termasuk dalam kelompok Item Response Theory (IRT). Rasch analisis 

menyempurnakan kekurangan dari teori pengukuran klasik, Classical Test Theory (CTT) yang 

sebelumnya bahkan sampai saat ini masih banyak digunakan dalam pembuatan soal tes dan 

pengukuran kemampuan. Prinsip dasar CTT adalah skor mentah, raw score (S), merupakan skor 

sebenarnya, true score (τ), di jumlahkan dengan error term (e). Prinsip CTT telah mendapat 

banyak kritikan di antaranya mengenai kelayakan tes pada saat diuji coba kembali untuk 

mengukur kemampuan yang sama pada kelompok responden yang berbeda, perbandingan butir 

soal tes dan peserta tes dipertanyakan. Dengan kata lain, kelayakan tes untuk di replikasi masih 

belum maksimal karena CTT belum mampu mengukur kemampuan seseorang secara akurat 

(Alagumalai & Curtis, 2005). Selanjutnya skor mentah yang didapatkan dari total skor dan error 

term juga tidak dapat dibandingkan untuk mengukur kemampuan siswa meskipun skor sudah 

ditransformasikan ke z-score (Alagumalai & Curtis, 2005). Oleh karena itu, Rasch model terus 

dikembangkan untuk menjawab tantangan dan masalah yang berkaitan dengan pengukuran.  

Rasch model bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang pada domain dengan cara 

mengujinya dengan seperangkat soal yang kesulitannya sudah dikalibrasi sehingga kemampuan 

seseorang dapat diposisikan dengan tepat pada skalanya (Stacey & Steinle, 2006). Bond and Fox 

(2015) menjelaskan bahwa Rasch model memiliki kelebihan untuk dapat menguji kemungkinan 

seseorang dengan kemampuan tertentu dalam menyelesaikan soal dengan kesulitan tertentu 

dengan benar. Rasch model juga dapat mentransformasikan skor mentah menjadi skor standar 

Rasch dengan tetap menjaga agar interval di antara dua responden tidak tergantung pada butir soal 

tes tertentu (Wu & Adams, 2007).  Pada awal pengembangannya, Rasch model diciptakan untuk 

variabel yang bersifat dichotomous, yaitu variabel yang memerlukan jawaban ya atau tidak 

maupun variabel memiliki dua kemungkinan jawaban saja, contohnya: pertanyaan yang berkaitan 

dengan jenis kelamin. Namun selanjutnya Rasch analisis berkembang dan diaplikasikan untuk 

model lainnya, termasuk rating scale model, untuk variabel yang memiliki lebih dari dua pilihan 

jawaban, seperti skala Likert, partial credit model, untuk variabel yang memiliki lebih dari dua 

pilihan jawaban di mana jawaban parsial mendapatkan skor, seperti soal tes matematika yang 

bersifat uraian. Rasch model lainnya termasuk juga facet model dan Saltus model (Alagumalai & 

Curtis, 2005).  

Fungsi matematika yang digunakan pada Rasch model untuk menggambarkan respons seseorang 

terhadap soal sebagai fungsi dari tingkat kemampuan seseorang adalah fungsi probabilitas (Wu & 
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Adams, 2007). Rasch model pada awal perngembangannya melibatkan kurva karakteristik item 

dikotomi yang disajikan dalam bentuk fungsi eksponen berikut Rasch (1960): 

         
         

           
(1) 

Di mana, 

P adalah peluang seseorang menyelesaikan soal dengan benar berdasarkan kemampuan 

seseorang dan tingkat kesulitan soal; 

X adalah keberhasilan atau kegagalan sebuah soal yang didemonstrasikan dengan variabel 

acak, kesuksesan berarti X=1 dan kegagalan berarti X=0; 

θ mewakili kemampuan seseorang pada skala variabel laten dan; 

δ mewakili tingkat kesulitan soal pada skala variabel laten yang sama. 

Rasch model untuk rating scale (Masters, 1982) dan partial credit (Andrich, 1978) kemudian 

dikembangkan berdasarkan persamaan awal. Pada rating scale model, setiap respons memiliki 

interval yang sama di setiap item (Andrich, 1978). Rating scale biasanya digunakan untuk 

kuesioner dengan skala Likert yang memiliki respons seperti: sangat setuju, setuju, tidak setuju, 

sangat tidak setuju. Partial credit dikembangkan untuk item yang memiliki respons dengan 

interval berbeda untuk setiap item (Masters, 1982), seperti pada soal matematika berbentuk uraian 

di mana siswa mendapat nilai parsial sesuai dengan setiap langkah menjawab soal matematika 

yang dapat dicapai.  

Aplikasi Rasch Model dalam Pendidikan Matematika 
Rasch model dapat diaplikasikan dalam beberapa aspek dalam penelitian kuantitatif di bidang 

pendidikan matematika. Aplikasi Rasch model di antaranya pada: 1) proses pengujian validasi dan 

reliabilitas instrumen penelitian, 2) proses menganalisa data, 3) proses mendeteksi butir soal tes 

atau instrumen terhadap kelompok sampel tertentu, dan 4) proses komputasi skor standar untuk 

hasil tes kognitif maupun afektif.   

Rasch analisis sangat berperan dalam proses uji validasi dan reliabilitas sebuah instrumen. Rasch 

digunakan untuk memeriksa struktur dari seperangkat butir tes/pernyataan. Rasch analisis tidak 

hanya memeriksa kelayakan instrumen dari kacamata variabel tetapi juga memungkinkan 

pemeriksaan terjadi untuk kelayakan setiap butir tes/pernyataan (Masters & Keeves, 1999). Rasch 

analisis mampu mendeteksi setiap butir tes atau soal yang tidak sesuai dengan variabel yang di 

maksud. Rasch analisis dapat digunakan dalam proses analisa data seperti mengukur kemampuan 

siswa dalam bidang trigonometri maupun mengukur peningkatan kemampuan siswa dari tahun ke 

tahun. Lietz and Kotte (2005) membandingkan perhitungan tingkat kenaikan kemampuan 

matematika siswa kelas 11 dan 12 secara manual dan otomatis dengan menerapkan Rasch model 

dengan bantuan Software Quest dan menemukan bahwa perhitungan melalui Quest akurat.  

Instrumen yang baik seharusnya berfungsi sama saat diberikan pada kelompok sampel berbeda 

dengan kemampuan yang sama, instrumen di sebut bias jika instrumen memiliki fungsi yang 

berbeda saat digunakan untuk kelompok sampel yang berbeda. Rasch analisis dapat dimanfaatkan 

untuk mendeteksi bias pada instrumen terhadap kelompok sampel tertentu dengan melibatkan dua 

teknik, teknik pertama dengan membandingkan nilai ambang batas (tingkat kesulitan) setiap butir 

tes antar sub kelompok yang berbeda, jika perbedaan tingkat kesulitan sebuah butir soal sangat 

besar maka besar kemungkinan bahwa soal tersebut bias terhadap sub kelompok tertentu; teknik 

kedua dengan memeriksa nilai INFIT MNSQ (nilai kuadrat rata-rata) dari setiap butir tes di 

kelompok yang berbeda, ketika sebuah butir soal memiliki INFIT MNSQ di luar rentang nilai 

yang ditentukan maka terdapat indikasi bahwa butir soal tersebut bias (Hungi, 2005). Selanjutnya, 

Rasch analisis dapat digunakan untuk menghasilkan skor Rasch, mentransformasikan skor mentah 

menjadi skor Rasch dengan mengaplikasikan prinsip dasar pengukuran Rasch yang 
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mempertimbangkan tingkat kesulitan soal dan kemampuan siswa agar mampu menempatkan siswa 

pada level kemampuan yang lebih akurat.  

Rasch analisis dapat dilakukan dengan bantuan beberapa Software yang di rancang khusus untuk 

Rasch model seperti Conquest, Winsteps, Ministeps, Rascal, RUMM, Quest dan WINMIRA. Pada 

dasarnya setiap Software bekerja berdasarkan prinsip dasar Rasch analisis yang sama. Namun, 

beberapa Software memiliki beberapa kelebihan dari Software lainnya baik dari segi fitur 

tambahan maupun tampilan Software yang lebih memudahkan pengguna.  

Kesimpulan 
Rasch model dengan beberapa contoh aplikasinya dalam pengukuran di bidang pendidikan 

matematika yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Rasch model memiliki kelebihan 

dibandingkan teori pengukuran sebelumnya. Berbagai aplikasi Rasch model yang telah diuji coba 

oleh para peneliti terdahulu patut diaplikasikan pada penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 

kuantitatif yang melibatkan pengukuran dan instrumen pengukuran. Penggunaan Rasch model 

dapat meningkatkan kualitas instrumen dan memudahkan proses analisa data.  
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Abstrak. Pembelajaran yang berpusat pada guru tanpa melibatkan peserta didik 

untuk belajar secara aktif akan menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman 

matematis. Sedangkan salah satu tujuan pembelajaran matematika, yaitu peserta 

didik mampu memahami konsep matematika. Peserta didik dituntut untuk lebih aktif 

dan dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri agar lebih memahami suatu 

materi. Solusi yang ditawarkan yaitu pembelajaran dengan menggunakan model 

Discovery Learning . Selain itu, penggunaan media dalam proses pembelajaran juga 

akan membantu peserta didik dalam menghubungkan antara ide matematika yang 

abstrak dengan yang konkrit. Salah satunya dengan pemanfaatan media komputer 

berbantuan Software Geogebra. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman matematis siswa kelas VII SMPN 3 Banda 

Aceh pada materi segitiga dengan menerapkan model pembelajaran Discovery 

Learning  berbantuan Software Geogebra. Jenis penelitian yang digunakan dalam uji 

coba ini adalah deskriptif. Data diperoleh dari hasil tes pemahaman dan angket 

respon peserta didik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti saat 

kegiatan dilakukan. Hal ini terjadi karena peserta didik belum terbiasa 

mengkonstruksi sendiri hasil pengetahuan yang diperoleh. Berdasarkan hasil uji 

coba, diperoleh rata-rata skor pemahaman dari 28 peserta didik yaitu 76,25. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik secara individu tentang materi 

berada pada predikat B. Sedangkan skor rata-rata angket respon peserta didik adalah 

2,96 yang berada pada kategori positif. Dengan demikian kemampuan memahami 

materi segitiga oleh siswa dengan menerapkan model pembelajaran Discovery 

Learning  berbantuan Software Geogebra berada pada kategori baik dan berdampak 

positif bagi siswa. 

Kata kunci: Pemahaman matematis, Discovery Learning , Software geogebra 

Pendahuluan 
Matematika merupakan dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga matematika perlu 

dipelajari, dipahami, dan dikuasai, karena pada kenyataannya matematika juga merupakan salah 

satu pengetahuan yang mempunyai peranan penting dalam berpikir yaitu sebagai alat untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan pembelajaran matematika, 

yaitu peserta didik mampu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS, 2011) pada peserta didik SMP menunjukkan bahwa Indonesia berada di 

peringkat ke-38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor rata-rata internasional 

500. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep peserta didik masih rendah 

dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pemahaman konsep merupakan salah satu komponen 

penting yang harus dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Kilpatrick, Swafford, dan 

Findell (2001) menyatakan bahwa pemahaman konsep (conceptual understanding) adalah 

mailto:adeirma.s@mhs.unsyiah.ac.id
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kemampuan dalam memahami konsep, operasi dan relasi dalam matematika. Sedangkan Dahlan 

(2011) mengatakan bahwa pemahaman konsep akan dipahami secara menyeluruh jika gagasan, 

prosedur atau fakta matematika membentuk suatu jaringan (network) dengan keterkaitan yang kuat 

dan banyak. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman peserta didik, salah satunya adalah 

faktor pembelajaran seperti cara siswa memperoleh pengetahuan terhadap suatu konsep. Menurut 

Herman (2007) rendahnya kemampuan pemahaman matematis peserta didik adalah akibat dari 

kegiatan pembelajaran matematika yang berkonsentrasi mengejar skor ujian akhir nasional 

setinggi mungkin dengan memfokuskan kegiatan pembelajaran untuk melatih peserta didik agar 

terampil menjawab soal matematika, sehingga penguasaan dan pemahaman matematis peserta 

didik terabaikan. Padahal peserta didik dituntut untuk lebih aktif dan dapat mengkonstruksi sendiri 

hasil pengetahuannya, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu solusi yang dapat membuat peserta 

didik belajar mengkonstruksi sendiri hasil pengetahuannya, dan terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Solusi yang dapat digunakan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

Discovery Learning . Discovery Learning  merupakan model pembelajaran yang menempatkan 

guru sebagai fasilitator, dimana peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang belum mereka 

ketahui dengan dibimbing oleh pertanyaan-pertanyaan guru dalam LKPD. Kurniasih dan Sani 

(2014) mendefinisikan bahwa Discovery Learning  sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila 

materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik dapat 

mengorganisasi sendiri pengetahuan yang diperoleh. 

Model Discovery Learning  merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman 

langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, 

melalui keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Arifin (2013) 

mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan aktif apabila guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman 

melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Markaban (2006) juga berpendapat 

bahwa dengan model Discovery Learning , guru membimbing peserta didik jika diperlukan, dan 

peserta didik didorong untuk berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum 

berdasarkan bahan yang disediakan oleh guru.  

Syah (2014) mengklasifikasikan secara umum tahapan dan prosedur pelaksanaan pembelajaran 

dengan model Discovery Learning , yaitu: (1) Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan), 

yakni memulai kegiatan proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan; (2) Problem 

statement (pernyataan/ identifikasi masalah), yakni memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, 

kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis; (3) Data collection (pengumpulan data), yakni 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan 

sebanyak-banyaknya untuk membuktikan hipotesis; (4) Data processing (pengolahan data), yakni 

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh peserta didik untuk kemudian ditafsirkan; 

(5) Verification (verifikasi), yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan 

benar atau tidaknya kebenaran hipotesis yang ditetapkan, untuk dihubungkan dengan hasil data 

processing; (6) Generalization (generalisasi), yakni menarik kesimpulan yang dapat dijadikan 

prinsip umum dan berlaku untuk semua masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil 

verifikasi. 

Salah satu visi dari kurikulum 2013 adalah penguatan proses pembelajaran, dimana proses 

pembelajaran diharapkan menggunakan media komputer atau berbasis TIK (Teknologi Informasi 

dan Komunikasi) (Kemendikbud, 2014). Pemanfaatan komputer dalam pembelajaran matematika 

semakin relevan mengingat karakteristik yang dimiliki matematika, yaitu objek-objek kajian yang 
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bersifat abstrak. Media pembelajaran mempunyai peran penting guna menjembatani kesenjangan 

itu. Berdasarkan hal ini, komputer dapat berfungsi sebagai media pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam berinteraksi dengan objek-objek 

matematika sehingga dapat menghubungkan antara ide matematika yang abstrak dengan yang 

konkrit. Menurut Mahnun (2012:27) penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian 

keberhasilan belajar. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengintegrasikan media dalam 

proses pembelajaran guna membantu siswa dalam memahami konsep. 

Komputer memiliki banyak Software yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar, 

khususnya matematika. Salah satu Software yang mendukung pembelajaran matematika yaitu 

Geogebra. Menurut Hohenwarter (2008) Geogebra merupakan suatu program komputer untuk 

membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar. Mahmudi (2010) berpendapat bahwa 

melalui Geogebra objek-objek geometri yang bersifat abstrak dapat divisualisasi sekaligus dapat 

dimanipulasi secara cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, Geogebra juga sangat bermanfaat 

sebagai, media demonstrasi dan visualisasi, alat bantu konstruksi, alat bantu proses penemuan, dan 

alat komunikasi dan representasi. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian uji coba ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Maxrizal (2010) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran penemuan terbimbing dengan bantuan 

Software Geogebra memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk berpikir menemukan 

suatu konsep. Pada penelitian tersebut pembelajaran penemuan terbimbing dengan bantuan 

Software Geogebra digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi 

segiempat. Sedangkan komponen yang akan dilihat pada penelitian uji coba ini, yaitu kemampuan 

pemahaman matematis peserta didik pada materi segitiga dengan menerapkan model Discovery 

Learning  berbantuan Software Geogebra. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui 

kemampuan pemahaman matematis peserta didik kelas VII SMPN 3 Banda Aceh pada materi 

segitiga dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning  berbantuan Software 

Geogebra. 

Metode 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan pemahaman matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan materi garis-garis istimewa pada segitiga dan 

memvisualisasikannya dengan menggunakan Software Geogebra. Subjek dari penelitian ini adalah 

peserta didik kelas VII-8 SMP Negeri 3 Banda Aceh yang berjumlah 30 orang, terdiri dari 18 

peserta didik perempuan dan 12 peserta didik laki-laki. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada hari rabu tanggal 12 April 2017. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu, tes pemahaman matematis yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman matematis peserta didik, dan angket respon peserta didik yang 

digunakan untuk mengetahui tanggapan peserta didik mengenai pembelajaran matematika dengan 

berbantuan Software Geogebra. Angket respon ini menggunakan skala likert dengan ketentuan 

jawaban diberi bobot atau diasumsikan dengan nilai 4, 3, 2, 1. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, Untuk melakukan analisis data 

pada soal post test pemahaman matematis, maka akan dilakukan tahapan seperti berikut. Langkah 

pertama yaitu dengan mentabulasi skor post test pemahaman matematis. Kemudian menghitung 

nilai rata-rata skor post test pemahaman matematis. Lalu, mencocokkan nilai rata-rata skor post 

test dengan tabel kriteria pemahaman matematis. Berikut tabel kriteria pemahaman matematis 

berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014. 
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Tabel 1. Kriteria pemahaman matematis 

Skala Predikat 

86-100 Sangat Baik (A) 

70-85 Baik (B) 

56-69 Cukup (C) 

≤ 55 Kurang (D) 

Selanjutnya, untuk melakukan analisis data pada angket respon peserta didik maka akan dilakukan 

tahapan seperti berikut. Langkah pertama yaitu dengan menghitung jumlah skor per item 

pernyataan. Kemudian menghitung skor rata-rata angket respon. Lalu, mencocokkan nilai rata-rata 

angket respon berdasarkan kriteria respon peserta didik. Rata-rata untuk respon peserta didik 

dikategorikan berdasarkan kriteria berikut. 

Tabel 2. Kriteria respon peserta didik 

Skala Predikat 

3< skor rata-rata ≤ 4 Sangat positif 

2 < skor rata-rata ≤ 3 Positif 

1 < skor rata-rata ≤ 2 Negatif 

0 < skor rata-rata ≤ 1 Sangat negatif 

Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Pertemuan pertama pada penelitian uji 

coba ini, peneliti mulai menerapkan langkah-langkah model Discovery Learning  berbantuan 

Software Geogebra pada materi garis-garis istimewa segitiga. Sedangkan pada pertemuan kedua 

dilakukan post test dan pengisian angket respon peserta didik. 

Pada pertemuan pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam pembuka dan 

mengajak peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. Kemudian guru 

menginformasikan kepada peserta didik materi yang akan dipelajari, yaitu garis-garis istimewa 

pada segitiga. Guru memulai pembelajaran dengan menampilkan slide powerpoint dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu guru memberikan apersepsi dengan 

melakukan tanya jawab terkait materi jenis-jenis segitiga. Guru juga memberikan motivasi dengan 

menampilkan gambar yang berhubungan dengan garis-garis istimewa pada segitiga dalam 

kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru mengorganisasikan peserta didik ke dalam beberapa 

kelompok yang heterogen. 

Pada kegiatan inti, peserta didik mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru secara 

berkelompok. Masing-masing kelompok diberikan panduan penggunaan Geogebra, lembar materi, 

dan LKPD. Sebelum memulai kegiatan inti, guru mendemonstrasikan cara membuat garis-garis 

istimewa pada segitiga dengan menggunakan Geogebra, peserta didik mengamati panduan yang 

diberikan dan mencoba membuat beberapa garis. Selanjutnya guru menjelaskan tentang cara 

mengisi LKPD yang telah diberikan dan membimbing peserta didik dalam proses penyelidikan 

dan penemuan. 

Guru berperan sebagai fasilitator, guru membimbing peserta didik secara adil dan tidak terfokus 

pada kelompok yang mempunyai kemampuan rendah atau sedang saja. Selanjutnya, guru meminta 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja yang diperoleh, dan kelompok yang lain 

menanggapi. Kemudian, aktivitas penutup yang dilakukan yaitu membimbing peserta didik 

membuat kesimpulan tentang konsep garis-garis istimewa pada segitiga dan memberikan 

pertanyaan refleksi. 
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Pembelajaran dengan penemuan terbimbing berbantuan Software Geogebra melibatkan peserta 

didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka berusaha secara berkelompok untuk 

memperoleh pengetahuan baru melalui aktivitas yang mereka lakukan sendiri, tentu saja dengan 

bimbingan dan arahan dari guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Bell dan Margareth (1991) 

tentang salah satu tujuan pembelajaran dengan penemuan terbimbing yaitu peserta didik memiliki 

kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran dengan 

penemuan terbimbing dapat memotivasi dan menumbuhkan minat peserta didik karena terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, karena 

peserta didik belum terbiasa belajar menggunakan Software sebagai alat bantu, ditambah lagi 

dengan waktu yang sangat terbatas. Akibatnya, peserta didik banyak bertanya dalam 

menyelesaikan LKPD dan membutuhkan banyak bimbingan dari guru. 

Pada pertemuan kedua, peneliti memberikan beberapa soal post test kepada peserta didik untuk 

mengetahui pemahaman matematis peserta didik terkait materi garis-garis istimewa pada segitiga. 

Berikut hasil jawaban peserta didik dari soal post test yang diberikan seperti pada Gambar 1 

berikut. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Gambar 1. Hasil jawaban peserta didik 

Jika ditinjau dari ketercapaian tujuan pembelajaran maka dapat dikatakan bahwa penelitian  uji 

coba ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Peserta didik dapat menjawab soal post test dengan 

baik, namun masih perlu bimbingan dari guru dalam proses penyelesaiannya, karena peserta didik 

masih ragu-ragu dan tidak yakin dengan jawabannya. Akan tetapi, beberapa peserta didik dapat 

memahami konsep materi garis-garis istimewa pada segitiga dengan baik. 

Secara keseluruhan, rata-rata tes pemahaman matematis adalah 76,25. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemahaman peserta didik secara individu tentang materi garis-garis istimewa pada segitiga 

berbantuan Software Geogebra adalah baik dengan predikat B. Sebanyak 19 orang dari 28 peserta 
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didik memiliki nilai tuntas. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maxrizal (2010) 

yang menyimpulkan bahwa dengan pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan Software 

Geogebra memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk berpikir menemukan suatu konsep. 

Namun, karena uji coba ini hanya berlangsung dalam waktu singkat, tentu masih banyak 

kekurangan yang ditemukan di lapangan. 

Sedangkan respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 

Software Geogebra dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Skor angket respon peserta didik. 

No. Respon Peserta Didik Kategori 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Persen-

tase 
Bobot Skor 

Rata-

Rata 

1. Saya setuju jika

pembelajaran matematika

berbantuan Software

Geogebra diterapkan di

sekolah.

SS 10 36 % 4 x 10 = 40 

2,93 

ST 9 32 % 3 x 9   = 27 

KS 6 21 % 2 x 6   = 12 

STS 3 11 % 1 x 3   = 3 

2. Saya lebih berminat jika

pembelajaran matematika

menggunakan Software

Geogebra.

SS 10 36 % 4 x 10 = 40 

2,82 
ST 8 28 % 3 x 8   = 24 

KS 5 18 % 2 x 5   = 10 

STS 5 18 % 1 x 5   = 5 

3. Software Geogebra berguna

bagi saya dalam

mempelajari matematika.

SS 7 26 % 4 x 7   = 28 

2,96 
ST 13 46 % 3 x 13 = 39 

KS 8 28 % 2 x 8   = 16 

STS - - - 

4. Software Geogebra

membantu saya untuk lebih

mudah dalam memahami

suatu konsep matematika.

SS 11 40 % 4 x 11 = 44 

3,07 
ST 8 28 % 3 x 8   = 24 

KS 9 32 % 2 x 9   = 18 

STS - - - 

5. Saya memberikan perhatian

lebih pada saat mempelajari

konsep matematika dengan

bantuan Software

Geogebra.

SS 10 36 % 4 x 10 = 40 

3,03 
ST 9 32 % 3 x 9   = 27 

KS 9 32 % 2 x 9   = 18 

STS - - - 

Jumlah 14,81 

Rata-Rata 2,96 

Hasil skor rata-rata angket respon peserta didik adalah 2,96. Berdasarkan kriteria respon peserta 

didik, dapat disimpulkan bahwa respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika dengan 

berbantuan Software Geogebra berada pada kategori positif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Mahnun (2012) yang menyimpulkan bahwa media merupakan bagian dari 

komponen pembelajaran, manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran sangat dirasakan baik 

oleh tenaga pendidik maupun peserta didik. Keberhasilan media dalam meningkatkan kualitas 

belajar peserta didik ditentukan pada bagaimana kemampuan guru dalam memilih media yang 

akan digunakan. 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian uji coba terhadap penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan Software Geogebra maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta didik secara 

individu tentang materi garis-garis istimewa pada segitiga berbantuan Software Geogebra adalah 

baik dengan predikat B dan respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika dengan 

berbantuan Software Geogebra berada pada kategori positif. 
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Abstrak. Kecenderungan siswa menghafal konsep-konsep matematika merupakan 

salah satu faktor lemahnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Jika 

masalah yang diberikan guru berbeda dengan contoh yang telah diberikan maka 

siswa akan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu 

masalah matematika yang kurang mampu diselesaikan siswa yaitu materi program 

linear. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat menyajikan 

berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mengarahkan siswa 

pada kemampuan pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model 

Problem Based Learning (PBL) pada materi program linear. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 20 orang siswa kelas 

XI MIPA 6 SMA Negeri 2 Banda Aceh. Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi hasil kerja siswa. Data yang telah diperoleh 

kemudian dianalisis berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil jawaban siswa, terdapat dua kelompok berada pada kategori 

cukup dan dua kelompok berada pada kategori kurang. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi program linear 

termasuk kategori cukup. 

Kata kunci: Kemampuan pemecahan masalah, Problem based learning, Program 

linear 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dan faktor pendukung dalam laju perkembangan dan persaingan di berbagai bidang. Matematika 

merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan 

penting dalam pendidikan (Sundayana, 2013). Namun sampai saat ini masih banyak siswa yang 

menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan dan menjadi 

momok dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena keabstrakan yang ada dalam matematika, 

sehingga penanaman konsep tidak cukup hanya melalui hafalan dan ingatan, akan tetapi harus 

mengerti dan dipahami melalui suatu proses berfikir dan beraktivitas secara nyata. 

Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan konsep dan operasi 

matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta meminta siswa untuk mengerjakan soal yang 

sejenis dengan soal yang sudah diterangkan oleh guru (Sundayana, 2013). Model ini menekankan 

siswa untuk menghafal konsep dan prosedur matematika untuk menyelesaikan soal. Jika 

permasalahan yang diberikan guru berbeda dengan contoh yang telah diberikan maka siswa akan 

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selama ini, pembelajaran matematika 

terkesan kurang menyentuh kepada substansi pemecahan masalah. Siswa cenderung menghafalkan 

konsep-konsep matematika sehingga kemampuan siswa dalam memecahkan masalah sangat 

kurang. 

mailto:agustina.m@mhs.unsyiah.ac.id
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Kemampuan pemecahan masalah matematika sangat penting bagi siswa. Pentingnya pemecahan 

masalah matematika ditegaskan dalam NCTM (2000) yang menyatakan bahwa pemecahan 

masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika, sehingga hal tersebut tidak 

boleh dilepaskan dari pembelajaran matematika. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah 

merupakan tujuan dari pembelajaran matematika karena melalui pemecahan masalah siswa dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan matematika dengan tepat.  

Menurut Polya (Ruseffendi, 1991), untuk memecahkan suatu masalah ada empat langkah yang 

dapat dilakukan yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalah 

sesuai rencana, serta memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. 

Indikator pemecahan masalah matematika menurut NCTM (2000) antara lain (1) membangun 

pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah, (2) menerapkan dan menyesuaikan 

berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah, (3) memecahkan masalah yang timbul 

dalam matematika dan dalam konteks lain, dan (4) memantau dan merefleksikan proses 

pemecahan masalah matematika. 

Berdasarkan hasil TIMSS 2011, Indonesia berada pada posisi ke-38 dari 42 negara dengan 

memperoleh skor 386 (Mullis, 2012). Skor yang diperoleh Indonesia berada dibawah rata-rata skor 

internasional yaitu 500. Berdasarkan hasil PISA 2012, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 

negara peserta (OECD, 2013). Berdasarkan fakta tersebut, maka guru hendaknya memahami 

secara tepat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa agar dapat membantu siswa 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya. 

Faktor penyebab siswa mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah matematika, dapat 

bersumber dari siswa maupun guru. Faktor yang bersumber dari siswa yaitu siswa terbiasa belajar 

dengan cara menghafal dan kurangnya minat serta motivasi siswa untuk belajar. Sedangkan faktor 

penyebab yang bersumber dari guru, yaitu faktor strategi pembelajaran yang kurang membangun 

kemampuan-kemampuan pemecahan masalah matematika.  

Pembelajaran yang menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi cenderung 

membuat siswa melupakan pengetahuannya dengan mudah. Hal ini sesuai dengan Learning 

Pyramid dari National Training Laboratories (2007) yang menyampaikan bahwa Average 

Retention Rates (Tingkat Ingatan Rata-rata) siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode 

ceramah hanya dapat mengingat 5 % dari pengetahuan yang diajarkan. 

Berdasarkan faktor penyebab yang telah diuraikan, maka penyebab yang paling dominan yaitu 

model pembelajaran. Model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah adalah model Problem Based Learning (PBL) Hidayah (2015). Selama proses 

pembelajaran guru melibatkan siswa untuk lebih aktif dan dapat memperluas wawasan guru 

mengenai strategi yang digunakan pada pembelajaran, sehingga pada proses pembelajaran tidak 

membosankan dan siswa tidak pasif.  

Model PBL merupakan pembelajaran berbasis masalah.  PBL adalah model pembelajaran yang 

lebih menekanan pada pemecahan masalah secara autentik seperti masalah yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Kurniasih (2014) PBL merupakan sebuah model pembelajaran 

yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa (bersifat 

kontekstual) sehingga merangsang siswa untuk belajar. 

Model PBL menurut Arends (Trianto, 2007) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menempatkan siswa pada permasalahan yang autentik (nyata) sehingga diharapkan siswa dapat 
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menumbuhkembangkan keterampilan tingkat yang lebih tinggi dan inkuiri, menyusun 

pengetahuannya sendiri, dan mengembangkan kemandirian dan kepercayaan dirinya. 

Menurut Made Wena (Bumi Aksara, 2009) model pembelajaran PBL merupakan pembelajaran 

yang menghadapkan siswa pada permasalahan permasalahan praktis sebagai pijakan dalam belajar 

atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan. Pembelajaran berbasis 

masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini 

cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Trianto, 2010). 

Adapun fase pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PBL yaitu orientasi siswa 

kepada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan 

individu/kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan sebuah 

model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari 

siswa (bersifat kontekstual) sehingga merangsang siswa untuk belajar secara bermakna. 

Berdasarkan masalah di atas, maka fokus penelitian uji coba ini adalah untuk mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model Problem Based Learning (PBL) 

pada materi program linear. 

Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah siswa selama proses pembelajaran melalui model PBL pada materi program 

linear yang berpedoman pada terpenuhi atau tidaknya indikator-indikator pemecahan masalah. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 6 SMAN 2 Banda Aceh yang terdiri dari 

20 orang siswa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar observasi hasil kerja 

siswa. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah. 

Bentuk soal yang diberikan yaitu: 

Ibu Lina membeli 20 m kain polos dan 10 m kain bergaris dengan total harga sebesar Rp 

1.800.000,00. Harga per meter masing-masing kain diatas Rp 50.000,00. Ia akan menjahit pakaian 

dengan dua model. Model I memerlukan 1 m kain polos dan 1,5 m kain bergaris sedangkan model 

II memerlukan 2 m kain polos dan 0,5 kain bergaris.  Berapa banyak pakaian model I dan II dapat 

dibuat? Berapa macam harga jual sesuai banyaknya pakaian yang dihasilkan untuk model I dan 

model II yang dapat ditetapkan jika Ibu Lina mengambil ongkos jahit Rp 100.000,00 dan 

menargetkan total pendapatan maksimum dari model I dan model II Rp 2.800.000,00? 
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Soal tersebut dikerjakan secara berkelompok. Kriteria penilaian yang akan digunakan adalah skor 

rubrik sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1.  Pedoman Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah 

No Indikator Deskripsi Skor 

1 Kemampuan 

mengidentifikasi 

masalah 

Menuliskan dengan benar apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal 

4 

Menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dari soal tetapi salah satunya salah 

3 

Menuliskan salah satu apa yang diketahui atau apa yang 

ditanyakan dari soal 

2 

Salah menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal 

1 

Tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal 

0 

2 Kemampuan 

merencanakan 

penyelesaian masalah 

Menuliskan dengan benar bentuk matematika yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah 

4 

Menuliskan bentuk matematika yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan masalah tetapi hanya sebagian 

yang benar 

3 

Menuliskan bentuk matematika yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan masalah tetapi kurang tepat 

2 

Salah menuliskan bentuk matematika yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah 

1 

Tidak menulis bentuk matematika sama sekali 0 

3 Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

Menuliskan penyelesaian masalah dari soal dengan 

benar, lengkap, dan sistematis 

4 

Menuliskan penyelesaian masalah dari soal dengan 

benar, tetapi tidak lengkap atau tidak sistematis 

3 

Menuliskan penyelesaian masalah dari soal dengan 

sistematis, tetapi tidak benar 

2 

Salah menuliskan penyelesaian masalah dari soal 1 

Tidak menuliskan penyelesaian masalah dari soal 0 

4 Kemampuan 

menafsirkan solusi 

Menuliskan kesimpulan atau menjawab apa yang 

ditanyakan dengan benar dan tepat 

4 

Menuliskan kesimpulan atau menjawab apa yang 

ditanyakan dengan benar, tetapi kurang tepat 

3 

Menuliskan kesimpulan atau menjawab apa yang 

ditanyakan dengan benar 

2 

Salah menuliskan atau menjawab apa yang ditanyakan 

dengan benar 

1 

Tidak menuliskan kesimpulan atau tidak menjawab apa 

yang ditanyakan dari soal 

0 

Adapun kriteria yang dipilih berdasarkan penskoran pada tabel.1 sesuai Permendikbud No. 81 

Tahun 2013 adalah: 

Sangat baik : apabila memperoleh skor 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik  : apabila memperoleh skor 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 1,33 
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Hasil dan Pembahasan 
Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan proses berfikir tingkat tinggi. 

Siswa menyelesaikan soal pemecahan masalah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya 

secara berbeda-beda. Hasil jawaban dari beberapa kelompok siswa dalam menyelesaikan soal 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 

    
Gambar 1. Hasil jawaban siswa dalam menyelesaiakan soal 

 

Berdasarkan hasil jawaban siswa pada Gambar 1, hanya dua dari empat kelompok yang dapat 

menyelesaikan soal dengan tepat. Hasil jawaban siswa berdasarkan indikator pemecahan masalah 

secara umum dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Analisis jawaban siswa 

No 
Nama 

Kelompok 

Indikator Skor 

Kemampuan 

mengidentifi

kasi masalah 

Kemampuan 

merencanakan 

penyelesaian 

masalah 

Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

Kemampuan 

menafsirkan 

solusi 

 

1 
Kelompok 

1 
3 2 2 2 2,25 

2 
Kelompok 

2 
1 1 1 1 1,00 

3 
Kelompok 

3 
2 1 1 1 1,25 

4 
Kelompok 

4 
3 2 1 2 1,75 

  

Kelompok 1 terhadap soal yang diberikan untuk indikator mengidentifikasi masalah dengan skor 3 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tetapi salah satunya 

salah, indikator merencanakan penyelesaian masalah dengan skor 2 yaitu siswa menuliskan bentuk 

matematika yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah tetapi kurang tepat, indikator 

menyelesaikan masalah dengan skor 2 yaitu siswa menuliskan penyelesaian masalah dari soal 

dengan sistematis, tetapi tidak benar, indikator menafsirkan solusi dengan skor 2 yaitu siswa 

menuliskan kesimpulan atau menjawab apa yang ditanyakan dengan benar. 

 

Kelompok 2 terhadap soal yang diberikan untuk indikator mengidentifikasi masalah dengan skor 1 

yaitu siswa salah menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, indikator 
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merencanakan penyelesaian masalah dengan skor 1 yaitu siswa salah menuliskan bentuk 

matematika yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah, indikator menyelesaikan masalah 

dengan skor 1 yaitu salah menuliskan penyelesaian masalah dari soal, indikator menafsirkan solusi 

dengan skor 1 yaitu siswa salah menuliskan atau menjawab apa yang ditanyakan dengan benar. 

Kelompok 3 terhadap soal yang diberikan untuk indikator mengidentifikasi masalah dengan skor 2 

yaitu siswa menuliskan salah satu apa yang diketahui atau apa yang ditanyakan dari soal, indikator 

merencanakan penyelesaian masalah dengan skor 1 yaitu siswa salah menuliskan bentuk 

matematika yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah, indikator menyelesaikan masalah 

dengan skor 1 yaitu salah menuliskan penyelesaian masalah dari soal, indikator menafsirkan solusi 

dengan skor 1 yaitu siswa salah menuliskan atau menjawab apa yang ditanyakan dengan benar. 

Kelompok 4 terhadap soal yang diberikan untuk indikator mengidentifikasi masalah dengan skor 3 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tetapi salah satunya 

salah, indikator merencanakan penyelesaian masalah dengan skor 2 yaitu siswa menuliskan bentuk 

matematika yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah tetapi kurang tepat, indikator 

menyelesaikan masalah dengan skor 1 yaitu salah menuliskan penyelesaian masalah dari soal, 

indikator menafsirkan solusi dengan skor 2 yaitu siswa menuliskan kesimpulan atau menjawab apa 

yang ditanyakan dengan benar. 

Berdasarkan kriteria penilaian dari indikator pemecahan masalah diperoleh bahwa kelompok 1 

memiliki rata-rata 2,25 dengan kriteria cukup, kelompok 2 memiliki rata-rata 1,00 dengan kriteria 

kurang, kelompok 3 memiliki rata-rata 1,25 dengan kriteia kurang, dan kelompok 4 memiliki rata-

rata 1,75 dengan kriteria cukup. Maka rata-rata dari semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah adalah 1,56 dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa termasuk ke 

dalam katagori cukup. Perolehan nilai siswa yang didapat dari soal-soal pada LKS melalui model 

Problem Based Learning (PBL) pada materi program linear terlihat dari 4 kelompok dengan 

tingkat kemampuan pemecahan maalah siswa yang berbeda-beda. Berdasarkan jawaban LKS 

tersebut, 2 kelompok siswa yang memperoleh katagori cukup dan 2 kelompok memiliki katagori 

kurang.  

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada pembelajaran program linear melalui model Problem Based Learning (PBL) 

secara umum mencapai katagori cukup. 
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Abstrak. Banyak siswa yang tidak mampu dalam merepresentasikan bentuk 

persamaan kuadrat dengan baik karena dianggap sulit. Tujuan penulisan ini adalah 

untuk mengetahui kemampuan representatif matematis siswa dalam menggambar 

grafik persamaan kuadrat dengan menggunakan Software autograph melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) dalam 

proses pembelajaran. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 1 

Baitussalam yang berjumlah 27 siswa. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

soal tes bentuk essay sebanyak enam soal. Data yang telah terkumpul, kemudian 

diolah dengan menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa sembilan siswa telah mampu merepresentasikan materi persamaaan kuadrat 

dengan baik, sedangkan 18 siswa siswa masih mengalami kesulitan dalam 

merepresentasikan materi persamaan kuadrat. Adapun rata-rata kesalahan siswa 

dalam merepresentasikan soal persamaan kuadrat pada tiap butir soal tersebut 

meliputi kesalahan dalam menggunakan konsep, kesalahan dalam menggunakan 

prinsip, dan kesalahan prosedural. 

Kata kunci: Kemampuan representatif matematis, STAD, Autograph, Persamaan 

 kuadrat 

Pendahuluan 
Persamaan kuadrat merupakan materi pelajaran matematika yang diajarkan di sekolah mulai dari 

sekolah menengah pertama hingga jenjang perguruan tinggi. Materi ini penting untuk dipelajari 

karena dapat memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh 

penerapannnya adalah dalam konsep gerak fisika yaitu gerak suatu objek yang dilempar ke atas. 

Dengan memahami konsep tersebut dengan baik maka dapat dihitung ketinggian objek tersebut 

setelah dilempar ke atas. Oleh karena itu, diharapkan konsep ini dapat dikuasai oleh siswa dengan 

baik. 

Namun, masih banyak siswa yang tidak mampu dalam mempelajari persamaan kuadrat karena 

dianggap sulit. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam merepresentasikan saat 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Saat siswa diberikan soal-soal persamaan 

kuadrat, siswa kesulitan dalam menyelesaikannya, akibat tidak mampu merepresentasikan soal ke 

dalam bentuk matematika. Hudiono (2005) menyatakan bahwa “kemampuan representasi dapat 

mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari dan 

keterkaitannya; untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika siswa; untuk lebih mengenal 

keterkaitan (koneksi) diantara konsep-konsep matematika; ataupun menerapkan matematika pada 

permasalahan matematik realistik melalui pemodelan. Hudiono (2005) juga menyatakan bahwa 

dalam pandangan Bruner, enactive, iconic dan symbolic berhubungan dengan perkembangan 

mental seseorang, dan setiap perkembangan representasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh 

representasi lainnya. Menurut Fadillah (2010:18) “kemampuan representasi matematis adalah 

kemampuan menggunakan berbagai bentuk matematis untuk menjelaskan ide-ide matematis, 

melakukan translasi antar bentuk matematis, dan menginterpretasi fenomena matematis dengan 

mailto:almunirsihotang@gmail.com
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berbagai bentuk matematis, yaitu visual (grafik, tabel, diagram dan gambar); simbolik (pernyataan 

matematis/notasi matematis, numerik atau simbol aljabar); verbal (kata-kata atau teks tertulis).” 

Sedangkan Kecendrungan representasi matematis siswa merupakan representasi matematis 

(enaktifikonik atau simbolik) yang paling banyak dipilih siswa dalam menyelesaikan persamaan 

kuadrat. Dalam merepresentasikan soal persamaan kuadrat, siswa banyak melakukan kesalahan-

kesalahan. 

Kesalahan-kesalahan yang dialami siswa dalam merepresentasikan persamaan kuadrat adalah, 

kesalahan dalam konsep, prinsip dan prosedural matematis siswa. Jika hal ini dibiarkan terus maka 

siswa akan mengalami kesulitan dalam merepresentasikan dan menyelesaikan soal-soal persamaan 

kuadrat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari (2017) yang mengatakan: 

kemampuan representasi kata atau teks tertulis siswa masih kurang. Maka kemampuan 

representatif matematis siswa yang baik perlu diperhatikan sehingga diharapkan motivasi belajar 

dan pemahaman konsep siswa dapat meningkat di masa yang akan datang.  

Departemen Pendidikan Nasional (2007) menyatakan ada beberapa aspek yang perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika diantaranya adalah kemampuan untuk 

merepresentasikan persamaan kuadrat kedalam bentuk grafik. Salah satu Software matematika 

yang dapat membantu siswa dalam merepresentasikan konsep tersebut adalah Autograph. Hal ini 

dikarenakan Software tersebut  sesuai untuk diterapkan pada pembelajaran dengan kurikulum 2013 

karena fitur-fitur yang tersedia mendukung sintaks pembelajaran. Nailul (2016) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa penerapan autograph dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan permasalahan.  

Menyadari pentingnya pemahaman konsep dalam materi persamaan kuadrat, maka pembelajaran 

tersebut perlu direncanakan sehingga pada akhir pembelajaran siswa bisa memahami konsep yang 

dipelajarinya dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

representatif matematis siswa dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Model ini dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa, sehingga 

guru dapat mengetahui konsep dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Sehingga 

menjadikan siswa sebagai subjek yang berupaya menggali sendiri, memecahkan sendiri masalah-

masalah dari suatu konsep yang dipelajari, sedangkan guru lebih banyak bertindak sebagai 

motivator dan fasilitator. Berkaitan dengan permasalahan di atas maka peneliti telah melakukan 

studi di SMA Negeri 1 Baitussalam. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

representatif siswa dalam menggambar grafik persamaan kuadrat dengan berbantuan Software 

Autograph melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana Kemampuan representatif matematis siswa menggambar grafik persamaan 

kuadrat berbantuan Software autograph melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen terbatas dengan pendekatan kualitatif dimana 

peneliti sebagai guru dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

Autograpgh. Penelitian ini dilakukan hanya satu kali pertemuan di kelas X SMA Negeri 1 

Baitussalam dengan jumlah siswa 27 orang. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

memberikan soal tes kepada siswa sebanyak enam butir soal yang berbentuk essay. Data dari 

angket dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang akan dianalisis secara deskriptif 

berdasarkan persentase dengan langkah-langkah menurut Ridwan (2004) sebagai berikut:  

1. Menghitung nilai responden dan masing-masing aspek.

2. Merekap nilai.

3. Menghitung nilai rata-rata.

4. Menghitung persentase dengan rumus:
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Keterangan:  

DP = Deskriptif Persentase (%)  

n = Skor empirik (Skor yang diperoleh) 

N = Skor maksimal item pertanyaan  

Pada bagian ini, untuk menentukan jenis deskriptif persentase yang diperoleh masing-masing 

indikator dalam variabel, dan perhitungan deskriptif persentase kemudian ditafsirkan kedalam 

kalimat. 

Hasil dan pembahasan 
Kemampuan representatif siswa setelah dilakukan Pembelajaran dengan model STAD berbantuan 

Autograph dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 1. Hasil Tes Persamaan Kuadrat Siswa Kelas X SMAN 1 Baitussalam 

No 
Kode 

Siswa 

Nomor soal dan skor Jumlah 

skor 
ketuntasan 

1 2 3 4 5 6 Ya tidak 

1 S1  10   12  8   10  8  6 54 √ 

2 S2  10   12  6   20  4  4 56 √ 

3 S3  10   12   16  6  4   10 58 √ 

4 S4  10   12  4    20  5   19 70 √ 

5 S5  10   12   12    20  3  9 66 √ 

6 S6  10   12   12  6  6  6 52 √ 

7 S7  10   12   12    20   20  6 80 √ 

8 S8  10   12   10    10  6   20 68 √ 

9 S9  10   12   12    20  6   20 80 √ 

10 S10  10   12   12    20  4  8 66 √ 

11 S11  10   12    4    20  5  8 59 √ 

12 S12  10   12    4  4  5  8 43 √ 

13 S13  10   12    4    20  6  7 59 √ 

14 S14  10   12    4    20  6  6 58 √ 

15 S15  10   12    4    20  6  5 57 √ 

16 S16  10   12  12    20   20  8 82 √ 

17 S17  10   12    8  8   20  8 66 √ 

18 S18  10   12    6    20   20  8 76 √ 

19 S19  10   12    8  5  6  6 47 √ 

20 S20  10   12  12  4  4  4 46 √ 

21 S21  10   12  12  6  2  4 46 √ 

22 S22  10   12    4    20  4  6 56 √ 

23 S23  10   12    3  8   20   12 65 √ 

24 S24  10   12    3  5   20   12 62 √ 

25 S25  10   12  12    10  8   12 64 √ 

26 S26  10   12  12    10   10  8 62 

27 S27  10   12  10    20  9  6 67 √ 

Jumlah(⅀) 270 324 226  372 237 236 1665 24 

Rata-Rata 10 12   8 14 9 9 61.7 9 18 

Persentase(%) 100 100 52 76 44 36 61.7 33,3 66,6 

Ketuntasan T T TT TT TT TT 

Keterangan: 

T : Tuntas 

TT : TidakTuntas 
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Tabel 1 merupakan distribusi skor yang diperoleh siswa pada tes materi persamaan kuadrat. Siswa 

dianggap lulus apabila skor yang diperoleh ≥ 65 dan siswa yang memperoleh skor < 65 belum 

mampu menguasai materi persamaan kuadrat. Dari  Tabel 4.1 terlihat skor yang diperoleh siswa-

siswa dengan perincian sebagai berikut, Skor minimum 46, skor maksimum 82 dan skor rata-rata 

adalah 61,7 sedangkan skor ideal adalah    . 

 

Jika dilihat dari hasil perhitungan persentase di atas, diperoleh keterangan bahwa 9 siswa (33,3%) 

dari 27 siswa memperoleh nilai   65, ini berarti bahwa ada 9 siswa yang tidak kesulitan pada 

materi persamaan kuadrat, sedangkan sisanya 18 siswa (66,6%) kesulitan dalam materi persamaan 

kuadrat 

 

a. Kesalahan siswa dalam merepresentasikan persamaan kuadrat  

Pada bagian ini, untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam merepresentasikan 

materi persamaan kuadrat dilakukan analisis terhadap hasil jawaban siswa. Berdasarkan hasil 

analisis jawaban siswa diperoleh jenis kesalahan yang diklasifikasikan menurut Sudjono (2005) 

yaitu: kesalahan menggunakan konsep, kesalahan menggunakan prinsip, dan kesalahan dalam 

prosedural seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Jenis Kesalahan-Kesalahan Menyelesaikan Soal-Soal Persamaan Kuadrat Siswa 

NO 
Kode 

Siswa 

Nomor Soal 

1  2 3 4 5 6 

K P Pr K P Pr K P Pr K P Pr K P Pr K P Pr 

1 S1       

 
 

  

√   

 

√ 

   

√ √ 

  2 S2       

 
 

  
 

  

 
 

 

√ 

  

√ 

  3 S3       

 
 

  
 

  √ 
 

 

√ 

   

√ 

 4 S4       

 
 

 

√ 
 

  

 
 

 

√ 

     5 S5       

 
 

  
 

√  

 
 

 

√ 

   

√ 

 6 S6       

 
 

  
 

√  √ 
 

 

√ 

    

√ 

7 S7 

    
 

  
 

√ 

 
 

      

√ 

8 S8       

 
 

  
 

√ 

 

√ 

 

√ 

     9 S9 

    
 

  
 

√ 

 
 

 

√ 

     10 S10 

    
 

  
 

√ 

 
 

 

√ 

    

√ 

11 S11 

    
 

 

√ 
 

  
 

 

√ 

    

√ 

12 S12       

 
 

 

√ 
 

  √ 
 

 

√ 

    

√ 

13 S13 

    
 

 

√ 
 

  
 

 

√ 

    

√ 

14 S14       

 
 

 

√ 
 

  

 
 

 

√ 

  

√ 

  15 S15       

 
 

 

√ 
 

  

 
 

 

√ 

  

√ 

  16 S16 

    
 

  
 

√ 

 
 

     

√ 

 17 S17 

    
 

  

√ 

  
 

√ 

    

√ 

 18 S18       

 
 

  

√   

 
 

     

√ 

 19 S19       

 
 

  

√   √ 
 

 

√ 

   

√ 

 20 S20 

    
 

  
 

√ √ 
 

 

√ 

  

√ 

  21 S21       

 
 

  
 

√  √ 
 

 

√ 

  

√ 

  22 S22 

    
 

 

√ 
 

  
 

 

√ 

  

√ 

  23 S23       

 
 

 

√ 
 

  

 

√ 

      

√ 

24 S24       

 
 

 

√ 
 

  √ 
 

      

√ 

25 S25       

 
 

  
 

√  

 

√ 

  

√ 

   

√ 

26 S26       

 
 

  
 

√ 

 

√ 

   

√ 

   27 S27       

 
 

  
 

√ 

 
 

   

√ 

   

Jumlah (⅀)       

   

9 4 12 7 4 1 

1

7 1 3 7 6 9 
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Keterangan: 

K : konsep 

P : prinsip 

Pr: prosedural 

Data dari Tabel 2 diolah untuk mendapat persentase dari masing-masing jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa pada setiap butir soal. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.  

Tabel 3. Persentase Kesalahan Siswa Dalam Menggunakan Konsep, Prinsip Dan Prosedural 

Aspek 

Nomor Soal 
Persentase 

Rata-Rata 

total 
1 2 3 4 5 6 

f % f % f % f % f % f % f % 

Konsep 0 0 0 0 9 33 7 26 17 63 7 26 6,7 

18 66,6 Prinsip 0 0 0 0 4 14 4 14 1 3,7 6 22 2,5 

Prosedural 0 0 0 0 12 44 1 3,7 3 11 9 33 4,1 

Tidak salah 27 100 27 100 2 7,4 15 55 6 22 5 18 13,7 9 33,4 

Jumlah 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 18 100 

Berdasarkan persentase pada Tabel 3 di atas, terlihat bahwa dari 27 siswa yang mengikuti tes 

menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat terdapat rata-rata kesalahan dalam setiap soalnya, 

6,7%  siswa melakukan kesalahan dalam menggunakan konsep matematika, 2,5% melakukan 

kesalahan dalam menggunakan prinsip matematika dan 4,1% melakukan kesalahan prosedural 

matematika. Siswa yang tidak mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal persamaan 

kuadrat sebesar 13,7% pertiap butir soalnya. Kesalahan yang dilakukan siswa ini dapat kita 

analisis lagi dalam menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat. Adapun jenis-jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat disajikan pada Tabel 4. 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, terlihat bahwa pada soal nomor satu dan dua dari 27 siswa yang 

mengikuti tes tidak satu orangpun yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikannya, itu artinya 

siswa tidak mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal tersebut. Pada soal nomor 3, dari 27 

siswa yang mengikuti tes terdapat dua siswa tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

dan 25 siswa lainnya melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal tersebut.  

Pada tahap ini, untuk  mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal persamaan kuadrat tersebut, dilakukan analisis terhadap hasil jawaban siswa. 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, diperoleh jenis kesalahan yang diakukan siswa, yang 

diklasifikasikan berdasarkan kriteria Soejono (2012), yaitu kesulitan dalam menggunakan konsep, 

prinsip dan prosedural seperti yang disajikan pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 4. Analisis Kesalahan Siswa Materi Persamaan Kuadrat 

No 

Soal 

Jawaban Analisis Kesulitan 
Jenis 

Kesalahan 

Benar % Salah % f % 

1 27 100 0 0 0 0 

Seluruh siswa tidak mengalami 

kesalahan  dalam menyelesaikan soal 

persamaan kuadrat 

- 

2 27 100 0 0 0 0 

Seluruh siswa tidak mengalami 

kesalahan  dalam menyelesaikan soal 

persamaan kuadrat 

- 

3 2 7,4 25 92,6 

9 33 
Kesalahan  dalam  menyederhanakan 

operasi aljabar 
Konsep 

4 14 
Kesalahan  dalam menggunakan sifat 

distributif pada operasi aljabar   
prosedural 

12 44 
Kesalahan dalam  menghubungkan 

operasi aljabar 
Prinsip 

4 15 55 

7 26 
Kesalahan  dalam menyederhanakan 

konsep pemfaktoran aljabar 
Konsep 

4 14 
Kesalahan dalam meberikan tanda pada 

bilangan (negatif atau positif) 
Prinsip 

1 3,7 
Kesalahan dalam prosedur perkalaian 

dan penjumlahan 
prosedur 

5 6 22 

17 63 Kesalahan  mensubstitusikan fungsi Konsep 

1 3,7 Kesulitan dalam pengoperasian aljabar Prinsip 

3 11 Kesulitan dalam proses operasi aljabar Prosedur 

6 5 18 

7 26 
Kesalahan dalam  mensubstitusikan 

angka kedalam fungsi 
Konsep 

6 22 
Kesalahan menggunakan prinsip pada 

operasi pangkat dua 
Prinsip 

9 33 
Kesalahan prosedur pengoperasian 

aljabar 
Prosedur 

Tabel 5. Indikator Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal-Soal Persamaan Kuadrat 

No Indikator Kesalahan Siswa 

1. Konsep 1. Tidak mengingat definisi dari metode yang ada pada persamaan kuadrat

2. Melakukan kesalahan dari setiap langkah dalam menyelesaikan soal

persamaan kuadrat.

2. Prinsip 1. Tidak mengetahui hubungan antara berbagai objek dasar matematika.

2. Tidak dapat menyelesaikan operasi hitung bentuk perkalian,

pembangian, penjumlahan dan pengurangan dengan benar.

3. Melakukan kesalahan dari setiap langkah dalam menyelesaikan soal

persamaan kuadrat

3. Prosedural 1. Sulit dalam menetapkan operasi yang lebih dulu dilakukan.

2. Kesalahan dalam pengelompokan operasi

Ditinjau dari hasil tes yang telah diberikan terlihat bahwa pada umumnya siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Adapun kesalahan yang dialami siswa 

dalam merepresentasikan persamaan kuadrat adalah sembilan siswa tidak mengetahui syarat 

mengoperasikan aljabar, empat kesalahan  dalam menggunakan sifat distributif pada operasi 

aljabar  dan 12 Kesalahan dalam  menghubungkan operasi aljabar. Pada soal nomor empat dari 27 
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siswa yang mengikuti tes terdapat 15 siswa tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

persamaan kuadrat, dan 12 siswa lainnya salah dalam menyelesaikan soal. Adapun kesalahan yang 

dilakukan siswa adalah tujuh siswa salah dalam menyederhanakan operasi aljabar dan lima siswa 

salah dalam menggunakan sifat distributif pada operasi aljabar. 

Pada soal nomor lima, dari 27 siswa yang mengikuti tes terdapat enam siswa tidak kesulitan dalam 

menyelesaikan soal, sedangkan ada 21 siswa lainnya melakukan kesalahan. Adapaun kesalahan 

yang dilakukan siswa tersebut adalah 17 siswa salah dalam menyederhanakan konsep pemfaktoran 

aljabar dan, satu siswa salah dalam meberikan tanda pada bilangan (negatif atau positif) dan tiga 

siswa lainnyan salah dalam operasi aljabar. Pada soal nomor enam, dari 27 siswa yang mengikuti 

tes, terdapat lima siswa tidak kesulitan dalam menyelesaikan soal, sedangkan 22 siswa lainnya 

mengalami kesulitan. Adapun kesulitan yang dialami siswa tersebut adalah tujuh siswa kesalahan 

dalam  mensubstitusikan angka kedalam fungsi,  enam siswa kesalahan menggunakan prinsip pada 

operasi pangkat dua dan, sembilan siswa kesalahan prosedur pengoperasian aljabar. Sementara 

untuk deskripsi persentase kesalahan dapat peneliti sekripsikan sebagai berikut. 

1. Presentase kesalahan pada soal nomor satu dan dua, kesalahan yang dilakukan siswa adalah

nol % (tidak mengalami kesalahan)

2. Pada soal nomor tiga, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan prinsip

matematika 44%

3. Pada soal nomor empat, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan

konsep sebesar 26%

4. Pada soal nomor lima, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan

konsep sebesar 63%

5. Pada soal nomor enam, kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan interpretasi bahasa

sebesar 33%

Kesimpulan 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sembilan siswa telah mampu merepresentasikan materi 

persamaaan kuadrat dengan baik, sedangkan 18 siswa masih mengalami kesulitan dalam 

merepresentasikan persamaan kuadrat. Adapun rata-rata kesalahan siswa pada tiap butir soal 

tersebut meliputi kesalahan dalam menggunakan konsep, kesalahan dalam menggunakan prinsip, 

dan kesalahan prosedural. 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka perlu kiranya penulis memberikan saran 

yang bermanfaat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah yaitu guru perlu 

menekankan konsep materi persamaan kuadrat serta memberikan latihan yang lebih banyak 

kepada siswa agar siswa terbiasa mengerjakan soal dengan baik. Analisis mengenai kesalahan 

siswa dalam mengerjakan materi persamaan kuadrat dapat dilakukan pada penelitian lanjutan 

dengan menggunakan metode analisis Watson. 
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Abstrak. Pemahaman matematis merupakan salah satu komponen utama dalam 

belajar matematika. Namun, Siswa belum mampu dalam menyajikan konsep dari 

berbagai bentuk representasi matematis dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pemecahan masalah  terutama pada materi perbandingan. Kondisi ini perlu 

mendapat perhatian guru karena pemahaman dan penguasaan suatu materi 

merupakan prasyarat untuk menguasai materi selanjutnya. Pembelajaran yang baik 

artinya pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, materi, alokasi waktu, 

dan sarana yang ada. Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa 

dalam memahami materi matematika adalah model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL). Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menyelesaikan soal perbandingan 

melalui model Problem Based Learning (PBL) di sekolah pelayaran BP2IP 

Malahayati Aceh Besar. Data diperoleh berdasarkan hasil kerja siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang mengukur kemampuan pemahaman matematis siswa. 

Data tersebut dikategorikan ke dalam tiga kategori (terendah 1 dan tertinggi 3) yang 

merujuk pada penentuan batas-batas skor kemampuan pemahaman matematis dan 

dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kemampuan 

pemahaman matematis siswa berada pada kategori baik sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat membantu siswa 

dalam memahami materi perbandingan.  

Kata kunci: Pemahaman matematis, perbandingan, model pembelajaran problem 

based learning (PBL) 

Pendahuluan 

Tujuan didirikannya sekolah menengah pelayaran di Indonesia adalah untuk mendidik taruna-

taruni agar memiliki Profil Manusia Indonesia yang Profesional, Unggul, Mandiri dan Kompetitif 

(PMI-PUMK) pada bidang pelayaran. Selain itu juga untuk mengembangkan potensi diri taruna-

taruni agar memiliki kecakapan hidup dan meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan dengan 

cara menerapkan Sistem Manajemen Mutu Berbasis Sekolah (SMBS) dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan dan latihan, (UU RI No 21 Tahun 1992). Kenyataan di lapangan, 

pelaksanaan pembelajaran di  Sekolah Pelayaran di tempat peneliti bertugas masih belum sesuai 

dengan tujuan didirikannya sekolah menengah pelayaran tersebut. Khususnya dalam pembelajaran 

matematika di mana masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Salah satu kekurangan yang 

sangat berpengaruh terhadap hasil lulusan siswa Sekolah pelayaran adalah tidak tersedianya 

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan UU RI No 21 tahun 1992 dan Permendikbud 

Nomor 81 Tahun 2013. 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) menyatakan bahwa salah satu visi 

dari pembelajaran matematika di sekolah adalah pembelajaran matematika yang disertai dengan 

pemahaman. Bransford, dkk (NCTM, 2000) juga menyatakan bahwa belajar matematika disertai 

pemahaman merupakan komponen terpenting bersama dengan kecakapan-kecakapan lain yang 

dituntut selama pembelajaran matematika itu sendiri. Dengan demikian belajar matematika disertai 

pemahaman sangat diperlukan untuk memungkinkan siswa dapat menyelesaikan masalah lain 

mailto:cut.maulina3010@gmail.com


28 

yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Kemampuan pemahaman matematis yang 

dimiliki siswa diharapkan tidak hanya mengetahui serta mengingat rumus saja, tetapi siswa juga 

harus memahami konsep yang dipelajarinya. Memahami berarti mengetahui sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi atau dengan kata lain siswa dikatakan memahami sesuatu apabila 

siswa tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri. Menurut Bloom (Ruseffendi, 2005:221) “Pemahaman konsep terdiri atas pemahaman 

translation, interpretation dan extrapolation.” Kemampuan pemahaman tersebut misalnya 

kemampuan mengubah (translation) atau menerjemahkan yaitu kemampuan dalam memahami 

suatu gagasan dengan cara lain, misalnya mengubah soal kata-kata ke dalam simbol atau model 

matematika, mampu mengartikan (interpretation) suatu kesamaan, dan mampu memperkirakan 

(extrapolation) suatu kecenderungan konsekuensi dan implikasi yang sejalan dengan yang 

digambarkan.  Polya (Sumarmo, 1987) mengemukakan empat tingkat pemahaman matematis yaitu 

pemahaman mekanikal, pemahaman induktif, pemahaman rasional dan pemahaman intuitif. 

Selanjutnya Skemp (Sumarmo, 1987) membedakan dua jenis pemahaman konsep, yaitu 

pemahaman instruksional dan pemahaman relasional. Pemahaman instruksional diartikan sebagai 

pemahaman atas konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus perhitungan sederhana, 

sedangkan pemahaman rasional memuat skema dan struktur yang dapat digunakan pada 

penyelesaian masalah yang lebih luas dan bermakna.  

Sebagaimana diketahui bahwa matematika adalah ilmu yang mendukung semua mata palajaran 

yang diajarkan sekolah pelayaran  tetapi pembelajaran matematika tidak dilaksakan  dengan baik. 

Pembelajaran yang baik artinya pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, materi, 

alokasi waktu, dan sarana yang ada. Jika pembelajaran tidak tepat maka siswa akan sulit 

memahami materi terutama pada sekolah pelayaran. Hal ini akan sangat fatal karena siswa 

disekolah pelayaran selalu berhubungan dengan dunia nyata bahkan dapat membahayakan 

penumpang misalnya pada mata pelajaran stabilitas pelayaran. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

hal tersebut maka salah satu tugas utama sebagai seorang guru adalah menyusun strategi 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Salah satu strategi pembelajaran yang sangat 

penting untuk dilakukan guru adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran di kelas. Guru tidak bisa mengajar dengan apa adanya dan hanya mengikuti 

kebiasaan yang telah berlaku selama bertahun-tahun di sekolah tersebut. 

Menurut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, kegiatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diarahkan untuk memberikan pengalaman 

belajar kepada siswa dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan mengasosiasi, 

mengkomunikasikan, dan mengevaluasi. Siswa harus dimotivasi untuk mengkonstruksi 

pengetahuan melalui pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) mengacu pada konstruktivisme, dimana siswa secara aktif memperoleh 

pengetahuan dan mengkonstruksinya sendiri sehingga guru memfasilitasi siswa melalui berbagai 

kegiatan. Lingkungan pembelajaran konstruktivis mengubah fokus dari penyebaran informasi oleh 

guru yang mendorong peran pasif siswa menuju otonomi dan refleksi siswa yang mendorong 

peran aktif siswa (Jacobsen, 2009). 

Permasalahan pada model PBL bersumber pada masalah dunia  nyata yang ada di lingkungan 

siswa sehingga siswa mampu memperoleh pengetahuan utama dari materi pembelajaran melalui 

kegiatan investigasi dan mengkomunikasikannya dengan siswa lain, karena pada kegiatannya 

siswa bekerja sama dengan siswa lain dalam kelompok kecil dan mempresentasikan hasilnya 

dalam kelompok besar sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar (Jacobsen, 2009). Model 

PBL merupakan suatu model yang dirancang untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualnya 

(Arends, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya perlu dikembangkan suatu perangkat 

pembelajaran berbasis PBL pada materi perbandingan dan skala. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan disesuaikan dengan Kurikulum 2013 dan tahapan-tahapan pada PBL. Model PBL 
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terdiri dari 5 tahap yang diterapkan dalam RPP untuk menentukan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dan dalam LKS untuk menentukan langkah-langkah menemukan konsep.  

Metode 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka uji coba model PBL untuk melihat kemampuan 

pemahaman matematis siswa pada materi perbandingan di sekolah pelayaran BP2IP Malahayati 

Aceh Besar selama 2x45 menit. Adapun subjek penelitian adalah enam siswa yang dipilih dari 30 

siswa kelas Nautika. Inidkator kemampuan pemahaman matematis ini diadaptasi dari Sumarmo 

(2014) yaitu sebagai berikut: 

1. kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari

2. kemampuan menerapkan konsep secara algoritma

3. kemampuan mengaitkan berbagai konsep matematis

Data mengenai kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi perbandingan diperoleh dari 

hasil lembar observasi hasil kerja siswa berdasarkan rubrik pada tabel 1. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif. Adapun rubrik untuk kemampuan pemahaman matematis siswa adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Rubrik Pemberian Skor Tes Kemampuan Pemahaman Matematis 

Indikator Pemahaman 

Matematis 
Respon Skor 

Pemahaman relasional, 

fungsional, relasional, 

mengidentifikasi kaitan antar 

konsep/prinsip, melaksanakan 

perhitungan disertai dengan 

alasan terhadap proses 

matematika yang dilakukan 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi data/konsep/prinsip yang termuat 

dalam informasi yang diberikan 

0 – 2 

Mengkaitkan konsep/prinsip yang satu dengan yang 

lainnya dan menyatakannya dalam symbol 

matematik 

0 – 3 

Melaksanakan perhitungan terhadap proses 

matematika yang dilakukan disertai dengan 

menyerahkan konsep/prinsip/aturan yang digunakan 

pada tiap langkah pengerjaan 

0 – 3 

Menetapkan solusi akhir disertai alas an 0 – 2 

Sub-total (satu butir tes) 0 – 10 

Diadaptasi dari Sumarmo (2014) 

Hasil dan Pembahasan 
Data mengenai kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menyelesaikan soal perbandingan 

senilai diperoleh dari hasil tes kemampuan pemahamn matematis yang dinilai berdasarkan rubrik 

pemberian skor tes kemampuan pemahaman matematis. Hasil jawaban siswa dalam 

menyelesaikan soal materi perbandingan dapat dilihat seperti pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 1. Hasil jawaban siswa 

Pada gambar di atas,terlihat bahwa siswa dapat menyelesaikan soal perbandingan dengan tepat. 

Siswa dapat menentukan harga tiket yang ingin dibeli dengan menggunakan konsep perbandingan, 

kemudian siswa dapat menghitung lama waktu yang diperlukan seorang perakit. berdasarkan hal 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa siswa sudah paham bagaimana cara menyelesaikan soal-soal 

yang berkaitan dengan perbandingan senilai.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan di sekolah pelayaran BP2IP malahayati Aceh 

Besar pada materi perbandingan melalui model Problem Based Learning (PBL) dapat dismpulkan 

bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa semakin baik. Hasil tersebut mengungkapkan 

bahwa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat membantu siswa dalam 

memahami materi perbandingan. 
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Abstrak. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih tergolong 

rendah. Oleh karena itu guru harus mampu membantu siswa memberikan 

kebermaknaan dalam belajar matematika serta membangun kemampuan pemecahan 

masalah siswa untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap matematika. Salah 

satu model pembelajaran yang tepat untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah adalah model Problem Based Learning (PBL). Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model 

Problem Based Learning (PBL) pada materi tabung. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IX MTsN Rukoh Banda Aceh yang berjumlah 30 siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal tes pemecahan masalah.  

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan indikator pemecahan 

masalah. Berdasarkan hasil uji coba diperoleh bahwa kemampuan siswa dapat 

dikategorikan dalam masing-masing indikator dari pemecahan masalah yaitu 

indikator memahami masalah yang berada pada kualifikasi baik, indikator membuat 

rencana pemecahan masalah yang berada pada kualifikasi cukup, indikator 

melaksanakan rencana pemecahan masalah yang berada pada kualifikasi baik dan 

indikator menafsirkan hasil yang diperoleh berada pada kualifikasi cukup. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) secara 

keseluruhan  berada pada kualifikasi baik.  

Kata kunci: Pemecahan masalah, Model problem based learning, Tabung. 

Pendahuluan 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang erat  kaitannya dengan kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu, pemahaman siswa terhadap pemanfaatan dan penerapan pembelajaran 

matematika di masyarakat perlu ditingkatkan. Pembelajaran matematika yang saat ini 

dilaksanakan lebih didominasi oleh guru sehingga siswa cenderung hanya pasif mendengarkan dan 

menerima pemahaman yang hanya bersifat verbalistik yang akibatnya siswa sulit memahami dan 

mengaplikasikan konsep serta teori yang diberikan guru dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan untuk memahami  permasalahan yang terkait matematika sangat penting dimiliki 

setiap orang, bukan  hanya karena sebagian besar kehidupan manusia akan berhadapan dengan 

masalah-masalah yang perlu dicari penyelesaiannya, tetapi pemecahan masalah  terutama yang 

bersifat matematika juga dapat menolong seseorang meningkatkan daya analitis dan dapat 

membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada berbagai situasi yang 

lain. Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika bukan saja bagi mereka yang di 

kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang 

akan menerapkannya dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari (Russefffendi, 

2006). Kemampuan siswa diasah melalui masalah, sehingga siswa mampu meningkatkan berbagai 

kompetensi yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Dahar (2011) yang menyatakan bahwa 

kemampuan untuk memecahkan masalah pada dasarnya merupakan tujuan utama proses 

pendidikan. Kebermaknaan dalam belajar matematika ditekankan oleh Weitheimer (Afgani, 2011) 
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bahwa belajar dapat terjadi karena ditemukannya berbagai cara penyelesaian suatu masalah. Cara 

penyelesaian masalah yang didapat oleh siswa merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki siswa terkait dengan masalah yang ingin dicari penyelesaiannya.  

 

NCTM (2000) menyatakan bahwa terdapat lima kemampuan dasar matematika yang merupakan 

standar yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian 

(reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi (connections), dan representasi 

(representation). Mengacu pada lima standar kemampuan menurut NCTM tersebut, maka tujuan 

pembelajaran matematika yang ditetapkan dalam kurikulum 2013 pada hakikatnya meliputi (1) 

kemampuan pemecahan masalah, (2) kemampuan berargumentasi atau bernalar, (3) kemampuan 

berkomunikasi, (4) kemampuan membuat koneksi,  (5) kemampuan representasi. Pada kurikulum 

matematika sekolah, pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan dasar matematika 

yang harus dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa secara tepat sehingga dapat 

digunakan atau diaplikasikan dengan baik dalam pembelajaran matematika.  

 

Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar 

mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, 

masalah dalam ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Soedjadi,1994). Supriatna 

(2011) memberikan gambaran bahwa soal-soal pemecahan masalah belum dikuasai oleh siswa. 

Hal ini terlihat dari jawaban siswa SMPN di Sumedang, siswa yang mampu menjawab benar 

adalah 25,70%. Siswa SMAN di Sumedang yang mampu menjawab soal dengan benar adalah 

36,6%. Jawaban mahasiswa STKIP di Jawa Barat yang mampu menjawab benar soal pemecahan 

masalah luas daerah segitiga adalah 38,4%. Berdasarkan jumlah persentase tersebut, dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP hingga 

Universitas masih rendah.  Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Fatmawati (2011) 

mengenai analisis tingkat kemampuan siswa kelas VII dalam menyelesaikan masalah matematika 

materi segiempat ditinjau dari langkah Polya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tes 

awal, siswa yang bisa mencapai langkah memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian dan 

melaksanakan rencana penyelesaian secara berturut-turut yaitu sebanyak 47,7%, 29%, dan 16,7% 

dari seluruh jumlah siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika masih rendah, terutama dalam hal menyusun rencana penyelesaian dan 

menyelesaikan rencana penyelesaian. 

 

Hal ini sejalan dengan data The Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 dan 

Program for International Student Assessment (PISA) 2009. Pada hasil studi TIMSS 2011 untuk 

siswa kelas VIII, Indonesia menempati peringkat ke 38 dari 45 negara dalam matematika. Aspek 

yang dinilai dalam matematika adalah pengetahuan tentang fakta, prosedur, konsep, penerapan 

pengetahuan, dan pemahaman konsep. Sementara itu, hasil tes PISA tahun 2009 tentang 

matematika, siswa Indonesia berada pada peringkat 61 dari 65 negara. Aspek yang dinilai dalam 

PISA adalah kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, kemampuan penalaran dan 

kemampuan komunikasi (Rizqi, 2012).  Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematis dalam diri siswa baik 

dalam bentuk metode pembelajaran yang dipakai, maupun dalam evaluasi berupa pembuatan soal 

yang mendukung. 

 

 NCTM sangat menyarankan untuk memasukkan pemecahan masalah dalam matematika sekolah. 

Ada banyak pertimbangan untuk melakukan hal tersebut. Pertama, pemecahan masalah adalah 

suatu bagian terbesar dari matematika. Pemecahan masalah merupakan unsur pokok dari disiplin 

matematika dan mengurangi disiplin itu hanya dengan satu paket latihan-latihan dan keterampilan-

keterampilan tanpa pemecahan masalah adalah salah dalam menggambarkan Matematika sebagai 

suatu disiplin. Kedua, matematika mempunyai banyak aplikasi dan seringkali aplikasi-aplikasi 

tersebut merupakan masalah penting dalam matematika. Subjek matematika digunakan dalam 
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pekerjaan, pemahaman, dan komunikasi dalam disiplin-disiplin yang lain. Ketiga, terdapat suatu 

motivasi intrinsik yang melekat dalam pemecahan masalah matematika. Memasukkan pemecahan 

masalah matematika di sekolah dapat merangsang minat dan antusias dari para siswa. Keempat, 

pemecahan masalah dapat merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan, dan yang terakhir, 

pemecahan masalah harus terdapat dalam kurikulum matematika sekolah agar dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan seni tentang pemecahan masalah. Seni tersebut 

sangat penting untuk memahami dan mengapresiasi matematika. Oleh karena itu, pemecahan 

masalah harus termuat dalam tujuan pembelajaran (Wilson, Fernandez & Hadaway, 1993). 

Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah 

adalah model Problem Based Learning (PBL). Model PBL yaitu suatu model yang mempunyai 

ciri-ciri penggunaan masalah nyata sebagai konteks dalam pembelajaran (Anies, 2003). Boud dan 

Fellati (1997) menyatakan bahwa model PBL adalah sebuah pendekatan untuk menyusun 

kurikulum yang melibatkan peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah dari praktik yang 

memberikan stimulus untuk pembelajaran. Hidayah (2015) menemukan bahwa setelah diterapkan 

pembelajaran matematika menggunakan strategi PBL, siswa banyak mengalami perubahan pada 

proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, guru melibatkan siswa untuk lebih aktif dan dapat 

memperluas wawasan guru mengenai strategi yang digunakan pada pembelajaran sehingga pada 

proses pembelajaran tidak membosankan dan siswa tidak pasif. Sehingga, kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa meningkat. 

Adapun fase-fase pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PBL yaitu pertama, 

orientasi siswa kepada masalah. Pada fase ini, kegiatan yang pertama dilakukan dalam tahap ini 

adalah menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menjelaskan logistik yang diperlukan 

dan memotivasi siswa pada aktivitas pemecahan masalah. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk 

belajar. Pada tahap ini, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ketiga, membimbing penyelidikan 

individu/kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, dan untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Keempat, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu siswa dalam 

merencanakan, membimbing, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya. 

Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru 

membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-

proses yang mereka gunakan (Sumarmoe,2013). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis berkeinginan membuat penelitian 

dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa melalui Model Problem Based Learning 

(PBL) pada Materi Tabung.  

Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah siswa melalui model PBL pada materi tabung. Penelitian ini berpedoman pada 

terpenuhi atau tidaknya indikator-indikator pemecahan masalah. Data ini diperoleh melalui catatan 

guru berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di kelas.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX-1 di MTsN Rukoh Banda Aceh dengan jumlah 

30 siswa yang mempunyai kemampuan akademik beragam. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berupa lembar pengamatan siswa dan hasil kerja siswa. Instrumen dalam 

penelitian ini yaitu berupa soal tes kemampuan pemecahan masalah. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yang terdiri dari kualifikasi terhadap nilai 

rata-rata. Data kemampuan pemecahan masalah matematis siswa diperoleh berdasarkan nilai tes 

evaluasi akhir. Penilaian tes evaluasi akhir mengacu kepada pedoman penskoran yang diadaptasi 
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dari Hamzah (2014). Adapun kriteria pemberian skor untuk setiap indikator kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa seperti pada tabel berikut. 

Tabel 1. Pedoman Penskoran Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Aspek yang 

dinilai 
Skor Keterangan 

Memahami 

masalah 

0 

1 

2 

3 

Tidak menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Menyebutkan apa yang diketahui tanpa menyebutkan apa yang  

ditanyakan atau sebaliknya 

Menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan tapi  

kurang tepat. 

Menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara 

tepat. 

Merencanakan 

penyelesaian 

0 

1 

2 

Tidak merencanakan penyelesaian masalah sama sekali 

Merencanakan penyelesaian dengan membuat gambar berdasarkan 

masalah tetapi gambar kurang tepat 

Merencanakan penyelesaian dengan membuat gambar berdasarkan 

masalah secara tepat 

Melaksanakan 

rencana 

0 

1 

2 

3 

Tidak ada jawaban sama sekali 

Melaksanakan rencana dengan menuliskan jawaban tetapi jawaban  

salah atau hanya sebagian kecil jawaban benar 

Melaksanakan rencana dengan menuliskan jawaban setengah atau  

sebagian besar jawaban benar 

Melaksanakan rencana dengan menuliskan jawaban dengan lengkap 

dan benar 

Menafsirkan 

hasil yang 

diperoleh 

0 

1 

2 

Tidak ada menuliskan kesimpulan 

Menafsirkan hasil yang diperoleh dengan membuat kesimpulan tetapi 

kurang tepat 

Menafsirkan hasil yang diperoleh dengan membuat kesimpulan  

secara tepat 

Adapun cara perhitungan nilai akhir adalah sebagai berikut : 

  
              

             
      (1) 

dengan  N sebagai nilai akhir. 

Nilai kemampuan pemecahan masalah yang diperoleh dari perhitungan kemudian dikualifikasikan 

sesuai dengan tabel berikut ini :  

Tabel  2. Kualifikasi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Nilai Kualifikasi 

85,00 – 100 

70,00 – 84,99 

55,00 – 69,99 

40,00 – 54,99 

0 – 39,99 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

(Sumber: Adaptasi dari Japa, 2008) 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji coba, diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang diteliti pada penelitian ini meliputi empat indikator, yaitu (1) memahami masalah; (2) 

membuat rencana pemecahan masalah; (3) melaksanakan rencana pemecahan masalah; dan (4) 
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menafsirkan solusi pemecahan masalah yang diperoleh. Nilai rata-rata tiap aspek kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Presentase Nilai Rata-Rata dari Setiap Indikator Pemecahan Masalah 

No Indikator pemecahan masalah Nilai rata-rata Kualifikasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Memahami masalah  

Membuat rencana pemecahan masalah  

Melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Menafsirkan hasil yang diperoleh 

70,0 

65,0 

84,4 

63,3 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada indikator memahami masalah yaitu siswa dapat 

menentukan unsur yang diketahui dan unsur yang ditanyakan dari permasalahan. Kualifikasi yang 

diperoleh pada indikator memahami masalah adalah baik dengan nilai rata-rata 70,0. Hal ini berarti 

bahwa siswa kelas IX-1 dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) baik dalam memahami masalah dengan cara menentukan unsur 

yang diketahui dan ditanyakan dari sebuah permasalahan. 

Pada indikator membuat rencana pemecahan masalah, dapat dilihat bahwa kualifikasi yang 

diperoleh siswa berada pada kategori cukup dengan nilai rata-rata 65,0. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa kelas IX-1 cukup baik dalam menentukan strategi memecahkan 

masalah sebagai bentuk rencana pemecahan masalah yang sesuai yaitu membuat gambar untuk 

menyelesaikan masalah. Siswa mampu melakukan langkah ini dengan baik karena pada 

pembelajaran matematika dengan model Problem Based Learning (PBL) siswa diminta untuk 

mengkonstruk pengetahuannya sendiri, sehingga materi lebih dipahami dan diingat oleh siswa dan 

memudahkan siswa dalam merencanakan penyelesaian masalah. 

Indikator yang ketiga adalah melaksanakan rencana pemecahan masalah. Setelah membuat 

rencana pemecahan masalah, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan 

masalah tersebut. Pada penelitian ini diperoleh bahwa melaksanakan rencana pemecahan masalah 

berada pada kualifikasi baik dengan nilai rata-rata 84,4.  Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 

IX-1 baik dalam hal melaksanakan rencana untuk menyelesaikan masalah. 

Indikator yang keempat adalah menafsirkan hasil pemecahan. Pada aspek ini siswa menafsirkan 

hasil dengan menuliskan kesimpulan yang tepat. Dari hasil jawaban evaluasi akhir siswa diperoleh 

nilai rata-rata untuk aspek menafsirkan hasil yang diperoleh adalah sebesar 55,0 dan berada pada 

kualifikasi cukup. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas IX-1 cukup baik dalam 

menafsirkan hasil pemecahan. Indikator ini merupakan indikator yang paling rendah siswa 

lakukan, siswa cenderung tidak menuliskan kembali hasil dari pemecahan masalah yang telah 

dilakukan. 

Berdasarkan hasil tabel dan uraian di atas, terlihat bahwa indikator melaksanakan rencana 

pemecahan masalah mendapatkan nilai rata-rata tertinggi berdasarkan hasil soal evaluasi siswa 

dengan nilai 84,4 dalam kualifikasi baik. Sedangkan pada indikator menafsirkan hasil yang 

diperoleh merupakan indikator dengan rata-rata terendah yaitu 63,3 dengan kualifikasi cukup. 

Nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas IX-I MTsN Rukoh adalah 

70,67 berada pada kualifikasi baik. 

Kesimpulan 
Kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi tabung selama pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) yang disimpulkan dalam setiap indikator 

yaitu pada  indikator memahami masalah berada pada kualifikasi baik, indikator membuat rencana 

pemecahan masalah berada pada kualifikasi cukup, indikator melaksanakan rencana pemecahan 

masalah pada kualifikasi baik, dan indikator menafsirkan hasil yang diperoleh berada pada 
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kualifikasi cukup. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) secara 

keseluruhan  berada pada kualifikasi baik.  
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Abstrak. Pemahaman matematis siswa yang merupakan tujuan utama dalam 

pembelajaran matematika belum seperti yang diharapkan. Kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi integral tentu disebabkan cara penyajian pelajaran yang masih 

monoton dari konsep abstrak menuju ke konkret. Siswa perlu diberi kesempatan 

untuk menemukan konsep integral tentu melalui kegitan membagi luas daerah dalam 

beberapa partisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

pemahaman matematis siswa dalam menemukan konsep integral tentu dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching berbantuan Software Autograph. Siswa yang 

dilibatkan dalam penelitian adalah siswa kelas XI yang berjumlah 24 siswa. 

Instrumen penelitian ini adalah soal tes kemampuan pemahaman matematis pada 

materi integral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman 

matematis siswa melalui pembelajaran Quantum Teaching berbantuan Software 

Autograph termasuk kategori baik. Hal ini telihat dari hasil jawaban siswa yang 

sudah dapat menyatakan ulang konsep yang telah diperoleh selama proses belajar-

mengajar, siswa mampu menerapkan algoritma dan kemudian mampu 

mengembangkan syarat cukup suatu konsep. Model pembelajaran Quantum 

Teaching berbantuan Software Autograph sangat potensial untuk diterapkan dalam 

pembelajaran matematika, terutama pada saat pengenalan konsep dasar suatu materi.  

Kata kunci: Pemahaman matematis, Quantum teaching, Autograph, Integral 

Pendahuluan 

Matematika adalah disiplin ilmu yang telah dipelajarai semenjak pendidikan dasar dan membantu 

perkembangan disiplin ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi, ekomomi, dan lainya, sehingga 

matematika perlu diberikan agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan 

memanfaatkan informasi dan pengambilan keputusan dalam era persaingan yang semakin 

kompetitif. 

Salah satu faktor penting dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan pemahaman 

matematis. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) menyatakan bahwa visi 

dari pembelajaran matematika di sekolah salah satunya adalah pembelajaran matematika siswa 

yang disertai dengan pemahaman. NCTM juga menambahkan bahwa belajar matematika dengan 

disertai pemahaman merupakan komponen terpenting bersama dengan kecakapan-kecakapan lain 

yang dituntut selama pembelajaran matematika itu sendiri. Dengan demikian belajar matematika 

dengan disertai pemahaman sangat diperlukan untuk memungkinkan siswa menyelesaikan masalah 

lain yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. 

Pembelajaran matematika harus diarahkan pada pemahaman konsep agar siswa memiliki 

pemahaman matematis yang baik. Skemp (Sumarmo, 1987) membedakan dua jenis pemahaman 

konsep, yaitu pemahaman instruksional dan pemahaman relasional. Pemahaman instruksional 

diartikan sebagai pemahaman atas konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus perhitungan 

mailto:desyaryamustika@gmail.com
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sederhana, sedangkan pemahaman relasional memuat skema dan struktur yang dapat digunakan 

pada penyelesaian masalah yang lebih luas dan bermakna.  

Adapun indikator kemampuan pemahaman matematik menurut Afgani (2011) yaitu  kemampuan 

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari ,kemampuan mengklasifikasikan objek-objek 

berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut ,kemampuan 

menerapkan  konsep secara algoritma ,kemampuan memberikan contoh dan counter example dari 

konsep yang telah dipelajari, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi matematika, kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal 

matematika), kemampuan mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu konsep 

Konsep integral banyak dilibatkan dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Integral juga 

bermanfaat dalam mempelajari (memahami) materi matematika yang lain maupun konsep kalkulus 

di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengingat pentingnya kemampuan pemahaman integral 

dalam pembelajaran matematika maka kemampuan pemahaman tersebut haruslah ditingkatkan. 

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman matematis dalam pembelajaran 

matematika belum optimal dimiliki oleh siswa. Seperti halnya hasil penelitian Misdalina (2009) 

dan Ramdani (2012) yang menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman integral siswa masih 

kurang/rendah. Hal ini juga sesuai dengan fakta yang ditemui peneliti di SMAN 1 Delima yang 

menunjukkan pemahaman matematis siswa pada materi integral masih rendah seperti yang terlihat 

pada Gambar 1 berikut. 

     (a)                   (b) 

Gambar 1. Hasil tes siswa tentang materi integral tentu 

Pada Gambar 1 (a) terlihat bahwa siswa pertama belum memahami konsep integral tentu. Hal ini 

terlihat jelas dari jawaban siswa tersebut yang tidak memasukkan batas setelah menghitung 

integralnya. Artinya, siswa tersebut belum memahami konsep integral tentu yang harus 

memasukkan batas setelah menghitung integralnya. Sedangkan pada Gambar 1 (b) yang 

merupakan hasil jawaban pada siswa kedua terlihat bahwa siswa kedua belum memahami konsep 

integral tak tentu pada konstanta, siswa menganggap bahwa konstanta itu tidak bisa diintegralkan 

lagi. Hal ini jelas terlihat dari jawaban siswa tersebut yang langsung memasukkan batas untuk 

integral dari x
2
, sedangkan angka “4” tidak diintegralkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

belum memahami konsep integral tak tentu secara keseluruhan yang mengakibatkan kesalahannya 

berlanjut pada saat menyelesaikan soal-soal integral tentu.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam pemahaman 

matematis perlu mendapat perhatian untuk lebih ditingkatkan. Upaya dalam meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematis siswa yaitu dengan memilih model pembelajaran yang tepat 

untuk membantu siswa bisa menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari dan kemudian mampu 

menerapkan konsep tersebut dengan menggunakan algoritma yang tepat dan sistematis. 
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Salah satu model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 

dapat memacu motivasi semangat belajar siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar-mengajar 

adalah model quantum teaching karena model pembelajaran quantum teaching sangat potensial 

untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika, terutama pada saat pengenalan konsep dasar 

suatu materi (Darkasyi, 2014). 

Model Pembelajaran quantum teaching merupakan suatu model pembelajaran yang dapat 

membuat siswa langsung mengalami permasalahan, menemukan sendiri jawaban atas 

permasalahan, dan beraktivitas sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai saat ini. Quantum 

teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya yang terfokus pada 

hubungan dinamis dalam lingkungan kelas (de Porter, 2005).  Model quantum teaching dapat 

membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang 

dikenal siswa dan dapat mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

siswa dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran diawali dengan fase tumbuhkan yaitu dengan memberikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari misalnya pada materi integral tentu di mana guru menunjukkan gambar jembatan yang 

berbentuk kurva parabola melalui slide power point, sehingga diharapkan siswa terbiasa untuk 

menganalisa, mengaplikasikan dan mengaitkan  suatu  konsep seperti  konsep luas daerah di bawah 

kurva dengan konsep integral tentu.   

Selain model pembelajaran yang harus dipilih guru untuk meningkatkan keaktifan siswa, salah satu 

tujuan lain yang diingin dicapai pada kurikulum 2013 adalah adanya penintegrasian IT dalam 

pembelajaran. Hal ini berdasarkan Permendikbud Nomor 81A (2013) menuntut adanya integrasi 

IT dalam proses pembelajaran. Akan tetapi Pada buku paket kurikulum 2013 tidak semua materi 

tersedia langkah pengintegrasi penggunaan IT. 

Menurut Sadiman (2002) dalam pembelajaran matematika sebenarnya telah banyak upaya yang 

dilakukan oleh pengajar untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Akan tetapi, usaha tersebut 

belum menunjukkan hasil yang optimal. Siswa masih pasif dalam bertanya dan kurang antusias 

dalam menjawab pertanyaan dari guru. Salah satu cara untuk mengatasi sikap pasif dan 

menumbuhkan minat belajar siswa adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Salah satu 

media pembelajaran yang akan memberi banyak kemudahan dan dapat membantu meningkatkan 

prestasi belajar serta meningkatkan kualitas pembelajaran matematika adalah Software autograph 

(Himmi, 2016). Software autograph dapat membantu siswa dalam bereksplorasi, melakukan 

investigasi, pencarian dan siswa dapat menguji lebih banyak contoh-contoh dalam waktu singkat 

daripada hanya menggunakan cara manual. Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan Software 

autograph untuk membantu siswa menemukan konsep integral tentu. 

Autograph merupakan salah satu Software yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran 

matematika, terutama dalam materi integral tentu. Program-program komputer sangat ideal untuk 

dimanfaatkan dalam pembelajaran konsep-konsep matematika yang menuntut ketelitian tinggi, 

konsep, penyelesaian grafik secara tepat, cepat, dan akurat. Inovasi pembelajaran dengan bantuan 

komputer sangat baik untuk diintegrasikan dalam pembelajaran konsep-konsep matematika, 

terutama yang menyangkut transformasi geometri, kalkulus, statistika, dan grafik fungsi. Secara 

khusus, materi yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu integral tentu. Penggunaan autograph 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengecek kebenaran hasil integral tentu yang diperoleh siswa 

dengan rumus integral tentu dengan hasil yang diperoleh menggunakan aplikasi Software 

autograph. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menemukan 
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konsep integral tentu dengan model pembelajaran quantum teaching berbantuan Software 

autograph. 

Metode 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemahaman matematis siswa dalam menemukan konsep integral tentu berbantuan Software 

antograph. Tujuan tersebut akan dicapai jika data yang diperoleh berupa data hasil tes kemampuan 

pemahaman matematis siswa pada materi integral tentu yang diperoleh  dari hasil uji coba  yang 

dilakukan di kelas. Data kemampuan pemahaman matematis siswa yang diperoleh disesuaikan 

dengan rekaman video dan catatan refleksi guru.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-MIA-2 di SMA Negeri 1 Delima, Aceh Pidie 

yang terdiri atas 24 siswa. Instrumen yang digunakan berupa soal tes kemampuan pemahaman 

matematis siswa pada materi integral tentu dengan berbantuan Software autograph. Pada akhir 

pembelajaran, siswa menemukan formula untuk integral tentu tanpa menggunakan Software 

autograph.  

Penyusunan tes pemahaman  ini terdiri dari tiga indikator yaitu kemampuan menyatakan ulang 

konsep yang telah dipelajari, kemampuan menerapkan  konsep secara algoritma, kemampuan 

mengembangkan syarat perlu dan/atau syarat cukup suatu konsep. Adapun pemberian skor 

jawaban siswa disusun berdasarkan tiga kemampuan di atas sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 

berikut.  

Tabel 1. Pemberian Skor Soal Kemampuan Pemahaman Matematis 

Skor 
Menyatakan ulang 

konsep 

Menerapkan konsep secara 

algoritma 

Mengembangkan syarat perlu 

dan syarat cukup 

0 
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak memahami konsep 

sehingga informasi yang diberikan tidak bearti apa-apa 

1 
Hanya sedikit konsep 

yang  benar 

Hanya sedikit dari 

penerapan konsep yang 

benar 

Hanya sedikit dari 

pengembangan syarat 

perlu/cukup yang benar 

2 

Penulisan konsep 

hanya sebagian yang 

benar 

Mampu Menerapkan 

konsep namun kurang 

lengkap dan benar 

Mampu mengembangkan 

syarat perlu/cukup, namun 

salah dalam mendapatkan 

solusi 

3 

Penulisan konsep 

sudah benar terdapat 

sedikit kesalahan  

Menerapkan konsep 

dengan  lengkap dan benar 

Mengembangkan syarat 

perlu/cukup dengan  lengkap 

dan benar 

4 

Penulisan konsep 

sudah jelas serta 

tersusun secara logis 

Skor maks = 4 Skor maks = 3 Skor maks = 3 

Adapun kriteria yang dipilih berdasarkan penskoran di atas sesuai Permendikbud No. 81 Tahun 

2013 adalah: 

Sangat baik : apabila memperoleh skor 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik : apabila memperoleh skor 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup : apabila memperoleh skor 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang : apabila memperoleh skor ≤ 1,33 

Sedangkan untuk menghitung rata-rata skor yang diperoleh oleh setiap siswa dengan memakai 

rumus mean (    yaitu: 
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 (1) 

Keterangan:  

xn  =  data ke-n 

n   = banyak data 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penulis mendesain pembelajaran dengan lima fase yang ada dalam model pembelajaran quantum 

teaching  yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan untuk membantu 

siswa memahami materi integral tentu. Pemahaman terhadap materi  integral tentu sangat penting 

karena konsep integral banyak dilibatkan dalam  situasi kehidupan nyata dan materi integral juga 

akan menjadi materi prasyarat untuk siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus di perguruan 

tinggi. 

Pada fase tumbuhkan, guru mengarahkan siswa untuk mengingat kembali tentang materi luas 

persegi panjang yang telah dipelajari di SMP dan materi integral tak tentu yang telah dipelajari 

pada minggu sebelumnya. Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan gambar luas daerah di 

bawah kurva yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti Gambar 1 berikut.  

Gambar 1. Fase 1: Tumbuhkan. Guru Menumbuhkan Minat/Motivasi Siswa 

Guru menjelaskan keterkaitan antara gambar dengan materi yang akan diajarkan sehingga siswa 

manyadari manfaat mempelajari integral tentu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan menyampaikan langkah 

pembelajaran dengan quantum teaching serta guru menjelaskan cara kerja yang akan dilakukan 

siswa. Namun, pada saat guru menyampaikan langkah pembelajaran dengan quantum teaching, 

ada sebagian siswa yang masih bingung karena mereka baru pertama kali mendengar quantum 

teaching tersebut. 

Pada kegiatan inti, siswa dikelompokkan secara heterogen yang terdiri dari 5 orang. Kemudian 

guru membagikan Lembar kerja siswa (LKS) tentang menghitung luas daerah di bawah kurva 

dan menjelaskan langkah pengerjaan LKS tersebut. Pada kegiatan mengamati, siswa diminta 

mengamati gambar yang ditayangkan di power point text (PPT), kemudian guru membimbing 

siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang gambar yang ada di slide PPT, ada siswa yang 

bertanya berapa partisi yang dapat dibentuk dari daerah  di bawah kurva tersebut dan ada juga 

yang bertanya untuk apa kita membagi dalam partisi-partisi, namun masih banyak siswa yang 

tidak bertanya terkait gambar yang ditayangkan, sehingga akhirnya guru yang memberikan 

pertanyaan-pertanyaan berkaitan gambar di power point. Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa 

ketrampilan siswa dalam bertanya belum terbiasa. Setelah itu, pada kegiatan menggali 
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informasi siswa mendiskusikan permasalahan yang ada pada LKS tentang menghitung luas 

daerah di bawah kurva, siswa dalam kelompok mengamati dan menganalisis permasalahan yang 

diberikan pada LKS tentang menghitung luas daerah di bawah kurva. 

Pada fase alami, siswa membagi daerah di bawah kurva dalam beberapa partisi (ada yang 

membagi dalam 4 partisi, 8 partisi, 16 partisi, dan 32 partisi). Siswa mengukur panjang dan 

lebar persegi panjang di bawah kurva dan menjumlahkannya dengan sigma. Selanjutnya pada 

fase namai, dari hasil diskusi dengan teman kelompoknya dan dari hasil bacaan beberapa 

referensi siswa menyimpulkan bahwa penjumlahan partisi-partisi itu disebut sebagai 

penjumlahan Riemann, dan dari hasil bacaan dari beberapa referensi siswa juga memperoleh 

informasi bahwa ada cara lain untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dengan integral 

tentu. 

Pada fase demonstrasikan, siswa dalam kelompok dibimbing untuk dapat menentukan luas 

daerah di bawah kurva pada permasalahan yang berbeda dengan menggunakan rumus integral 

tentu. Kemudian pada kegiatan mengasosiasikan, berdasarkan hasil kerja yang ada di LKS 

menghitung luas daerah di bawah kurva, mereka dapat menentukan luas daerah dan menarik 

kesimpulan, kemudian siswa mengkomunukasikan dengan mempresentasi hasil kerja kelompok 

mereka seperti pada Gambar 2 berikut. 

Gambar 2. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka 

Pada fase ulangi, guru menggambarkan kurva dengan persamaan yang ada di LKS dan 

menentukan luas daerah di bawah kurva tersebut dengan menggunakan Software autograph dan 

menunjukkan cara mengecek luas daerah yang didapat dengan rumus dengan luas daerah yang 

didapat dengan aplikasi Software autograph. Namun ada sedikit kendala yaitu ketika guru sedang 

menunjukkan pada siswa cara mengecek dengan autograph, terjadi pemadaman listrik dan guru 

belum sempat memperlihatkan cara menghitung luas daerah di bawah kurva dengan autograph. 

Sehingga siswa tidak dapat melihat sampai selesai cara mengecek dengan autograph. Berdasarkan 

hal ini, guru mendapat pelajaran bahwa untuk ke depan guru harus mempersiapkan tutorial di 

kertas sebagai pengganti jika tiba-tiba listrik padam. 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru merangkum kembali kesimpulan tentang menghitung 

luas daerah secara umum di depan kelas  lalu siswa mejawab pertanyaan refleksi secara tertulis dan 

selanjutnya siswa mengerjakan soal individu sebagai latihan . Setelah latihan selesai dikerjakan, 

guru memeriksa hasil evaluasi siswa. Hal ini membutuhkan banyak waktu untuk memeriksa 

jawaban siswa sehingga ke depan guru bisa mempersiapkan jawaban di kertas plano dan 

menempelnya supaya dapat diperiksa bersama siswa. Kemudian  guru menginformasikan materi 

pada pertemuan selanjutnya, yaitu  menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. 

Pada fase terakhir yaitu rayakan, guru memberikan hadiah kepada siswa yang paling bagus nilai 

evaluasinya seperti pada Gambar 3 di bawah ini. Kemudian, guru mengakhiri pembelajaran 

dengan cara mengaitkan materi integral  dengan nilai-nilai agama dan sosial. 
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Gambar 3. Guru memberi hadiah kepada siswa yang paling bagus 

nilai evaluasinya 

Berikut merupakan tabel hasil analisis jawaban siswa berdasarkan indikator. 

Tabel 1. Hasil Analisa Data Siswa Dengan Tiga Indikator Pemahaman Matematis Siswa 

No Nama 
Indikator yang dinilai 

Rata-Rata 
1 2 3 

1 AT 2 3 3 2,66 

2 AH 4 3 2 3,00 

3 BZ 2 2 2 2,00 

4 CM 3 3 2 2,66 

5 FD 4 2 2 2,66 

6 GA 4 2 3 3,00 

7 HN 3 3 3 3,00 

8 IK 3 2 2 2,33 

9 KA 4 2 2 2,66 

10 MF 4 3 3 3,33 

11 MR 3 3 3 3,00 

12 MJ 3 3  2 2,66 

13 MM 2 2 2 2,00 

14 MDI 2 2 1 1,66 

15 NL 3 3 3 3,00 

16 PW 3 2 2 2,33 

17 RJ 2 2 1 1,66 

18 SB S S S 0 

19 ST 4 3 2 3,00 

20 SA I I I 0 

21 UN 3 2 2 2,33 

22 WN 3 2 1 2,00 

23 YH 4 3 2 3,00 

24 ZN S S S 0 

Rata-rata Keseluruhan 2,56 

Keterangan : 

Indikator 1 : Kemampuan menyatakan ulang konsep 

 Indikator 2:   Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma  

 Indikator 3:   Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu   konsep. 

Berdasarkan hasil jawaban siswa pada Tabel 1 di atas, terdapat beberapa siswa belum mampu 

menyatakan ulang konsep yang sudah didapat pada saat bekerja di kelompok, hal ini disebabkan 

karena mereka tidak mengikuti proses pembelajaran secara serius dan tidak terlibat dalam 
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mengerjakan langkah-langkah saat mengerjakan LKS, namun sebagian besar siswa yang lain 

sudah mampu menyatakan ulang konsep integral tentu. Pada indikator kemampuan menerapkan 

konsep secara algoritma, sebagian siswa masih bingung menerapkan konsep integral pada 

konstanta, namun sebagian besar yang lain sudah bisa mengintegralkan konstanta. Sedangkan pada 

indikator kemampuan mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu   konsep terlihat 

ada beberapa siswa yang belum bisa mengembangkan syarat perlu konsep integral tentu yaitu 

mereka terlebih dahulu harus mengintegralkan kemudian baru memasukkan batas, namun sebagian 

besar yang lain sudah tahu syarat memasukkan batas integral yaitu dengan menyelesaikan 

integralnya terlebih dahulu. 

Berdasarkan penskoran sesuai Permendikbud No. 81 Tahun 2013 maka skor rata-rata siswa berada 

pada kategori baik yaitu antara 2,33 < skor ≤ 3,33.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian 

siswa sudah memahami konsep integral tentu. Hal ini juga dikemukakan oleh Yani (2016) yang 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran quantum teaching berpengaruh terhadap hasil 

matematika siswa dikarenakan inti dari pembelajaran ini siswa dapat saling berinterkasi, bekerja 

sama, mengkontruksi pengetahuan serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir siswa serta 

membuat siswa lebih aktif. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman 

matematis siswa yang difasilitasi dengan model pembelajaran quantum teaching berbantuan 

Software autograph tergolong dalam kategori baik.  

Saran 

1. Guru hendaknya menentukan  metode belajar  yang tepat  dalam mengajar guna

meningkatkan keberhasilan pembelajaran atau meningkatkan hasil belajar siswa. Metode

belajar yang dilakukan bermacam-macam, pemilihan model ini dapat dilakukan dengan

melihat kondisi dari siswa dan materi yang dipelajari.

2. Pembelajaran dengan berbantuan Software autograph dapat dijadikan sebagai alternatif inovasi

dalam pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan pemahaman matematis siswa dan

membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru matematika diharapkan

dapat menerapkan Software autograph ini dalam pembelajaran matematika khususnya pada

materi integral tentu di SMA, dan memungkinkan juga untuk materi yang lain untuk membantu

menvisualisasikan benda yang abstrak.

3. Guru hendaknya memberi kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk menyelesaikan

persoalan yang  melibatkan siswa, agar siswa mampu memahami konsep bukan hanya sekedar

menghafal rumus.

4. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk materi dan kelas yang berbeda dan jika memungkinkan

untuk mata pelajaran lain yang relevan.

Daftar Pustaka 
Afgani, J. (2011). Analisis Kurikulum Matematika. Jakarta: Universitas Terbuka 

Darkasyi, M., Johar, R., & Ahmad, A. (2014). Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis 

dan Motivasi Siswa dengan Pembelajaran Pendekatan Quantum Learning pada Siswa SMP 

Negeri 5 Lhoksemawe. Jurnal Didaktik Matematika, 1(1), 21-34.  

Depdiknas. (2004). Model Pembelajaran Matematika. Jakarta: Depdiknas. 

Depdiknas. (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22, Tahun 2006, tentang 

Standar Isi Sekolah Menengah Atas.Jakarta: Depdiknas. 

DePorter. (2005). Quantum teaching (Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-ruang kelas). 

Bandung: Kaifa 

Heinich, Molenda, & Russel. (1989). Instructional media and the new technologiest of instruction. 

(third edition). USA: Macmillan, inc. 



45 

Herawati, O.D. (2010). Pengaruh Pembelajaran Problem Posing terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas XI IPA SMAN 6 Palembang. Jurnal 

Pendidikan Matematika, 4(1), 11- 23. 

Himmi, N. (2016). Pemanfaatan Autograph sebagai Media Pembelajaran Matematika dengan 

Menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Masalah. Jurnal Cahaya Pendidikan, 2(1), 34-

46. 

Johar, R. (2013). Modul Strategi Belajar Mengajar Matematika. Banda Aceh: FKIP Unsyiah. 

NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathematics, Reston, Virginia. 

Permendikbud Nomor 81A. (2013). Implementasi Kurikulum. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Ruseffendi, E., T. (1991). Penilaian Pendidikan dan Hasil Belajar Siswa Khususnya dalam 

Pembelajaran Matematika. Diklat Kuliah: Tidak diterbitkan 

Ruseffendi, E., T. (2005).  Dasar-dasar Penelitian dan Pendidikan Bidang Non-eksakta lainya. 

Bandung: Tarsito. 

Sumarmo, U. (1987). Kemampuan Pemahman dan Penalaran Matematika Siswa Sekolah 

Menengah Atas Dikaitkan dengan Kemampuan Penalaran Logic Siswa dan Beberapa 

Unsur Proses Belajar Mangajar. Disertasi PPS IKIP: Tidak Diterbitkan.  

Sumarmo, U. (2005). Pembelajaran Matematika untuk Mendukung Pelaksanaan Kurikulum Tahun 

2002 Sekolah Menengah. Makalah pada Seminar Pendidikan Matematika di FMIPA 

Universitas  Negeri Gorontalo. 

Trianto. (2007). Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Prestasi 

Pustaka, Jakarta. 

Wahyuni, T. (2015). Metode Pembelajaran Scaffolding untuk Meningkatkan Pemahaman Integral. 

Naskah Publikasi, Universitas Majalengka. 

Yani, W. (2016). Pengaruh Metode Pembelajaran Quantum teaching terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VII SMP IT INAYAH Ujung Batu. Jurnal Pendidikan 

Matematika, 4(1), 21-34. 

Zahner, W., Velazquez, G., Moschkovich, J., Vahey, P., & Lara-Meloy, T. (2012). Mathematics 

Teaching Practices With Technology That Support Conceptual Understanding For Latino/a 

Students. Journal of Mathematical Behaviour. 31(4), 431-446.  



46 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa melalui Penerapan Model 

Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

Desy Sulfiana  dan Saminan 

 Magister Pendidikan Matematika, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 

Email: desi.s@mhs.unsyiah.ac.id 

Abstrak. Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika, namun pembelajaran saat ini 

masih belum berfokus pada pencapaian tersebut. Salah satu cara untuk 

menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah dengan memberikan 

permasalahan dalam bentuk soal open–ended, serta menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif type Student Teams Achievement Division 

(STAD) untuk menciptakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan 

pemecahan masalah pda siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan pmecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal 

open–ended pada materi luas dan keliling segiempat dan segitiga di sekolah 

menengah pertama. Sebanyak 36 siswa kelas VII5 SMP Negeri 1 Banda Aceh. Data 

yang dianalisis berupa jawaban lembar kerja siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perkembangan pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

matematika melalui penerapan model STAD pada pembelajaran matematika. Secara 

keseluruhan siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

kategori baik.  

Kata kunci: Kemampuan pemecahan masalah, Student Teams Achievement Division 

(STAD), Open-ended. 

Pendahuluan 

Coney (Hendriana & Soemarmo,2017) menyatakan bahwa memiliki kemampuan pemecahan 

masalah dapat membantu siswa berpikir analitik saat mengambil keputusan dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik mampu 

menggunakan kemampuan awal yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah baru dalam 

matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari (Husna, Ikhsan, Fatimah: 2013; Pilvar & 

Leijen:2014). Kemampuan pemecahan masalah matematis perlu dikembangkan sejak dini pada 

berbagai tahapan usia sebab hal tersebut dapat membantu siswa dalam proses pendewasaan diri 

agar mampu mengatasi permasalahan sendiri. Diharapkan setelah pembelajaran, siswa lebih 

mampu menyampaikan ide dan pendapatnya di hadapan orang lain serta penuh kepercayaan diri 

dalam menyampaikan segala solusi saat menghadapi masalah. 

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh NCTM (2000), di mana dalam belajar 

matematika siswa dituntut untuk memiliki kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, 

komunikasi dan koneksi matematika. Hal ini juga disampaikan oleh Hendriana dan Soemarmo 

(2017), salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematika, 

keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep secara benar dan tepat dalam pemecahan 

masalah. Khususnya pada soal berbentuk open-ended, hal ini dilakukan berdasarkan pendapat 

Huglund (Hendriana dan Soemarno, 2017) tentang pembelajaran matematika dapat menggunakan 

masalah yang menarik dan masalah yang open-ended untuk melihat kemampuan pemecahan 

masalah yang dimiliki siswa. Permasalahan dalam soal open-ended erat kaitan dengan 

permasalahan realistik, serta membutuhkan kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan 

soal yang diberikan. 

Namun, hal yang terjadi saat ini yaitu pembelajaran matematika belum terfokus kepada 

pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Hendriana (2012) 

mailto:desi.s@mhs.unsyiah.ac.id
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menyatakan bahwa siswa cenderung menghafalkan konsep - konsep matematika dan definisi tanpa 

memahami maksud isinya. Kecenderungan tersebut berdampak pada kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang kurang memuaskan. Rendahnya kemampuan matematika menyebabkan 

munculnya sikap ketidaksenangan siswa terhadap pelajaran matematika. Begitu juga sebaliknya, 

ketidaksenangan siswa terhadap mata pelajaran matematika menyebabkan rendahnya kemampuan 

matematika. Berdasarkan hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS, 

2015), Indonesia berada pada posisi ke-45 dari 50 negara dengan memperoleh skor rata-rata 397, 

sedangkan skor rata-rata internasional yaitu 600. Berdasarkan hasil PISA 2015, Indonesia berada 

pada posisi 63 dari 70 negara peserta (Gurria, 2016). Hal ini dapat dijadikan cerminan bahwa rata-

rata siswa di Indonesia belum menguasai materi yang diujikan dalam tes standard Internasional di 

mana siswa masih mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian soal yang diberikan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan suatu upaya tindak lanjut dalam rangka untuk perbaikan, salah satunya 

adalah dengan menerapkan suatu model pembelajaran yang inovatif dan dapat membuat siswa 

menjadi aktif dalam pembelajaran serta dapat membantu siswa untuk memahami konsep dari 

materi yang dipelajari secara bermakna. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD). Model ini pertama ditemukan dan 

dikembangkan oleh para peneliti pendidikan di Juon Hopkins University Amerika Serikat dengan 

menyediakan suatu bentuk belajar kooperatif di mana siswa diberi kesempatan melakukan 

kolaborasi dan elaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan 

suatu permasalahan (Hosnan:2014). 

Menurut Slavin (1995), dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa ditempatkan dalam 

kelompok belajar beranggotakan empat atau lima orang yang merupakan campuran menurut 

tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran dan memberikan tugas kepada 

kelompok untuk dikerjakan bersama anggota kelompok. Kemudian siswa bekerja dalam kelompok 

mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi pelajaran 

tersebut. Selanjutnya guru memberikan kuis kepada selurug siswa sebagai evaluasi pembelajaran. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, adapunrumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana penerapan Model Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) untuk melihat kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi segiempat dan 

segitiga?” 

Metode 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berbentuk open-ended. Jenis penelitian bersifat penelitian 

deskriptif. Uji coba ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. Siswa yang 

menjadi subjek penelitian dalam uji coba ini adalah siswa yang mempunyai kemampuan matematis 

beragam dalam mempelajari serta memahami mata pelajaran matematika di kelas VII5 SMP 

Negeri 1 Banda Aceh. 

Instrumen tes yang digunakan berupa tes pemecahan masalah yang berbentuk soal open-ended. 

Penyusunan tes pemecahan masalah menuntut siswa memberikan jawaban dengan memenuhi 

langkah-langkah seperti memahami masalah, membuat rancangan, melaksanakan rancangan, dan 

memeriksa hasil dengan caranya sendiri. Adapun pemberian skor jawaban siswa disusun 

berdasarkan empat tahap kemampuan di atas. disajikan dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 1. Pemberian Skor Soal Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Tahap 

Pemecahan 

Masalah 

Aspek yang 

diamati 
Baik sekali (3) Baik (2) Cukup (1) 

Sangat kurang 

(0) 

Memahami 

masalah 

Kemampuan 

memahami 

soal 

Menuliskan 

75%-100% 

unsur-unsur 

diketahui, 

ditanya, dan 

membuat 

gambar dan 

semuanya 

benar 

Menuliskan 

50%-74% 

unsur-unsur 

diketahui, 

ditanya, dan 

membuat 

gambar 

dengan 

benar 

Menuliskan 

25% - 49% 

diketahui 

dan ditanya 

dengan 

benar 

Tidak 

menuliskan 

unsur-unsur 

yang terdapat 

dalam soal 

Menyusun 

rencana 

Kemampuan 

menyusun 

langkah-

langkah 

untuk 

menyelesaika

n soal. 

Menuliskan 

≥ 50% 

langkah-

langkah 

untuk 

menyelesaik

an soal 

Menuliskan 

< 50% 

langkah-

langkah 

untuk 

menyelesaik

an soal 

Tidak 

menuliskan 

langkah-

langkah untuk 

menyelesaikan 

soal sama 

sekali. 

Melaksanak

an rencana 

Kemampuan 

menyelesaika

n soal sesuai 

langkah-

langkah yang 

telah 

direncanakan

. 

Mampu 

menyelesaikan 

soal sesuai 

dengan 

langkah dan 

benar 

Mampu 

menyelesaik

an soal 50% 

- 75% sesuai 

dengan 

langkah dan 

benar 

Hanya 

mampu 

menyelesaik

an soal 25% 

- 50% sesuai 

dengan 

langkah dan 

benar 

Tidak ada 

penyelesaian 

sama sekali 

atau ada 

penyelesaian 

tetapi 

seluruhnya 

salah. 

Memeriksa 

kembali 

Kemampuan 

menyimpulka

n hasil 

penghitungan 

yang 

diperoleh. 

Melakukan 

pengecekan 

dan menarik 

kesimpulan 

dengan 

benar 

Menuliskan 

kesimpulan 

dari hasil 

penyelesaian 

soal dan 

benar 

Tidak 

melakukan 

pengecekan 

dan  tidak 

menarik 

kesimpulan 

dari hasil 

penyelesaian 

Adapun kriteria penskorannya adalah: 

Sangat baik : apabila memperoleh skor 2,7 < skor ≤ 3,50 

Baik  : apabila memperoleh skor 2,1 < skor ≤ 2,69 

Cukup  : apabila memperoleh skor 1,5 < skor ≤ 2,09 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 1,5 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan respon siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dianalisis dengan menggunakan persentase, adapun rumus persentase yaitu: 

  
 

 
       (1) 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

f  = Jumlah Siswa Berdasarkan kategori sikap yang dinilai 

N = Jumlah keseluruhan siswa 

Hasil dan Pembahasan 
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Pembelajaran model Student Teams Achievement Division (STAD) di ujicobakan pada tanggal 13 

april 2017 di SMP Negeri 1 Banda Aceh pada kelas VII-5 dengan materi menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan bangun datar segiempat dan segitiga. 

Kegiatan yang dilakukan pada awal pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan salam 

pembuka dan doa. Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa sebagai sikap disiplin siswa serta 

mempersiapkan siswa untuk belajar. Jumlah siswa dalam kelas VII-8 ada 35 orang dan semua 

siswa hadir mengikuti pelajaran pada hari uji coba dilakukan. Selanjutnya guru melakukan 

apersepsi dengan cara mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya, 

yaitu tentang jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar melalui slide power point yang sudah 

disiapkan.  Pada tahap ini, respon siswa sangat baik dalam pembelajaran, siswa dapat mengingat 

materi sebelumnya dengan baik.   

Guru memberi motivasi kepada siswa untuk menumbuhkan minat belajar dengan menampilkan 

beberapa bentuk-bentuk bangun datar yang ada dalam kehidupan sehari-hari melalui tampilan slide 

power point. Selanjutnya dilakukan aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa yang bertujuan 

agar siswa mampu mengemukakan tentang cara menentukan luas bangun datar. Guru juga 

menjelaskan tujuan dan langkah pembelajaran hari yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD).  

Pada kegiatan inti, siswa dibagi ke dalam 12 kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Setelah 

pembagian kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap kelompok.  Guru memberikan sebuah 

masalah kepada setiap kelompok dan meminta siswa untuk mengamati masalah dan mendengarkan 

penjelasan guru tentang permasalahan yang akan dikerjakan. Siswa mengikuti pembelajaran 

dengan aktif, namun masih ada siswa yang kesulitan dalam memahami dan mengidentifikasi 

masalah yang diberikan sehingga guru perlu lebih banyak membimbing siswa dalam kelompok 

untuk mengidentifikasikan masalah yang diberikan.  

Selanjutnya, kegiatan mengumpulkan informasi. Pada kegiatan ini, guru membimbing siswa dalam 

kelompok untuk mendiskusikan masalah yang terdapat dalam LKS serta mencari informasi dan 

data-data yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, guru membimbing siswa 

bekerja dalam kelompok untuk mencari data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan oleh guru. Sebagian siswa sudah bisa belajar mandiri menemukan data yang 

diperlukan, namun juga masih perlu bimbingan dari guru. Hal ini disebabkan karena siswa masih 

belum terbiasa dalam menyelesaikan masalah seperti yang disajikan.  

Siswa mengasosiasikan data-data yang telah diperoleh dengan pengetahuan yang dimiliki 

sebelumnya. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi di buku siswa agar mendapat 

informasi lainnya. Pada kegiatan ini, siswa mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan siswa banyak yang tidak memiliki buku pegangan pelajaran 

matematika siswa. Sehingga pada tahap ini guru membutuhkan waktu yang lebih lama dalam 

membimbing siswa bekerja di dalam kelompok. Guru harus menampilkan materi matematika yang 

sedang dipelajari melalui tampilan layar infocus. Akibatnya, pada tahap data processing, waktu 

yang diperlukan lebih lama. 

Selanjutnya yaitu tahap menarik kesimpulan. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk dapat 

menarik kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini. Pada kegiatan ini, tiap kelompok sudah 

bisa menarik kesimpulan, akan tetapi kesimpulan yang di tarik masih belum sempurna. Dalam hal 

ini, guru bertindak sebagai fasilitator sehingga dapat membantu siswa untuk dapat menarik 

kesimpulan dengan benar.  

Pada kegiatan penutup, guru memberikan kuis kepada siswa sebagai penguatan materi, guru 

meminta siswa untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran hari ini serta guru 
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menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan informasi tentang materi selanjutnya dan 

mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. 

Peneliti sangat mengharapkan semua kegiatan pembelajaran berjalan lancar sebagaimana yang 

telah direncanakan sebelumnya, namun pada saat pembelajaran berlangsung terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi, seperti siswa masih merasa kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang ada di LKS dan siswa masih belum terbiasa menyelesaikan tugas yang ada di LKS yang 

menuntut siswa untuk bekerja mandiri. Akibatnya guru harus bear-benar membimbing siswa 

dalam mengerjakan LKS serta menjelaskan jika ada kelompok yang masih kebingungan dengan 

pertanyaan di LKS. Selain itu, juga terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dalam bekerja 

kelompok sehingga bisa menghabiskan waktu lebih lama dalam menyelesaikan LKS. 

Suasana kelas pada saat proses belajar mengajar kurang kondusif karena siswa masih merasa 

canggung dengan model Student Teams Achievement Division (STAD) yang menitikberatkan 

proses pembelajaran pada siswa. Akibatnya suasana kelas sedikit ribut dikarenakan siswa yang 

tidak terbiasa untuk menyelesaikan LKS sehingga banyak tanya dan tidak sabar menunggu giliran 

guru membimbing kelompok mereka, sehingga guru harus benar-benar sabar dalam menuntun dan 

membimbing setiap kelompok. Selama diskusi kelompok,  juga terdapat beberapa siswa yang pasif 

dalam kelompok mereka. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan rubrik diperoleh bahwa rata-rata keseluruhan 

skor kemampuan pemecahan masalah siswa adalah 2,34. Skor ini memenuhi kriteria “Baik” secara 

keseluruhan. Apabila diperhatikan secara individu, skor yang diperoleh berbeda-beda, berkisar 

mulai dari skor 2,1; 2,25; 2,4; 2,5; 2,6; dan 2,75. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 30% dari 

siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah dengan kriteria “Baik”, dan 30% siswa lainnya 

memiliki kemampuan pemecahan masalah dengan kriteria sangat baik. 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian uji coba melalui penerapan Model Pembelajaran STAD dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan modelpembelajaran STAD pada materi luas dan keliling bangun datar berbentuk

soal open-ended jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan belajar bisa dikategorikan kurang

sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi dilihat dari respon siswa bahwa menurut mereka

pertanyaan di LKS terlalu rumit bagi mereka. Salah satu yang menjadi kendala berikutnya

adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh siswa tersebut dan siswa masih bigung dengan

bentuk soal open-ended ini. Walaupun siswa mampu menjawab LKS dengan baik, namun LKS

yang diselesaikan tersebut dengan adanya arahan dan bimbingan dari guru

2. Kemampuan Pemecahan Masalah siswa berada pada kategori baik. Dinilai dari hasil tes yang

diberikan. Siswa mampu mencapai kriteria penskoran yang telah disusun oleh guru peneliti.

3. Selama proses pembelajaran melalui Model pembelajaran STAD, karakter siswa yang dinilai

adalah sikap rasa ingin tahu di dalam proses pembelajaran. Dan diperoleh sikap siswa berada

pada kategori baik. Waktu yang dipersiapkan belum cukup untuk LKS yang dirancang agar

siswa mampu memecahkan masalah dalam bentuk open-ended. Diharapkan kepada guru untuk

merancang ketepatan waktu sehingga lebih efisien.
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Abstrak. Discovery Learning  merupakan sebuah model pengajaran yang dirancang 

dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir dan 

mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah  kehidupan sehari-hari. 

Tujuan ujicoba ini adalah untuk mengetahui pemahaman matematika siswa pada 

pembelajaran hubungan garis lurus dan sudut dengan penerapan model Discovery 

Learning  berbantuan Geogebra di kelas X Man 1 Banda Aceh. Metode yang 

digunakan dalam ujicoba ini adalah deskriptif. Data diperoleh dari angket dan hasil 

tes pemahaman.  Berdasarkan hasil ujicoba pada siswa MAN 1 Banda aceh kelas X 

proses pembelajaran berlangsung kondusif dan siswa aktif dan bersemangat 

mengikuti proses pembelajaran. Jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa sudah tercapai yang ditunjukkan dari nilai 

siswa  adalah 74,2 artinya pemahaman siswa tentang materi hubungan garis dan 

sudut berada pada katagori baik. Respon siswa dalam pembelajaran sangat positif 

terhadap penggunaan media sirkuit matematika. 

Kata kunci: Pemahaman matematis, Discovery Learning , Software Geogebra. 

Pendahuluan 
Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari mulai dari SD sampai 

dengan perguruan tinggi. Alasan mengapa matematika dipelajari secara terus menerus karena 

dilihat dari kegunaannya dalam kehidupan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Indonesia No. 22 Tahun 2006, poin utama tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa 

memiliki kemampuan pemahaman dalam pembelajaran matematika. Pentingnya kemampuan 

pemahaman ini karena dasar  untuk menyelesaikan soal matematika di mana siswa mampu 

memahami konsep yang diajarkan terlebih dahulu. Kemampuan pemahaman matematis adalah 

kognitif siswa yang mencakup pengetahuan atas konsep-konsep matematika dan pengetahuan 

prosedural. Pemahaman ini akan membantu siswa dalam memiliki kemampuan matematis yang 

lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumarmo (2003) yang menyatakan pemahaman 

matematis penting dimiliki siswa karena diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika, 

masalah dalam disiplin ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan visi 

pengembangan pembelajaran matematika untuk memenuhi kebutuhan masa kini. 

Amanat kurikulum 2013 menyarankan agar guru harus kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan 

atau pengalaman belajar bagi siswa, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran 

dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu model yang dapat membuat siswa lebih aktif saat pembelajaran 

berlangsung. Discovery Learning  merupakan sebuah model pengajaran yang dirancang untuk 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir dan mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah  kehidupan sehari-hari  yang menekankan pada pentingnya membantu siswa 

untuk memahami struktur atau ide -ide kunci suatu disiplin ilmu, kebutuhan akan keterlibatan aktif 

siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui penemuan 

pribadi. Menurut Bruner (Dahar,1989:103), menggunakan model Discovery Learning dapat 

mailto:dhiangunanjar@gmail.com
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mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip 

umum praktis contoh pengalaman. 

Selain itu, penggunaan IT dalam pembelajaran juga harus terintegrasi dengan baik. artinya IT 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Kusumah (2003)  mengemukakan bahwa inovasi 

pembelajaran dengan bantuan komputer sangat baik untuk diintegrasikan dalam pembelajaran 

konsep-konsep matematika, terutama yang menyangkut transformasi geometri, kalkulus, statistika, 

dan grafik fungsi. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan oleh siswa untuk membantu belajar 

matematika adalah geogebra. Menurut Hohenwarter (2008), geogebra adalah program komputer 

untuk membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar. Pada Bab Geometri Bidang 

terdapat sub judul hubungan garis lurus dan sudut. Namun, aktivitas pada buku cetak hanya 

disajikan beberapa teorema dan dalil saja. Hal ini tentu akan membuat siswa bosan dalam belajar. 

Oleh karena itu, dibutuh suatu inovasi pembelajaran yang dapat membantu siswa belajar tidak 

hanya dengan menggunakan buku bacaan saja tetapi juga dengan bantuan IT. 

Beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karim 

(2011) menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing lebih 

baik dari pada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan pemahaman konsep dan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada sekolah level tinggi, sedang, dan rendah. selain itu 

penelitian Siagian (2013) menunjukkan bahwa jika minat belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan melalui penerapan metode penemuan terbimbing dengan menggunakan 

multimedia interaktif mengalami peningkatan yang juga berdampak dengan hasil belajar. 

Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah Bani (2011) mengungkapkan 

pembelajaran matematika dengan penemuan terbimbing dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman dan penalaran matematika siswa. Peningkatan kemampuan pemahaman dan penalaran 

matematika dengan penemuan terbimbing lebih baik daripada yang pembelajarannya secara 

tradisional. Lindawati (2010) juga mengungkapkan pembelajaran matematika dengan metode 

inkuiri terbimbing di mana peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematika 

siswa lebih baik daripada yang pembelajarannya secara tradisional.  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam laporan ini adalah 

“Bagaimana penerapan model Discovery Learning  berbantuan  Software geogebra pada materi 

hubungan garis lurus dan sudut untuk melihat kemampuan pemahaman matematis siswa?” 

Metode 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemahaman matematis siswa dalam 

menemukan konsep hubungan garis lurus dan sudut dengan bantuan Software Geogebra. Penelitian 

uji coba ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian dalam uji coba ini adalah siswa 

kelas X Man 1 Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tes pemahaman 

matematis siswa dan angket respon siswa terkait dengan penggunaan Geogebra dalam 

pembelajaran. Adapun rubrik tes penilaian pemahaman matematis siswa  dapat dilihat pada Tabel 

1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Penilaian Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa 

Indikator Penilaian Skor 

Kemampuan 

menyatakan ulang 

konsep yang telang 

dipelajari. 

1. Tidak menjawab. 0 

2. Menjawab, tetapi salah 10 

3. Benar menjawab, tetapi tidak lengkap 30 

4. Benar menjawab dan lengkap 50 

Selain itu, nilai hasil tes siswa dintentukan dengan menggunakan kriteria pemahaman. Adapun 

kriteria pemahaman dari Permendikbud No. 104 tahun 2014 dapat dilihat seperti pada Tabel 2 

berikut. 
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Tabel 2. Kriteria Pemahaman dari Permendikbud No. 104 tahun 2014 

Skala Predikat 

86-100 Sangat Baik (A) 

70-85 Baik (B) 

56-69 Cukup (C) 

≤ 55 Kurang (D) 

Selain data tes kemampuan pemahaman matematis siswa, peneliti juga menggunakan angket 

respon siswa untuk mengetahui respon siswa terkait pembelajaran dengan menggunakan 

Geogebra. Upaya untuk mengetahui respon siswa yaitu menganalisis data dengan menghitung rata-

rata keseluruhan skor yang telah dibuat dengan model skala lekert. Penskoran ini dilakukan dengan 

cara di mana jawaban akan diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif yaitu 4, 3, 2, 1 

untuk pertanyaan positif dan 1, 2, 3, 4 untuk pertanyaan bersifat negatif. Pada penelitian ini, untuk 

pertanyaan bersifat positif maka diberi skor 4 untuk sangat setuju, 3 untuk setuju, 2 untuk  tidak 

setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju. Sedangkan untuk pertanyaan negatif diberi skor sebaliknya 

yaitu skor 1 untuk sangat setuju, 2 untuk setuju, 3 untuk tidak setuju, dan 4 untuk sangat tidak 

setuju. Skor rata-rata respon siswa dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut: 

    
        

 
   

 
(1)

Keterangan:   = banyak siswa yang dapat menjawab pilihan ST (sangat setuju). 

  = bobot skor pilihan ST (sangat setuju) 

  = banyak siswa yang menjawab pilihan S (setuju) 

  = bobot skor pilihan S (setuju) 

  = banyak siswa yang menjawab pilihan TS (tidak setuju) 

  = bobot skor pilihan TS (tidak setuju) 

  =banyak siswa yang menjawab pilihan STS (sangat tidak setuju) 

  = bobot skor pilihan STS ( sangat tidak setuju) 

  = jumlah seluruh siswa  

   = rata-rata dari tiap pernyataan

   
   

 
(2) 

Keterangan:    = rata-rata repon siswa 
    = jumlah rata-rata tiap penyataan 

  = Jumlah keseluruhan pernyataan 

Rata-rata untuk respon siswa dikategorikan berdasarkan kriteria seperti pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Skala Respon Siswa 

Skala Keterangan 

3 < skor rata-rata ≤ 4 sangat positif 

1< skor rata-rata ≤ 3 Positif 

1 < skor rata-rata ≤ 2 Negatif 

0 < skor rata-rata ≤ 1 sangat negatif. 

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran 

Discovery Learning . Pada kegiatan awal pembelajaran, guru memotivasi siswa dengan 

memperlihatkan permasalahan melalui tampilan slide power point kemudian dilanjutkan dengan 

aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

hubungan garis lurus dan sudut dalam kehidupan sehari-hari. 
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Suasana kelas pada saat proses belajar mengajar berjalan tertib dan lancar karena siswa terlihat 

aktif dan sangat bersemangat pada saat mereka menggunakan aplikasi geogebra dalam 

pembelajaran. Siswa saling bekerja sama dalam kelompok di mana siswa saling membagi kegiatan 

yaitu sebagian menggunakan laptop, sebagian membaca panduan penggunaan Geobera, dan 

sebagian mengerjakan LKPD. Pada saat proses pembelajaran, jika ada siswa yang tidak 

dimengerti, mereka langsung bertanya kepada guru. Siswa juga sangat bersemangat dalam 

membuat presentasi di depan kelas dan mereka menampilkan hasil pekerjaan terbaik mereka dalam 

kelompok. Secara umum, aplikasi Geogebra dalam pelajaran matematika membuat siswa lebih 

tertarik untuk mengingat bentuk-bentuk sudut tersebut karena iswa berusaha untuk mengingat 

bentuk-bentuknya bukan dengan cara paksaan, tetapi siswa menemukan sendiri sesuai dengan 

instruksi yang diberikan. 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan pada akhir pembelajaran, jika dipandang dari segi 

ketercapaian tujuan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. 

Artinya, sebagian besar siswa sudah memahami bagaimana materi hubungan garis lurus dan sudut. 

Hal ini terlihat dari sebagian besar siswa dapat menjawab soal tes pemahaman matematis yang 

diberikan seperti pada Gambar 1 berikut. 

Gambar 1. Hasil jawaban siswa terkait garis dan sudut 

Pada Gambar 1 di atas, terlihat bahwa siswa mampu menjawab soal yang diberikan terkait materi 

yang telah dipelajari dengan menggunakan Geogebra. Siswa mampu menyelesaikan setiap 

langkahnya dalam menjawab soal. Selain itu, siswa juga mampu menyebutkan hasil yang telah 

mereka tuliskan. Widyanigrum (2012) mengatakan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan 

media pembelajaran Geogebra pada pembelajaran grafik fungsi kuadrat lebih baik daripada siswa 

yang tidak menggunakan Geogebra. Secara rinci, hasil analisis data terhadap tes kemampuan 

pemahaman matematis siswa dapat dilhat seperti pada Tabel 4 berikut. 
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Tabel. 4 Hasil Analsis Data Tes Kemampusn Pemahaman Matematis Siswa 

No Nama Siswa Skor no 1 Skor no 2 Total Skor 

1 AH 40 40 80 

2 AY 45 50 95 

3 AF 50 50 100 

4 BA 10 10 20 

5 CC 40 45 75 

6 CS 50 50 100 

7 DK 40 40 80 

8 DA 50 0 50 

9 DF 30 40 70 

10 FB 30 40 70 

11 FH 50 50 100 

12 HA 40 40 80 

13 KS 45 40 85 

14 LM 50 30 80 

15 LN 30 30 60 

16 JF 50 50 100 

17 MS 0 50 50 

18 MJ 50 40 90 

19 MFJ 45 45 90 

20 MFA 30 45 75 

21 MTM 40 40 80 

22 NSR 45 40 85 

23 NS 40 30 70 

24 NA 40 40 80 

25 NY 50 50 100 

26 NH 10 10 20 

27 PN 30 30 60 

28 PH 40 0 40 

29 RA 50 50 100 

30 RD 50 50 100 

31 RAA 0 50 50 

32 SA 35 40 75 

33 SM 50 50 100 

34 TR 50 50 100 

35 WH 10 10 20 

36 VK 40 0 40 

Rata-Rata 74,2 

Secara keseluruhan rata-rata tes dari 36 siswa adalah 74,2. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pemahaman siswa secara individu tentang materi hubungan garis dan sudut dengan menggunakan 

Aplikasi Geogebra adalah Baik dengan predikat B. 

Jika ditinjau dari angket respon siswa menyebutkan bahwa siswa sangat menyukai pembelajaran 

dengan menggunakan Geogebra karena aplikasi Geogebra merupakan aplikasi yang baru bagi 

mereka dan dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Tabel 5 berikut ini adalah hasil analisis 

angket respon siswa terkait dengan  pembelajaran. Berdasarkan hasil angket, terlihat bahwa hampir 

semua siswa tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran menggunakan Geogebra. 

Tabel 5. Hasil Analisis Angket Respon Siswa 
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No Pernyataan Kategori 
Jumlah 

siswa 
Bobot skor Rata-rata 

1 
Saya senang belajar menggunakan Geogebra 

dalam pembelajaran 

SS 22 4x22=88 

3,64 S 12 3x12=36 

KS - - 

TS - - 

2 
Geogebra berguna bagi saya dalam 

mempelajari matematika 

SS 15 4x15=60 

3,2 
S 14 3x14=42 

KS 7 2x7=14 

TS - - 

3 

Dengan menggunakan Geogebra membantu 

saya untuk meningkatkan kemampuan 

memahami konsep matematika 

SS 12 4x12=48 

3,2 
S 19 3x19=57 

KS 4 2x4= 8 

TS - - 

4 
Penggunaan geogebra dapat menghilangkan 

rasa bosan saat proses kegiatan pembelajaran 

SS 27 4x27=108 

3,7 
S 7 3x7=21 

KS - - 

TS - - 

5 
Dengan bantuan geogebra memotivasi saya 

untuk belajar matematika 

SS 13 4x13=52 

3,37 
S 22 3x22=66 

KS - - 

TS - - 

6 
Saya merasa nyaman belajar dengan 

menggunakan Geogebra 

SS 9 4x9=36 

3,2 
S 24 3x24=72 

KS 2 2x2 = 4 

TS - - 

7 
Saya merasa dari awal pembelajaran, sudah 

tertarik dengan penggunaan geogebra 

SS 8 4x8=32 

3,2 
S 27 3x27=48 

KS - - 

TS - - 

Jumlah 23,51 

Rata-rata 3,35 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa skor rata-rata terhadap persentase angket respon siswa 

adalah 3,35. Berdasarkan kriteria pada metode analisis data dapat disimpulkan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran dengan adanya media pembelajaran Geogebra adalah sangat positif. 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian  yang dilakukan, bila ditinjau dari hasil tes tulis pemahaman siswa tentang 

materi hubungan garis dan sudut secara individu berada pada kategori baik. Siswa dapat 

menggunakan geogebra dalam pembelajaran hubungan garis dan sudut dengan baik. Adapun 

kendala alam penelitian ini adalah kurangnya waktu dalam penggunaan Geogebra dan ada 

kesulitan yang dihadapi siswa dalam menggunakan aplikasi Geogebra karena aplikasi ini masih 

terbilang baru bagi siswa. 
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ABSTRAK. Pemahaman matematis merupakan hal yang sangat penting yang harus 

dimiliki peserta didik. Meskipun pemahaman matematis sangat penting bagi peserta 

didik, namun pada kenyataannya kemampuan pemahaman  matematis peserta didik 

masih rendah. Discovery Learning  adalah model pembelajaran bermakna yang 

menekankan pada penemuan konsep sehingga pembelajaran yang dilaksanakan lebih 

bertahan lama dalam  ingatan peserta didik. Tujuan penelitian untuk melihat 

kemampuan pemahaman matematis peserta didik melalui model Discovery Learning 

berbantuan alat peraga kubus di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan  subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 

VIII-3 SMP Negeri 2 Banda Aceh  dengan kemampuan akademik yang beragam 

dalam mempelajari serta memahami mata pelajaran matematika. Instrumen yang 

digunakan dalam  penelitian ini soal tes evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Kemampuan pemahaman  matematis peserta didik dengan menggunakan 

model pembelajaran Discovery Learning  pada materi volume limas di SMP Negeri 

2 banda Aceh rata-rata termasuk dalam kategori sangat baik.  

Kata kunci: Kemampuan pemahaman matematis, model Discovery Learning , 

volume limas. 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sangat berperan penting bagi 

kehidupan manusia yang sangat diperlukan dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. 

Russefendi (1991) menyatakan bahwa matematika penting sebagai pembimbing pola pikir peserta 

didik maupun sebagai pembentuk sikap. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Peserta didik hendaknya harus lebih banyak diberikan 

kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan dengan materi yang lain, hal ini dimaksudkan agar peserta 

didik dapat memahami materi matematika secara mendalam (Herawati, 2010). 

Pentingnya pemahaman konsep matematika terlihat dalam tujuan utama pembelajaran matematika 

menurut Depdiknas (Permendiknas No 22 Tahun 2006) yaitu memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam memecahkan masalah. Sejalan dengan tujuan pembelajaran 

matematika diatas, NCTM (2000) juga menyatakan bahwa peserta didik dalam belajar matematika 

harus disertai dengan pemahaman. Setelah proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat 

memahami konsep matematika yang dipelajari sehingga dapat digunakan dalam memecahkan 

masalah. Pemahaman konsep merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran 

matematika, ini dikarenakan pemahaman konsep hal utama yang paling penting yang harus 

dimiliki setiap peserta didik. Zulkardi (Herawati: 2010) menyatakan bahwa matematika 

menekankan pada konsep, artinya dalam mempelajari matematika peserta didik hendaknya harus 

memahami konsep matematika terlebih dahulu agar mempermudah dalam memecahkan masalah 

serta dapat mengaplikasikan pembelajaran ke dalam dunia nyata.  

mailto:eka_agustieya@yahoo.com
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Salah satu kemampuan berpikir matematis yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah 

kemampuan pemahaman matematis guna sebagai pengetahuan dasar untuk memahami konsep 

baru dan mempermudah dalam memecahkan masalah. Pemahaman matematis merupakan bagian 

yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan pemahaman konsep 

merupakan sesuatu yang paling penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pemahaman 

matematis adalah suatu proses pengamatan kognisi yang tak langsung dalam menyerap pengertian 

dari konsep atau teori yang akan dipahami, menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan 

konsep atau teori yang dipahami pada keadaan dan situasi-situasi yang lainnya, Hudojo (1998: 12). 

Sedangkan menurut Sumarmo (Gardenia: 2016) yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan 

terjemahan dari understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang di 

pelajari. Adapun indikator kemampuan pemahaman matematis menurut Afgani (2011) yaitu 

kemampuan menyatakan ulang konsep, kemampuan mengklasifikasikan objek-objek , kemampuan 

menerapkan konsep secara algoritma, kemampuan memberikan contoh dan counter example dari 

konsep yang telah dipelajari, kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi matematika, kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal 

matematika), dan kemampuan mengembangkan syarat perluatau mengembangkan syarat cukup 

suatu konsep. 

Meskipun pemahaman matematis sangat penting bagi peserta didik, namun pada kenyataannya 

kemampuan pemahaman matematis peserta didik masih rendah,. Secara umum, rendahnya 

kemampuan pemahaman matematis dapat dilihat dari rendahnya pencapai siswa pada hasil 

TIMMS yang merupkan program penilaian dengan skala internasional. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil penilaian TIMMS 2011, Indonesia menempati peringkat 38 dari 63 negara dalam 

pembelajaran matematika. Aspek yang dinilai dalam matematika adalah pengetahuan tentang 

fakta, prosedur, konsep, penerapan pengetahuan dan pemahaman konsep. Menurut hasil studi 

tersebut, hanya 28% peserta didik Indonesia yang menjawab benar, sedangkan rata-rata 

internasional 47%. Jika dibandingkan dengan negara lain, kemampuan peserta didik Indonesia 

dalam menerjemahkan soal ke dalam bahasa atau ide matematika dan diagram atau grafik masih di 

bawah rata-rata. 

Sementara itu, hasil laporan survei PISA yang merupakan program organisasi kerja sama ekonomi 

dan pembangunan dunia (OECD) menunjukkan bahwa pada tahun 2009, prestasi peserta didik 

Indonesia berada pada posisi 68 dari 74 negara yang disurvei. Skor rata-rata kemampuan 

matematis peserta didik di negara lainnya yaitu 496 aspek yang dinilai dalam PISA adalah 

kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, kemampuan penalaran, dan kemampuan 

komunikasi. Rendahnya hasil PISA dan TIMMS tersebut tentu disebabkan banyak faktor. Salah 

satu faktor penyebabnya antara lain peserta didik Indonesia pada umumnya kurang terlatih dalam 

menyelesaikan soa-soal dengan karakteristik seperti pada soal-soal PISA yang menuntut peserta 

didik harus memiliki kemampuan berpikir matematis, seperti yang ditetapkan dalam tujuan 

pembelajaran matematika.  

Beberapa penelitian juga mengemukakan bahwa kemampuan pemahaman matematis peserta didik 

masih perlu ditingkatkan. Peserta didik masih mengalami permasalahan dalam menyelesaikan 

masalah koneksi matematis. Sumarmo (Sumaryati, 2013) mengatakan bahwa kemampuan 

pemahaman matematis siswa masih rendah.  Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning . 

Model pembelajaran Discovery Learning  adalah model pembelajaran, yang proses 

pembelajarannya terjadi apabila peserta didik tidak disajikan materi dalam bentuk finalnya, tetapi 

diharapkan peserta didik yang mengorganisasikan sendiri. Menurut Fitri (2015) yang menyatakan 

bahwa Discovery Learning  merupakan sebuah model pengajaran yang dirancang dengan tujuan 

untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah dalam 
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kehidupan sehari-hari, yang menekankan pada pentingnya membantu siswa untuk memahami 

struktur ato ide-ide kunci kebutuhan akan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar dan 

mempunyai keyakinan bahwa pembelajaran yang sejati terjadi melalui pengalaman pribadi. 

Pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran peserta didik aktif dalam menemukan konsep 

sendiri adalah dengan model Discovery Learning , Widiadnyana (2014). Pembelajaran Discovery 

Learning  diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci dan 

penemuan pribadi, Kemendikbud (Fitri, 2015). Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa model Discovery Learning  adalah model pembelajaran yang proses 

belajarnya siswa menemukan konsep sendiri, guru hanya sebagi fasilitator. Sehingga diharapkan 

siswa dapat memahami materi yang dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menemukan rumus volume limas di 

kelas VIII SMP Negeri 2 Banda Aceh? 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu (Abdurrahman, 1999). Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman matematis peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahan menemukan volume limas. Subjek penelitian uji coba ini adalah 

peserta didik kelas VIII-3 SMP Negeri 2 Banda Aceh yang berjumlah 26 orang dengan 

kemampuan akademik yang berbeda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal 

tes evaluasi. Selanjutnya data yang diperoleh berupa data kemampuan pemahaman matematis. 

Peneliti mengukur kemampuan pemahaman matematis siswa menggunakan soal evaluasi individu 

yang dikerjakan pada akhir pembelajaran berdasarkan indikator-indikator pemahaman matematis. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil jawaban peserta didik dianalisis berdasarkan indikator pemahaman matematis yaitu enam 

dari tujuh indikator. peneliti tidak menggunakan indikator ketiga karena peneliti tidak memberikan 

soal yang mengandung indicator ketiga dalam soal evaluasi individu. Adapun keenam indikator 

yang digunakan dapat dilihat seperti pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Indikator yang Diukur 

Berdasarkan tabel di atas, soal evaluasi individu terdiri dari dua soal. Soal pertama mengandung 

indikator 1, 2 dan 5. Soal kedua mengandung indikator 4, 6, dan 7. Menurut Arikunto (2006), 

Indikator Pemahaman Konsep Indikator Soal Nomor Soal 

 Menyatakan ulang sebuah konsep materi

volume limas

 Mengklasifikasikan objek-objek menurut

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep

materi volume limas

 Mengembangkan syarat perlu dan syarat

cukup konsep materi volume limas.

Peserta didik dapat 

menentukan tinggi limas 

dan volume limas. 

1 

 Menyajikan konsep volume limasdalam

berbagai bentuk representasi matematis.

 Menggunakan, memanfaatkan, dan

memilih prosedur atau operasi tertentu.

 Mengaplikasikan konsep atau algoritma

pemecahan masalah materi volume

limas

Peserta didik dapat 

menentukan volume 

limas. 

2 
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untuk mengetahui tinggi rendahnya persentase pemahaman konsep matematika maka penulis 

menggunakan acuan seperti pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Acuan Tinggi Rendahnya Pemahaman Matematis Siswa 

Persentase Kategori 

0%   P < 20% Sangat rendah 

20%   P < 40% Rendah 

40%   P < 60% Sedang 

60%   P < 80% Tinggi 

80%   P < 100% Sangat tinggi 

Adapun skor jawaban siswa yang diperoleh berdasarkan indikator pemahaman matematis dapat 

dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Skor Jawaban Siswa Diukur Berdasarkan Indikator Pemahaman Matematis 

Soal 
Indikator 

1 2 4 5 6 7 

Nomor 1 18 16 - 16 - - 

Nomor 2 - - 13 - 17 14 

Jumlah 18 16 13 16 17 14 

Dari 26 siswa, terdapat 18 siswa yang memenuhi indikator 1 pada soal nomor 1 sehingga didapat 

69,23% dan dapat dikategorikan tinggi. Pada indikator 2 didapat 61,53% dan tergolong tinggi. 

Persentase indikator 4 yaitu 50% dan dikategorikan sedang. Indikator 5 sama halnya dengan 

indikator 2 memiliki persentase sebesar 61,53% dan termasuk kategori tinggi. Pada indikator 6 

didapat 65,38% dan tergolong sedang. Indikator 7 sama halnya dengan indikator 4 memiliki 

persentaseyaitu 53,84% dan dikategorikan sedang. Rata-rata dari semua indikator pemahaman 

matematis yang diperoleh adalah 60,25% dan dapat disimpulkan bahwa pemahaman matematis 

peserta didik termasuk ke dalam kategori tinggi. 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman 

matematis peserta didik  menggunakan model pembelajaran Discovery Learning  di kelas VIII 

SMP Negeri 2 Banda Aceh termasuk ke dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar model pembelajaran Discovery Learning 

dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan pada mata 

pelajaran matematika. Penerapan model pembelajaran Discovery Learning  sebaiknya dilakukan 

secara bermitra sehingga guru tidak hanya fokus pada peserta didik kelompok rendah saja, tapi 

juga bisa mengawasi peserta didik kelompok tinggi dan sedang. Disarankan kepada peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan metode, pendekatan, atau strategi lain yang lebih inovatif 

sehingga diharapkan hasil yang didapat akan lebih maksimal. 
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Abstrak. Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap 

siswa agar memudahkan siswa dalam mempelajari matematika misalnya dalam 

mengaitkan suatu konsep dengan konsep lainnya yang saling terkait atau suatu 

konsep dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pemahaman 

konsep menjadi hal yang sangat penting bagi siswa, namun faktanya kemampuan 

pemahaman konsep siswa masih rendah. Discovery Learning  adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada penemuan konsep sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. Perpaduan antara model Discovery Learning  berbasis 

game diharapkan akan dapat melatih dan meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematika siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan 

pemahaman konsep siswa melalui model Discovery Learning  berbasis game di 

SMP Negeri 2 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

subjek penelitian adalah siswa kelas VII-6 SMP Negeri 2 Banda Aceh berjumlah 23 

siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan 

sikap siswa dan soal tes evaluasi individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dikatakan sudah 

sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan rata-rata secara kelompok, kemampuan 

pemahaman konsep siswa pada materi perbandingan senilai termasuk dalam kategori 

baik. Berdasarkan sikap siswa selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

model Discovery Learning  berbasis game sudah baik. Dengan demikian 

kemampuan pemahaman konsep siswa dalam menemukan konsep perbandingan 

senilai dengan model Discovery Learning  berbasis game di SMP Negeri 2 Banda 

Aceh termasuk dalam kategori baik 

Kata kunci: Model Discovery Learning , Game, Kemampuan pemahaman konsep, 

Perbandingan senilai 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga matematika sangat penting untuk dipelajari. Hal ini 

dapat terlihat dengan adanya mata pelajaran matematika sejak Sekolah Dasar (SD) hingga 

Perguruan Tinggi. Depdiknas (2006) menyatakan matematika perlu diberikan kepada semua siswa 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kemampuan tersebut akan lahir dengan adanya 

peranan matematika karena matematika merupakan ratu dari segala ilmu pengetahuan. 

Kurikulum matematika di sekolah tahun 2013 (Permendikbud, 2016) menyatakan bahwa mata 

pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan:  

 Memahami konsep dan menerapkan prosedur matematika dalam kehidupan sehari-hari.

 Membuat generalisasi berdasarkan pola, fakta, fenomena, atau data yang ada.

 Melakukan operasi matematika untuk penyederhanaan, dan analisis komponen yang ada.

 Melakukan penalaran matematis yang meliputi membuat dugaan dan memverifikasinya.

 Memecahkan masalah dan mengkomunikasikan gagasan melalui simbol, tabel, diagram, atau

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.
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 Menumbuhkan sikap positif seperti sikap logis, kritis, cermat, teliti, dan tidak mudah

menyerah dalam memecahkan masalah.

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika di atas, salah satu kemampuan dari beberapa 

kemampuan yang diharapkan adalah kemampuan pemahaman konsep matematika. Pemahaman 

konsep merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap siswa agar memudahkan siswa dalam 

mempelajari matematika. Menurut Kilpatrick, Swafford, & Findell (2001), pemahaman konsep 

(conceptual understanding) adalah kemampuan dalam memahami konsep, operasi dan relasi dalam 

matematika. Pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep sudah seharusnya diterapkan 

agar siswa mampu dalam mengaitkan suatu konsep dengan konsep lainnya yang saling terkait 

maupun suatu konsep dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu materi yang sulit bagi siswa adalah perbandingan, dimana materi tersebut diberikan 

untuk siswa kelas VII SMP/MTs pada Kurikulum 2013. Berdasarkan penelitian Ariastutik (2016) 

hasil analisis daya serap materi perbandingan menunjukkan bahwa penguasaan materi tentang 

perbandingan oleh siswa masih belum optimal. Persentase penguasaan matematika oleh siswa pada 

materi perbandingan hasilnya masih sangat rendah yaitu 45,62% di tingkat kabupaten. Salah satu 

pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk 

mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa adalah menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning  yang dikembangkan oleh Jerome Bruner (Arend, 2008: 48). 

Menurut Fitri (2015) Discovery Learning  merupakan sebuah model pengajaran yang dirancang 

dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir dan mengembangkan 

kemampuan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, yang menekankan pada 

pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu, 

kebutuhan akan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa pembelajaran 

sejati terjadi melalui penemuan pribadi serta mengembangkan kemampuan dalam memecahkan 

masalah kehidupan sehari-hari. Selain itu, model pembelajaran tersebut juga akan lebih baik 

apabila dikombinasi dengan penggunaan media pembelajaran. Thiagarajan, Semmel, dan Semmel 

(1974) menyebutkan bahwa diperlukan media yang tepat agar sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran. Salah satu media yang menarik minat siswa untuk belajar adalah pembelajaran 

berbasis game. 

Media merupakan alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pembelajaran. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa dan merangsang 

siswa mengingat yang sudah dipelajari dan memberikan rangsangan baru. Perpaduan antara model 

Discovery Learning  berbasis game diharapkan akan dapat melatih dan meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep siswa. Manfaat menerapkan pembelajaran Discovery Learning  adalah siswa 

belajar menemukan konsep yang dipelajari dengan mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya 

dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu penggunaan media game juga dapat membuat 

pembelajaran menyenangkan dengan pengalaman belajar lebih berharga dan memungkinkan siswa 

untuk menghubungkan antar konsep. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian uji coba ini adalah bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa dalam menemukan 

konsep perbandingan senilai dengan model pembelajaran Discovery Learning  berbasis game di 

kelas VII SMP Negeri 2 Banda Aceh? 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek baik itu orang atau segala sesuatu yang 

terkait (Punaji, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman 

konsep siswa dalam menyelesaikan permasalahan menentukan konsep perbandingan senilai. 
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Subjek penelitian dalam uji coba ini adalah siswa kelas VII-6 SMP Negeri 2 Banda Aceh 

berjumlah 23 siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berupa lembar pengamatan sikap siswa dan soal tes evaluasi.  

Hasil dan Pembahasan 

Hasil analisis data yang diperoleh dari pembelajaran adalah berupa hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep siswa. Berikut adalah jawaban siswa dengan kemampuan pemahaman konsep. 

(a) Jawaban soal nomor 1 (b) Jawaban soal nomor 2 

Gambar 1. Hasil Jawaban siswa 

Indikator pemahaman matematis terdiri dari tujuh indikator. Namun, indikator 2 dan 3 tidak 

digunakan karena dalam soal evaluasi individu peneliti tidak memberikan soal yang mengandung 

indikator 2 dan 3. Adapun indikator yang digunakan dapat dilihat seperti pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Indikator yang Diukur 

Indikator Pemahaman Konsep Indikator Soal Nomor Soal 

 Menyatakan ulang sebuah konsep materi

Perbandingan Senilai.

 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup

konsep materi Perbandingan Senilai.

 Diberikan masalah dalam

kehidupan sehari-sehari

yang berkaitan dengan

perbandingan senilai.

1 

 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk

representasi matematis.

 Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih

prosedur atau operasi tertentu.

 Mengaplikasikan konsep atau algoritma

pemecahan masalah materi menemukan rumus

 Diberikan masalah dalam

kehidupan sehari-sehari

yang berkaitan dengan

perbandingan senilai.

2 

Soal evaluasi individu terdiri dari dua soal. Soal pertama mengandung indikator 1, dan 5. Soal 

kedua mengandung indikator 4, 6, dan 7. Cara untuk mengetahui tinggi rendahnya persentase 

pemahaman konsep matematika maka penulis menggunakan acuan menurut Arikunto (2006) 

seperti pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Acuan Tinggi Rendahnya Pemahaman Konsep Siswa 

Persentase Kategori 

0%   P < 20% Sangat rendah 

20%   P < 40% Rendah 

40%   P < 60% Sedang 

60%   P < 80% Tinggi 

80%   P < 100% Sangat tinggi 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban siswa diperoleh hasil seperti yang disajikan dalam 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Jawaban Siswa Diukur Berdasarkan Indikator 

Soal 
Indikator 

1 4 5 6 7 

Nomor 1 15 - 16 - - 

Nomor 2 - 13 - 14 17 

Jumlah 15 13 16 14 17 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terdapat 15 siswa yang memenuhi indikator 1 pada soal nomor 1 

sehingga didapat 65,22% dan dapat dikategorikan tinggi. Persentase indikator 4 yaitu 56,52% dan 

dikategorikan sedang. Indikator 5 memiliki persentase sebesar 69,57% dan termasuk kategori 

tinggi. Pada indikator 6 didapat 60,87% dan tergolong tinggi. Indikator 7 memiliki persentaseyaitu 

73,91% dan dikategorikan tinggi. Rata-rata dari semua indikator pemahaman konsep yang 

diperoleh adalah 64,62% dan dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep siswa termasuk dalam 

kategori tinggi. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan 

pembelajaran dapat dikatakan sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan 

pemahaman konsep siswa menggunakan model pembelajaran Discovery Learning  pada materi 

Perbandingan Senilai rata- rata termasuk dalam kategori baik. Sedangkan sikap siswa selama 

mengikuti pembelajaran menggunakan model Discovery Learning  sudah seperti yang diharapkan 

yaitu baik. 
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Abstrak. Guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar masih kurang 

memperhatikan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan menjadi tidak maksimal. Operasi 

Bilangan Bulat merupakan salah satu materi matematika yang masih sulit dipahami 

oleh siswa. Materi Operasi Bilangan Bulat telah dipelajari siswa sejak di Sekolah 

Dasar, namun siswa masih sering melakukan kekeliruan dalam mengoperasikan 

bilangan bulat. Guru perlu memperhatikan kemampuan siswa dengan memberikan 

perlakuan yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan model pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI) sehingga guru dapat membantu siswa menguasai materi 

yang diajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa pada materi Operasi 

Bilangan Bulat melalui penerapan model Aptitude Treatment Interaction (ATI) di 

SMPIT Al-Azhar Banda Aceh. Subjek penelitian yaitu 22 siswa kelas VII-1 SMPIT 

Al-Azhar Banda Aceh. Instrumen yang digunakan berupa lembar soal evaluasi 

individu. Data dianalisis berdasarkan indikator pemahaman matematis. Indikator 

yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator pemahaman matematis menurut 

Kurikulum 2013 yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek-

objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), memberi contoh dan 

non contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu 

konsep, menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 

serta mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Hasil penelitian 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara keseluruhan persentase rata-rata dari 

indikator-indikator pemahaman matematis adalah 77,24% dengan kategori tinggi. 

Kata kunci: Pemahaman, Aptitude treatment interaction, Operasi bilangan bulat 

Pendahuluan 
Pemahaman merupakan salah satu kemampuan kognitif dari taksonomi Bloom yang menyatakan 

bahwa tujuan pada daerah kognitif itu dibagi kedalam enam aspek, salah satunya adalah aspek 

pemahaman (comprehension) (Ruseffendi, 2006). Menurut Skemp (Sumarmo, 2010) pemahaman 

matematis didefinisikan sebagai kemampuan yang mengaitkan notasi dan simbol matematika yang 

relevan dengan ide-ide matematika dan mengkombinasikannya ke dalam rangkaian penalaran 

logis. Menurut NCTM (2000), siswa harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan aktif 

membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran 

matematika. Ketika siswa belajar matematika maka harus disertai dengan pemahaman, hal ini 

merupakan visi dari belajar matematika. Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman merupakan 

salah satu tujuan dalam mempelajari matematika karena ketika siswa paham akan materi yang 

diajarkan oleh guru maka hasil belajar yang diperoleh juga akan maksimal. 

Setiap peserta didik adalah unik. Masing-masing memiliki kemampuan ataupun tingkatan serta 

karakter tersendiri. Sudjana (2007) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat enam perbedaan 
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individual yang ada pada peserta didik atau siswa, salah satunya adalah perbedaan perkembangan 

intelektual. Kemampuan belajar terutama memahami dan menggali materi dan informasi masing-

masing peserta didik tidak sama. Ada siswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi, ada 

juga siswa yang lambat dan perlu dibimbing secara bertahap dalam belajar. Oleh karena itu, salah 

satu perbedaan siswa yang harus diperhatikan oleh guru adalah perbedaan dalam kemampuan 

menerima dan menggali informasi dari guru. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa masih belum 

optimal. Hasil penelitian Nizarwati (2009) menunjukkan bahwa siswa kurang dapat memahami 

konsep-konsep matematika yang telah diajarkan. Siswa tidak mampu menyatakan ulang konsep, 

mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya dan memberikan contoh 

atau bukan contoh. Kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika berdampak 

pada hasil belajar yang kurang memuaskan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMPIT Al-Azhar Banda Aceh, bahwa 

salah satu materi yang belum bisa dipahami oleh siswa adalah operasi bilangan bulat. Materi 

tersebut termasuk materi yang dianggap mudah karena telah dipelajari di bangku SD, namun siswa 

sering melakukan kekeliruan dalam mengoperasikan bilangan bulat. Kekeliruan tersebut akan 

berdampak pada materi matematika lainnya yang sangat erat hubungannya dengan operasi 

bilangan bulat. Akibatnya, jawaban akhir siswa bisa keliru hanya karena salah dalam 

mengoperasikan bilangan. 

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang memperhatikan kemampuan siswa yang 

berbeda-beda. Hal ini menyebabkan pencapaian materi kepada siswa menjadi tidak maksimal. 

Menurut Hobri (2014), guru masih memberikan perlakuan yang sama untuk semua siswa sehingga 

siswa yang berkemampuan tinggi dapat dengan mudah menangkap materi sehingga mampu 

mengerjakan soal-soal latihan dengan cepat, sementara itu siswa berkemampuan rendah tertinggal. 

Keadaan ini menyulitkan siswa terutama ketika pelajaran dilanjutkan ke materi berikutnya. 

Oleh karena itu, perlu upaya guru dalam mengajar yang dapat mengakomodir kemampuan siswa 

yang berbeda-beda, salah satunya yaitu menggunakan model pembelajaan yang memperhatikan 

kemampuan siswa.  Model pembelajaran Aptitude  Treatment Interaction (ATI) merupakan model 

pembelajaran yang membagi siswa menjadi kelompok siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah dan masing-masing kelompok diberikan treatment (perlakuan) yang dipandang sesuai 

dengan karakteristiknya Berdasarkan Aptitude  Treatment Interaction (ATI),  tujuan dari ATI 

adalah untuk menemukan interaksi antara treatment dan bakat peserta didik dan untuk 

menciptakan suatu lingkungan di mana treatment sesuai dengan bakat pelajar, dengan kata lain, 

untuk mencapai pembelajaran yang optimal (Cronbach and Snow dalam Yeh, 1977). 

Menurut Nurdin (2005), sintaks pada model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

adalah: 

1. Melakukan pengukuran kemampuan setiap siswa (aptitude testing).

2. Mengelompokkan siswa menjadi tiga kelompok (tinggi, sedang, dan rendah) sesuai dengan

klasifikasi yang didapat dari hasil aptitude-testing.

3. Memberikan perlakuan (treatment) sebagai berikut:

a. Bagi siswa berkemampuan tinggi, siswa belajar secara mandiri (self-learning)

menggunakan buku-buku yang relevan di ruangan yang terpisah.

b. Bagi siswa berkemampuan sedang dilakukan pembelajaran seperti biasa (regular

teaching).

c. Bagi siswa berkemampuan rendah diberikan special treatment berupa re-teaching dan

tutorial.

4. Melakukan evaluasi individu.
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Langkah ATI yang ketiga merupakan ciri khas yang membedakan model pembelajaran ini dengan 

model pembelajaran yang lain, dimana siswa akan diberikan perlakuan sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Berdasarkan langkah tersebut diharapkan akan menumbuhkan pemahaman siswa 

karena guru akan memberikan perhatian kepada siswa sesuai dengan porsinya masing-masing. 

Siswa berkemampuan tinggi akan lebih mandiri dengan melakukan self-learning, siswa 

berkemampuan sedang melakukan regular teaching, dan siswa berkemampuan rendah akan lebih 

diperhatikan dengan adanya re-teaching dan tutorial. 

Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemahaman 

matematis siswa pada materi bilangan bulat di kelas VII SMPIT Al-Azhar Banda Aceh? 

Metode 
Penelitian ini melibatkan 22 siswa kelas VII SMPIT Al-Azhar Banda Aceh. Siswa akan dibagi 

menjadi tiga kelompok yaitu siswa berkemampuan tinggi, sedang dan rendah berdasarkan sintaks 

dari model Aptitude Treatment Interaction (ATI). Siswa dibagi berdasarkan kemampuannya sesuai 

dengan rekomendasi guru mata pelajaran Matematika di kelas tersebut. Terdapat 8 siswa 

berkemampuan tinggi, 6 siswa berkemampuan sedang, dan 8 siswa berkemampuan rendah. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa lembar soal evaluasi individu yang 

diberikan pada akhir pembelajaran. Soal evaluasi tersebut terdiri dari dua soal tes kemampuan 

pemahaman matematis dalam bentuk essay pada materi Operasi Bilangan Bulat. Kemampuan 

pemahaman matematis siswa akan diukur berdasarkan indikator-indikator pemahaman matematis. 

Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator pemahaman matematis menurut 

Kurikulum 2013, yaitu: 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep.

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya)

3. Memberi contoh dan non contoh dari suatu konsep

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep

6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

Berikut kaitan indikator-indikator pemahaman matematis siswa terhadap materi Operasi Bilangan 

Bulat, yaitu: 

1. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep, merupakan kemampuan siswa untuk

mengungkapkan kembali konsep yang telah dikomunikasikan kepadanya. Misal, siswa dapat

menyatakan ulang konsep materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.

2. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya). Misal,

siswa dapat mengelompokkan terlebih dahulu bilangan bulat yang akan dioperasikan.

3. Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari suatu konsep, yaitu kemampuan siswa

dalam memberikan contoh dan membedakan dengan bukan contoh dari konsep yang telah

dipelajari. Misal, siswa dapat membedakan sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan

bilangan bulat.

4. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, merupakan

kemampuan siswa dalam memaparkan konsep secara berurutan yang bersifat matematis serta

dapat memaparkan konsep dalam bentuk gambar, tabel, grafik, dan sebagainya, juga mampu

menuliskan kalimat matematika dari suatu konsep. Misal, siswa dapat menggunakan garis

bilangan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai operasi bilangan bulat.

5. Mengembangkan syarat perlu dan cukup suatu konsep. Misal, untuk menentukan hasil dari

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, siswa harus mengetahui terlebih dahulu

mengenai hubungan operasi tersebut dengan garis bilangan, bagaimana sifat-sifat dari operasi

tersebut.
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6. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu,

maksudnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan.

7. Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah, yaitu kemampuan

siswa dalam menggunakan konsep atau prosedur dalam menyelesaikan soal yang berhubungan

dengan konsep sehari-hari.

Setelah dianalisis berdasarkan indikator tersebut, kemudian deskripsi persentase per indikator 

dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

     
                                    

            
       

Menurut Arikunto (2006), kriteria tinggi rendahnya persentase pemahaman matematis adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Acuan Tinggi Rendahnya Pemahaman Matematis Siswa 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil analisis data yang diperoleh adalah hasil dari soal tes kemampuan pemahaman matematis 

siswa. Tes kemampuan pemahaman matematis terdiri dari 2 soal. Soal nomor 1 mengandung 

indikator 1, 2, 3 dan 5. Sedangkan soal nomor 2 terdiri dari indikator 4, 6, dan 7. Berikut indikator 

yang diukur pada soal tes kemampuan pemahaman matematis: 

Tabel 2. Indikator yang Diukur 

Indikator Pemahaman Konsep Indikator Soal Nomor Soal 

 Menyatakan ulang sebuah konsep.

 Mengklasifikasikan objek-objek

menurut sifat-sifat tertentu (sesuai

dengan konsepnya)

 Memberi contoh dan non contoh

dari suatu konsep

 Mengembangkan syarat perlu atau

syarat cukup suatu konsep

Disajikan beberapa bentuk 

operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. 

Siswa diminta untuk 

menentukan hasil dari 

operasi yang diberikan. 

1 

 Menyajikan konsep dalam berbagai

bentuk representasi matematis

 Menggunakan, memanfaatkan dan

memilih prosedur atau operasi

tertentu

 Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah.

Diberikan masalah dalam 

kehidupan sehari-sehari yang 

berkaitan dengan 

penjumlahan dan 

pengurangan bilang bulat. 

Siswa diminta untuk 

membuat ilustrasi dalam 

garis bilangan dan 

menentukan jarak seseorang 

dari suatu benda. 

2 

Berikut ini adalah banyaknya siswa yang memenuhi indikator berdasarkan hasil tes adalah: 

Persentase Kategori 

0%   P < 20% Sangat rendah 

20%   P < 40% Rendah 

40%   P < 60% Sedang 

60%   P < 80% Tinggi 

80%   P < 100% Sangat tinggi 
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Tabel 3. Hasil Tes Siswa Berkemampuan Tinggi 

Soal 
Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 

Nomor 1 6 8 6 - 8 - - 

Nomor 2 - - - 8 - 8 8 

Jumlah 6 8 6 8 8 8 8 

Persentase 75% 100% 75% 100% 100% 87,5% 87,5% 

Kategori Tinggi Sangat 

Tinggi 

Tinggi Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dari 7 indikator pemahaman matematis, terdapat 5 indikator 

yang termasuk kategori sangat tinggi yaitu indikator 2 (mengklarifikasikan objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai dengan konsep), indikator 4 (menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematika), indikator 5 (mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu 

konsep), indikator 6 (menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu), dan indikator 

7 (mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah). Sedangkan indikator 1 

(menyatakan ulang sebuah konsep) dan indikator 3 (memberikan contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep) termasuk dalam kategori tinggi. 

Pada soal nomor 1, terdapat siswa yang masih keliru dalam mengoperasikan bilangan sehingga 

tidak memenuhi indikator 1 dan 3. Gambar 1 berikut adalah jawaban siswa pada soal nomor 1. 

Gambar 1. Jawaban siswa berkemampuan tinggi 

Pada soal nomor 2, semua siswa berkemampuan tinggi dapat menjawab dengan benar sehingga 

memenuhi indikator 4, 6, dan 7. Gambar 2 berikut adalah salah satu jawaban siswa pada soal 

nomor 2. 

Gambar 2. Jawaban siswa berkemampuan tinggi 
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Adapun hasil tes siswa yang berkemampuan sedang dapat dilihat seperti pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 4. Hasil Tes Siswa Berkemampuan Sedang 

Soal 
Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 

Nomor 1 4 6 4 - 6 - - 

Nomor 2 - - - 5 - 4 4 

Jumlah 4 6 4 5 6 4 4 

Persentase 66,6 % 100% 66,6% 83% 100% 66,6% 66,6% 

Kategori Tinggi 
Sangat 

Tinggi 
Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
Tinggi Tinggi 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa dari 7 indikator pemahaman matematis, terdapat 

5 indikator yang termasuk kategori sangat tinggi yaitu indikator 2 (mengklarifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep), indikator 4 (menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematika), dan indikator 5 (mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

dari suatu konsep. Sedangkan indikator 1 (menyatakan ulang sebuah konsep), indikator 3 

(memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep) ), indikator 6 (menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu), dan indikator 7 (mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah) termasuk dalam kategori tinggi. 

Pada soal nomor 1, terdapat siswa yang masih keliru dalam mengoperasikan bilangan sehingga 

tidak memenuhi indikator 1 dan 3 seperti jawaban siswa untuk soal nomor 1 pada Gambar 3 

berikut. 

Gambar 3. Jawaban siswa berkemampuan sedang 

Pada soal nomor 2 juga terdapat siswa yang belum tepat dalam menyelesaikan soal yang diberikan 

sehingga belum memenuhi indikator 4, 6, dan 7. Ada siswa yang tidak menjawab sama sekali dan 

ada siswa yang salah dalam menentukan jawaban akhir dikarenakan keliru dalam membaca soal 

seperti pada Gambar 4 berikut. 
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Gambar 4. Jawaban siswa berkemampuan sedang 

Adapun hasil tes siswa yang berkemampuan rendah dapat dilihat seperti pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Hasil Tes Siswa Berkemampuan Rendah 

Soal 
Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 

Nomor 1 5 8 4 - 8 - - 

Nomor 2 - - - 4 - 4 3 

Jumlah 5 8 4 4 8 4 3 

Persentase 62,5% 100% 50% 50% 100% 50% 37,5% 

Kategori Tinggi Sangat 

Tinggi 

Sedang Sedang Sangat 

Tinggi 

Sedang Rendah 

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa dari 7 indikator pemahaman matematis, terdapat 2 

indikator yang termasuk kategori sangat tinggi yaitu indikator 2 (mengklarifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep) dan indikator 5 (mengembangkan syarat perlu 

dan syarat cukup dari suatu konsep. Sedangkan indikator 1 (menyatakan ulang sebuah konsep) 

termasuk ke dalam kategori tinggi. Indikator 3 (memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep) ), indikator 4 (menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika), 

indikator 6 (menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu) masuk dalam kategori 

sedang. Sedangkan indikator 7 (mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah) 

termasuk dalam kategori rendah. 

Pada soal nomor 1, terdapat siswa yang masih keliru dalam mengoperasikan bilangan sehingga 

tidak memenuhi indikator 1 dan 3 seperti pada Gambar 5 di bawah ini. 

Gambar 5. Jawaban siswa berkemampuan rendah 

Pada soal nomor 2 terdapat siswa yang belum tepat dalam menyelesaikan soal yang diberikan 

sehingga belum memenuhi indikator 4, 6, dan 7. Ada juga beberapa siswa yang tidak menjawab 
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sama sekali dikarenakan terlalu lama dalam mengerjakan soal nomor 1 sehingga tidak cukup waku 

untuk menjawab soal nomor 2 seperti salah satu jawaban siswa untuk soal nomor 2 pada Gambar 6 

berikut. 

Gambar 6. Jawaban siswa berkemampuan rendah 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tiga kelompok siswa yaitu siswa berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah, maka dapat dijelaskan persentase per indikator kemampuan pemahaman 

matematis secara keseluruhan adalah: 

1. Terdapat 15 siswa yang memenuhi indikator kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep

sehingga didapat 68,18% dengan kategori tinggi.

2. Terdapat 22 siswa yang memenuhi indikator kemampuan mengklasifikasikan objek-objek

menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya) sehingga didapat 100% dengan kategori

sangat tinggi.

3. Terdapat 14 siswa yang memenuhi indikator kemampuan memberi contoh dan non contoh dari

suatu konsep sehingga didapat 63,6% dengan kategori tinggi.

4. Terdapat 17 siswa yang memenuhi indikator kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai

bentuk representasi matematis sehingga didapat 77,2% dengan kategori tinggi.

5. Terdapat 22 siswa yang memenuhi indikator kemampuan mengembangkan syarat perlu atau

syarat cukup suatu konsep sehingga didapat 100% dengan kategori sangat tinggi.

6. Terdapat 16 siswa yang memenuhi indikator kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan

memilih prosedur atau operasi tertentu sehingga didapat 72,7% dengan kategori tinggi.

7. Terdapat 13 siswa yang memenuhi indikator kemampuan mengaplikasikan konsep atau

algoritma pemecahan masalah sehingga didapat 59% dengan kategori sedang.

Secara keseluruhan, persentase rata-rata seluruh indikator pemahaman konsep adalah 77,24 % 

dengan kategori tinggi. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Saputri (2012) yang mengatakan 

terjadi peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran ATI. 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman 

matematis siswa menggunakan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) di kelas 

VII SMPIT Al-Azhar Banda Aceh termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini diukur dari 

persentase rata-rata kemunculan seluruh indikator pemahaman konsep yang mencapai 77,24%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar model pembelajaran ATI dijadikan salah 

satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan pada mata pelajaran matematika. 

Penerapan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) sebaiknya dilakukan secara 

bermitra sehingga guru tidak hanya fokus pada siswa kelompok rendah saja, tapi juga bisa 

mengawasi siswa kelompok tinggi dan sedang. Pada saat memberikan regular teaching kepada 

kelompok siswa sedang dan rendah, peneliti menggunakan metode konvensional (ceramah). 



76 

Disarankan kepada peneliti selanjutnya supaya dapat menggunakan metode, pendekatan, atau 

strategi lain yang lebih inovatif sehingga diharapkan hasil yang didapat akan lebih maksimal. 
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Profil Pengajuan Masalah Matematika Siswa SMP Ditinjau 

dari Gaya Kognitif Reflektif dan Impulsif 

Faisal 

Prodi Pendidikan Matematika IAIN Langsa 

Email: faisal.iainlangsa@gmail.com 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripisikan profil pengajuan masalah 

siswa berdasarkan gaya kognitif reflektif dan impulsif. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengajuan masalah matematika 

yang diperhatikan pada penelitian ini adalah pengajuan masalah matematika yang 

berkaitan dengan informasi verbal dan visual yang disajikan dalam bentuk cerita. 

Dari pengajuan masalah matematika siswa, akan dikaji tentang keberagaman 

soalnya, kecenderungan informasi yang digunakan, tingkat kesulitan soal, dapat atau 

tidaknya soal dipecahkan serta memuat data baru atau tidak. Selanjutnya soal 

matematika tersebut dikaji juga bahasanya yang berfokus pada sintaksis dan 

semantik. Pengumpulan data dengan tes tertulis dan wawancara. Subjek penelitian 

ini berjumlah 4 orang yang diambil dari siswa keals VIII-C SMP IPIEMS Surabaya, 

yaitu 2 siswa yang bergaya kogntif reflektif dan 2 siswa yang bergaya kognitif 

impulsif. Untuk menguji kredibelitas data (kepercayaan terhadap data penelitian), 

peneliti melakukan triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dipakai adalah 

triangulasi sumber. Data-data pengajuan masalah dari 2 siswa untuk setiap gaya 

kognitif selanjutnya dibandingkan untuk ditemukan kekonsistenan (kesamaan). 

Berkaitan dengan tujuan penelitian, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 1.Profil pengajuan masalah yang diajukan oleh subjek reflektif: 

semua respon yang diajukan subjek reflektif merupakan soal matematika, soal-soal 

matematika yang diajukan pada umumnya bersumber dari informasi verbal; semua 

soal yang diajukan dapat terpecahkan, sudah ada soal dengan tingkat kesulitan 

tinggi, namun pada umumnya soal yang diajukan merupakan soal dengan tingkat 

kesulitan sedang; beragam; serta pada umumnya memuat data baru. Jika ditinjau 

dari segi sintaksis: kualitas soal yang diajukan subjek reflektif tergolong ke dalam 

ketegori tinggi, karena sudah ada soal yang menggunakan proposisi pengandaian. 

Jika ditinjau dari segi semantik: kualitas soal yang diajukan subjek reflektif  

tergolong ke dalam ketegori tinggi karena sudah ada soal yang mengandung 3 

hubungan semantik. 2.Profil pengajuan masalah yang diajukan oleh subjek impulsif: 

ada respon yang diajukan subjek impulsif yang merupakan pertanyaan non-

matematika, dan respon lainnya adalah soal matematika. Soal-soal yang diajukan 

pada umumnya bersumber dari informasi verbal; ada soal yang tidak dapat 

terpecahkan, sudah ada soal dengan tingkat kesulitan tinggi; kurang beragam; serta 

pada umumnya tidak memuat data baru. Jika ditinjau dari segi sintaksis: kualitas 

soal yang diajukan subjek impulsif tergolong ke dalam ketegori tinggi, karena sudah 

ada soal yang menggunakan proposisi pengandaian. Jika ditinjau dari segi semantik: 

kualitas soal yang diajukan subjek impulsif tergolong ke dalam ketegori sedang 

karena hanya mengandung satu atau dua hubungan semantik saja. 

Kata kunci: Gaya kognitif, reflektif, impulsif, reflektif-impulsif, pengajuan masalah 

matematika. 
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Pendahuluan 
Salah satu cara yang mungkin bisa diupayakan untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas 

adalah mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan jika guru 

dapat mengelola pembelajaran di kelas dengan baik, serta tugasnya sebagai fasilitator benar-benar 

dilaksanakan dalam pembelajaran, salah satunya dalam membangun dan mengembangkan 

pengetahuan siswa. Jadi pembelajaran dalam kelas tidak hanya sekedar transfer ilmu dari guru 

kepada siswa. Selain itu, dalam pembelajaran guru juga harus memperhatian karakterisitik dan 

potensi tiap-tiap siswa di kelasnya. Jika cara yang disampaikan guru tidak sesuai dengan 

karakterisitik dan potensi yang dimiliki siswa, maka akan menyebabkan siswa tidak bisa menyerap 

pelajaran dan mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru secara maksimal, Sehingga 

siswa cenderung malas memperhatikan pembelajaran, yang selanjutnya berdampak negatif 

terhadap prestasi akademik siswa. 

Salah satu potensi yang dimiliki siswa yang perlu dikaji dan dikembangkan adalah kemampuan 

pengajuan masalah siswa, karena kemampuan pengajuan masalah tidak hanya melatih penalaran 

siswa tetapi juga berpengaruh positif terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Hal 

ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Hirashima, dkk (dalam Woolf, 2008: 687) bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pengajuan masalah menimbulkan dampak positif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya hasil penelitian Tuğrul, dkk (2010) 

menyatakan bahwa “there was a significant relation between problem posing and problem solving 

skills. Furthermore, it was established that there was a parallelism between the number of problem 

posed and success in problem solving”. Kutipan ini menyatakan bahwa ada hubungan signifikan 

antara keterampilan pengajuan masalah dan pemecahan masalah. Lebih dari itu, telah terbukti ada 

kesejajaran antara banyaknya masalah yang diajukan dan keberhasilan dalam pemecahan masalah. 

Kemudian hasil penelitian Silver & Cai (dalam Rahman: 2010) menginformasikan bahwa siswa 

yang kemampuan pemecahan masalahnya tinggi mempunyai kemampuan pengajuan masalah yang 

bagus, baik dilihat dari segi kualitas respons, kuantitas hubungan semantik dan sintaksis. Dengan 

demikian pengajuan masalah dan pemecahan masalah sangatlah berkaitan, keduanya saling 

memberikan pengaruh positif. 

Pegatahuan tentang kemampuan pengajuan masalah siswa adalah penting, karena dapat 

memprediksi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, hal ini sebagaimana telah 

diungkapkan Kilpatrick (dalam Rahman, 2010) bahwa secara teori kualitas masalah yang diajukan 

oleh siswa merupakan variabel bebas  untuk memprediksi seberapa baik siswa dapat memecahkan 

masalah. 

Kemudian salah satu karakteristik siswa yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam 

pembelajaran adalah gaya kognitif siswa, karena jika guru pada saat penyampaian pesan/informasi 

tidak memperhatikan gaya kognitif masing-masing siswa tentunya proses pembelajaran tidak akan 

mencapai hasil yang maksimal. Karena akan berbeda cara siswa dalam merespon pembelajaran 

yang disajikan guru. 

Dalam mengajukan suatu masalah, maka ada informasi yang diterima, yang selanjutnya diproses, 

disimpan, dan digunakan untuk mengajukan permasalahan. Dengan demikian, seorang individu 

dalam mengajukan masalah akan dipengaruhi oleh gaya kognitifnya, Karena gaya kognitif sendiri 

adalah kecenderungan individu dalam menerima, mengolah dan menyusun informasi serta 

menyajikan kembali informasi tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki. 

Penelitian ini mengkaji salah satu dari potensi dan karakteristik siswa, yaitu potensi pengajuan 

masalah siswa dan karakteristik gaya kognitif. Hasil penelitian ini dimungkinkan dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang gambaran pengajuan masalah matemtika siswa 

berdasarkan gaya kognitif, yang selanjutnya menjadi pertimbangan bagi guru dalam mengelola dan 

merancang pembelajaran matematika dengan memperhatikan karakteristik siswa tersebut.  
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Menurut Messick (dalam Srivastava, 1997: 2) ada 19 jenis gaya kognitif, salah satu diantaranya 

adalah gaya kognitif reflektif-impulsif. Gaya kognitif ini dikembangkan oleh Kagan (dalam 

Reynolds & Janzen, 2004: 494). Kagan mengelompokkan gaya kogitif berdasarkan banyaknya 

waktu yang digunakan seseorang dalam merespon suatu situasi dan keakuratan jawaban dari 

respon yang diberikan. Menurut Kagan, gaya kognitif dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gaya 

kognitif reflektif dan gaya kognitif impulsif. Anak yang memiliki karakteristik menggunakan 

waktu yang singkat dalam menjawab masalah, tetapi tidak/kurang cermat sehingga jawaban 

cenderung salah, disebut anak yang bergaya kognitif impulsif. Anak yang memiliki karakteristik 

menggunakan waktu yang lama dalam menjawab masalah, tetapi cermat/teliti sehingga jawaban 

yang diberikan cenderung benar, disebut anak yang bergaya kognitif reflektif. 

Hasil penelitian Warli (2010) mengemukakan bahwa anak yang bergaya kognitif reflektif 

mempunyai kreativitas pemecahan masalah yang lebih baik daripada anak yang bergaya kognitif 

impulsif. Ini mengindikasikan bahwa akan berbeda pula pengajuan masalah yang diajukan oleh 

anak yang bergaya kognitif reflektif dan impulsif. Karena pemacahan masalah dan pengajuan 

masalah sangat berkaitan, keduanya saling memberi pengaruh positif. Keduanya juga 

membutuhkan pemprosesan dan pemanfaatan informasi atau gaya kognitif. 

Selanjutnya Kagan & Kogan (dalam Abdurrahman: 2010) mengemukakan bahwa orang yang 

bergaya kognitif impulsif menggunakan alternatif-alternatif secara singkat dan cepat untuk 

menyeleksi sesuatu. Mereka menggunakan waktu yang sangat singkat dalam merespon tetapi 

cenderung membuat kesalahan karena mereka tidak memanfaatkan banyak alternatif. Sedangkan 

orang yang memiliki gaya kognitif reflektif sangat berhati-hati sebelum merespon, dia 

mempertimbangkan banyak hal dan memanfaatkan banyak alternatif. Waktu yang digunakan 

relatif lama dalam merespon tetapi kesalahan yang dibuat relatif kecil. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Reynolds & Janzen (2004: 494) mengatakan “A reflective child usually delays, 

weighing all choices available. Reflective students were seen as highly attentive. Impulsive boys 

were seen as less able to concentrate in class”. Pendapat di atas menginformasikan bahwa anak 

reflektif biasanya lama dalam merespon, namun mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia, 

mempunyai konsentrasi yang tinggi saat belajar. Sedangkan anak impulsif kurang konsentrasi 

dalam kelas. Hal ini juga mengindikasikan dan memungkinkan bahwa anak reflektif akan lebih 

konsentrasi dan cenderung memanfaatkan banyak informasi dalam mengajukan masalah daripada 

anak impulsif. 

Atas dasar yang telah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang profil pengajuan masalah matematika siswa reflektif dan siswa impulsif. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil pengajuan masalah matematika siswa 

berdasarkan gaya kognitif reflektif dan impulsif. 

Gaya Kognitif 

Menurut Micheil, dkk (2010) “cognitive style is understood to be an individual’s preferred and 

habitual approuch to organizing and representing information.” Maksudnya adalah gaya kognitif 

dipahami sebagai pendekatan kecenderungan individu dan kebiasaan untuk mengorganisasi dan 

menyajikan informasi. Selanjutnya Brain (2002: 107) mengatakan bahwa “cognitive style refers to 

the way a person processes information.”  Pendapat Brain menjelaskan bahwa gaya kognitif 

mengacu pada cara seseorang memproses informasi. Kemudian Messick (dalam Nasution, 2008: 

94) mengatakan bahwa “cognitive styles represent a person’s typical modes of perceiving,

remembering, thinking, and problem solving.” Pendapat Messick tersebut menjelaskan bahwa gaya 

kognitif menggambarkan cara seseorang dalam mempersepsi, mengingat, berpikir dan 

menyelesaikan masalah. Menurut Messick (dalam Srivastava, 1997: 2) ada 19 jenis gaya kognitif 

yaitu; (1) Field articulation, (2) Conceptualizing styles (3) Breadth of categorization (4) 

Compartmentalization (5) Conceptual articulation (6) Conceptual integration or integrative 
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complexity (7) Conceptual differentiation (8)NCognitive Complexity Vs simplicity (9) Levelling Vs 

Sharpening (10) Scanning (11) Reflection Vs impulsitivity (12) Risk taking Vs cautiousness
:
  (13) 

Tolerance Vs intolerance of unrealistic experience (14) Constricted Vs flexible control (15) Strong 

Vs automatization (16) Conceptual Vs perceptual motor dominance (17) Sensory modality 

preferences (18) Converging Vs diverging (19) Field-independence (FI) vs Field-dependence (FD)  

Dari 19 gaya kognitif itu, ada dua gaya kognitif yang sering dibicarakan serta banyak menjadi 

bahan penelitian, yaitu field-dependen/field-independen, dan reflektif-impulsif. Pada penelitian ini 

peneliti tertarik mengkaji tentang gaya kognitif reflektif-impulsif. Hal ini dikarenakan kajian 

tentang gaya kognitif reflektif-impulsif masih lebih sedikit dibandingkan dengan gaya kognitif 

field-dependen/field-independen. Sehingga kajian tentang gaya kognitif reflektif-impulsif perlu 

diperluas. Selain itu peneliti belum menemukan teori atau kajian tentang pengajuan masalah siswa 

reflektif-impulsif. Sehingga teori tentang ini perlu dikaji. 

Reflektif-impulsif 

Penelitian ini difokuskan pada gaya kognitif yang kemukakan oleh Kagan yaitu gaya kognitif 

refelektif-impulsif. Dimensi reflektif-impulsif menurut Kagan menggambarkan kecenderungan 

anak yang tetap untuk menunjukkan singkat atau lamanya waktu dalam menjawab suatu masalah 

dengan ketidak pastian yang tinggi (Reynolds & Janzen, 2004: 494). Kagan dalam (Lagana, dkk, 

2004: 894) mengatakan bahwa “in general this type of cognitive style is used to classify learners 

based on their decision making speed and its differences can be explained by speed, accuracy, and 

reflectiveness shown for searching and manipulating the information”.  

Pendapat Kagan tersebut menjelaskan bahwa secara umum jenis gaya kognitif reflektif dan 

impulsif digunakan untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kecepatan mereka dalam 

mengambil keputusan dan perbedaan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan kecepatan, ketepatan, 

dan refleksi yang ditunjukkan saat mencari dan mengolah informasi. Kemudian Nasution (2008: 9) 

menjelaskan bahwa anak yang impulsif akan mengambil keputusan dengan cepat tanpa 

memikirkannya secara mendalam. Sebaliknya anak yang reflektif mempertimbangkan segala 

alternatif sebelum mengambil keputusan dalam situasi yang tidak mempunyai penyelesaian yang 

mudah.  

Philip, dkk (1997) mendefinisikan anak impulsif adalah anak yang dengan cepat merespon suatu 

situasi, namun respon pertama yang diberikan sering salah. Sedangkan anak reflektif 

mempertimbangkan banyak alternatif sebelum merespon, sehingga tinggi kemungkinan bahwa 

respon yang diberikan adalah benar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Liew-On & Simons 

(2011), bahwa anak yang cenderung cepat dalam merespon dan tidak akurat disebut anak impulsif, 

sedangkan anak yang cenderung lama dalam merespon dan akurat disebut anak reflektif. 

Ada dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam mengukur reflektif dan impulsif, yaitu: a) 

banyaknya waktu yang diperlukan untuk memecahkan masalah, dan b) keakuratan jawaban yang 

diberikan. Jika aspek waktu dibedakan menjadi dua yaitu singkat dan lama, serta aspek keakuratan 

jawaban dibedakan menjadi dua yaitu: akurat/cermat (keakuratan tinggi) dan tidak akurat/tidak 

cermat (keakuratan rendah), maka siswa dipastikan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 

yaitu: kelompok siswa yang menggunakan waktu singkat dalam menjawab dan jawaban yang 

diberikan cermat/benar, kelompok siswa yang menggunakan waktu singkat dalam menjawab 

namun tidak cermat (impulsif) kelompok siswa yang menggunakan waktu lama dalam menjawab 

tetapi jawaban yang diberikan cermat (reflektif), serta kelompok siswa yang menggunakan waktu 

lama dalam menjawab dan jawaban yang diberikan tidak cermat. (Rozencwajg & Corroyer, 2005). 

Hal yang sama juga diungkapkan Kenny (2007) yaitu “cognitive tempo classifies subject as 

impulsive (those who sacrifice accuracy for speed), reflective (those who sacrifice speed for 

accuracy), fast accurate (those who sacrifice neither), or slow inaccurate (those who sacrifice 
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both).” Menurut Kenny, anak yang impulsif adalah subjek yang lebih mementingkan kecepatan 

menjawab daripada akurasi jawaban, anak yang reflektif adalah subjek yang lebih mementingkan 

keakuratan jawaban daripada kecepatan menjawab, anak yang cepat-akurat adalah anak yang 

mementingkan kecepatan dan keakuratan dalam menjawab, serta anak yang lambat-tidak akurat 

adalah anak yang tidak mementingkan kecepatan dan keakuratan dalam menjawab. 

Dalam penelitian ini, kelompok siswa impulsif didefinisikan sebagai kelompok siswa yang 

menggunakan waktu singkat dalam menjawab masalah, tetapi tidak/kurang cermat sehingga 

jawaban yang diberikan cenderung salah. Sedangkan kelompok siswa reflektif didefinisikan 

sebagai kelompok siswa yang menggunakan waktu lama dalam menjawab masalah namun 

cermat/akurat sehingga jawaban yang diberikan cenderung benar.  

Adapun dipilihnya anak reflektif-impulsif sebagi subjek penelitian karena beberapa hal yaitu: 1) 

frekuensi anak reflektif-impulsif di dalam kelas lebih banyak dari pada 2 kelompok lain. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil penelitian Rozencwajg & Corroyer (2005) menemukan frekuensi anak 

reflektif-impulsif sebesar 76,2%. Hasil penelitian Warli (2010) juga menemukan frekuensi anak 

reflektif-impulsif sebesar 73%. 2) mendukung temuan Jerome Kagan, yaitu gaya kognitif reflektif 

dan impulsif. 3) efisiensi waktu. 

Pengukuran Gaya Kognitif 

Instrumen untuk mengukur gaya kognitif reflektif dan impulsif telah diperkenalkan oleh kumpulan 

peneliti, yaitu Kagan, Rosman, Day, dan Philip yang disebut Matching Familiar Figure Test 

(MFFT) (Yahya, dkk, 2005: 93). MFFT merupakan instrumen yang secara luas banyak digunakan 

untuk mengukur kecepatan kognitif (Kenny: 2007). Pada MFFT, siswa telah ditunjukkan sebuah 

gambar standar dan beberapa gambar variasi yang serupa, hanya salah satu dari gambar variasi 

tersebut sama dengan gambar standar. Tugas siswa adalah memilih satu gambar dari gambar 

variasi tersebut yang sama dengan gambar standar.  

Pada penelitian ini MFFT yang digunakan adalah MFFT yang telah dikembangkan oleh Warli 

(2010). Dalam mengembangkan instrumennya Warli berpedoman pada MFFT yang telah 

dikembangkan oleh Kagan dan Marpaung. Warli (2010) menjelaskan bahwa ciri-ciri MFFT yang 

diungapkan oleh Kagan yaitu terdapat 1 (satu) buah gambar standar dan 6 buah gambar variasi 

yang salah satu diantaranya punya gambar yang sama dengan gambar standar. Sedangkan MFFT 

yang dikembangkan Marpaung bercirikan satu buah gambar standar dan 8 gambar variasi. Dan 

penelitiannya dilakukan pada anak SMP dan usia anak antara 13 sampai 17 tahun.  

Untuk memilih siswa yang benar-benar impulsif atau benar-benar reflektif maka siswa impulsif 

dipilih dari kelompok siswa yang paling cepat dalam menjawab seluruh soal MFFT dan jawaban 

yang diberikan paling banyak salah. Kemudian siswa reflektif dipilih dari kelompok siswa yang 

paling lama dalam menjawab seluruh soal MFFT dan jawaban yang diberikan paling banyak 

benar. 

Metode 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan 

data dengan tes tertulis dan wawancara. Subjek penelitian ini berjumlah 4 orang yang diambil dari 

siswa keals VIII-C SMP IPIEMS Surabaya, yaitu 2 siswa yang bergaya kogntif reflektif dan 2 

siswa yang bergaya kognitif impulsif. Untuk menguji kredibelitas data (kepercayaan terhadap data 

penelitian), peneliti melakukan triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dipakai adalah 

triangulasi sumber. Data-data pengajuan masalah dari 2 siswa untuk setiap gaya kognitif 

selanjutnya dibandingkan untuk ditemukan kekonsistenan (kesamaan).  
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Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis data pengajuan masalah, semua respon yang diajukan subjek GK-R 

merupakan soal matematika, tidak ada respon berupa pernyataan dan pertanyaan non-matematika. 

Sedangkan respon yang diajukan subjek GK-I ada yang merupakan pertanyaan non-matematika, 

dan selainya adalah respon berupa soal matematika. Berikut akan diuraikan profil pengajuan 

masalah berdasarkan respon berupa soal matematika. 

1. Keberagaman Konsep dalam Masalah yang Diajukan

1.1 Subjek GK-R 

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya (Bagian C), maka keberagaman konsep yang 

terkait dengan masalah yang diajukan subjek GK-R dapat ditunjukkan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-R Berdasarkan Cakupan Konsep Matematika 

Konsep Subjek AK Subjek HA 

Aritmatika 11 14 

Aljabar 
Perbandingan 11 9 

Persamaan linier 0 0 

Statistik 2 7 

Untung-rugi 1 1 

Geometri 1 5 

Jumlah soal 16 9 

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa masalah yang diajukan oleh kedua subjek reflektif 

beragam, karena telah memuat 5 konsep matematika yang berbeda. 

1.2 Subjek GK-I 

Keberagaman konsep yang terkait dengan masalah yang diajukan subjek GK-R dapat ditunjukkan 

pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-I Berdasarkan Cakupan Konsep Matematika 

Konsep Subjek MA Subjek PY 

Operasi Bilangan 7 13 

Aljabar 
Perbandingan 15 2 

Persamaan linier 0 0 

Statistik 4 3 

Untung-rugi 0 0 

Geometri 0 4 

Jumlah soal 26 22 

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa masalah yang diajukan oleh kedua subjek bergaya 

kognitif impulsif pada umumnya berasal dari informasi verbal. 

2. Kecenderungan Informasi yang Digunakan

2.1 Subjek GK-R 

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka kecenderugan informasi yang 

digunakan subjek GK-R dalam mengajukan masalah dapat ditunjukkan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-R Berdasarkan Sumber Informasi yang 

Digunakan 

Sumber Subjek AK Subjek HA 

Verbal 22 24 

Visual 4 11 

Jumlah soal 26 35 
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Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa masalah yang diajukan oleh kedua subjek reflektif 

pada umumnya berasal dari informasi verbal. 

2.2 Subjek GK-I 

Kecenderugan informasi yang digunakan subjek GK-I dalam mengajukan masalah dapat 

ditunjukkan pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Berdasarkan Sumber GK-I Informasi yang Digunakan 

Sumber Subjek MA Subjek PY 

Verbal 21 15 

Visual 5 7 

Jumlah soal 26 22 

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa masalah yang diajukan oleh kedua subjek bergaya 

kognitif impulsif pada umumnya berasal dari informasi verbal. 

3. Dapat Tidaknya Masalah Dipecahkan

3.1 Subjek GK-R 

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka dapat tidaknya masalah yang diajukan 

Subjek GK-I terpecahkan dapat ditunjukkan pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-R Berdasarkan Dapat Tidaknya Masalah 

Terpecahkan 

Soal Subjek AK Subjek HA 

Dapat terpecahkan 27 35 

Tidak dapat 0 0 

Jumlah soal 26 35 

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa semua masalah yang diajukan oleh kedua subjek 

GK-R dapat terpecahkan. 

3.2  Subjek GK-I 

Dapat tidaknya masalah yang diajukan subjek GK-I terpecahkan, dapat ditunjukkan pada Tabel 6 

berikut. 

Tabel 6. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-I Berdasarkan Dapat Tidaknya Masalah 

Terpecahkan 

Soal Subjek MA Subjek PY 

Dapat terpecahkan 25 21 

Tidak dapat terpecahkan 1 1 

Jumlah soal 26 22 

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa, ada 1 masalah yang diajukan tiap-tiap subjek GK-I 

tidak dapat terpecahkan, dan yang lainnya adalah masalah yang dapat terpecahkan. 

4. Tingkat Kesulitan Soal

4.1 Subjek GK-R 

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka tingkat kesulitan dari masalah yang 

diajukan subjek GK-R dapat ditunjukkan pada Tabel 7 berikut. 
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Tabel 7. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-R Berdasarkan Tingkat Kesulitan Soal 

Soal Subjek AK Subjek HA 

Sulit (tinggi) 8 9 

Sedang 17 17 

Mudah (rendah) 1 9 

Jumlah soal 26 35 

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa sudah ada soal yang diajukan oleh subjek GK-R 

merupakan masalah dengan tingkat kesulitan tinggi, namun pada umumnya masalah yang diajukan 

merupakan masalah dengan tingkat kesulitan sedang. 

4.2  Subjek GK-I 

Tingkat kesulitan dari masalah yang diajukan subjek GK-I dapat ditunjukkan pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-I Berdasarkan Tingkat Kesulitan Soal 

Soal Subjek MA Subjek PY 

Sulit (tinggi) 5 2 

Sedang 16 9 

Mudah (rendah) 5 11 

Jumlah soal 26 22 

Berdasarkan Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa sudah ada soal yang diajukan oleh subjek GK-I 

yang merupakan soal dengan tingkat kesulitan tinggi. Jika dirincikan, pada umumnya masalah 

yang diajukan MA merupakan masalah dengan tingkat kesulitan sedang, dan masalah yang 

diajukan PY pada umumnya merupakan masalah dengan tingkat kesulitan rendah. 

5. Memuat Data Baru atau Tidak

5.1 Subjek GK-R 

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka memuat atau tidaknya data baru dari 

masalah yang diajukan subjek GK-R dapat ditunjukkan pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-R Berdasarkan Memuat Tidaknya Data Baru 

Soal Subjek AK Subjek HA 

Memuat data baru 17 18 

Tidak memuat data baru 9 17 

Jumlah soal 26 35 

Berdasarkan Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa soal yang diajukan oleh subjek GK-R sudah 

memuat data baru. Bahkan soal yang diajukan kedua subjek reflektif pada umumnya merupakan 

soal yang memuat data baru. 

5.2 Subjek GK-I 

Memuat atau tidaknya data baru dari masalah yang diajukan subjek GK-I dapat ditunjukkan pada 

Tabel 10 berikut. 

Tabel 10 Rekapitulasi Pengajuan Masalah Subjek GK-R Berdasarkan Memuat Tidaknya Data Baru 

Soal Subjek MA Subjek PY 

Memuat data baru 8 2 

Tidak memuat data baru 18 20 

Jumlah soal 26 22 



85 

Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa soal yang diajukan oleh kedua subjek GK-I sudah 

memuat data baru. Namun pada umumnya soal yang diajukan subjek GK-I merupakan soal yang 

tidak memuat data baru. 

6. Hubungan Sintaksis

6.1 Subjek GK-R 

Berdasarkan masalah yang diajukan diajukan oleh subjek GK-R, setelah dilakukan analisis 

sintaksisnya, maka diperoleh informasi seperti Tabel 11 berikut. 

Tabel 11. Distribusi Pengajuan Masalah yang Diajukan Subjek GK-R Berdasarkan Jenis Sintaksis 

Jenis Sintaksis 
Subjek GK-R 

Subjek AK Subjek HA 

Penugasan 11 16 

Hubungan 6 4 

Pengandaian 9 15 

Jumlah 26 35 

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa soal yang diajukan subjek GK-R didominasi oleh proposisi 

penugasan. Namun secara sintaksis kualitas soal yang diajukan subjek GK-R adalah tinggi, karena 

sudah ada soal yang mengandung proposisi pengandaian. 

6.2 Subjek GK-I 

Berdasarkan masalah yang diajukan diajukan oleh subjek GK-I, setelah dilakukan analisis 

sintaksisnya, maka diperoleh informasi seperti Tabel 12 berikut. 

Tabel 12. Distribusi Pertanyaan yang Diajukan Subjek GK-I Berdasarkan Jenis Sintaksis 

Jenis Sintaksis 
Subjek GK-I 

Subjek MA Subjek PY 

Penugasan 11 14 

Hubungan 2 2 

Pengandaian 13 6 

Jumlah 16 22 

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa kualiatas semantik dari masalah yang diajukan siswa GK-I 

adalah tinggi, karena sudah memuat pertanyaan dengan proposisi pengandaian. Bahkan mayoritas 

masalah yang diajukan subjek MA mengandung proposisi pengandaian. 

7. Hubungan Semantik

7.1 Subjek GK-R 

Dari hasil analisis semantik masalah yang diajukan oleh subjek GK-R, dapat diperoleh informasi 

seperti Tabel 13 berikut. 
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Tabel 13. Rekapitulasi Pengajuan Masalah yang Diajukan Subjek GK-R Berdasarkan Jenis 

Semantik 

Hubungan Sintaksis 
Subjek GK-R 

Subjek AK Subjek HA 

Memuat 1 hubungan 1 12 

Memuat 2 hubungan 20 22 

Memuat 3 hubungan 5 1 

Memuat 4 hubungan 0 0 

Memuat 5 hubungan 0 0 

Jumlah 26 35 

Berdasarkan Tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa masalah yang diajukan oleh subjek GK-R 

didominasi oleh soal yang memuat dua hubungan semantik, sebagian besar mamuat hubungan 

menyatakan mengubah dan membandingkan. Namun jika ditinjau dari segi kualitas semantiknya, 

masalah yang diajukan subjek GK-R merupakan masalah dengan tingkat kualitas semantik tinggi, 

karena sudah ada pertanyaan yang memuat 3 hubungan semantik. 

7.2 Subjek GK-I 

Dari hasil analisis semantik masalah yang diajukan oleh subjek GK-I, dapat diperoleh informasi 

seperti Tabel 14 berikut. 

Tabel 14. Rekapitulasi Pengajuan Masalah yang Diajukan Subjek GK-I Berdasarkan Jenis 

Semantik 

Hubungan Sintaksis 
Subjek GK-I 

Subjek MA Subjek PY 

Memuat 1 hubungan 9 12 

Memuat 2 hubungan 17 10 

Memuat 3 hubungan 0 0 

Memuat 4 hubungan 0 0 

Memuat 5 hubungan 0 0 

Jumlah 36 22 

Berdasarkan Tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa kualitas semantik masalah yang diajukan oleh 

subjek GK-I adalah sedang, karena masalah yang diajuakan hanya memuat satu dan dua hubungan 

semantik. Belum ada masalah yang memuat tiga atau lebih hubungan semantik. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya mengkaji dua gaya kognitif dari empat gaya kognitif yang dibedakan 

berdasarkan keakuratan jawaban dan lamanya waktu yang digunakan saat merespon suatu 

informasi. Keempat gaya kognitif tersebut adalah cepat-tepat, cepat-tidak tepat (impulsif), lambat-

tepat (reflektif), dan lambat-tidak tepat.  Karena efisiensi waktu, dan pertimbangan frekuensi anak 

reflektif-impulsif di dalam kelas lebih banyak dari pada 2 kelompok lain, maka penelitian ini 

hanya mengkaji tentang gaya kognitif reflektif dan impulsif.  

Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dijelaskan di bab IV dan mengacu pada pertanyaan penelitian, maka 

dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut: 

1. Profil pengajuan masalah yang diajukan oleh subjek reflektif: semua respon yang diajukan

subjek reflektif merupakan soal matematika, soal-soal matematika yang diajukan pada

umumnya bersumber dari informasi verbal; semua soal yang diajukan dapat terpecahkan,
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sudah ada soal dengan tingkat kesulitan tinggi, namun pada umumnya soal yang diajukan 

merupakan soal dengan tingkat kesulitan sedang; beragam; serta pada umumnya memuat data 

baru. 

Jika ditinjau dari segi sintaksis: kualitas soal yang diajukan subjek reflektif tergolong ke 

dalam ketegori tinggi, karena sudah ada soal yang menggunakan proposisi pengandaian. 

Jika ditinjau dari segi semantik: kualitas soal yang diajukan subjek reflektif   tergolong ke 

dalam ketegori tinggi karena sudah ada soal yang mengandung 3 hubungan semantik. 

2. Profil pengajuan masalah yang diajukan oleh subjek impulsif: ada respon yang diajukan

subjek impulsif yang merupakan pertanyaan non-matematika, dan respon lainnya adalah soal

matematika. Soal-soal yang diajukan pada umumnya bersumber dari informasi verbal; ada

soal yang tidak dapat terpecahkan, sudah ada soal dengan tingkat kesulitan tinggi; kurang

beragam; serta pada umumnya tidak memuat data baru.

3. Jika ditinjau dari segi sintaksis: kualitas soal yang diajukan subjek impulsif tergolong ke

dalam ketegori tinggi, karena sudah ada soal yang menggunakan proposisi pengandaian.

Jika ditinjau dari segi semantik: kualitas soal yang diajukan subjek impulsif tergolong ke

dalam ketegori sedang karena hanya mengandung satu atau dua hubungan semantik saja.

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, secara umum ada perbedaan kualitas antara 

profil pengajuan masalah siswa reflektif dan impulsif. Dapat dikatakan dikatakan bahwa anak 

reflektif cenderung lebih baik pengajuan masalahnya dari pada anak impulsif, hal ini terlihat dari 

kualitas keberagaman konsep dan semantik. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar para 

pendidik memperhatikan perbedaan gaya kognitif dalam pembelajaran, khususnya dalam melatih 

pengajuan masalah siswa, dan jika dimungkinkan seorang pendidik lebih memperhatikan siswa 

impulsif dibandingkan dengan siswa reflektif, tanpa mengecualikan siswa dengan gaya kognitif 

lainnya yaitu cepat-tepat dan lambat-tidak tepat. Oleh karena keterbatasan penelitian ini, maka 

diharapkan ada kajian lebih lanjut tentang pengajuan masalah ditinjau oleh dua gaya kognitif 

lainnya yaitu cepat-tepat dan lambat-tidak tepat.  

Daftar Pustaka 

Brain, C. 2002.  Advanced Psyhchology: Applications, Issues and Perspectives. United Kingdom: 

Nelson Thornes Ltd 

Kenny, Robrt F. 2007. Digital Narrative as a Change Agent to Teach Reading to Media-Centric 

Student. International Junal of Social Sciences Volume 2 number 3. 

Lagana, A. dkk. 2004. Computational Science and Its Application-ICCSA 2004: International 

Conference Assisi. Jerman: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

Liew-on, M.M & Simons, P.R.J,. Development of a computerized test for reflectivity/impulsivity. 

Chapter 19. Dalam: http://igiture-archive.libery.uu.nl.  Diakses tanggal 4 januari 2011 

Muiz, A. 2008. “Profil Pengajuan Masalah Siswa Berdasarkan Kemampuan Matematika dan 

Gender”. Tesis . PPs UNESA Surabaya.  

Nasution. 2008. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 

Philip, dkk (1997). The Effects of Verbal and Material Rewards and Punisher on The Performance 

of Impulsive and Reflective Children. Child Study Journal/volume 7/no. 2/1997.page 71 

Pisa Indonesia. Online. 2010. http://pisaindonesia.wordpress.com/2010/12/17/rangking-indonesia-

padapisa-2009-dan-10-terbaik/, diakses tanggal 30 Desember 2010 

Pi Jen Lin. 2004. Supporting Teachers on Designing Problem-Posing Tasks as A  Tool of 

Assessment to Understand Students’ Mathematical Learning. Taiwan : National Hsin-Chu 

Teachers College 

Pittalis, M. dkk,. 2004. A Structural Model for Problem Posing. Proceedings of the 28th 

Conference of the International: Group for the Psychology of Mathematics Education, 

University of Cyprus. 

http://igiture-archive.libery.uu.nl/
http://pisaindonesia.wordpress.com/2010/12/17/rangking-indonesia-pada-pisa-2009-dan-10-terbaik/
http://pisaindonesia.wordpress.com/2010/12/17/rangking-indonesia-pada-pisa-2009-dan-10-terbaik/


88 

Rahman, A. 2010. “Profil Pengajuan Masalah Matematika Berdasarkan Gaya Kognitif Siswa”. 

Disertasi. PPs UNESA Surabaya. 

Reynolds, C. R & Janzen. 2004. Concise Encyclopedia of Special Education: Arefence for The 

Education of The Handicapped and Other Exceptional children and Adults. Second 

edition. Canada: Published Simultaneosly. 

Riyanto, Yatim. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatf dan Kuantitatif. Surabaya: 

Unesa University Press. 

Rozencwajg & Corroyer. 2005. Cognitif Processes in The Reflektif-Impulsive Cognitif Style. The 

journal og genetic psychology, 2005, 166(4), 451-463. 

TIMMS. 2007. Online (http://tve.depdiknas.go.id/unggah/files/8/hsl%20TIMMS%202007.JPG). 

Diakses tanggal 27 November 2010. 

Tuğrul, K. 2010. The Relation between The Problem Posing and Problem Solving Skills of 

Prospective Elementary Mathematics Teachers. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences Volume 2, Issue 2, Pages 1577-1583. 

Woolf, P.B (2008). Intelligent Tutoring Systems: 9th International  Conference, ITS 2008: 

Montreal. Canada 

Warli. 2010. “Profil Krativitas Siswa yang Bergaya Kognitif Reflektif dan Siswa yang Bergaya 

Kognitif Impulsif dalam Memecahkan Masalah Matematika”. Disertasi. PPs UNESA 

Surabaya. 

Yahya Azizi, dkk. 2005. Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan. Pahang Darul Makmur: PTS 

Professional Publishing. 

http://tve.depdiknas.go.id/unggah/files/8/hsl%20TIMMS%202007.JPG
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%2359087%232010%23999979997%231965718%23FLP%23&_cdi=59087&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=40ffdd61ee3d401622b6c40eba2d556b


89 

Kemampuan Pemahaman Siswa dalam Menganalisis Karakteristik 

Grafik Fungsi Kuadrat melalui Model Discovery Learning   

Berbantuan  Software Geogebra 

Fathiya
1
 dan Riza Munandar

2

1
Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 

Email: fathiya92@mhs.unsyiah.ac.id 
2
SMKN Mubarkeya, Aceh Besar 

Abstrak. Kemampuan pemahaman matematis siswa merupakan salah satu aspek 

yang penting dalam pembelajaran matematika. Pada kurikulum 2013, penggunaaan 

media sangat dianjurkan terutama media teknologi. Salah satu implementasi 

kurikulum 2013 adalah integrasi IT dalam pembelajaran. Pada buku paket kurikulum 

2013, terdapat beberapa materi yang tidak menyediakan langkah pengintegrasi 

penggunaan IT. Materi fungsi kuadrat merupakan materi yang penting dalam 

pembelajaran matematika, Oleh karena itu, diperlukan pemahaman konsep yang 

benar dan bermakna. Salah satu upaya agar siswa dapat memahami materi secara 

bermakna yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Salah satu 

Software yang digunakan adalah Software Geogebra. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman siswa dalam menganalisis 

karakteristik koefisien grafik fungsi kuadrat. Siswa yang menggunakan Software 

Geogebra dapat mengamati ilustrasi grafik berdasarkan karakteristik koefisien fungsi 

kuadrat. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Mubarkeya Aceh Besar 

berjumlah 17 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

aktivitas siswa dan soal tes. Analisis kemampuan pemahaman matematis 

menggunakan indikator pemahaman matematis. Berdasarkan hasil uji coba dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menganalisis 

karakteristik grafik fungsi kuadrat berbantuan Software Geogebra memperoleh skor 

rata-rata antara 40 s/d 55 (kategori D). oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menganalaisis karakteristik grafik 

fungsi kuadrat berbantuan Software Geogebra berada pada kategori rendah. 

Kata kunci: Pemahaman, Fungsi kuadrat, Model pembelajaran Discovery Learning , 

Software Geogebra.

Pendahuluan 
Matematika merupakan ilmu yang memiliki peranan penting bagi kemajuan peradaban manusia. 

Pentingnya belajar matematika tidak terlepas dari perannya dalam berbagai aspek kehidupan. 

Fathani (2009) menyatakan bahwa matematika itu sangat penting, baik sebagai alat bantu, ilmu, 

dan pembentuk pola pikir. Mengingat pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka 

matematika perlu dikuasai oleh semua siswa tanpa terkecuali. Pada dasarnya, dalam menguasai 

matematika, kemampuan pemahaman matematis yang benar adalah tujuan penting dalam 

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan 

hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan 

konsep materi pelajaran itu sendiri.  

NCTM (2000) mengemukakan bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat 

penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Pemahaman matematis lebih bermakna jika 

dibangun sendiri oleh individu tersebut. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman tidak dapat 

diberikan secara instan.  

mailto:fathiya92@mhs.unsyiah.ac.id
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Menurut Ratyanti (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran matematika akan lebih bermakna 

dan menarik bagi siswa jika guru dapat menghadirkan masalah-masalah kontekstual dan realistik, 

yaitu masalah-masalah yang sudah dikenal, dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Johar 

(2001) mengatakan bahwa realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak hanya mengacu pada dunia 

nyata, namun dapat berupa masalah dunia formal matematika yang dapat dibayangkan oleh akal 

siswa melalui salah satu media pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memberikan bantuan 

atau dorongan kepada siswa dalam pembelajaran matematika agar lebih bermakna sehingga 

Software Geogebra dapat digunakan siswa dalam menghadapi masalah yang akan ia temui dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Saat ini, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasakan sulit oleh siswa SMA 

karena objeknya yang bersifat abstrak. Banyak siswa yang sulit memahami konsep matematis, 

seperti pendapat Wahyudin (2008) menjelaskan bahwa setelah anak belajar matematika, masih 

banyak hal yang sangat sederhana dan konsep dasar yang masih keliru dipahami. Selain itu, untuk 

meningkatkan pemahaman siswa, guru dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Media pembelajaran telah memberikan nilai tambah dalam proses belajar mengajar. Seperti halnya 

yang di kemukakan oleh Sudjana, Rivai & Arsyad (2001) bahwa bahan pembelajaran yang 

menarik adalah bahan pembelajaran yang mempunyai makna yang jelas serta dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa sehingga siswa dapat menguasai dan memahami pembelajaran tersebut. 

Permendikbud Nomor 81A (2013) menyatakan bahwa salah satu implementasi kurikulum 2013 

adalah integrasi IT dalam pembelajaran. Kita ketahui bersama bahwa kenyataannya pada buku 

paket kurikulum 2013, terdapat beberapa materi yang tidak tersedia langkah pengintegrasian 

penggunaan IT. Melihat masih rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep 

matematika, maka diperlukan suatu cara untuk membantu siswa dalam memahami konsep fungsi 

kuadrat dengan benar. Discovery Learning  adalah suatu model pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip–prinsip melalui 

proses mentalnya sendiri. Maksud dirancang sedemikian rupa adalah dilakukan melalui beberapa 

tahapan pembelajaran sehingga mengarahkan siswa hingga ke tahap menemukan konsep–konsep 

baru. 

Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif 

oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik. Model penemuan 

terbimbing (Discovery Learning ) menempatkan guru sebagai fasilitator. Guru membimbing siswa 

dimana ia diperlukan. Model ini, mendorong siswa untuk berpikir sendiri, menganalisis sendiri 

sehingga dapat ”menemukan” prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan 

guru. Teori belajar Bruner yang terkenal adalah teori belajar penemuan (Discovery Learning ). 

Isman (2017) mengemukakan bahwa Sofware Geogebra adalah Software yang dapat digunakan 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses 

belajar mengajar matematika di sekolah yang diamati paling tidak ada tiga kegunaan yakni; media 

pembelajaran matematika, alat bantu membuat bahan ajar matematika, menyelesaikan soal 

matematika. Program ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

konsep yang telah dipelajari maupun sebagai sarana untuk mengenalkan atau mengkonstruksi 

konsep baru. Fitur-fitur yang ada pada geogebra dapat memudahkan siswa dalam menghasilkan 

gambar geometri yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris atau 

jangka.  

Adanya model pembelajaran Discovery Learning  berbantuan Software Geogebra, diharapkan guru 

mampu membuat materi fungsi kuadrat menjadi lebih menarik dan mudah dipahami khususnya 

dalam hal menganalisis grafik fungsi kuadrat berdasarkan karakteristik koefisien. Dengan 

demikian, pemahaman matematis siswaakan semakin kuat. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian uji coba ini adalah “Bagaimana kemampuan pemahaman siswa dengan model 

Discovery Learning  berbantuan Software Geogebra pada materi fungsi kuadrat?”. 

Metode 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Mubarkeya Aceh Besar. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam rangka uji coba penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan Software Geogebra dalam satu kali pertemuan. Cara yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan pemahaman siswa dalam menganalisis karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan 

menggunakan indikator pemahaman matematis.  Langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan 

tersebut diperlukan data berupa catatan refleksi diri selama proses pembelajaran berlangsung. Data 

ini diperoleh melalui instrumen berupa rekaman video hasil uji coba selama pembelajaran dan tes. 

Analisis menggunakan indikator pemahaman matematis. Indikator pemahaman matematis adalah 

menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasikan objek-objek 

berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut, menerapkan 

konsep secara algoritma, menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 

matematika dan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika)  

Hasil dan Pembahasan  
Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Software Geogebra melalui model pembelajaran 

Discovery Learning  dilaksanakan pada hari Sabtu, 08 April 2017 dengan materi grafik fungsi 

kuadrat di SMKN Mubarkeya, Aceh Besar.  

Materi yang diambil dalam uji coba ini adalah Fungsi Kuadrat. Materi Fungsi Kuadrat  dapat 

disesuaikan dengan model Discovery Learning  berbantuan Sofware Geogebra  yaitu siswa 

mencoba menemukan sendiri gambar grafik fungsi kuadrat menggunakan Software sesuai dengan 

karakteristik koefisien. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, 

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk 

menemukan beberapa konsep atau prinsip.  Akibat yang diperoleh dari aktivitas model 

pembelajaran Discovery Learning  dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gambar grafik 

fungsi kuadrat. 

Kegiatan pembelajaran dikelompokkan dalam fase sesuai dengan model pembelajaran Discovery 

Learning , yaitu sebagai berikut: 

Fase 1: Stimulasi 

Gambar 1. Guru Menumbuhkan Minat/Motivasi Siswa (Fase-1: Stimulation) 

Pada kegiatan inti, siswa dibagi atas 4 kelompok. Peneliti membagi siswa dalam kelompok secara 

acak. Dimana dalam Kurikulum 2013 Pendekatan yang digunakan adalah Scientific, dan LAS 

yang disusun mengikuti prosedur scientific, dimana langkah kegiatan dalam penemuan konsep 

grafik fungsi kuadrat berdasarkan karakteristik koefisien membutuhkan daya kreatifitas, kritis, 
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pemahaman siswa yang lebih mendalam, sehingga dengan pembagian kelompok secara acak 

diharapkan siswa dapat belajar bersama dalam anggota kelompoknya yang berkemampuan 

bervariasi. Peran guru sebagai fasilitator dapat membimbing siswa secara adil karena tidak hanya 

terfokus kepada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan rendah atau sedang saja. Hingga 

pada akhirnya mereka menemukan pengaruh karakterisitik koefisien terhadap gambar grafik fungsi 

kuadrat. Fase Stimulation (pemberian rangsangan) dilakukan di kegiatan pendahuluan, sedangkan 

Problem Statement (pertanyaan/identifikasi masalah), Data Collection (pengumpulan data), Data 

Processing (pengolahan data), Verification (pembuktian), dan Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi) dilakukan di kegiatan inti. Aktivitas penutup yang dilakukan yaitu 

membimbing siswa membuat kesimpulan, memberikan pertanyaan serta refleksi. 

Fase 2. Problem Statement (pertanyaan/identifikasi masalah) siswa diminta mengamati kasus yang 

diberikan oleh guru. 

Gambar 2. Siswa mengamati perubahan gambar grafik 

Fase 3: Data Collection (pengumpulan data).  Siswa di dalam kelompok mengumpulkan informasi 

terkait permasalahan di LAS.  

Fase 4: Data processing (pengolahan data).  Guru membimbing siswa dalam kelompok untuk 

mendiskusikan masalah di LAS seperti terlihat pada Gambar 3. 

Gambar 3. Guru memberi bimbingan kepada siswa 

Fase 5: verification (pembuktian).  Memeriksa kembali jawaban setelah kegiatan menyelesaikan 

LAS selesai mereka kerjakan.  

Selanjutnya peneliti meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing 

kelompoknya. Awalnya siswa kurang berani unuk maju dengan sukarela, tapi pada akhirnya ada 

salah satu kelompok yang dengan sukarela maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok. Lalu peneliti bertanya mengenai tanggapan kelompok yang lain. Peneliti 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas 

dengan tepuk tangan. Jika jawaban setiap kelompok adalah sama peneliti memberikan 

penghargaan berupa tepuk tangan kepada kelompok tersebut dan langsung memberi penguatan atas 

jawaban siswa. Pada akhir pembelajaran, siswa dan guru peneliti mengambil kesimpulan tentang 

menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan geogebra yang diperoleh hari itu. Selanjutnya 
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guru mengumumkan kelompok terbaik dengan memberikan penghargaan berupa tepuk tangan dan 

pemberian reward berupa hadiah. Dan diakhir pembelajaran siswa menjawab pertanyaan refleksi 

tentang pembelajaran hari itu. Peneliti sangat mengharapkan semua kegiatan pembelajaran berjalan 

lancar sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, namun pada saat pembelajaran 

berlangsung terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti siswa tidak terbiasa belajar 

menggunakan LAS yang menuntut siswa bekerja mandiri dan tidak terbiasa dengan pertanyaan di 

LAS tersebut. Akibatnya guru harus benar-benar membimbing dan menjelaskan jika ada kelompok 

yang kebingungan dan terdapat beberapa siswa yang tidak proaktif di dalam mengerjakan LAS, 

sehingga terdapat kelompok yang tidak menyelesaikan tugas sebagaimana waktu yang telah di 

tentukan. 

Jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan belajar bisa dikategorikan kurang sesuai dengan yang 

diharapkan. Apalagi dilihat dari respon siswa bahwa menurut mereka pertanyaan di LAS terlalu 

rumit bagi mereka. Salah satu yang menjadi kendala berikutnya adalah keterbatasan waktu yang 

dimiliki oleh siswa tersebut dan siswa masih belum terlalu paham. Walaupun siswa mampu 

menjawab LAS dengan baik, namun LAS yang diselesaikan tersebut dengan adanya arahan dan 

bimbingan dari guru. Ada beberapa siswa juga di kelas yang terlihat cepat dalam bernalar. Pada 

model pembelajaran Discovery Learning  guru sebagai fasilitator harus mampu mewadahi semua 

sisi lemah yang dimilki oleh siswa dengan cara mengubah atau merevisi LAS yang akan diberikan 

kepada siswa sehingga pada pelaksanaannya siswa bisa menemukan pemecahan suatu problem 

dari hal yang belum diketahui. Salah satu hasil pengerjaan lembar aktivitas siswa dapat dilihat 

seperti pada Gambar 4 berikut. 

Gambar 4. Jawaban salah satu hasil pengerjaan siswa 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan maka analisis untuk kemampuan pemahaman matematis 

siswa diperoleh pada saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan penilaian sistem PAP 

skala 5 yaitu dengan kriteria yang disajikan pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Sistem PAP Skala 5 

Rentang Nilai Klasifikasi 

              

             

             

             

            

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

Suherman dan Sukjaya (1990:272) 

Berdasarkan lembar jawaban tes siswa dapat dideskripsikan yaitu: tidak ada siswa mendapatkan 

nilai antara 90 s/d 100 (kategori A), 2 siswa mendapatkan nilai antara 75 s/d 90 (kategori B), 5 

siswa mendapatkan nilai antara 55 s/d 75 (kategori C), 5 siswa mendapatkan nilai antara 40 s/d 55 

(kategori D), dan 5 siswa mendapatkan nilai antara 00 s/d 40 (kategori E). Sehingga rata-rata nilai 

seluruh siswa berada antara 40 s/d 55 (kategori D). berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menganalisis karakteristik grafik fungsi 

kuadrat melalui diskusi kelompok dengan berbantuan Software Geogebra termasuk pada kategori 

rendah. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian uji coba dapat disimpulkan bahwa penerapan model Discovery 

Learning  pada materi grafik fungsi kuadrat jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan belajar 

bisa dikategorikan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi dilihat dari respon siswa di 

mana menurut siswa tersebut bahwa pertanyaan di LAS terlalu rumit untuk dipahami. Walaupun 

siswa mampu menjawab LAS dengan baik, namun LAS yang diselesaikan tersebut tidak maksimal 

melainkan dengan adanya arahan dan bimbingan dari guru. Kemudian, penggunaan Software 

Geogebra merupakan pertama kali bagi siswa. Hal ini disebabkan penggunaan Software dalam 

pembelajaran matematis belum pernah digunakan siswa. Selanjutnya kemampuan pemahaman 

matematis siswa juga berada pada kategori rendah. Dinilai dari tes akhir yang diberikan di akhir 

pembelajaran, siswa belum mampu mencapai indikator pemahaman matematis yang diharapkan.  
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Abstrak.  Program for International Assessment (PISA) merupakan salah satu alat 

ukur literasi matematika pada sebuah negara. Hasil PISA dapat merefleksikan 

kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Hasil tes 

PISA tahun 2012 menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia 

(tingkat nasional) masih tergolong rendah. Sebagian besar kemampuan siswa 

Indonesia dalam menyelesaikan soal PISA matematika berada dibawah baseline 

level dua dari enam level. Subjek uji coba ini adalah siswa kelas VIII-5 di SMPN 8 

Banda Aceh sebanyak 22 siswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal PISA sehingga diketahui apakah perlu 

mengembangkan soal-soal setara PISA dalam pembelajaran di sekolah atau tidak. 

22 siswa diberikan tes uraian berupa dua belas soal PISA tahun 2012 yang telah 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Soal-soal yang diberikan adalah tiga soal 

quantity, tiga soal space and shape, tiga soal uncertainly and data, dan tiga soal 

change and relationship. Selain itu, siswa juga diberikan questionare untuk 

mengetahui pengalaman siswa berkenaan dengan soal-soal setara PISA. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal PISA 

masih belum memuaskan. Berdasarkan hasil jawaban siswa diperoleh bahwa 

sebagian besar siswa hanya dapat menjawab satu dari dua belas soal PISA 2012 

dengan benar. Siswa belum terbiasa menyelesaikan soal PISA dalam pembelajaran 

di kelas. Dapat disimpulkan bahwa perlu dikembangkan soal- soal setara PISA 

untuk pembelajaran matematika di sekolah. 

Kata kunci: PISA, Literasi matematika, Pembelajaran Matematika 

Pendahuluan 
Matematika merupakan pelajaran yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Konsep-konsep 

matematika tersusun secara terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling 

sederhana hingga konsep yang paling kompleks. Siswa diharapkan bisa menyelesaikan soal-soal 

matematika dengat sangat baik sehingga mereka mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan 

kreatif (Ruseffendi,1980:50). Kemampuan matematis yang dimaksud adalah 

kesanggupan/kecakapan seorang siswa untuk dapat menyatakan dan menafsirkan gagasan 

matematika secara lisan, tertulis, dan mendemonstrasikan apa yang ada dalam soal matematika 

(Depdiknas., 2003). 

PISA (Program for International Assessment) merupakan tes evaluasi internasional untuk 

mengukur kemampuan literasi matematika, membaca, dan sains dari siswa usia sekitar 15 tahun. 

PISA pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 dan kemudian dilanjutkan setiap tiga tahun 

sekali. Dalam matematika, tujuan PISA adalah untuk mengkaji pemahaman matematika siswa, 

menghubungkan matematika dengan permasalahan dunia nyata, dan sebagai instrumen dalam 

evaluasi mutu pendidikan suatu negara (oecd.org). Indonesia merupakan salah satu anggota OECD 

yang telah aktif mengikuti tes tersebut. Hasil tes PISA 2012 menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa Indonesia dalam memahami matematika masih sangat rendah dibandingkan negara-

negara lain. Pernyataan ini didukung oleh Pellini (2016) yang menyatakan bahwa Indonesia 

mailto:haris.hi@mhs.unsyiah.ac.id
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harus menggunakan sumber pendidikan secara efektif karena Indonesia berada di ranking kedua 

terbawah untuk matematika. Hasil PISA matematika 2015 menunjukkan bahwa nilai PISA 

Indonesia telah sedikit meningkat namun masih jauh dibawah rata-rata OECD (OECD Average). 

Data OECD (2010) menunjukkan bahwa nilai PISA matematika dari sebagian besar siswa 

Indonesia belum mencapai level dua dari enam level. Wijaya (2015) menyatakan bahwa 

rendahnya nilai matematika PISA Indonesia disebabkan oleh kesulitan siswa Indonesia dalam 

memodelkan situasi nyata kedalam bentuk matematika yang terdapat dalam soal PISA. Hasil 

penelitiannya disimpulkan bahwa hanya sebagian besar (10%) buku teks matematika yang 

menggunakan konteks essensial. Artinya, buku-buku teks matematika kita selama ini tidak cukup 

memberikan peluang kepada siswa untuk mengidentifikasi prosedur matematika untuk 

menyelesaikan permasalahan yang context base task. Padahal, untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan matematika seperti yang dituntut oleh PISA, siswa harus 

diberikan permasalahan matematika yang disituasikan dalam bentuk real-world contexts. 

(Lange,2003; NCTM, 2000). 

Selain itu, Wijaya (2015) juga menemukan bahwa guru di Indonesia selama ini menggunakan 

pendekatan directive teaching di dalam pembelajaran, dimana permasalahan konteks yang 

diberikan ke siswa telah dilengkapi prosedur penyelesaiannya oleh guru. Hal ini menyebabkan 

siswa Indonesia menjadi tidak mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang context-based. 

Dalam penerapannya di kelas, permasalahan konteks yang diberikan ke siswa telah ditafsirkan 

sebelumnya oleh guru. Hal ini menyebabkan siswa menjadi tidak mandiri dalam menyelesaikan 

permasalahan yang context-based. Inilah yang menyebabkan siswa kita lemah dalam memodelkan 

permasalahan, mencari solusi matematika, dan menafsirkan permasalahan yang context-based. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal PISA 

sehingga diketahui apakah perlu mengembangkan soal-soal setara PISA dalam pembelajaran di 

sekolah atau tidak. Kegiatan yang dilakukan adalah   menguji kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA yang kontennya meliputi: (a) quantity, (b) space and shape, (c) 

change and relationship, dan (d) uncertainly and data. Hasil penelitian ini akan digunakan dalam 

pengembangan soal-soal matematika model PISA di masa mendatang untuk siswa dalam proses 

pembelajaran. Guru diharapkan dapat menggunakan soal-soal matematika yang setara PISA. 

Metode 

Penelitian ini adalah penelitian uji coba terbatas di mana sejumlah soal PISA tahun 2012 yang 

telah dianalisis kemudian diberikan kepada siswa. Penelitian ini telah dilakukan di SMP Negeri 8 

Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII-5 yang berjumlah 22 orang. 

Adapun prosedur penelitiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pemilihan Soal PISA 

Pada tahap ini soal-soal PISA tahun 2012 diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Soal-soal 

tersebut dikelompokkan berdasarkan konten (quantity, change and relationship, space and shape, 

uncertainly and data) dan konteknya. Selanjutnya, dipilih dua belas soal untuk diberikan tes 

kepada siswa. Dua belas soal tersebut adalah tiga soal quantity, tiga soal space and shape, tiga 

soal change and relationship, dan tiga soal uncertainly and data. 

Pelaksanaan Tes Siswa 
Pelaksanaan tes siswa telah dilakukan pada 29 April 2017 di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Subjek 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII-5 yang berjumlah 22 orang. Instrumen yang 

digunakan adalah dua belas soal PISA tahun 2012 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Selain itu, peneliti juga memberi questionare kepada siswa yang bertujuan untuk mengetahui 

pengalaman siswa berkenaan dengan soal-soal setara PISA. 
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Penilaian Hasil Kerja Siswa 
Pada tahap ini hasil jawaban siswa diperiksa dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah 

dibuat sebelumnya. Data tersebut kemudian dianalisis pemahaman siswa berdasarkan konten 

dan konteksnya. Hasil questionare kemudian dianalisis dan dideskripsikan. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan literatur PISA masing-masing konten terbagi menjadi empat konteks yaitu: konteks 

personal, konteks pekerjaan, konteks masyarakat, dan konteks ilmiah. Setelah dikelompokkan, 

ma ka dipilih dua belas buah soal yang diberikan kepada siswa (test) di sekolah. Untuk 

konten quantity dipilih tiga soal yaitu: satu soal untuk konteks personal, satu soal konteks ilmiah, 

dan satu soal konteks masyarakat. Untuk konteks pekerjaan untuk konten quantity tidak ada 

dalam soal PISA 2012 setelah dianalisis. Pada konten space and shape dipilih tiga soal yaitu satu 

soal untuk konteks pekerjaan, satu soal konteks ilmiah, dan satu soal konteks masyarakat. Untuk 

konteks personal untuk konten space and shape tidak ada dalam soal PISA 2012 setelah 

dianalisis. Pada konten change and relationship dipilih tiga soal, yaitu satu soal untuk konteks 

personal, satu soal untuk konteks masyarakat, dan satu soal untuk konteks ilmiah. Untuk konteks 

pekerjaan untuk konten change and relationship tidak ada dalam soal PISA 2012 setelah 

dianalisis. Pada konten uncertainly and data dipilih tiga soal, yaitu: satu soal untuk konteks 

personal, satu soal untuk konteks pekerjaan, dan satu soal untuk konteks masyarakat. Untuk 

konteks pekerjaan tidak ada dalam soal PISA tahun 2012 setelah dianalisis. 

Tes soal PISA tersebut di atas telah diberikan kepada siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 8 pada 

tanggal 29 April 2017.  Jumlah siswa yang mengikuti tes adalah 22 orang. Siswa diberi kode 

mul ai dari A1, A2, dan seterusnya hingga A22. Setiap siswa diberikan dua belas soal PISA 2012 

yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Soal nomor satu, dua, dan tiga untuk konten 

quantity, soal nomor empat, lima, dan enam untuk konten space and shape, soal nomor tujuh, 

delapan, dan sembilan untuk konten change and relationship, dan soal nomor sepuluh, sebelas, 

dan dua belas untuk konten uncertainly and data. Penilaian hasil kerja siswa dilakukan dengan 

cara menggunakan rubrik penilaian yang nilainya dari 0 sampai dengan 10 untuk setiap soal. Hasil 

kerja siswa ditunjukkan pada Tabel 1 berikut. 

Hasil yang diperoleh nilai tertinggi siswa dari kemampuan masing-masing siswa adalah 1,75. Ada 

dua siswa atau 9,09% yang mencapai nilai rata-rata. Selain itu, dua orang siswa yang mendapatkan 

nilai diantara 1 dan 1,75. Empat orang siswa yang mendapatkan nilai diantara 0,75 dan 1. 

Siswa -siswa tersebut mendapatkan nilai 0,83 (tiga siswa) dan 0,92 (satu siswa). Kemudian, satu 

siswa mendapat 0,75, empat siswa mendapat 0,67, dan dua siswa mendapat 0,58. Untuk nilai 

terendah ada lima orang siswa yang mendapat nilai 0. Data tersebut menunjukkan bahwa nilai 

masing-masing siswa dalam mengerjakan soal PISA dari nilai nol sampai sepuluh berada dibawah 

nilai dua. 

Jika dilihat dari nilai rata-rata siswa dalam mengerjakan masing masing soal dan konten dari dua 

belas soal yang diberikan rata-rata siswa hanya bisa menjawab soal nomor satu dengan rata-rata 

5,18 dari dua puluh dua siswa. Pada konten quantity rata-rata tertinggi adalah 5,18 dan rata-rata 

terendah adalah 0. Pada konten space and shape rata-rata tertinggi adalah 0,64 dan rata-rata 

terendah adalah 0. Untuk konten change and relationship rata-rata tertinggi adalah 0,14 dan 

terendah adalah 0. Untuk konten uncertainly and data rata-rata tertinggi adalah 1,23 dan 

terendah adalah 0. Dan dari dua belas soal yang telah diberikan nilai rata- rata kelas adalah 0,68. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VIII-5 dalam mengerjakan soal PISA 

masih tergolong rendah. 
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Tabel 1. Hasil kerja siswa

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nilai 

rata-

rata 
Kode 

siswa 
Quantity 

Space and 

Shape 

Change and 

Relationship 

Uncertainly and 

Data 

A1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 8 0 7 1,75 

A2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,92 

A3 8 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 1,75 

A4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,83 

A5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,83 

A6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 

A7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 

A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42 

A14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 

A15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,83 

A16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7,5 1,21 

A17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 

A18 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,58 

A19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 1,38 

A20 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,58 

A21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 

A22 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0,5 

Nilai 

rata-

rata 

5,18 0,18 0 0,23 0 0,64 0,14 0,14 0 0,45 0 1,23 0,68 

Analisis jawaban siswa 

Setelah menganalisis jawaban siswa maka selanjutnya diambil empat sampel jawaban siswa. 

Jawaban tersebut dipilih karena empat kertas jawaban tersebut menarik perhatian peneliti dan 

perlu untuk ditulis. Sampel yang pertama adalah jawaban siswa yang tidak menjawab soal sama 

sekali. Ada empat siswa yang mendapat nilai ini seperti yang pada tabel 1 namun dipilih satu. 

Sampel dua dan tiga merupakan sampel dua orang siswa yang rata-rata menjawab soal nomor 

satu. Sedangkan untuk sampel terakhir merupakan salah satu sampel jawaban siswa yang salah 

dalam menjawab. Sampel ini dipilih karena siswa tersebut salah dalam menerapkan konsep 

matematika. Berikut ini adalah sampel soal PISA tahun 2012 yang telah diberikan kepada siswa 

yaitu soal nomor satu dan nomor tujuh dan gambar hasil kerja siswa dalam menyelesaikan soal 

tersebut. 

No. 1 (p 1) Quantity (Personal) 
Sebuah memori USB adalah perangkat penyimpanan komputer portabel kecil. Ivan memiliki 

sebuah memori USB yang menyimpan data musik dan foto. USB tersebut memiliki kapasitas 1 
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GB (1000 MB). Gambar 1 di bawah menunjukkan status penyimpanan memori USB saat ini. 

Gambar 1. Status memori USB 

Ivan ingin mentransfer album foto sebesar 350 MB ke memory USB, tetapi tidak cukup ruang 

kosong pada memori USB. Sementara ia tidak ingin menghapus semua foto yang ada dalam USB, 

ia ingin menghapus maksimum dua album musik saja. Memori USB Ivan berisi album musik 

sepert i pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Memory USB Album Musik 

Album Ukuran 

Album 1 100 MB 

Album 2 75 MB 

Album 3 80 MB 

Album 4 55 MB 

Album 5 60 MB 

Album 6 80 MB 

Album 7 75 MB 

Album 8 125 MB 

Jika dengan menghapus paling banyak dua album musik apakah mungkin (Ya atau Tidak) Ivan 

memiliki cukup ruang pada memori USB untuk menambahkan album foto? Tunjukkan 

perhitungan untuk mendukung jawaban Anda secara detail.  

Jawaban dari salah satu siswa untuk soal nomor 1 di atas ditunjukkan pada Gambar 2. Pada 

gambar tersebut terlihat bahwa siswa tersebut telah menyelesaikan soal tersebut dengan benar 

dengan memilih album 1 dan 8 untuk dihapus. 
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Gambar 2. Foto jawaban siswa 

Berdasarkan data yang diperoleh (lihat Tabel 1) bahwa rata-rata siswa hanya bisa menjawab soal 

nomor satu konten quantity dengan nilai rata-rata 5,18. Nilai rata-rata tersebut merupakan nilai 

rata-rata tertinggi dibandingkan dengan sebelas soal lainnya.  Hal ini kemungkinan bahwa siswa-

siswa tersebut sudah pernah dapat mendapatkan soal seperti nomor satu sebelumnya. 

Sementara untuk soal -soal lainnya siswa kurang mampu menjawab. Selain itu, lima orang siswa 

tidak bisa menjawab sama sekali. 

Hasil jawaban kuisioner dari siswa ditunjukkan pada Tabel 3. Sebagaimana yang terlihat pada 

tabel tersebut ada empat komponen yang ingin dilihat. Komponen yang pertama adalah peneliti 

ingin melihat pengalaman siswa apakah sebelumnya pernah mendapatkan soal seperti PISA dalam 

pembelajaran. Ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang guru dalam memberikan soal 

Komponen kedua tentang tingkat kepercayaan siswa dalam menjawab soal. Ini untuk melihat 

Komponen ketiga tentang bahasa yang digunakan dalam soal. Ini untuk melihat keterbacaan dan 

kejelasan soal. asil questionare menunjukkan bahwa soal-soal PISA tergolong sulit dan belum 

pernah mereka mendapatkan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika 

kelas tersebut bahwa siswa belum pernah diberikan soal tantangan seperti PISA. Hal ini 

dikarenakan bahwa di sekolah tersebut belum ada buku berisi soal-soal seperti PISA. 
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Tabel 3. Hasil Questionare Siswa 

Kode 
siswa 

Komponen Questionare 

Apakah kamu 

pernah 

mendapatkan soal 
seperti ini 

sebelumnya ? 

Nomor 

berapakah 

kamu yakin 
benar 

jawabannya ? 

Apakah Bahasa soal 

mudah dimengerti ? 

Materi matematika apa saja 

yang digunakan ? 

A1 Tidak pernah No 12 

Tidak mengerti dan tidak 

bisa menjawab soal 

tersebut 

Phytagoras,luas 

permukaan, 

grafik,penjumlahan, dll. 

A2 Pernah tapi jarang No 1 dan 12 Agak Susah 
Perbandingan, 

Pertambahan, Lingkaran 

A3 
Pernah, Tapi 

jarang diberikan 
No 1, 6, dan 7 Tidak terlalu mudah 

dimengerti 

Perbandingan dan 

pengolahan data 

A4 Belum pernah No 1 Ya, sedikit mudah 
Perbandingandan 

penjumlahan 

A5 Belum pernah No 1 Sedikit mudah dimengerti 
Perbandingan dan 

penjumlahan 

A6 Belum pernah No 1 Kurang dimengerti 
Perbandingan dan 

pertambahan 

A7 Belum pernah No 1 
Agak susah dan kurang 

dimengerti 
Penjumlahan dan lain-lain 

A8 Belum pernah Tidak satupun Tidak, susah Tidak ada materi 

A9 Belum pernah Tidak satupun Tidak, susah Tidak ada materi 

A10 Belum pernah Tidak ada Tidak mudah dimengerti Tidak ada materi 

A11 Belum pernah 
Tidak 

menjawab 
Tidak menjawab Perkalian 

A12 Tidak pernah Tidak ada Susah Tidak ada materi 

A13 Tidak pernah No 1 Susah dimengerti 
Perbandingan, perkalian, 

dan penjumlahan 

A14 Belum pernah No 1 Susah dimengerti 
Perbandingan dan 

penjulmalan 

A15 Belum pernah 
Tidak 

menjawab 
Tidak menjawab Tidak menjawab 

A16 Pernah No 1 Mudah 
Materi yang pernah 

diajarkan 

A17 Belum pernah No 1 
Lumayan susah 

dimengerti 

Penjumlahan dan 

pengurangan 

A18 Belum pernah No 1 
Lumayan susah 

dimengerti 

Penjumlahan dan 

pengurangan 

A19 Tidak pernah No 1 dan 12 
Bahasa soal mudah 

dimengerti 
Grafik dan penjumlahan 

A20 Belum pernah No 1 Sedikit atau lumayan 
Penjumlahan dan 

pengurangan 

A21 Belum pernah No 1 Sulit dimengerti 
Perbandingan, 

penjumlahan, dll 

A22 Tidak pernah No 6 dan 9 

Bahasa soal mudah namun 

jawabannya susah karena 

belum pernah belajar 
sebelumnya 

Phytagoras 

Hasil penelitian ini serupa dengan data dari OECD (2010) yang menunjukkan bahwa siswa kita 

masih sangat lemah kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal PISA. Data yang diperoleh 

juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya (2015) dimana siswa 

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang context based seperti yang 

diharapkan di PISA. Dari hasil questionaire menunjukkan bahwa sebahagian besar siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami soal. Ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa 
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rendah sehingga siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal PISA. Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Wijaya (2017) dimana kemampuan 

literasi siswa rendah. Melihat fenomena tersebut maka perlu dikembangkan soal-soal seperti PISA 

sehingga guru dapat memberikan soal-soal seperti PISA didalam pembelajaran. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uji coba soal PISA tahun 2012 di kelas VIII-5 SMP Negeri 8 Banda Aceh dan 

analisis data diperoleh bahwa rata-rata siswa hanya bisa menjawab soal no 1 dari 12 soal dengan 

rata- rata 5,18 dengan benar. Nilai rata-rata kelas adalah 0,68 dari sepuluh. Selain itu, 86,36 % 

siswa mengatakan bahwa mereka belum pernah diberikan soal seperti PISA sebelumnya oleh guru 

mereka didalam pembelajaran. Oleh karena itu maka perlu dikembangkan soal-soal seperti PISA 

didalam pembelajaran untuk semua konten dan konteks. 
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Abstrak:  Siswa belum terbiasa belajar dengan permasalahan matematis yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak pada pemahaman 

matematis siswa, karena pemahaman matematis merupakan landasan penting untuk 

berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan 

sehari-hari. Begitu pula dengan penerapan IT yang begitu penting untuk 

menumbuhkan minat dan wawasan siswa, misalnya Software yang dapat membantu 

menumbuhkan kemampuan matematis siswa melalui ilustrasi-ilustrasi yang 

ditampilkan dalam Software tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pemahaman matematis siswa pada materi geometri dengan model PBL 

berbantuan Software Geogebra di SMA Negeri 1 Banda Aceh.  Subjek dalam 

penelitian ini yaitu lima orang siswa yang dipilih berdasarkan skor pemahaman 

matematis. Instrumen yang digunakan yaitu tes pemahaman matematis. Data 

dianalisis berdasarkan indikator-indikator pemahaaman matematis. Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat satu orang berada pada kategori sangat tinggi, tiga orang 

pada kategori tinggi, dan satu orang berada pada kategori cukup, hasil rata-rata skor 

81. Berdasarkan beberapa siswa yang dijadikan sampel pada penelitian ini terlihat

bahwa sebagian besar siswa sudah mampu menguasai soal yang memuat semua 

indikator pemahaman matematis sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

matematis siswa sudah baik. Implikasi dari penelitian ini yaitu pembelajaran dengan 

model PBL berbantuan Geogebra dapat dijadikan sebagai alternatif/inovasi dalam 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan pemahaman matematis siswa. 

Kata kunci: Pemahaman matematis, Model PBL, Software Geogebra 

Pendahuluan 
Matematika merupakan salah satu ilmu yang dipelajari di jenjang pendidikan. Mempelajari 

matematika dianggap penting karena dapat meningkatkan proses berpikir siswa menjadi lebih aktif 

dan kritis. Matematika mempunyai sifat yang abstrak yang terdiri dari fakta, operasi atau relasi, 

konsep dan prinsip (Abdul, 2008). Sehingga, untuk mempelajari matematika diperlukan 

pemahaman konsep yang baik. Sebelum memahami suatu konsep dalam matematika, maka 

diperlukan pemahaman konsep lain yang terkait. Sehingga, untuk memahami suatu konsep yang 

baru diperlukan pemahaman konsep sebelumnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya memahami 

suatu konsep yang sederhana karena dari pemahaman konsep yang sederhana itulah berangkatnya 

suatu pemahaman konsep yang lebih abstrak. 

Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut Sumarmo (2012) yaitu 1) memahami konsep 

matematika dan mengaplikasikannya secara tepat dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan 

penalaran dalam melakukan manipulasi matematika untuk membuta generalisasi dan menyusun 

bukti, 3) memecahkan masalah, 4) mengkomunikasikan gagasan, 5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan. Memiliki kemampuan pemahaman terhadap konsep 

matematika adalah aspek kunci dalam belajar matematika. Kemampuan pemahaman akan 

mengarahkan peserta didik untuk mampu menerapkan konsep yang tepat dalam menyelesaikan 

mailto:hendrasusanto94@gmail.com
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masalah. Kemampuan pemahaman konsep menurut Sanjaya (2009) adalah kemampuan siswa 

berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran yang mampu mengungkapkan kembali konsep 

tersebut dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu 

mengaplikasikan konsep sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Semua materi 

matematika yang ada disekolah mengandung aspek pemahaman konsep karena kemampuan 

tersebut merupakan hal mendasar dalam belajar matematika (Wardani, 2011). 

NCTM (2000) menyebutkan bahwa pemahaman matematik merupakan aspek yang sangat penting 

dalam prinsip pembelajaran matematika. Sehingga untuk mencapai pemahaman yang bermakna 

maka pembelajaran matematika harus diarahkan pada pengembangan kemampuan koneksi 

matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu sama 

lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan menggunakan matematik dalam konteks di 

luar matematika. Pemahaman konsep dalam dalam proses pembelajaran matematika dianggap 

penting karena pemahaman konsep merupakan landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Menurut Schoenfeld (1992) berpikir 

secara matematik berarti (1) mengembangkan suatu pandangan matematik, menilai proses dari 

matematisasi dan abstraksi, dan memiliki kesenangan untuk menerapkannya, (2) mengembangkan 

kompetensi, dan menggunakannya dalam pemahaman matematik. 

Sejalan dengan hal di atas, Depdiknas (2003) mengungkapkan bahwa, pemahaman konsep 

merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai 

dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang 

dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut Skemp dan 

Pollatsek (Sumarmo, 1987), terdapat dua jenis pemahaman konsep yaitu pemahaman instrumental 

dan pemahaman rasional. Pemahaman instrumental dapat diartikan sebagai pemahaman atas 

konsep yang saling terpisah dan hanya rumus yang dihafal dalam melakukan perhitungan 

sederhana, sedangkan pemahaman rasional termuat satu skema atau strukstur yang dapat 

digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas. Suatu ide, fakta, atau prosedur matematika 

dapat dipahami sepenuhnya jika dikaitkan dengan jaringan dari sejumlah kekuatan koneksi. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep dan penalaran 

matematis siswa masih rendah. Mullis, Martin, Smith, Garden, Gregory, Gonzalez, dan O'Connor 

(2003) mendukung pendapat tersebut dan menyatakan bahwa sebagian besar pembelajaran 

matematika saat ini belum berfokus pada pengembangan kemampuan pemahaman matematis. Hal 

tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian Riyanto (2011) yang menyatakan bahwa kemampuan 

pemahaman siswa masih belum dijadikan tujuan dalam pembelajaran matematika. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami dan memaknai matematika sudah dirasakan 

sebagai masalah yang cukup pelik dalam pengajaran matematika di sekolah. Permasalahan ini 

muncul sudah cukup lama dan agak terabaikan karena kebanyakan guru matematika dalam 

kegiatan pembelajaran berkonsentrasi mengejar skor Ujian Akhir Nasional (UAN) agar mendapat 

nilai yang maksimal. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran biasanya difokuskan untuk melatih 

siswa terampil menjawab soal matematika, sehingga penguasaan dan pemahaman matematika 

siswa terabaikan. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pemahaman siswa dalam matematika 

menurut hasil survey IMSTEP-JICA (2000) bahwa dalam pembelajaran matematika guru terlalu 

berkonsentrasi pada hal-hal yang prosedural dan mekanistik, pembelajaran berpusat pada guru, 

konsep matematika disampaikan secara informatif, dan siswa dilatih menyelesaikan banyak soal 

tanpa pemahaman yang mendalam. Akibatnya, kemampuan penalaran dan kompetensi strategis 

siswa tidak berkembang sebagaimana mestinya.  

Salah satu materi matematika yang diajarkan di SMA khususnya di kelas X pada semester 2 adalah 

materi dimensi tiga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh banyak orang, sebagian 

besar dari mereka mengatakan bahwa dimensi tiga merupakan materi yang cukup sulit untuk 
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dipahami dan sebagian besar siswa tidak menyukai materi ini. Salah satunya menurut Jiang 

(Purbasari, 2013) menyatakan bahwa geometri merupakan salah satu bidang dalam matematika 

yang sangat lemah diserap oleh siswa di sekolah. Hal tersebut dikarenakan dalam materi ini siswa 

tidak hanya dituntut untuk mampu memvisualisasikan bangun yang ada pada soal ke dalam bentuk 

tiga dimensi saja melainkan juga kemampuan pemahaman matematisnya juga perlu ditingkatkan. 

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di mana dalam pembelajaran 

matematika siswa dituntut untuk memiliki kemampuan pemahaman matematis yang baik, tapi 

kenyataannya kemampuan pemahaman matematis siswanya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya strategi guru dalam memilih model pembelajaran yang belum 

sesuai. 

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalan di atas, yaitu dengan menerapkan 

model problem based learning (PBL) berbantuan Software Geogebra. Model PBL merupakan 

model pembelajaran yang berorientasi dari masalah kontekstual. Hal ini sangat cocok pada materi 

geometri yang banyak pengaplikasiannya pada kehidupan nyata. Menurut Duch (Kurikulum 

Teknologi Pendidikan UNJ, 2014) Problem Based Learning (PBL) adalah metode pengajaran yang 

bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir 

kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Sementara itu Bound 

dan Feletti mendefinisikan pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan kearah 

penataan pembelajaran yang melibatkan para peserta didik untuk menghadapi permasalahan 

melalui praktik nyata seesuai dengan kehidupan sehari-hari (Riyanto, 2012).  

Sedangkan dengan penerapan Softwarte Gogebra didukung dari salah satu tujuan yang ingin 

dicapai pada Kurikulum 2013 adalah adanya pengintegrasian IT dalam pembelajaran. Hal ini 

berdasarkan Permendikbud Nomor 81A (2013) menuntut adanya integrasi IT dalam proses 

pembelajaran. Akan tetapi pada buku kurikulum 2013 tidak semua materi tersedia langkah 

pengintegrasi penggunaan IT. Softwarte Gogebra merupakan salah satu program komputer 

(Software) yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Geogebra 

dikembangkan oleh Markus Hohenwarter pada tahun 2001. Menurut Hohenwarter (2008),   

Geogebra adalah program komputer (Software) untuk membelajarkan matematika khsusunya 

geometri dan aljabar. Menurut Hohenwarter (2008), program Geogebra sangat bermanfaat bagi 

guru maupun siswa. Menurut Lavicza (Hohenwarter, 2010), sejumlah penelitian menunjukkan 

bahwa Geogebra dapat mendorong proses penemuan dan eksperimentasi siswa di kelas. 

Pemanfaatan program Geogebra memberikan beberapa keuntungan, di antaranya adalah sebagai 

berikut: (1) Lukisan-lukisan geometri yang biasanya dihasilkan dengan dengan cepat dan teliti 

dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka, (2) Adanya fasilitas animasi 

dan gerakan-gerakan manipulasi (dragging) pada program Geogebra dapat memberikan 

pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri, (3) Dapat 

dimanfaatkan sebagai balikan/evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar, 

(4) Mempermudah guru/siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada 

suatu objek geometri.  Berdasarkan penelitian Embacher (Hohenwarter, 2008), siswa memperoleh 

manfaat lebih dari pemanfaatan program Geogebra. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian 

Nurmayan (2015) yang menyimpulkan bahwa Peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran matematika berbantuan geogebra lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi geometri 

dengan model PBL berbantuan Software Geogebra?”. 

Metode  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman matematis siswa pada 

materi geometri dengan model PBL berbantuan Software Geogebra. Subjek penelitian ini adalah 

https://www.facebook.com/seminarpbl?fref=nf
https://www.facebook.com/seminarpbl?fref=nf
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siswa kelas X-MIA-1 di SMA Negeri 1 Banda Aceh sebanyak 30 siswa. Pengambilan subjek 

dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiyono (2015) teknik purposif 

adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang 

dimaksud adalah sumber data yang dapat menjawab tentang apa yang diharapkan sehingga akan 

memudahkan peneliti. Bungin (2010) juga menyatakan bahwa teknik purposif merupakan teknik 

pengambilan informan pada penelitian kualitatif dengan cara menentukan kelompok peserta sesuai 

dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian, sehingga terpilihlah 5 siswa yang 

akan dianalisis kemampuan pemahaman matematisnya. Sampel yang dipilih yaitu siswa yang 

mewakili masing-masing nilai akhir yang mereka peroleh, yaitu siswa yang memperoleh nilai 69, 

75, 81, 88, dan 94. Hal ini disesuaikan dengan pedoman yang disajikan dalam Tabel 1 di bawah 

ini.  
Tabel 1. Pemberian skor soal kemampuan pemahaman matematis 

No Indikator Ketentuan Skor Nomor soal 

1. Menyatakan

ulang sebuah

konsep

a. Tidak menjawab 0 

1.db. Menyatakan ulang konsep tapi salah 1 

c. Menyatakan ulang konsep dengan benar 2 

2. Mengklasifikas

ikan objek-

objek menurut

sifat-sifat

tertentu

a. Tidak menjawab 0 

1.c

b. Mengklasifikasikan objek-objek

menurut sifat-sifat tertentu tetapi tidak

sesuai dengan konsepnya.

1 

c. Mengklasifikasikan objek-objek

menurut sifat-sifat tertentu sesuai

dengan konsepnya.

2 

3. Memberikan

contoh dan

non-contoh

dari konsep

a. Tidak menjawab 0 

1.bb. Memberikan contoh dan non-contoh dari

konsep tetapi salah

1 

c. Memberikan contoh dan non-contoh dari

konsep dengan benar

2 

4. Menyajikan

konsep dalam

berbagai

bentuk

representasi

matematis

a. Tidak menjawab 0 

1.a
b. Menyajikan konsep dalam berbagai

bentuk representasi matematis tetapi

salah

1 

c. Menyajikan konsep dalam berbagai

bentuk representasi matematis dengan

tepat

2 

5. Mengembangk

an syarat perlu

dan syarat

cukup suatu

konsep

a. Tidak menjawab 0 

2.a
b. Mengembangkan syarat perlu dan syarat

cukup suatu konsep tetapi salah

1 

c. Mengembangkan syarat perlu dan syarat

cukup suatu konsep dengan benar

2 

6. Menggunakan,

memanfaatkan,

dan memilih

prosedur atau

operasi tertentu

a. Tidak menjawab 0 

2.b

b. Menggunakan, memanfaatkan, dan

memilih prosedur atau operasi tertentu

tetapi salah

1 

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan

memilih prosedur atau operasi tertentu

dengan benar

2 

7. Mengaplikasik

an konsep atau

algoritma

pemecahan

masalah.

a. Tidak menjawab 0 0 1.e

2.cb. Mengaplikasikan konsep atau algoritma

pemecahan masalah tetapi tidak tepat

1 1 

c. Mengaplikasikan konsep atau algoritma

pemecahan masalah dengan tepat

2 2 
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Selain itu, untuk keperluan mengklasifikasikan kualitas pemahaman matematis siswa, peneliti 

menggunakan penilaian sistem PAP skala 5 (Suherman, 2001) yaitu dengan kriteria seperti yang 

disajikan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Sistem Skala Penskoran 

(Suherman, 2001) 

Hasil dan Pembahasan  
Pembelajaran dengan model PBL mengharapkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

ide mereka sendiri. Sehingga siswa diharuskan untuk menggali semua informasi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan.  Gambar 1 berikut merupakan salah satu hasil 

jawaban siswa terhadap permasalahan yang diberikan. 

Gambar 1. Hasil jawaban siswa tentang kemampuan pemahaman matematis 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan indikator pemahaman matematis siswa yang 

ditetapkan oleh NCTM (1989) maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Indikator Pemahaman Matematis 

No Subjek 

Indikator 
Total 

skor 

Nilai 

Akhir a b c d e f G g 

1.d 1.c 1.b 1.a 2.a 2.b 1.e 2.c

1 S1 2 2 1 2 2 2 2 1 14 88 

2 S2 2 2 1 
2 1 1 1 1 

11 
69 

3 S3 2 2 2 
2 2 2 1 2 

15 
94 

4 S4 1 2 2 
2 1 1 1 2 

12 
75 

5 S5 2 1 1 
2 2 2 1 2 

13 
81 

Rata-rata Nilai Akhir 81 

Keterangan:  a= indikator 1 1.a = soal nomor 1 a dan seterusnya

Nilai Kriteria 

90-100 

75-89 

55-74 

40-54 

0-39 

Sangat Tinggi (ST) 

Tinggi (T) 

Cukup (C) 

Rendah (R) 

Sangat Rendah (SR) 



108 

Selain itu, hasil persentase kemampuan pemahaman matematis siswa dapat dilihat pada Tabel 4 

berikut. 

Tabel 4. Persentase Kemampuan Pemahaman Matematis 

Nilai Kriteria Jumlah Persentase 

90-100 

75-89 

55-74 

40-54 

0-39 

Sangat Tinggi (ST) 

Tinggi (T) 

Cukup (C) 

Rendah (R) 

Sangat Rendah (SR) 

1 orang 

3 orang 

1 orang 

20% 

60% 

20% 

(Suherman, 2001) 

Jika dilihat dari data di atas maka dapat dideskripsikan berdasarkan masing-masing soal dan 

berdasarkan indikator pemahaman matematis, yaitu untuk nomor 1.a yang memuat indikator 

tentang “menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis” terlihat bahwa semua 

siswa dapat menjawab dengan sempurna yaitu dengan memperoleh skor maksimal 2, hal ini berarti 

tidak ada kendala pada indikator ini. Dapat dsimpulkan bahwa siswa mampu menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematis. Soal nomor 1.b yang memuat indikator tentang 

“memberikan contoh dan non-contoh dari konsep” terdapat 2 orang siswa yang menjawab dengan 

lengkap dan benar dan ada 3 orang siswa yang sudah berusaha menjawab tetapi masih salah, hal 

ini terlihat dari hasil jawaban siswa tersbeut di mana masih ada beberapa yang masih salah dalam 

menafsirkan mana yang merupakan titik dan mana yang bukan titik pada bangun ruang. Untuk 

indikator ini dapat di katakan bahwa sebagian siswa sudah bisa memberikan contoh dan bukan 

contoh pada materi geomerti. Soal nomor 1.c yang memuat indikator tentang “mengklasifikasikan 

objek-objek menurut sifat-sifat tertentu” 4 siswa menjawab dengan sempurna dan ada 1 orang 

yang sudah berusaha menjawab namun hasilnya belum sempurna, untuk soal ini dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa sudah dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu pada materi geometri. Soal nomor 1.d yang memuat indikator tentang “menyatakan ulang 

sebuah konsep” 4 orang siswa dapat menjawab soal ini dengan lengkap dan benar dan 1 orang 

siswa sudah berusaha menjawab tetapi hasilnya belum benar dan lengkap. Soal ini dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa sudah mampu dalam menyatakan ulang sebuah konsep. Soal nomor 

1.e yang memuat indikator tentang “mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah”

semua siswa sudah menjawab soal ini, di mana ada 4 orang siswa yang menjawab pertanyaan ini 

namun jawabannya masih belum lengkap dan ada 1 orang siswa yang sudah menjawab dengan 

lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa masih kesulitan dalam 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah pada soal ini. Setidaknya semua siswa 

sudah berusaha menjawab meskipun hasilnya belum benar semua. Soal nomor 2.a yang memuat 

indikator tentang “mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep” terdapat 3 orang 

siswa yang menjawab dengan tepat dan benar, ada 2 orang siswa yang menjawab tetapi masih 

salah. Siswa yang sudah berusaha menjawab tetapi hasil belum benar ini dikarenkan siswa bingung 

dengan soal hal ini tunjukkan dari beberapa siswa yang menanyakan soal tersebut. Dalam soal ini 

beberapa siswa sudah mampu mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Soal 

nomor 2.b yang memuat indikator tentang “menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur 

atau operasi tertentu” terdapat 3 orang siswa yang menjawab dengan benar, 2 menjawab salah. 

Soal ini siswa yang mendapat skor rendah pun sudah bisa menjawab meskipun hasilnya belum 

begitu sempurna. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa sudah mampu menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu dalam menyelesaikan soal ini. Soal 

nomor 2.c yang memuat indikator tentang “mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah” semua siswa sudah berusaha menjawab soal tersebut, namun tidak semua menjawab 

dengan benar. Ada 3 orang siswa yang menjawab dengan benar dan ada 2 orang siswa yang sudah 

menjawab tapi masih salah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa siswa sudah mampu 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah pada soal ini meskipun semuanya 

belum menjawab dengan benar. Siswa yang memperoleh skor rendah dalam soal ini sudah 
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berusaha namun hasilnya belum begitu sempurna dikarenakan untuk soal ini dibutuhkan 

kemampuan pemahaman matematis yang cukup sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. 

Berdasarkan hasil analisis beberapa jawaban siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

sebagian besar siswa masih mengalami kendala dalam menjawab soal nomor 1.e, di mana soal 

tersebut memuat indikator tentang “mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah”. 

Jika dilihat dari hasil jawaban yang telah dikerjakan siswa sudah dapat mengaplikasikan konsep 

atau algoritma pemecahan masalah tetapi jawabannya masih salah atau belum sesuai dengan 

jawaban yang diharapkan. Sehingga siswa perlu mendapatkan bimbingan yang lebih dari guru 

dalam mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Meskipun dengan cara seperti 

ini pemahaman matematisnya menjadi tidak bermakna, harusnya kemampuan tersebut dibangun 

oleh siswa itu sendiri. Kemampuan pemahaman matematis tidak dapat diberikan dengan paksaan, 

artinya konsep-konsep dan logika-logika matematis diberikan oleh guru, dan ketika siswa lupa 

dengan algoritma atau rumus yang diberikan, maka siswa tidak dapat menyelesaikan persoalan-

persoalan matematika.  

Lemahnya kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

mengakibatkan rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa, karena pemahaman 

matematis menurut Kurikulum (2013) meliputi beberapa indikator salah satunya yaitu indikator 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Di sisi lain, dari beberapa indikator 

pemahaman matematis yang ditetapkan oleh Kurikulum (2013) hampir dari keseluruhan siswa 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini sudah dapat  menjawab soal dengan tepat dan sesuai 

dengan indikator pemahaman matematis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman matematis siswa dengan model berbantuan Geogebra sudah berada pada kategori yang 

diharapkan. Model PBL sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika karena melalui model PBL, kemampuan pemahaman matematis siswa menjadi lebih 

baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amran, Ikhsan, dan Duskri (2016) 

menyatakan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran PBL lebih baik daripada kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional, ditinjau dari keseluruhan dan pengelompokan siswa 

(tinggi, sedang, rendah). 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas, penerapan model PBL berbantuan Software 

Geogebra pada materi geometri jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan belajar bisa 

dikategorikan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika dilihat dari respon siswa yang 

menyatakan banyak siswa yang senang mengikuti pembelajaran dan banyak juga siswa yang sudah 

paham dengan materi yang disampaikan. Hal tersebut juga terlihat dari hasil tes kemampuan 

pemahaman matematis siswa  di- mana ada 20% siswa berada pada kategori sangat tinggi, 60% 

siswa berada pada kategori tinggi dan 20% pada kategori cukup. Rata-rata nilai akhir kemampuan 

pemahaman matematis siswa yaitu 81 dan berada pada kategori tinggi. Berdasarkan beberapa 

siswa yang dijadikan sampel pada penelitian ini terlihat bahwa sebahagian besar siswa sudah 

mampu menguasai soal yang memuat semua indikator pemahaman matematis meskipun pada 

indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah masih belum sesuai dengan 

yang diharapkan, tetapi untuk keenam indikator yang lainnya sudah baik sesuai dengan yang 

diharapkan oleh Kurikulum 2013. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan 

pemahaman matematis siswa SMA Negeri 1 Banda Aceh yang diajarkan dengan  model PBL 

berbatuan geogebra sudah berada pada kategori baik. 
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Abstrak. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memahami konsep matematika. Penerapan model pembelajaran 

penemuan terbimbing (Discovery Learning ) dalam proses pembelajaran matematika 

merupakan salah satu alternatif pemilihan model yang dapat menambah kemampuan 

pemahaman konsep serta mendapat respon positif dari siswa. Model pembelajaran 

Discovery Learning  berakhir dengan proses siswa menemukan konsep materi yang 

dipelajari dan menyimpulkan sendiri temuannya berdasarkan kemampuan 

pemahamannya sendiri. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman matematis peserta didik melalui penerapan model Discovery Learning 

pada pokok bahasan menemukan konsep nilai mutak dan menggambar grafik nilai 

mutlak di kelas X MAN Banda Aceh 1. Subjek dari penelitian ini adalah peserta 

didik kelas X IPS 3 yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 20 perempuan. dan 13 

laki-laki. Instrumen penelitian ini adalah lembar tes pemahaman matematis yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman matematis siswa. Data dianalisis 

berdasarkan indikator pemahaman matematis dengan yaitu: Kemampuan 

menerapkan konsep/ algoritma ke pemecahan masalah, mengklasifikasi objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, mengaitkan berbagai konsep, 

serta memberikan contoh dan counter example dari konsep yang telah dipelajari. 

Hasil penelitian kemampuan pemahaman matematis siswa pada pokok bahasan 

menemukan konsep nilai mutak dan menggambar grafik nilai mutlak secara 

keseluruhan rata-rata tes pemahaman matematis dari 30 peserta didik adalah 77,7 hal 

ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik secara individu menurut kriteria 

pemahaman adalah baik dengan predikat B (Baik). Beberapa peserta didik masih 

lemah pada indikator kemampuan menerapkan konsep/ algoritma ke pemecahan 

masalah, hal ini dapat dilakukan dengan membiasa siswa untuk dapat 

mengkonstruk pembelajaran sendiri dalam memahami dan menemukan konsep 

matematika. Penelitian ini dapat diterapkan dan membiasakan siswa dengan model 

pembelajaran yang bervariasi salah satunya dengan model Discovery Learning . 

Kata kunci: Kemampuan pemahaman matematis, Discovery Learning , konsep nilai 

mutlak, memggambar grafik nilai mutlak 

Pendahuluan 
Matematika adalah ilmu yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

Tanpa peranannya, mungkin saja perkembangan ilmu pengetahuan akan berhenti berkembang. 

Karena peranan yang begitu besar, kemudian matematika dapat dikatakan sebagai ratu dari ilmu 

pengetahuan. Siswa harus memahami konsep-konsep dalam matematika dengan baik dan benar 

agar dapat menerapkan matematika dalam berbagai cabang ilmu lainnya, terutama bagi siswa 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Wahyudin (Riksasusila, 2013) bahwa pada masa sekarang ini para siswa  sekolah menengah 

mesti mempersiapkan diri untuk hidup dalam masyarakat yang menuntut pemahaman dan 

apresiasi terhadap matematika. 
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Pemahaman konsep menjadi salah satu dari beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

siswa dari proses belajarnya (Kemendikbud, 2013). Penjelasan dari Depdiknas dan pendapat 

yang dikemukakan oleh Wahyudin, maka pemahaman konsep menjadi salah satu kompetensi 

yang sangat penting untuk dicapai oleh siswa dari proses pembelajaran yang mereka alami. 

Namun pada kenyataannya, tujuan pembelajaran di Indonesia tersebut belum tercapai dengan 

baik, kebanyakan siswa belum mampu mengembangkan kemampuan pemahaman konsep 

matematisnya. Hal ini terlihat dari hasil survei Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) pada Tahun 2011 dalam bidang matematika dengan salah satu indikator kognitif 

yang dinilai adalah kemampuan siswa untuk memecahkan masalah tidak rutin.  

Indonesia menduduki peringkat 38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386. Sedangkan untuk 

rata-rata persentase kemampuan matematis siswa di Indonesia untuk pengetahuan sebesar 31%, 

penerapan sebesar 23%, dan penalaran sebesar 17% (Mullis, 2012). Sedangkan skor rata-rata 

internasional adalah 500 dan rata- rata persentase Internasional untuk pengetahuan sebesar 49%, 

penerapan sebesar 39%, dan penalaran sebesar 30%. Rendahnya kemampuan dalam hal 

penalaran, penerapan dan   pengetahuan   menunjukkan   bahwa   kemampuan   pemecahan 

masalah matematis siswa masih dikatakan rendah, karena yang dibutuhkan siswa dalam 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah adalah pengetahuan, penalaran dan penerapan 

yang baik. 

Hasil penelitian Wahyudin (Yenni, 2012) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penguasaan 

matematika siswa dalam pelajaran matematika adalah 19,4% dengan simpangan baku 9,8. 
Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa model kurva berkaitan dengan tingkat penguasaan para 

siswa adalah positif (miring ke kiri) yang berarti sebaran tingkat penguasaan siswa tersebut 

cenderung rendah. Wahyudin menjelaskan salah satu alasan sejumlah siswa gagal menguasai 

dengan baik pokok-pokok materi dalam matematika yaitu karena siswa cenderung kurang 

memahami konsep materi yang sudah dipelajari. 

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa adalah pada 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Menurut Yuwono (Noer, 2009) ditinjau dari 

pendekatan mengajar, pada umumnya guru hanya mengajarkan materi yang terdapat di buku 

paket dan kurang mengakomodasi kemampuan siswanya. Hal ini tidak memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyalurkan ide-ide atau gagasan yang dimilikinya dan membuat siswa tidak 

berani untuk berpendapat di dalam kelas sehingga pemahaman konsep matematis siswa masih 

rendah. Seperti yang dikatakan Suherman (2008, hlm. 2) bahwa pemahaman adalah kemampuan 

memaknai sesuatu dengan pertanyaan mengapa, dari mana, atau bagaimana. Oleh sebab itu, 

diperlukan pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan pemahaman konsep matematis siswa. 

Matematika adalah ilmu dasar dari hampir semua mata pelajaran, dan sering digunakan pula 

dalam kehidupan sehari–hari.  Materi nilai harga mutlak merupakan salah satu ilmu yang biasa 

digunakan dalam pembangunan dan konsep jarak.  Materi nilai mutlak adalah materi Dalam 

mempelajari materi harga mutlak ini, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari harga 

mutlak itu sendiri, sehingga kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal baik persamaan 

maupun pertidaksamaan harga mutlak.dengan mempelajari materi harga mutlakjuga, kita bisa 

menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya jika kita ingin menghitung jarak antar 

kota yang satu dengan kota yang lain atau jarak antara dua patok tertentu kita bisa menggunakan 

konsep harga mutlak. 

Menyikapi masalah di atas, maka kegiatan pembelajaran harusnya tidak hanya sekadar 

kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi juga dapat membuat siswa 

memaknai kegiatan belajar itu sendiri dan siswa leluasa dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Seperti yang dikatakan Turmudi (Sofian, 2011) bahwa proses pembelajaran yang hanya sekadar 
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kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, dapat memperkecil kesempatan siswa 

untuk berpendapat, karena peran utama proses pembelajaran tersebut bukanlah siswa, melainkan 

guru. Oleh karena itu, bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematis siswa melalui keleluasaan berpendapat, antara lain dengan 

model   pembelajaran Discovery Learning  (DL). 

Model pembelajaran Discovery Learning  adalah suatu model pembelajaran yang menekankan 

pada kegiatan siswa untuk menemukan sesuatu. Menurut Wilcox (Ratumanan, 2004), dalam 

pembelajaran dengan penemuan, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui 

keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dengan melakukan 

percobaan ataupun observasi. Selain itu, model pembelajaran Discovery Learning  memberi 

keleluasaan bagi siswa untuk mengungkapkan pendapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan, 

karena siswa tidak bergantung pada guru dalam hal memperoleh informasi, tetapi siswa juga dapat 

memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya sebagai sumber informasi (Moedjiono dan 

Dimyati, 1991). 

Model pembelajaran Discovery Learning  berakhir dengan proses peserta didik menemukan 

konsep materi yang dipelajari dan menyimpulkan sendiri temuannya berdasarkan kemampuan 

pemahamannya sendiri. Tugas guru utamanya bukan mentransfer pengetahuan tetapi memfasilitasi 

kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kesempatan aktif belajar dengan cara 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman peserta didik sendiri. Oleh karena 

itu, untuk lebih terarahnya apa yang akan dibahas dalam penelitian ini maka peneliti akan 

membatasi masalah yang akan dibahas yaitu pemahaman konsep matematika siswa melalui model 

Discovery Learning  pada sub pokok bahasan menemukan konsep nilai mutak dan menggambar 

grafik nilai mutlak di kelas X MAN Banda Aceh 1. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemahaman matematis peserta didik dengan 

penerapan model pembelajaran Discovery Learning  pada materi Persamaan Nilai Mutlak di kelas 

X MAN 1 Banda Aceh? 

Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemahaman matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan materi konsep nilai mutlak dan menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak. 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X IPS 3 yang berjumlah 33 orang peserta didik. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa lembar pengamatan sikap siswa dan 

soal tes evaluasi. Tes evaluasi yang berjumlah 4 butir soal berupa test pemahaman matematis yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman matematis peserta didik, dan angket respon 

peserta didik yang digunakan untuk mengetahui tanggapan peserta didik mengenai pembelajaran 

matematika menggunakan model Discovery Learning . 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes pemahaman matematis peserta 

didik yang diberikan pada akhir pembelajaran (post test) dan dianalisis menggunakan Rubrik 

penilaian tes pemahaman matematis seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Rubrik Penilaian Tes Pemahaman Matematis. 

No. Indikator Penilaian Skor 

1. 

Kemampuan menerapkan 

konsep/ algoritma ke 

pemecahan masalah 

1. Tidak menjawab 0 

2. Menjawab, tetapi salah 10 

3. Benar menjawab, tetapi tidak

lengkap
25 

4. Benar menjawab dan lengkap 30 

2. 

Kemampuan mengklasifikasi 

objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

1. Tidak menjawab 0 

2. Menjawab, tetapi salah 5 

3. Benar menjawab, tetapi tidak

lengkap
15 

4. Benar menjawab dan lengkap 20 

3. 

Kemampuan mengaitkan 

berbagai konsep 

1. Tidak menjawab 0 

2. Menjawab, tetapi salah 10 

3. Benar menjawab, tetapi tidak

lengkap
25 

4. Benar menjawab dan lengkap 30 

4. 

Kemampuan memberikan 

contoh dan counter example 

dari konsep yang telah 

dipelajari 

1. Tidak menjawab 0 

2. Menjawab, tetapi salah 5 

3. Benar menjawab, tetapi tidak

lengkap
15 

4. Benar menjawab dan lengkap 20 

Adapun kriteria pemahaman berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014 dapat dilihat seperti 

pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2.  Kriteria pemahaman matematis. 

Skala Predikat 

86-100 Sangat Baik (A) 

70-85 Baik (B) 

56-69 Cukup (C) 

≤ 55 Kurang (D) 

Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan pembelajaran di kelas dilaksanakan sesuai dengan kerangka rancangan model 

pembelajaran Discovery Learning  dengan menggunakan pendekatan saintifik (scientific). 

Kegiatan diawali dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan aktivitas tanya 

jawab antara guru dan peserta didik mengenai apersepsi, motivasi, dan mengenai permasalahan 

yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Guru 

juga menjelaskan bahwa pembelajaran hari ini dilakukan secara berkelompok dengan 

menggunakan model Discovery Learning  dengan pendekatan Scientific.  

Pada kegiatan inti, peserta didik dibagi atas 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Ada 3 

orang yang tidak hadir karena sakit. Peneliti membagi peserta didik ke dalam kelompok secara 

acak. Sehingga dengan pembagian kelompok secara acak diharapkan peserta didik dapat belajar 

bersama dalam anggota kelompoknya yang memiliki kemampuan bervariasi. Guru memberikan 

lembar kerja siswa LKPD yang disusun mengikuti prosedur scientific untuk dikerjakan bersama 

dalam setiap kelompoknya. Kegiatan peserta didik dalam menemukan konsep nilai mutlak dapat 

dilihat seperti pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Kegiatan Siswa Menemukan Konsep Nilai Mutlak 

Peran guru sebagai fasilitator membimbing peserta didik secara sama dan adil karena tidak hanya 

terfokus kepada kelompok peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah atau sedang saja. 

Hingga pada akhirnya mereka dapat memvisualisasi dan menemukan penyelesaian terkait 

permasalahan yang diajukan dalam LKPD.  

Guru berkeliling untuk mengamati, membimbing dan membantu siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami permasalahan yang diberikan guru. Setelah selesai diskusi, beberapa kelompok 

diminta untuk menyajikan hasil  diskusi mereka dipapan tulis dan kelompok yang lain 

memberikan tanggapan serta membandingkan hasil kerjanya. Setelah selesai berdiskusi dan 

mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu peneliti bertanya mengenai tanggapan kelompok yang 

lain. Mereka menanggapi bahwa mereka memiliki jawaban yang sama dengan kelompok di depan. 

Guru   memberikan   kesempatan   kepada   siswa   untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. Kemudian guru menjelaskan secara garis besar hasil diskusi tentang materi konsep 

nilai mutlak Guru juga meminta siswa untuk mencatat materi yang telah dipelajari. 

Peneliti memberikan penghargaan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas dengan tepuk tangan dan memberi penguatan atas jawaban peserta didik. Pada akhir 

pembelajaran, peserta didik dan guru peneliti mengambil kesimpulan tentang konsep nilai mutlak. 

Aktivitas penutup yang dilakukan yaitu membimbing peserta didik membuat kesimpulan, dan 

memberikan pertanyaan refleksi. 

Secara keseluruhan rata-rata tes pemahaman matematis dari 30 peserta didik adalah 77,7 hal ini 

menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik dalam menemukan konsep nilai mutlak dan 

menggambarkan grafik nilai mutlak adalah baik dengan predikat B. Hal yang mempengaruhi 

baiknya hasil kemampuan pemahaman konsep siswa dikarenakan siswa sudah beradaptasi dengan 

model discovery leaning yang bertumpu pada proses penemuan. Seperti yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya bahwa Discovery Learning  memiliki tujuan untuk membuat siswa belajar 

menemukan pola dalam situasi konkrit maupun abstrak, juga siswa banyak meramalkan 

(extrapolate) informasi tambahan yang diberikan. Dalam proses penemuan siswa harus 

menggunakan keterampilan berpikirnya sebab ketika siswa ingin menemukan suatu konsep mereka 

harus bisa melakukan percobaan misalnya melalui alat peraga atau media lainnya yang bisa mereka 

gunakan untuk bisa menemukan konsep tersebut, mereka akan melakukan pengamatan, 

mengukur, membuat dugaan, dan berakhir dengan kesimpulan dari proses penemuan tersebut. 

Selama proses penemuan tersebut siswa akan dibimbing dan diarahkan untuk menemukan konsep 

yang dipelari, oleh sebab itu siswa akan selalu terlibat aktif hingga mendapatkan suatu kesimpulan 

yang benar, dalam pembelajaran penemuan siswa benar-benar menggunakan kemampuan 

berpikirnya sehingga hal tersebut akan menambah kemampuan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi Discovery Learning  sudah berjalan dengan 

baik.  Tetapi suasana kelas pada saat awal pemebelajaran terlihat tidak efektif karena peserta didik 
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masih asing dengan kondisi pembelajaran yang berbeda dan pada saat menyelesaikan LKPD 

peserta didik masih bingung menemukan konsep nilai mutlak dan menggambar grafik fungsi nilai 

mutlak, karena siswa jarang di arahkan untuk menemukan konsep secara mandiri dan siswa sudah 

terbiasa dengan guru yang memberikan langsung konsep tersebut. Meskipun pada awalnya siswa 

merasa canggung karena tidak terbiasa belajar dengan dengan kondidsi seperti ini, sehingga 

banyak siswa yang bertanya dan memanggil guru untuk membimbing kelompok mereka. Selain itu 

waktu yang disediakan hanya 2 x 45 menit, dan waktu yang diperlukan relatif lebih lama, maka 

proses pembelajaran terkesan terburu-buru. 

Secara umum, kegiatan pembelajaran dalam pelajaran matematika dengan menggunakan model 

Discovery Learning  membuat peserta didik lebih berminat, dan tertarik untuk mengingat 

visualisasi yang telah dilakukan saat proses pembelajaran. Karena mereka dapat mengkonstruksi 

sendiri hasil pengetahuan yang diperoleh pada saat visualisasi tersebut.  

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan rata-

rata tes pemahaman matematis dari 30 peserta didik adalah 77,7. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemahaman peserta didik dalam menemukan konsep nilai mutlak dan menggambbarkan grafik 

nilai mutlak berada pada kategori baik. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar model pembelajaran Discovery Learning 

dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan pada mata pelajaran 

matematika. Penerapan model pembelajaran Discovery Learning  sebaiknya dilakukan secara 

bermitra sehingga guru tidak hanya fokus pada peserta didik kelompok rendah saja, tapi juga bisa 

mengawasi peserta didikkelompok tinggi dan sedang. Disarankan kepada peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan metode, pendekatan, atau strategi lain yang lebih inovatif sehingga diharapkan 

hasil yang didapat akan lebih maksimal. 
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Abstrak. Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian 

yang logik, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol dan 

padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Selain 

itu, penyelesaian dalam matematika tidak terlepas dari soal rutin dan non rutin. 

Penyelesaian soal non rutin sering dikaji melalui penerapan model Problem Based 

Learning (PBL). Model PBL adalah suatu model di mana proses pembelajaran yang 

titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata lalu dari 

masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya (prior knowledge) sehingga dari 

prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Salah satu 

cara untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah dengan 

mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Salah satu Software yang 

digunakan adalah Software Geogebra. Penggunaan Software Geogebra dapat 

membantu siswa melihat ilustrasi grafik dan menghitung nilainya untuk materi 

Perbandingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal non rutin di Sekolah 

Menengah Pertama. Penelitian ini melibatkan 20 siswa MTsS Nura kelas VIII.  Data 

yang dianalisis berupa jawaban lembar kerja siswa dan catatan refleksi guru. Hasil 

penelitian menunjukkan penerapan model PBL berbantuan Software Geogebra pada 

pembelajaran materi Perbandingan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal non rutin. Secara keseluruhan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berada pada kategori baik. 

Kata kunci: Problem based learning, derivative concept, Software Geogebra 

Pendahuluan 
Problem-Based Learning (PBL) adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan 

nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan (Duch, 1995).  Finkle dan Torp (1995) 

menyatakan bahwa PBM merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang 

mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan 

keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah 

permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik.  Dua definisi di atas mengandung arti 

bahwa PBL atau PBM merupakan setiap suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu 

permasalahan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang tidak 

mudah dicapai atau kemampuan untuk pemecahan masalah dalam bentuk soal non rutin, akan 

tetapi oleh karena kepentingan dan kegunaannya maka kemampuan pemecahan masalah ini 

hendaknya diajarkan kepada siswa pada semua tingkatan. 

PBL adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam 

kehidupan nyata lalu dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan 
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pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punyai sebelumnya (prior knowledge) sehingga 

dari prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Problem Based 

Learning biasanya terdiri dari 5 tahap yang dimulai dengan (1) orientasi siswa kepada masalah, (2) 

mengorganisasikan siswa untuk belajar, (3) membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan (5) menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah (Nur, 2000: 13) 

Problem Based Learning memiliki keunggulan yang banyak dalam pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik. Berdasarkan ungkapan sebelumnya mengenai keunggulan-keunggunalan PBL 

dapat ditarik kesimpulannya bahwa 1) PBL membangun pemikiran kontruktif; 2) memiliki 

karakteristik kontekstual dengan kehidupan nyata peserta didik; 3) meningkatkan minat dan 

motivasi dalam pembelajaran; 4) materi pelajaran dapat terliputi dengan baik, dan 5) membekali 

peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.  

Lembaga survey Programme for International Student Assesment (PISA), melakukan survey 

terhadap kualitas prestasi matematika siswa di negara-negara berkembang. Survey tersebut menilai 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, yang meliputi mengenali dan menganalisis 

masalah, memformulasikan alasan dan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain, siswa 

Indonesia berada pada peringkat ke 64 dari 65 negara untuk bidang matematika (PISA, 2012) 

Berkaitan dengan dilaksanakannya Kurikulum 2013, pembelajaran matematika juga mengalami 

perubahan dengan diintegrasikannya TIK dalam pembelajaran. Hal ini berdasarkan 

Permendikbud Nomor 81A (2013) menuntut adanya integrasi IT dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media TIK bertujuan untuk mengurangi kesulitan belajar yang diakibatkan oleh 

abstraknya objek kajian dalam matematika. Salah satu Software yang bisa dikembangkan 

menjadi media pembelajaran matematika adalah Geogebra. 

Peneliti ingin menggunakan Software geogebra untuk membantu siswa menyelesaikan soal non 

rutin dengan penerapan PBL pada materi perbandingan, karena materi perbandingan senilai sering 

dikaitkan dengan contoh –contoh sehari- hari sehingga dengan Bantuan Software tersebut siswa lebih 

mudah mengamati dan menemukan cara penyelesaiannya.  Menurut Hohenwarter (2008), GeoGebra 

adalah Software matematika yang dinamis dan bersifat open source (free) untuk pembelajaran 

dan pengajaran matematika di sekolah dan dapat menunjang proses pembelajaran.  

Hohenwarter (2008) juga mengatakan bahwa GeoGebra merupakan salah satu program komputer 

untuk membelajarkan siswa konsep aljabar. GeoGebra bersifat multi representasi, yaitu: 1) adanya 

tampilan aljabar; 2) adanya tampilan grafis; dan 3) adanya tampilan numerik. Ketiga tampilan ini 

saling terhubung secara dinamik. Secara khusus, dalam penelitian ini hal yang dipelajari yaitu 

penyelesaian soal non rutin dengan penerapan PBL berbantuan Software geogebra. Hal yang dibahas 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana siswa dapat menyelesaiakan soal non rutin dengan cara manual 

(See Fig 1). Dengan menggunakan GeoGebra, kita dapat membuat sebuah simulasi untuk 

menunjukkan hubungan antara bentuk garfik dan nilai perbandingan dengan cara manual dengan 

bantuan Software geogebra (See Fig.2) 

Berdasarkan    latar  belakang  yang  telah  diuraikan diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan 

masalah  dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based 

Leraning terhadap kemampuan menyelesaikan Soal Non Rutin berbantuan Software Geogebra ?” 

Metode 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka uji coba penggunaan Software Geogebra untuk 

menyelesaikan soal non rutin di MTsS Unggul Nura Sigli. Subjek dalam penelitian ini adalah 20 

siswa kelas VIII. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa dalam menyelesaikan soal non rutin berbantuan Software Geogebra. Upaya yang 
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dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan data berupa  jawaban  lembar  kerja  siswa 

dan  catatan  refleksi  diri  selama  proses pembelajaran berlangsung.  

Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan jawaban siswa pada lembar kerja dan presentasi diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa

Berdasarkan pengamatan peneliti pada salah satu kelompok dengan cara mencari secara manual dan 

memecahkan permasahannya, diketahui siswa dapat mengkonstruksi grafik f(x). Salah satu 

tampilan hasil yang dikonstruksi oleh siswa dari kelompok 2 seperti pada Gambar 1 berikut. 

Gambar 1. Jawaban siswa 

Gambar 2 di bawah ini menunjukkan hasil yang sama  dengan menggunakan bantuan Software 

geogebra yang dipraktikkan oleh guru untuk mencocokkan hasil yang didapatkan oleh siswa, 

sehingga pada tahap terakhir nanti guru memberi bimbingan cara menyelesaiakan bisa dengan dua 

cara, yaitu bisa dengan cara manual dan melalui bantuan Software geogebra. 

Gambar 2. Hasil dari Software Geogebra 

berdasarkan soal yang telah diberikan, siswa mampu menyelesaikan soal non rutin dalam bentuk 

garfik sebagaimana yang didapat dengan menggunakan Sofware Geogebra. Setiap kelompok 

mampu memahami dan menyelesaikannya sesuai arahan dan bimbingan guru. 
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Kesimpulan 
Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan di kelas dan data yang diperoleh dari catatan 

refleksi guru maka kemampuan pemecahan masalah matematis  siswa dalam menyelesaikan soal 

non rutin  tergolong  dalam kategori  baik.  Ditinjau dari kemampuan memecahkan masalah dan 

menyelesaikan soal non rutin, hasil yang didapat siswa melalui cara manual sama dengan hasil 

yang didapat melalui Software Geogebra, sehingga siswa melakukan perhitungan atau 

mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. Ditinjau dari komunikasi lisan, siswa sudah 

mampu mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik di depan kelas. 
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Abstrak. Berpikir kreatif merupakan kegiatan mental yang membentuk ide serta 

pemahaman baru yang dimiliki siswa. Namun kenyataannya kemampuan berpikir 

kreatif siswa masih rendah karena pada saat proses pembelajaran berlangsung 

kemampuan berpikir siswa kurang diperhatikan. Kemampuan berpikir kreatif 

merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki siswa, karena dampak yang 

diperoleh membuat siswa menjadi lebih terbuka serta mudah menghadapi berbagai 

situasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Problem Based Learning (PBL) 

merupakan model pembelajaran yang memberikan berbagai situasi permasalahan 

yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai batu loncatan 

untuk investigasi dan penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa melalui model PBL pada materi 

Aritmatika Sosial. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-5 SMP Negeri 18 

Banda Aceh yang berjumlah 26 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

kerja siswa. Data penelitian dianalisis berdasarkan indikator kemampuan berpikir 

kreatif. Berdasarkan hasil jawaban siswa, terdapat dua kelompok berada pada 

katagori baik, satu kelompok berada pada katagori cukup dan dua kelompok pada 

katagori kurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata dari semua 

indikator kemampuan berpikir kreatif seperti kefasihan, keluwesan, dan kebaruan 

memiliki skor 1,66 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

siswa melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi 

Aritmatika Sosial termasuk dalam katagori cukup. 

Kata kunci: Kemampuan berpikir kreatif,  Problem based learning, Aritmatika sosial 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan penting 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan-

penerapan bidang ilmu lain maupun dalam pengembangan matematika itu sendiri. Oleh karena itu, 

matematika dipandang sebagai suatu ilmu yang terstruktur dan terpadu, ilmu tentang pola dan 

hubungan, dan ilmu tentang cara berpikir untuk memahami dunia sekitar. Sujono (1988) 

mengemukakan bahwa dalam perkembangan peradaban modern, matematika memegang peranan 

penting karena dengan bantuan matematika, semua ilmu pengetahuan menjadi sempurna. 

Johnson (2010) menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran yang 

dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang 

tidak terduga. Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu hal yang sangat penting karena 

dampak yang diperoleh membuat siswa menjadi lebih terbuka dalam beradaptasi dan mudah 

menghadapi berbagai situasi dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi dan informasi yang 

semakin maju akan membuat masyarakat lebih cerdas dan kreatif. Salah satu dari tujuan 

pendidikan nasional adalah mewujudkan siswa yang kreatif. Pribadi yang kreatif harus dibentuk 
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sejak dini, termasuk saat siswa menempuh jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan kreativitas 

merupakan proses berpikir seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari sesuatu yang 

sudah ada sebelumnya dan melahirkan sesuatu yang unik sesuai dengan idenya. 

Kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah. Hal ini dikarenakan pada saat proses 

pembelajaran, kemampuan berpikir kreatif siswa kurang diperhatikan. Menurut Saefuddin (2012), 

guru hanya mengandalkan logika dan kemampuan hitung-menghitung saja, sehingga kemampuan 

berpikir kreatif dianggap tidak penting selama proses pembelajaran. Silver (1997) diindikasikan 

dengan kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Kefasihan dalam pemecahan masalah didasarkan 

pada kemampuan siswa memecahkan/menyelesaikan masalah dengan memberi jawaban yang 

beragam dan benar. Beberapa jawaban dikatakan beragam jika jawaban-jawaban yang diberikan 

siswa tampak berlainan dan mengikuti pola tertentu. Fleksibilitas ditunjukkan dengan kemampuan 

siswa memecahkan/menyelesaikan masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Sementara 

kebaruan dalam pemecahan masalah didasarkan pada kemampuan siswa menjawab/menyelesaikan 

masalah dengan beberapa jawaban yang berbeda-beda tetapi bernilai benar atau satu jawaban yang 

“tidak biasa” dilakukan oleh siswa pada tingkat pengetahuannya. Berdasarkan indikator 

kemampuan berpikir kreatif, Amalia (2014) menyatakan bahwa siswa hanya mencapai level 

sedang pada indikator fluency dan flexibility. Dengan demikian, dalam memberikan gagasan, 

memikirkan cara penyelesaian suatu masalah yang beragam, dan untuk memunculkan suatu ide 

atau pengetahuan yang baru merupakan hal yang tidak biasa bagi siswa. Selama ini siswa 

berpendapat serta menyelesaikan suatu permasalahan matematika dengan cara yang sama seperti 

yang diberikan oleh guru. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Karim dan Aulia (2016) 

bahwa masih banyak siswa yang mengeluh jika diberikan tugas berupa masalah matematis. 

Mereka lebih memilih untuk mengerjakan soal-soal yang dapat langsung diselesaikan dengan 

menggunakan rumus tanpa melewati strategi tertentu dalam menemukan solusinya. Kesulitan ini 

dapat juga disebabkan oleh model pembelajaran yang digunakan guru. Guru kurang melibatkan 

siswa secara aktif dan kemampuan berpikir kreatif dalam kegiatan pembelajaran. 

Peranan guru dalam melibatkan keaktifan siswa dapat membantu siswa dalam memahami materi 

yang masih dianggap sulit. Salah satu materi pelajaran matematika yang dianggap sulit oleh siswa 

di sekolah adalah aritmatika sosial. Banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi aritmatika sosial. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

diantaranya adalah kesulitan dalam memahami arti kalimat-kalimat dalam soal cerita, kurangnya 

kreativitas siswa dalam menerjemahkan kalimat sehari-hari ke dalam kalimat matematika. 

Pembelajaran yang dapat menekankan siswa secara keseluruhan untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika yaitu model Problem Based Learning (PBL). Pembelajaran dengan 

model PBL ini diawali dengan memberikan masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-

hari. Bentuk pemasalahan yang diberikan pun memiliki banyak penyelesaiannya. Menurut Arends 

(Sari, 2012), PBL merupakan model pembelajaran yang memberikan berbagai situasi 

permasalahan yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, yang berfungsi sebagai batu 

loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. Sumarmo (2013) mengemukakan lima langkah dalam 

PBL, yaitu: 1) mengorientasikan siswa pada masalah, 2) mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

3) membimbing siswa untuk mengeksplor baik secara individual atau kelompok, 4) membantu

siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya, 5) membantu siswa menganalisis, dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model ini tepat untuk diterapkan karena kemampuan 

berpikir kreatif siswa akan muncul jika didukung oleh pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

sehingga siswa dapat bebas mengemukakan ide-ide yang ditimbulkan dari dalam dirinya. Fase-

fase yang terdapat dalam model PBL juga mendukung untuk pencapaian kemampuan berpikir 

kreatif siswa karena dalam fase model pembelajaran PBL juga mengakomodasikan siswa dalam 

mengembangkan proses berpikir kreatif, yang meliputi fluency, flexibility, originality, dan 

elaboration.  Menurut Munandar (2012), ada beberapa indikator dalam kemampuan berpikir 

kreatif yaitu: 1) berpikir lancar (fluency) dengan ciri-cirinya adalah mencetus banyak ide, jawaban, 
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penyelesaian; 2) berpikir luwes (flexibility) dengan ciri-cirinya yaitu mampu menghasilkan 

pertanyaan dan jawaban yang bervariasi; dan 3) berpikir orisinal (originality), yaitu mampu 

melahirkan ungkapan baru dan unik. Jika siswa mampu menumbuhkan ide-ide kreatifnya, maka 

semakin banyak ilmu baru yang didapatkannya, sehingga pemikiran siswa dapat beragam dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu, guru harus mampu 

menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif agar siswa  mampu menghasilkan ide-ide baru. Tan 

(2009) mengemukakan bahwa program pendidikan yang kreatif dalam pemecahan masalah 

sebagai orientasinya akan menstimulasi kemampuan berpikir kreatif siswa. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Sariningsih (2017), peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

yang pembelajarannya menggunakan PBL lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan ekspositori. 

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) pada materi Aritmatika Sosial ? 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

berpikir kreatif siswa selama proses pembelajaran berlangsung pada materi aritmatika sosial 

melalui model pembelajaran PBL. Subjek penelitian dalam uji coba ini adalah siswa kelas VII-5 

SMP Negeri 18 Banda Aceh yang berjumlah 26 siswa. Instrumen yang digunakan pada penelitian 

ini adalah lembar observasi kerja siswa. Data yang diperoleh berupa data kemampuan berpikir 

kreatif siswa selama pembelajaran Aritmatika Sosial melalui model PBL. Kemampuan berpikir 

kreatif siswa diukur berdasarkan hasil jawaban siswa yang diberikan pada saat pembelajaran 

berlangsung berdasarkan indikator berpikir kreatif. Ada beberapa soal yang diberikan, yaitu: 

Pak Toni memiliki modal usaha sebesar Rp 400.000. Usaha yang ia jalankan yaitu menjual buah-

buahan. Pak Toni berpikir akan menjual beberapa jenis buah, diantaranya buah jeruk, buah 

mangga, dan buah apel. Harga beli buah dari petani ditunjukkan pada tabel berikut: 

Jenis buah Harga per kg 

Apel Rp 30.000 

Mangga Rp 20.000 

jeruk Rp 15.000 

Akan tetapi, Pak Toni belum bisa menentukan harga per kilogramnya dan berapa banyak kg buah 

yang akan dibeli untuk dijual dengan keuntungan 30 %. Bantulah bapak ini untuk: 

1. Menentukan berapa banyak kg buah yang akan dibeli dari petani dan berapa harga buah yang

harus dibayar ke petani dengan modal Rp 400.000.

2. Bantulah Pak Toni untuk menentukan harga apel, mangga, dan jeruk yang akan dijual ke

pelanggannya.

Soal tersebut dikerjakan secara berkelompok. Kriteria penilaian yang akan digunakan adalah skor 

rubrik dari Bosch (Enden, 2006) sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1.  Pedoman Penilaian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator Berpikir 

Kreatif 
Jawaban Skor 

Kefasihan 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang tidak relevan 0 

Memberikan sebuah jawaban yang relevan yang hampir 

mendekati benar 
1 

Memberikan jawaban yang relevan dan benar 2 

Memberikan lebih dari satu jawaban yang relevan, tetapi salah 

satu jawabannya masih kurang tepat 
3 

Memberikan dua jawaban yang relevan dan benar 4 

Keluwesan 

(flexibility) 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban dengan satu cara 

atau lebih, tetapi semua salah 
0 

Memberikan jawaban hanya satu cara, tetapi prosesnya ada 

yang keliru dan memberikan jawaban salah 
1 

Memberikan jawaban dengan satu cara dan proses hasilnya 

benar  
2 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara, tetapi hasilnya ada 

yang salah karena terdapat kekeliruan dalam proses. 
3 

Memberikan jawaban dengan dua cara, proses dan hasilnya 

benar 
4 

Kebaruan 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban dengan satu cara 

atau lebih, tetapi semua salah 
0 

Memberikan jawaban dengan caranya sendiri, tetapi tidak 

dapat dipahami 
1 

Memberikan jawaban dengan caranya sendiri, proses 

perhitungan terarah tetapi tidak selesai 
2 

Memberi jawaban dengan caranya sendiri, tetapi terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan sehingga hasilnya salah 
3 

Memberi jawaban dengan caranya sendiri, proses perhitungan 

dan hasilnya benar 
4 

Kriteria yang dipilih berdasarkan penskoran pada tabel.1 sesuai dengan Permendikbud No. 81 

Tahun 2013, yaitu: 

Sangat baik : apabila memperoleh skor 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik  : apabila memperoleh skor 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 1,33 

Hasil dan Pembahasan 
Cara berpikir siswa untuk menyelesaikan soal berbeda-beda antara satu kelompok dengan 

kelompok lainnya. Adapun hasil jawaban dari salah satu kelompok dalam menyelesaikan soal 

dapat dilihat seperti pada Gambar 1 dan 2 berikut. 
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Gambar 1:  Salah Satu Hasil Jawaban Siswa 

Gambar 2:  Salah Satu Hasil Jawaban Siswa 

Gambar 1 dan 2 di atas merupakan hasil jawaban siswa pada saat meyelesaikan permasalahan 

yang diberikan pada LKS. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh bahwa siswa dapat menentukan 

sendiri banyak kilogram buah yang akan dibeli oleh Pak Toni pada petani buah. Selain itu, siswa 

dalam kelompoknya juga dapat menentukan harga yang akan dikeluarkan Pak Toni untuk setiap 

kilogram buah yang akan dibelinya. Siswa juga dapat menentukan berapa harga per kilogram buah 

yang akan Pak Toni jual ke pelanggannya. 

Berdasarkan gambar 2, siswa juga dapat menentukan sendiri banyak kilogram buah yang akan 

dibeli Pak Toni serta uang yang dikeluarkan untuk setiap pembeliannya. Akan tetapi,  terdapat 

perbedaan cara menjawab pada saat menentukan banyak kilogram buah yang akan dibeli oleh Pak 

Toni pada petani. Akibatnya, terdapat perbedaan harga kilogram buah yang dibeli Pak Toni pada 

petani. Berdasarkan hasil penyelesaian dari kedua gambar tersebut, siswa mendapatkan hasil 

jawaban yang sama untuk per kilogram buah yang akan dijual Pak Toni ke pelanggannya, namun 

dengan cara penyelesaian yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil dari jawaban kerja siswa pada 

gambar 1 dan 2, maka kedua kelompok ini memenuhi indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, 

keluwesan, dan kebaruan. 

Ada beberapa kelompok yang belum mampu menyelesaikan dan bahkan tidak menjawab soal-soal 

yang diberikan pada LKS. Hal ini dikarenakan siswa belum menguasai materi prasyarat seperti 

persen, operasi hitung dll. Siswa juga belum terbiasa dengan soal-soal non rutin, sehingga siswa 

merasa sulit untuk berpikir cara menyelesaikan soal yang diberikan. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nurina (2014) menyatakan bahwa lemahnya kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Pembelajaran matematika haruslah melibatkan siswa secara aktif 

serta memfasilitasi siswa untuk dapat menggunakan kemampuan kreatifnya. Ada 2 kelompok yang 

hanya menjawab satu pertanyaan saja, yaitu kelompok 2 dan kelompok 3. Mereka hanya 
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menjawab pertanyaan pertama saja, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua tidak dijawab. 

Kelompok 5 tidak menjawab satu pertanyaan pun. Kemampuan berpikir kreatif siswa secara 

umum dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hasil jawaban siswa dalam menyelesaikan soal yang 

terdapat pada LKS dapat dilihat pada Tabel 2 yaitu: 

Tabel 2. Analisis Jawaban LKS Siswa 

Nama Kelompok 
Aspek yang Diamati 

Rata-Rata 
Kefasihan (1) Keluwesan (2) Kebaruan (3) 

Kelompok 1 2 2 4 2,66 

Kelompok 2 1 2 1 1,33 

Kelompok 3 2 2 1 1,66 

Kelompok 4 2 2 4 2,66 

Kelompok 5 0 0 0 0 

Dengan demikian, rata-rata dari semua indikator kemampuan berpikir kreatif adalah 1,66. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa termasuk kedalam kategori cukup. 

Kemampuan berpikir kreatif siswa banyak ditemukan pada indikator keluwesan dengan skor 2 

untuk semua kelompok. 

Secara keseluruhan, kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran melalui model PBL 

pada materi aritmatika sosial sudah memenuhi kategori cukup karena memiliki rata-rata 1,66. 

Pembelajaran dengan model PBL dapat memberikan dampak yang positif bagi siswa untuk 

menumbuhkan berpikir kreatif pada proses pembelajaran. Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Nurina (2014) yang menyatakan bahwa model pembelajaran Problem-Based Learning efektif 

ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif matematis. 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok 

dengan kriteria baik, satu kelompok dengan kriteria cukup dan dua kelompok dengan kriteria 

kurang.  
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Abstrak. Kemampuan pemecahan masalah perlu dimiliki oleh setiap siswa dalam 

pembelajaran matematika, tetapi kenyataannya masih banyak siswa mengalami kesulitan 

dalam memecahkan masalah. Siswa belum bisa menentukan apa yang diketahui dan 

ditanya dari soal sehingga mereka tidak percaya diri dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Problem posing merupakan pendekatan yang diharapkan dapat 

membangun kemampuan pemecahan masalah siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui penerapan 

pendekatan problem posing pada materi aritmetika sosial di kelas VII. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VII-2 SMP Negeri 9 Banda Aceh yang berjumlah 21 

siswa. Instrumen penelitian ini adalah lembar soal tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Data penelitian dianalisis berdasarkan indikator pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang diperoleh mengenai 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi Aritmetika Sosial melalui 

pendekatan problem posing diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 

berada pada kategori baik pada indikator memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, menyelesaikan masalah sedangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada indikator memeriksa kembali berada pada kategori cukup. 

Kata kunci: Pendekatan problem posing, kemampuan pemecahan masalah. 

Pendahuluan 
Matematika memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan terutama dalam 

meningkatkan daya pikir manusia, sehingga matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diwajibkan di setiap jenjang sekolah mulai dari SD sampai SMA (Sumartini, 2015). Pentingnya 

pemecahan masalah matematika merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika, 

sehingga hal tersebut tidak boleh dilepaskan dari pembelajaran matematika (NCTM, 2000). 

Pembelajaran matematika diantaranya bertujuan untuk memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep secara efisien dalam 

pemecahan masalah (Utari, Fauzan, & Rosha, 2012). 

Kemampuan pemecahan masalah sangat penting dimiliki oleh setiap siswa karena (a) pemecahan 

masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika, (b) pemecahan masalah yang meliputi metoda, 

prosedur dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum    matematika, dan (c) 

pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika (Branca, 1980). Pemecahan 

masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting, karena dapat 

membantu siswa mengembangkan keterampilan intelektual dan mengajarkan bagaimana 

memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah (Rosmawati, Sri, & 

Dewi, 2012). Berkenaan dengan pentingnya kemampuan pemecahan masalah, National Council of 

Teacher of Mathematics (NCTM, 2000) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

matematika di sekolah, guru harus memperhatikan lima kemampuan matematika yaitu: koneksi 

(conections), penalaran (reasoning), komunikasi (communications), pemecahan masalah (problem 

solving), dan representasi (representations). Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang sangat penting 

dalam menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematis dalam diri siswa baik dalam bentuk 

metode pembelajaran yang dipakai, maupun dalam evaluasi berupa pembuatan soal yang mendukung. 

mailto:meutia12081993@gmail.com
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Kenyataannya, masih banyak siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Mereka 

belum terbiasa dengan soal-soal pemecahan masalah dan masih bingung dalam memahami 

permasalahan yang diajukan. Pada umumnya mereka belum bisa menentukan apa yang diketahui 

dan ditanya dari soal. Akibatnya mereka tidak mampu mencari atau mengembangkan strategi 

penyelesaian yang tepat untuk menemukan solusinya. Siswa belum mampu berpikir secara mandiri, 

sehingga mereka tidak percaya diri dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Padahal 

menyelesaikan masalah matematika merupakan cara yang paling baik untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap materi yang dipelajari (Rosmawati et all, 2012). Untuk itu perlu dilakukan 

inovasi pembelajaran yang dirancang agar siswa terbiasa mengkonstruksi pengetahuannya dan 

dapat menumbuhkan kembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika (Rosmawati, 

2012). 

Saat proses pembelajaran matematika masih didominasi oleh guru. Guru secara aktif mengajarkan 

matematika, kemudian memberi contoh dan latihan. Sedangkan siswa mendengarkan, mencatat, 

dan mengerjakan latihan yang diberikan guru. Disini terlihat pembelajaran matematika tidak 

berjalan efektif akibatnya pemahaman konsep terhadap siswa sangat rendah. Dan siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar matematika (Utari, Fauzan, & Rosha, 2012). Kesulitan tersebut dapat 

berupa kesalahan yang terlihat ketika siswa menyelesaiakan soal yang diberikan khususnya 

matematika (Safi’I & Nusantara, 2013). Menurut Abdurahman (2003) mengemukakan berbagai 

kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika adalah 

kurangnya pengetahuan tentang simbol, kurangnya pemahaman, kesalahan perhitungan, dan tulisan 

yang tidak dapat dibaca sehingga siswa melakukan kekeliruan karena tidak mampu lagi membaca 

tulisannya sendiri. 

Berdasarkan observasi awal di kelas VII SMP Negeri 9 Banda Aceh bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran, guru hanya menjelaskan materi disertai contoh soal kemudian diberi latihan tes. 

Siswa terlihat kesulitan ketika soal yang ada pada buku paket berbeda dengan contoh soal yang 

diberikan guru. Apalagi ketika penyelesaian soal tersebut membutuhkan kemampuan matematis 

yang lebih tinggi khususnya kemampuan dalam memecahkan masalah. Hal itu disebabkan karena 

siswa hanya menerima pengetahuan/ rumus-rumus tanpa diberikan kesempatan untuk menemukan 

ide dan kemampuannya sendiri. Kondisi ini mengakibatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kurang berkembang.  

Mengingat siswa sering mengalami kesulitan memahami materi aritmetika sosial maka akan 

mengakibatkan pemecahan masalah siswa rendah. Kondisi ini dialami oleh siswa SMP Negeri 9 

Banda Aceh. Hal ini diketahui dari informasi guru pelajaran matematika SMP Negeri 9 Banda 

Aceh yang telah memperhatikan perilaku dan sikap siswa dalam mengikuti belajar mengajar yang 

menunjukkan bahwa masih perlu dikembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Salah 

satu materi matematika yang dipelajari kelas VII semester genap adalah aritmetika sosial. 

Aritmetika sosial dapat membantu siswa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

dan dapat diaplikasikan dalam materi matematika lainnya. 

Salah satu pendekatan yang efektif dalam menciptakan pembelajaran aktif dan dapat memecahkan 

masalah siswa, ialah dengan salah satu pendekatan pembelajaran yaitu ‘Problem posing’. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem posing merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran dimana guru menjelaskan pelajaran, memberikan latian soal dan mengelompokkan 

siswa dalam bentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen  kemudian  diminta  untuk 

mengajukan  soal  dan  menjelaskan  soal tersebut di depan kelas, sehingga siswa saling 

berinteraksi dan saling membantu (Thobroni, 2015). 

Problem posing adalah istilah dalam bahasa Inggris yaitu dari kata “problem” artinya masalah, 

soal/persoalan dan kata “pose” yang artinya mengajukan (Echols & Shadily, 1995). Jadi, problem 

posing bisa diartikan sebagai pengajuan soal atau pengajuan masalah. Pengajuan masalah 

matematika diartikan sebagai perumusan ulang serangkaian masalah matematika dari situasi yang 
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diberikan (Shukkwan, 2013). Pengajuan masalah adalah merumuskan atau mengajukan 

pertanyaan matematika dari situasi yang diberikan, baik diajukan sebelum, pada saat atau sesudah 

pemecahan masalah (Suryanto, 1998).  

Menurut Thobroni & Arif (2012) kelebihan dari pendekatan problem posing adalah pembelajaran 

menjadi berpusat pada siswa, mendidik siswa agar berpikir kritis, memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih luas, mendidik anak percaya pada diri sendiri, dan 

menganalisis lebih mendalam tentang suatu topik yang diajarkan dikelas. Pembelajaran dengan 

menerapkan problem posing, menekankan pada siswa untuk membentuk atau mengajukan soal 

berdasarkan informasi atau situasi yang diberikan. Informasi yang ada diolah dalam pikiran dan 

setelah dipahami maka siswa akan bisa mengajukan pertanyaan. Pemberian tugas dalam bentuk 

permasalahan kepada siswa diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah 

dalam diri siswa berkanaan materi yang diajarkan (Winograd dalam Sofyan & Sukandar, 2015). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jabar (2015) menunjukkan bahwa hasil kemampuan 

pemecahan masalah pada matematika pada siklus I terkategori sangat baik, sebanyak 12,9% 

sedangkan pada level baik 87,1%. Pada siklus II, kemampuan pemecahan masalah matematika 

sebesar 100% berada pada level sangat baik. Senada dengan penelitian Kelen (2016) bahwa 

penerapan pendekatan problem posing dapat dilakukan dengan baik, dalam pembelajaran siswa 

dapat termotivasi dan tertarik mempelajari matematika sehingga kemampuan berpikir kreatif siswa 

yang diharapkan akan menjadi lebih baik.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui 

penerapan pendekatan problem posing pada materi aritmetika sosial di kelas VII ? 

Metode 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

VII-2 yang berjumlah 21 siswa, dengan 11 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Kegiatan 

penelitian dengan menerapkan pendekatan problem posing ini dilaksanakan pada hari Kamis, 13 

April 2017. Topik bahasan yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pemecahan masalah siswa secara individu/kelompok melalui pendekatan problem posing.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar tes kemampuan pemecahan 

masalah yang diberikan di akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Adapun indikator kemampuan pemecahan masalah siswa yang dilihat 

dalam penelitian ini antara lain: Memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan 

masalah, dan memeriksa kembali. Soal pemecahan masalah disusun berdasarkan rubrik kemampuan 

pemecahan masalah yang dieperoleh dari polya dan diadaptasikan sesuai kebutuhan uji coba. Data 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah dianalisis berdasarkan rubrik pemecahan masalah. 

Adapun rubrik pemecahan masalah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Rubrik Pemecahan Masalah 

Aspek yang dinilai Reaksi terhadap soal/masalah      Skor 

Memahami masalah Tidak memahami soal/tidak ada jawaban 0 

Tidak memperhatikan syarat-syarat soal/cara 

interpretasi soal kurang tepat 

1 

Memahami soal dengan baik 2 

Merencanakan 

penyelesaian 

Tidak ada rencana strategi penyelesaian 0 

Strategi yang direncanakan kurang tepat 1 

Menggunakan satu strategi tertentu tetapi 

mengarah pada jawaban yang salah 

2 

Menggunakan satu strategi tertentu tetapi 

tidak dapat dilanjutkan 

3 

Menggunakan satu strategi yang benar dan 

mengarah pada jawaban yang benar 

4 

Menyelesaikan Masalah Tidak ada penyelesaian 0 

Ada penyelesaian, tetapi prosedur tidak jelas 1 

Menggunakan satu prosedur tertentu dan 

mengarah pada jawaban yang benar 

2 

Menggunakan satu prosedur tertentu yang 

benar tetapi salah dalam menghitung 

3 

Menggunakan prosedur tertentu yang benar 

dan hasil benar 

4 

Memerika Kembali T Tidak ada pemeriksaan jawaban  0 

Pe  Pemeriksaan hanya pada jawaban 

(perhitungan) 

 1 

Pemeriksaan hanya pada proses  2 

Pemeriksaan hanya pada proses dan 

jawaban 

 3 

Berikut disajikan kriteria interprestasi persentase skor menurut Riduwan (2003) yang dapat 

dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Persentase Skor 

Angka Keterangan 

0%   - 20% Tidak Baik 

21% - 40% Kurang Baik 

41% - 60% Cukup 

61% - 80% Baik 

81% - 100% Sangat Baik 

Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan penelitian 

maka dapat dikatakan sudah tercapai seperti yang diharapkan, walaupun sebagian besar 

siswa/kelompok banyak bertanya dan mendapat bimbingan dari guru pada proses pembelajaran 

berlangsung dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD. Hal ini disebabkan 

karena mereka tidak terbiasa membuat soal sesuai materi aritmetika sosial. 

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu butir soal tes untuk melihat kemampuan 

pemecahan masalah siswa setelah diterapkan pendekatan problem posing. Adapun indikator 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang dilihat dalam penelitian ini antara lain memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali. Berikut ini 

disajikan beberapa gambar jawaban tes akhir terkait kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

materi aritmetika sosial. 
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Gambar 1. Salah satu hasil jawaban siswa 

Berdasarkan jawaban siswa diatas terlihat bahwa, pada gambar.1 siswa sudah memahami masalah 

dalam menentukan unsur yang diketahui dan ditanyakan, dalam merencanakan penyelesaian juga 

sudah dapat menentukan rumus yang akan digunakan dan langkah-langkah untuk mengerjakan 

masalah. Dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan siswa terlihat pada gambar diatas, dimana 

siswa sudah teliti dalam memahami konsep, sehingga tidak ada salah dalam mengoperasikan 

pengurangan. Jadi, terlihat pada gambar 1, siswa melakukan pengecekan hasil pekerjaannya dengan 

menghitung jawaban yang telah dikerjakan dengan lebih teliti dan merasa hasil pekerjaannya sudah 

benar. 

Data kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi aritmetika sosial melalui pendekatan 

problem posing setelah dianalisis dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII-2 SMPN 9 Banda Aceh 

Indikator Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

Jumlah Siswa Persentase 

Memahami Masalah 16 76,19% 

Merencanakan Penyelesaian 13 61,91% 

Menyelesaikan Masalah 15 71,43% 

Memeriksa Kembali 10 47,62% 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

terhadap materi aritmetika sosial melalui pendekatan problem posing yang diperoleh dari indikator 

kemampuan  pemecahan masalah hasil analisis tes kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap 

materi aritmetika sosial melalui pendekatan problem posing diperoleh siswa sudah mampu 

memahami masalah, merancang rencana penyelesaian soal matematika yang diberikan, dan 

menyelesaikan masalah matematika sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga 

indikator tersebut sudah berada pada kategori baik. Hal ini terjadi karena suasana kelas sudah mulai 

tertib, siswa berani mengemukakan pendapat dalam kelompok diskusinya, kelompok yang 

mengalami kesulitan langsung meminta penjelasan dari guru, pertanyaan-pertanyaan yang disusun 

oleh siswa dalam kelompok terstruktur dengan baik dengan pendekatan problem posing. Hasil ini 



134 

serupa dengan penelitian Jabar (2015) bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

problem posing, siswa mulai aktif dalam kelompoknya mengerjakan soal dengan menyelesaikan 

masalah serta membuat masalah baru. Akan tetapi, siswa masih kesulitan dan rendah dalam 

indikator memeriksa kembali. Salah satu penyebab rendahnya kemampuan siswa memeriksa 

kembali jawaban adalah siswa belum memahami masalah dengan baik. Adapun salah satu penyebab 

rendahnya karena siswa belum memahami masalah dengan baik. Kelen (2016) mengungkapkan 

bahwa suasana kelas kurang tertib dan siswa masih terlihat lambat, belum lancar membuat soal 

dan pertanyaan baru serta diskusi kelompok belum berjalan dengan lancar. Secara umum siswa 

mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami oleh siswa adalah sebagian besar tidak memeriksa 

kembali. Persentase tertinggi diperoleh oleh siswa secara klasikal adalah memahami masalah. 

Keseluruhan siswa telah menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan yang 

diberikan. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari data yang diperoleh mengenai kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi aritmetika sosial melalui pendekatan problem posing 

diperoleh bahwa, kemampuan pemecahan masalah siswa pada indikator memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, dan menyelesaikan masalah berada pada kategori baik, dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada indikator memeriksa kembali berada pada kategori 

cukup. 
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Abstrak. Siswa belum terbiasa dengan soal geometri non rutin dan HOTS (Higher 

Order Thingking Skill). Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa melalui penerapan model Discovery Learning 

berbantuan geogebra pada materi Luas Permukaan Limas di MTsN 2 Aceh Besar. 

Subjek penelitian yaitu tiga siswa yang dipilih berdasarkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis. Instrumen penelitian ini adalah lembar soal tes kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Data dianalisis berdasarkan indikator pemecahan 

masalah matematis dengan menggunakan langkah Polya yaitu: memahami masalah, 

menyusun rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana penyelesaikan 

masalah, dan melakukan pengecekan kembali. Hasil penelitian kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa pada materi luas permukaan limas segi-n, soal 

nomor satu dengan indikator memahami masalah tiga siswa dengan skor 2, indikator 

membuat rencana penyelesaian satu orang siswa dengan skor 4 dan dua siswa 

dengan skor 0, indikator melakukan perhitungan tiga siswa dengan skor 2 dan 

indikator memeriksa kembali tidak ada siswa yang melakukan pemeriksaan pada 

jawaban. Soal nomor dua dengan indikator memahami masalah dua siswa dengan 

skor 2 dan satu siswa dengan skor 0, indikator membuat rencana penyelesaian dua 

orang siswa dengan skor 4 dan satu siswa dengan skor 0, indikator melakukan 

perhitungan dua siswa dengan skor 2 dan satu siswa dengan skor 0, indikator 

memeriksa kembali tidak ada siswa yang melakukan pemeriksaan pada jawaban. 

Soal nomor tiga dengan indikator memahami masalah tiga siswa dengan skor 2, 

indikator membuat rencana penyelesaian tiga orang siswa dengan skor 4, indikator 

melakukan perhitungan dua siswa dengan skor 2 dan satu siswa dengan skor 1, 

indikator memeriksa kembali satu siswa dengan skor 1 dan 2 siswa dengan skor 0. 

Siswa masih lemah pada indikator membuat rencana penyelesaian dan indikator 

memeriksa kembali, dengan demikian penelitian ini dapat diterapkan dan 

membiasakan dalam proses pembelajaran. 

Kata kunci: Kemampuan pemecahan masalah matematis, Discovery Learning , 

geogebra, luas permukaan limas segi-n 

Pendahuluan 
Tujuan matematika pada pendidikan menengah adalah agar siswa memiliki kemampuan 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah (BSNP, 

2006). Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi yang akan dicapai 

dalam pembelajaran matematika, pentingnya pemecahan masalah matematika ditegaskan dalam 

NCTM (2000) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam 

pembelajaran matematika, sehingga hal tersebut tidak boleh dilepaskan dari pembelajaran 

matematika, sejalan dengan Branca (1980) mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan 
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masalah adalah jantungnya matematika. Ruseffendi (2006) juga mengemukakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah amat penting dalam matematika, bukan saja bagi mereka yang 

mendalam ilmu matematika, melainkan juga bagi mereka dalam bidang studi lain yang akan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Bell (1978) mendefinisikan pemecahan masalah dapat dijalankan jika siswa menyadari adanya 

masalah dalam situasi tersebut, mengetahui bahwa masalah tersebut perlu diselesaikan, merasa 

ingin berbuat dan  menyelesaikannya,  namun  tidak  mudah untuk dapat menyelesaikannya. 

Sehingga dapat dikatakan kemampuan pemecahan masalah dalam matematika merupakan hal 

yang sangat penting untuk dimiliki seorang siswa dan juga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan hasil belajar matematika siswa. Polya (1985) Kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa dapat diukur dengan langkah-langkah: a) memahami masalah, b) menyusun 

rencana pemecahan masalah, c) melaksanakan rencana penyelesaikan masalah, dan d) melakukan 

pengecekan kembali, dengan alasan strategi tersebut umum digunakan. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi geometri masih pada kategori 

masih belum memuaskan. Hasil studi PISA 2012 menunjukkan siswa Indonesia lemah dalam 

geometri yaitu pada konten space and shape (ruang dan bentuk). Siswa menyelesaikan soal konten 

space and shape sebagian besar hanya mampu mencapai ranah kognitif pada level C3 dan sedikit 

sekali yang mampu mencapai level C4 dan C5, bahkan tidak ada siswa yang mampu mencapai 

level C6. (IES, 2015). Sehatta (2002) dan Rohmawati (2011) menambahkan bahwa kemampuan 

geometri dan pemecahan masalah matematis siswa berada pada kategori rendah. 

Menyelesaikan masalah matematika yang kompleks membutuhkan usaha-usaha yang signifikan 

dan didorong untuk merefleksikan dalam pemikiran siswa. Belajar geometri membutuhkan suatu 

konsep dan keterampilan yang dimiliki seperti menvisualisasikan, mengenal bermacam-macam 

bangun datar dan ruang, mendeskripsikan gambar, menyeketsa gambar bangun, melabel titik 

tertentu, dan kemampuan untuk mengenal perbedaan dan kesamaan antar bangun geometri. 

Kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memecahkan masalah 

geometri. Siswa belum terbiasa dengan soal tersebut dan siswa tidak terbiasa dengan 

mengkonstruk pengetahuan sendiri terhadap konsep geometri dan soal non rutin hal ini merupakan 

ciri-ciri dari soal kemampuan pemecahan masalah. Kurikulum 2013 mengamanatkan siswa harus 

dibiasakan dengan dengan soal-soal dengan kecapakan berpikir tingkat tinggi (Nizam, 2016). 

Hasil temuan menunjukkan bahwa siswa kelas VIII-1 MTsN 2 Aceh Besar mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan limas, dimana siswa 

tidak memahami konsep luas permukaan limas, dan siswa tidak dibiasa dengan mencari informasi 

atau mengkonstruk pengertahuan sendiri, sehingga pembelajaran kurang bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran yang diharapkan dimana siswa dapat mengkonstruk pengetahuan sendiri, hal ini 

merupakan ciri-ciri dari pembelajaran Discovery Learning . Model Discovery Learning  adalah 

sebuah model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori belajar konstruktivisme dimana 

siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri dan guru mendorong serta membimbing siswa untuk 

mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran (Slavin, 1994). Model Discovery Learning  dapat 

membantu siswa dalam penguasaan keterampilan kognitif, siswa dapat mengembangkan diri dan 

dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam matematika. Pembelajaran dengan 

menggunakan model Discovery Learning  dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Hasil penelitian mengatakan bahwa penerapan model pembelajaran Discovery 

Learning  menunjukkan hasil yang baik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa (Sahrudin, 2014; Rosdianwinata, 2015).  

Discovery leraning adalah suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan 

kontruksivisme, konteks pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan siswa dituntut untuk 
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menemukan sendiri (Suprihatiningrum, 2014). Melalui Discovery Learning  siswa didorong untuk 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau 

kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan zaman, tempat dan waktu siswa berada (Hosnan, 

2014; Dalyono, 2010). 

Langkah–langkah  proses pembelajaran Discovery Learning  dalam penerapannya sebagai berikut 

ini: 1) Menentukan tujuan pembelajaran; 2) Melakukan identifikasi karakteristik siswa 

(kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya); 3) Memilih materi pelajaran yang akan 

dipelajari; 4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-

contoh generalisasi); 5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa; 6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang 

sederhana kekompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai 

simbolik; 7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa (Hosnan, 2014). 

Penggunaan media pembelajaran pada orientasi pembelajaran akan sangat membantu keaktifan 

proses pembelajaran dan menyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya. Media pembelajaran 

dapat merangsang dan menyusun atau menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran 

kepada siswa (Gagne, 1970; Heinich & Russel, 1989; Arsyad, 2005). Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa (Arsyad, 2005; Sudjana & Rivai, 2002). 

Geogebra adalah salah satu media pembelajaran yang dapat memotivasi dan memberikan 

visualisasi dalam belajar geometri. Menurut Hohenwarter (2008), program Geogebra sangat 

bermanfaat bagi guru maupun siswa. Menurut Lavicza (Hohenwarter, 2008), sejumlah penelitian 

menunjukkan bahwa geogebra dapat mendorong proses penemuan dan eksperimentasi siswa di 

kelas. Fitur-fitur visualisasinya dapat secara efektif membantu siswa dalam mengajukan berbagai 

konjektur matematis. Belajar geometri harus memiliki kemampuan visualisasi yang baik untuk itu 

Software geogebra dapat membantu siswa dalam mementuk visualisasi terhadap geometri 

kebidangan dan keruangan 

Penelitian ini merupakan bahagian dari penelitian yang lebih besar yaitu Penerapan Model 

Discovery Learning  Berbantuan Geogebra untuk Membangun Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa pada Luas Permukaan Limas di SMP. Tujuan tulisan ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model 

Discovery Learning  berbantuan Geogebra pada materi luas permukaan limas di MTsN 2 Aceh 

Besar. 

Metode 
Penelitian ini merupakan bahagian dari penelitian yang lebih besar yaitu penerapan Model 

Discovery Learning  berbantuan Geogebra untuk membangun kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa pada Luas Permukaan Limas di SMP. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII 

MTsN 2 Aceh Besar, pada siswa kelas VIII-1 MTsN 2 Aceh Besar dengan subjek penelitian tiga 

orang siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematis pada kategori tidak baik, kurang 

baik, dan baik. Instrumen penelitian ini adalah lembar soal tes, yang diberikan pada akhir 

pembelajaran yang terdiri dari tiga soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis dalam 

bentuk essay pada materi luas permukaan limas. 

Data yang dikumpulkan adalah hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

materi luas permukaan limas segi-n dianalisis berdasarkan indikator pemecahan masalah 
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matematis, kemudian deskripsi persentase. Adapun pemberian skor dalam pemecahan masalah 

dalam penelitian ini diadobsi dari penskoran pemecahan masalah yang dikemukakan oleh 

Hendriana dan Sumarmo (2016) yang dimodifikasi dari rubrik yang diajukan oleh Cai, Lane, 

Jakabesin (1996). Indikator memahami masalah diberikan skor 0 jika siswa salah 

menginterprestasikan/ salah sama sekali, skor 1 jika siswa salah menginterprestasikan sebagian 

soal/ mengabaikan, skor 2 jika siswa memahami masalah soal selengkapnya. Indikator membuat 

rencana penyelesaian diberikan skor 0 jika siswa tidak melakukan rencana atau membuat rencana 

yang tidak relevan, skor 1 membuat perencanaan pemecahan masalah yang tidak dapat 

dilaksanakan, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Skor 2 jika siswa membuat rencana yang salah 

tetapi salah dalam hasil/ tidak ada hasil, skor 3 jika siswa membuat rencana yang benar, tetapi 

tidak lengkap, skor 4 jika siswa membuat rencana sesuai dengan prosedur dan mengarah pada 

solusi yang benar. Indikator melakukan perhitungan diberi skor 0 jika siswa tidak melakukan 

perhitungan, skor 1 jika siswa melaksanakan prosedur yang benar dan mungkin menghasilkan 

jawaban yang benar tapi salah perhitungan, skor 2 jika siswa melakukan proses yang benar dan 

mendapatkan hasil yang benar. Indikator memeriksa kembali diberi skor 0 jika siswa tidak ada 

pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain, skor 1 jika siswa melakukan pemeriksaan tetapi tidak 

tuntas, skor 2 jika siswa melakukan pemeriksaan untuk melihat kebenaran proses. 

Kriteria interpretasi persentase skor menurut Arikunto (2010) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Kriteria interpretasi persentase skor kemampuan pemecahan masalah 

Angka Keterangan 

0%  -  20% Tidak Baik 

21%  -  40% Kurang Baik 

41%  -  60% Cukup 

61%  -  80% Baik 

81%  -  100% Sangat Baik 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil analisis data yang diperoleh dari pembelajaran adalah berupa tes hasil kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Berikut ini adalah jawaban siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis. 

Gambar 1. Jawaban siswa pada soal no 1 

Gambar 2. Jawaban siswa pada soal no 2 
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Gambar 3. Jawaban siswa pada soal no 3 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap materi luas permukaan limas melalui 

model Discovery Learning  berbantuan geogebra dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

No 
Kode 

Siswa 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Soal 1 Soal 2 Soal 3 

A B C D A B C D A B C D 

1 S1 2 4 2 0 2 4 2 0 2 4 2 1 

2 S2 2 0 2 0 2 4 2 0 2 4 2 0 

3 S3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 1 0 

Sumber: Hasil Olah Data 

Keterangan: 

A   = Memahami masalah 

B   = Membuat rencana penyelesaian 

C   = Melakukan perhitungan 

D   = Memeriksa kembali 

Subjek 1 dengan deskripsi soal nomor 1 untuk indikator memahami masalah dengan skor 2, yang 

berarti bahwa siswa memahami masalah soal dengan baik, indikator membuat rencana 

penyelesaian dengan skor 4, berarti siswa membuat rencana sesuai dengan prosedur dan mengarah 

pada solusi yang benar, indikator melakukan perhitungan dengan skor 2, bearti siswa melakukan 

proses yang benar dan mendapatkan hasil yang benar, indikator memeriksa kembali dengan skor 0 

ini berarti siswa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain, secara keseluruhan soal 

nomor satu berada pada kategori baik. Untuk soal nomor 2 pada indiaktor memahami masalah 

dengan skor 2 bearti bahwa siswa memahami masalah soal dengan baik, indiaktor membuat 

rencana penyelesaian dengan skor 4 bearti siswa membuat rencana sesuai dengan prosedur dan 

mengarah pada solusi yang benar, indikator melakukan perhitungan dengan skor 2 bearti siswa 

melakukan proses yang benar dan mendapatkan hasil yang benar, indikator memeriksa kembali 

dengan skor 0 ini berarti siswa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain, secara 

keseluruhan soal nomor 2 berada pada kategori baik. Soal nomor 3 pada indiaktor memahami 

masalah dengan skor 2 bearti bahwa siswa memahami masalah soal dengan baik, indiaktor 

membuat rencana penyelesaian dengan skor 4 bearti siswa membuat rencana sesuai dengan 

prosedur dan mengarah pada solusi yang benar, indikator melakukan perhitungan dengan skor 2 

bearti siswa melakukan proses yang benar dan mendapatkan hasil yang benar, indikator memeriksa 

kembali dengan skor 1 ini berarti siswa melakukan pemeriksaan tetapi tidak tuntas, secara 

keseluruhan soal nomor 3 berada pada kategori sangat baik. 

Subjek 2 dengan deskripsi soal nomor 1 untuk indikator memahami masalah dengan skor 2, yang 

berarti bahwa siswa memahami masalah soal dengan baik, indikator membuat rencana 

penyelesaian dengan skor 4, berarti siswa membuat rencana sesuai dengan prosedur dan mengarah 

pada solusi yang benar, indikator melakukan perhitungan dengan skor 2, bearti siswa melakukan 



141 

proses yang benar dan mendapatkan hasil yang benar, indikator memeriksa kembali dengan skor 0 

ini berarti siswa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain, secara keseluruhan soal 

nomor 1 berada pada kategori kurang baik. Untuk soal nomor 2 pada indiaktor memahami masalah 

dengan skor 2 bearti bahwa siswa memahami masalah soal dengan baik, indiaktor membuat 

rencana penyelesaian dengan skor 0 bearti siswa tidak melakukan rencana atau membuat rencana 

yang tidak relevan, indikator melakukan perhitungan dengan skor 2 bearti siswa melakukan proses 

yang benar dan mendapatkan hasil yang benar, indikator memeriksa kembali dengan skor 0 ini 

berarti siswa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain, secara keseluruhan soal nomor 

2 berada pada kategori baik. Soal nomor 3 pada indiaktor memahami masalah dengan skor 2 bearti 

bahwa siswa memahami masalah soal dengan baik, indiaktor membuat rencana penyelesaian 

dengan skor 4 bearti siswa membuat rencana sesuai dengan prosedur dan mengarah pada solusi 

yang benar, indikator melakukan perhitungan dengan skor 2 bearti siswa melakukan proses yang 

benar dan mendapatkan hasil yang benar, indikator memeriksa kembali dengan skor 0 ini berarti 

siswa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain, secara keseluruhan soal nomor 3 

berada pada kategori baik. 

Subjek 3 dengan deskripsi soal nomor 1 untuk indikator memahami masalah dengan skor 2, yang 

berarti bahwa siswa memahami masalah soal dengan baik, indikator membuat rencana 

penyelesaian dengan skor 4, berarti siswa membuat rencana sesuai dengan prosedur dan mengarah 

pada solusi yang benar, indikator melakukan perhitungan dengan skor 2, bearti siswa melakukan 

proses yang benar dan mendapatkan hasil yang benar, indikator memeriksa kembali dengan skor 0 

ini berarti siswa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain, secara keseluruhan soal 

nomor 1 berada pada kategori kurang baik. Untuk soal nomor 2 pada indiaktor memahami masalah 

dengan skor 0 bearti bahwa siswa salah menginterprestasikan, indiaktor membuat rencana 

penyelesaian dengan skor 0 bearti siswa tidak melakukan rencana atau membuat rencana yang 

tidak relevan, indikator melakukan perhitungan dengan skor 0 bearti siswa tidak melakukan 

perhitungan, indikator memeriksa kembali dengan skor 0 ini berarti siswa tidak ada pemeriksaan 

atau tidak ada keterangan lain, secara keseluruhan soal nomor 2 berada pada kategori tidak baik. 

Soal nomor 3 pada indiaktor memahami masalah dengan skor 2 bearti bahwa siswa memahami 

masalah soal dengan baik, indiaktor membuat rencana penyelesaian dengan skor 4 bearti siswa 

membuat rencana sesuai dengan prosedur dan mengarah pada solusi yang benar, indikator 

melakukan perhitungan dengan skor 1 bearti siswa melakukan prosedur yang benar dan mungkin 

menghasilkan jawaban yang benar tapi salah perhitungan, indikator memeriksa kembali dengan 

skor 0 ini berarti siswa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada keterangan lain, secara keseluruhan 

soal nomor 2 berada pada kategori baik. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa secara keseluruhan pada kategori baik dengan 

penerapan model Discovery Learning  berbantuan geogebra yang diukur dengan indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematis, siswa masih lemah pada indikator membuat rencana 

penyelesaian dan indikator memeriksa kembali dari kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran discovery leraning dalam 

proses pembelajaran dimana siswa mengalami kesulitan dalam mengkonstruk pengetahuan sendiri 

dan masih banyak bimbingan dari guru dalam menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

pada materi luas permukaan limas segi-n. 

Kesimpulan 
Penelitian terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model Discovery 

Learning  berbantuan geogebra di MTsN 2 Aceh Besar, didapat bahwa Subjek 1 secara 

keseluruhan memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis pada kategori sangat baik. 

Subjek 2 secara keseluruhan memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis pada kategori 

baik. Subjek 3 secara keseluruhan memiliki kemamampuan pemecahan masalah pada kategori 

baik. Namun siswa masih lemah pada indikator membuat rencana penyelesaian dan indikator 

memeriksa kembali dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
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Abstract. Exciting learning is an important factor in learning mathematics, 

especially at elementary school (SD). For that, a teacher should be able to design 

and implement a more meaningful learning so that students are interested to learn 

it. One of the most supportive approaches to enjoyable learning is Indonesian 

Realistic Mathematics Education (PMRI). Through PMRI, students can easily solve 

math problems, as it is close to everyday life. The purpose of writing this study is to 

know the results of a exciting plane learning through PMRI in grade 1 elementary 

school. Subjects in this study were the students of grade 1 SDIT Nurul Ishlah Banda 

Aceh, amounting to 30 students. The data collected in this research is qualitative 

data obtained through video recording and exciting learning activity sheet. The 

results showed a exciting plane learning through PMRI in grade 1 of SDIT Nurul 

Ishlah Banda Aceh got an average score of 73.3% with indicators: 1) free 

atmosphere was 80%, 2) learning activities were 60%, 3) neighborhoods is 80%. 

From these results revealed that the fun learning through PMRI can be applied in 

teaching and learning process. 

Keywords: Exciting learning, PMRI approach. 

Pendahuluan 
Menurut Kurikulum 2013 proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini sangat sesuai 

dengan tuntutan zaman sekarang ini, di mana peserta didik harus mampu menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dalam pembelajaran perlu dilakukan perencanaan, 

pelaksanaan serta penilaian yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran di kelas sering membuat siswa bosan dengan aktivitas rutinnya, tidak mampu 

menyerap pelajaran yang diberikan guru. Salah satu faktornya  bermula dari proses pembelajaran 

yang tidak menyenangkan. Menurut Wulani (2011) belajar matematika sebenarnya 

menyenangkan, tetapi menjadi tidak menyenangkan karena masih banyak guru yang menerapkan 

sistem pembelajaran menoton. Berdasarkan hasil observasi Susanto (2013) di SD Gugus 1 

Abiansemal, siswa pada umumnya beranggapan matematika merupakan pelajaran yang sulit, 

membosankan dan tidak menyenangkan. Ini disebabkan karena siswa masih beranggapan bahwa 

pelajaran matematika masih sangat abstrak. 

Johar (2007) menyatakan pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang dilakukan 

siswa secara sungguh-sungguh tanpa merasa tertekan dalam melakukannya. Pembelajaran yang 

menyenangkan ini terjadi ketika siswa asyik mengerjakan tugas yang disediakan. Ini terjadi jika 

siswa merasa tertantang dan memperoleh manfaat dari pengerjaan tugas tersebut. Sebagai akibat 

positifnya, belajar menyenangkan mewujudkan hasil belajar yang optimal dan tujuan pembelajaran 

matematika tercapai maksimal. 

mailto:alfitri92@gmail.com
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Wakiman (2001) mengemukakan bahwa tujuan pengajaran matematika di sekolah dasar dibagi 

menjadi dua tujuan sebagai berikut: 

a. Tujuan umum, dalam tujuan umum matematika SD bertujuan agar siswa sanggup menghadapi

perubahan keadaan, dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika.

b. Tujuan khusus, dalam tujuan khusus matetaika SD bertujuan menumbuhkan dan

mengembangkan, keterampilan berhitung, menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat

dialihgunakan, mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai bekal belajar di SMP,

dan membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat serta disiplin.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa matematika bertujuan melatih dan 

menumbuhkan cara berfikir sistematis, logis, kritis, kreatif, dan konsisten untuk menghadapi 

materi-materi matematika pada tingkat lanjut, serta mengembangkan sikap gigih dan percaya diri 

dalam menyelesaikan masalah dan mempunyai nilai utama yang terkandung sehingga matematika 

bermanfaat dalam membentuk pola pikir siswa. 

Salah satu materi matematika yang diajarkan di kelas 1 SD adalah bangun datar. Contoh-contoh 

yang diberikan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pengalaman penulis 

menemukan bahwa pembelajaran bangun datar di kelas terbatas pada buku paket yang ada. Semua 

latihan-latihan yang diberikan kepada siswa hanya berpatok pada buku paket, tidak ada inisiatif 

dan kreativitas guru untuk mengembangkan soal-soal yang menarik sehingga pembelajaran di 

kelas kurang menyenangkan. 

Sejalan dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka materi bangun datar di kelas 1 SD perlu 

perbaikan dalam proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang sesuai diterapkan di kelas 

adalah pendekatan realistik matematika Indonesia (PMRI). PMRI diadopsi dari RME yang 

dicetuskan oleh Profesor Hans Freudenthal di Belanda. Pengembangan RME sebenarnya 

menggabungkan pandangan tentang apa itu matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan 

bagaimana matematika harus diajarkan. Sesuai dengan karakteristik RME, maka Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merupakan pendekatan yang menitik beratkan 

pembelajaran pada siswa, konteks dan bahan ajar terkait langsung dengan lingkungan sekolah dan 

siswa (Sembiring, 2014).     

Hasil workshop PMRI terlihat bahwa siswa menyelesaikan masalah yang bermakna, karena dekat 

dengan kehidupan sehari-hari siswa (mudah dibayangkan siswa), pembelajaran juga berlangsung 

interaktif, adanya kebebasan berfikir dan berpendapat, dan menemukan suatu konsep tentang 

tinggi benda, sehingga pembelajaran matematika berlangsung secara humanistik dan realistik 

(Johar, 2009). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah pembelajaran materi bangun datar melalui PMRI di kelas 1 SDIT 

Nurul Ishlah menyenangkan?”. 

Metode 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran bangun datar yang menyenangkan 

melalui PMRI di kelas 1 SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan data berupa aktivitas pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Data ini 

diperoleh melalui rekaman video hasil uji coba yang dilakukan di kelas. Oleh karena itu instrumen 

yang digunakan adalah lembar aktivitas pembelajaran menyenangkan. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas 1 SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh.  
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Hasil dan Pembahasan 
Dalam proses pembelajaran menyenangkan di kelas, dalam hal ini guru mempunyai peran yang 

sangat penting. Berdasarkan indikator pembelajaran yang menyenangkan, maka rubrik penilaian 

aktivitas pembelajaran dapat dilihat seperti pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Lembar Aktivitas Pembelajaran Menyenangkan 

Indikator Sangat Baik Baik Cukup Kurang Baik Tidak Baik 

Suasana 

bebas 

Semua 

peserta didik 

mampu untuk 

mengungkapk

an pendapat 

secara bebas, 

baik dalam 

diskusi, 

tulisan, 

maupun 

kegiatan lain. 

Sebagian 

besar peserta 

didik mampu 

untuk 

mengungkapk

an pendapat 

secara bebas, 

baik dalam 

diskusi, 

tulisan, 

maupun 

kegiatan lain 

Hanya sebagian 

peserta didik 

mampu untuk 

mengungkapka

n pendapat 

secara bebas, 

baik dalam 

diskusi, tulisan, 

maupun 

kegiatan lain. 

Hanya 

sebagian kecil 

peserta didik 

mampu untuk 

mengungkapka

n pendapat 

secara bebas, 

baik dalam 

diskusi, 

tulisan, 

maupun 

kegiatan lain. 

Tidak ada 

peserta didik 

yang mampu 

untuk 

mengungkapk

an pendapat 

secara bebas, 

baik dalam 

diskusi, 

tulisan, 

maupun 

kegiatan lain. 

Kegiatan 

belajar 

Tugas yang 

diberikan 

menantang 

dan 

mendorong 

semua peserta 

didik 

bereksplorasi 

Tugas yang 

diberikan 

menantang 

dan 

mendorong 

sebagian 

besar peserta 

didik 

bereksplorasi 

Tugas yang 

diberikan 

menantang, 

namun hanya 

sebagian kecil 

mendorong 

peserta didik 

bereksplorasi 

Sebagian kecil 

tugas yang 

diberikan 

menantang, 

namun hanya 

sebagian kecil 

mendorong 

peserta didik 

bereksplorasi 

Tugas yang 

diberikan 

tidak 

menantang 

dan tidak 

mendorong 

peserta didik 

bereksplorasi 

Lingku-

ngan 

sekitar 

Semua 

lingkungan 

sekitar 

sekolah 

dijadikan 

media 

pembelajaran 

Sebagian 

besar 

lingkungan 

sekitar 

sekolah 

dijadikan 

media 

pembelajaran 

Ada lingkungan 

sekitar sekolah 

dijadikan media 

pembelajaran 

Sebagian kecil 

lingkungan 

sekitar sekolah 

dijadikan 

media 

pembelajaran 

Tidak ada 

lingkungan 

sekitar 

sekolah yang 

dijadikan 

media 

pembelajaran 

Berdasarkan hasil ujicoba di kelas, untuk mengetahui pembelajaran bangun datar yang 

menyenangkan melalui PMRI di kelas 1 SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh diperoleh hasil seperti 

yang disajikan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Hasil Aktivitas Pembelajaran Menyenangkan 

No Indikator Skor 

1 Suasana bebas (peserta didik mampu untuk mengungkapkan 

pendapat secara bebas, baik dalam diskusi, tulisan, maupun 

kegiatan lain) 

80% 

2 Kegiatan belajar (Tugas yang diberikan menantang dan 

mendorong peserta didik bereksplorasi) 

60% 

3 Lingkungan sekitar (lingkungan sekitar sekolah dijadikan media 

pembelajaran) 

80% 
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berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bangun datar yang 

menyenangkan melalui PMRI di kelas 1 SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh dengan skor rata-rata 

73,3%. Berikut dipaparkan penjelasan tentang masing-masing indikator pembelajaran 

menyenangkan: 

a. Skor suasana bebas adalah 80%, artinya sebagian besar peserta didik mampu untuk

mengungkapkan pendapat secara bebas, baik dalam diskusi, tulisan, maupun kegiatan lain.

b. Skor kegiatan belajar adalah 60%, artinya tugas yang diberikan menantang, namun hanya

sebagian kecil  mendorong peserta didik bereksplorasi.

c. Skor lingkungan sekitar adalah 80%, artinya sebagian besar lingkungan sekitar sekolah

dijadikan media pembelajaran.

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil ujicoba pembelajaran bangun datar yang menyenangkan melalui PMRI di kelas 

1 SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh diperoleh skor rata-rata 73,3%. Dari hasil tersebut 

mengungkapkan bahwa pembelajaran menyenangkan melalui PMRI dapat diterapkan dalam 

proses belajar.  
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Abstrak. Rendahnya pemahaman konsep siswa merupakan masalah yang krusial dalam 

pembelajaran matematika. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu adanya suatu 

model pembelajaran yang inovatif dan dapat mengaktifkan siswa di dalam kelas. Salah satu 

model yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan model Discovery Learning . 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pembelajaran matematika dengan 

Discovery Learning  terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa Madrasah. Penelitian 

ini bersifat penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah dengan hasil penelitian 

lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi. Subyek penelitian ini siswa kelas XI 

MAS Ulumuddin Lhokseumawe. Instrumen pengumpul data berupa soal tes kemampuan 

pemahaman konsep, lembar observasi, angket skala sikap dan pedoman wawancara. Dari 

pembahasan hasil penelitian, setelah diterapkan pembelajaran matematika dengan 

Discovery Learning  diketahui bahwa pemahaman konsep yang mengikuti pembelajaran 

dengan Discovery Learning  lebih baik dalam meningkatkan pemahaman konsep. Selain itu 

sebagian besar siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika dengan 

metode penemuan terbimbing. Berdasarkan temuan penelitian, maka pembelajaran 

matematika dengan metode Discovery Learning  sangat potensial diterapkan di lapangan 

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 

Kata kunci: Discovery Learning , Pemahaman konsep, Lingkaran 

Pendahuluan 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan penting dalam kemajuan 

teknologi. Matematika sendiri mulai diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang sekolah 

dasar sekolah menengah atas dan pada beberapa program studi di perguruan tinggi. Hal ini 

membuktikan begitu pentingya peranan matematika untuk kemajuan teknologi dan ilmu eksak. 

Mengingat peranannya yang sangat sentral dalam proses pembelajaran matematika, maka upaya 

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika.  

Rendahnya capaian pemahaman siswa dan membutuhkan suatu usaha untuk meningkatkannya 

juga dinyatakan Herman (2007) “tidak sedikit hasil riset dan pengkajian dalam pembelajaran 

matematika berkonsentrasi dan berupaya menggapai pemahaman, namun sudah diyakini oleh 

kebanyakan bahwa untuk mencapai pemahaman dan pemaknaan matematika tidak segampang 

membalik telapak tangan”. Hal ini dikarenakan pada proses pembelajaran guru terlalu 

berkonsentrasi pada latihan dalam menyelesaikan soal-soal yang lebih bersifat prosedural dari 

pada mekanistis daripada pengertian. 

Dalam kurikulum 2013, guru diharuskan menggunakan pendekatan scientific. Pendekatan 

scientific merupakan pendekatan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui 

observasi atau ekperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, 

dan menguji hipotesis. Pendekatan pembelajaran scientific itu sendiri memadukan antara proses 

pembelajaran yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan (Kemendikbud, 2013). 
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Untuk menunjang pendekatan scientific, maka digunakan model pembelajaran Discovery Learning 

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Discovery Learning  ialah suatu 

metode pembelajaran yang membimbing siswa untuk menemukan hal-hal yang baru bagi siswa 

berupa konsep, rumus, pola, dan sejenisnya. Sehingga, dengan penerapan metode ini dapat 

merangsang siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran (TIM MKPBM:178-179). Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Meyer (2010) menunjukkan bahwa proses penemuan (discovery) 

dalam pembelajaran akan membantu siswa untuk memahami dan menganalisis proses komunikasi 

matematika dan pengambilan keputusan dalam temuannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang penerapan 

pendekatan scientific dengan model pembelajaran Discovery Learning  dengan harapan dapat 

membantu siswa dalam menemukan konsep lingkaran. 

Metode 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka uji coba penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

untuk membantu siswa menemukan konsep lingkaran selama 2x45’. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI MAS Ulumuddin Lhokseumawe. 

Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning  dilaksanakan pada hari 

Rabu, 11 April 2017 dengan materi menemukan konsep lingkaran pada kelas XI MIPA 1 di MAS 

Ulumuddin Lhokseumawe. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas sesuai dengan 

kerangka rancangan model pembelajaran Discovery Learning  dengan menggunakan pendekatan 

scientific. Selanjutnya, guru menumbuhkan minat belajar siswa di kegiatan awal pembelajaran 

melalui tampilan slide power point yang selanjutnya dilakukan aktivitas tanya jawab antara guru 

dan siswa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru juga menjelaskan langkah-langkah pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran Discovery 

Learning  dengan pendekatan scientific. Pendekatan scientific adalah proses pembelajaran yang 

mendukung kreativitas siswa melalui: observing (mengamati), questioning (menanya), associating 

(menalar/mengasosiasikan), experimenting (mencoba/menggali informasi), dan networking 

(membentuk jejaring/mengomunikasikan). 

Pada akhir pembelajaran, siswa dan guru peneliti mengambil kesimpulan tentang konsep lingkaran 

yang diperoleh hari itu. Selanjutnya, guru mengumumkan kelompok terbaik dengan memberikan 

penghargaan berupa tepuk tangan dan pemberian reward berupa hadiah. Dan di akhir pembelajaran 

siswa menjawab pertanyaan refleksi tentang pembelajaran hari itu. 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian uji coba terhadap penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Penerapan model Discovery Learning  pada materi lingkaran jika dipandang dari segi

ketercapaian tujuan belajar bisa dikategorikan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi

dilihat dari respon siswa bahwa menurut mereka pertanyaan di LKS terlalu rumit bagi mereka.

Salah satu yang menjadi kendala berikutnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh

siswa tersebut dan siswa masih belum terlalu paham dengan materi persamaan linear dua

variabel ini. Walaupun siswa mampu menjawab LKS dengan baik, namun LKS yang

diselesaikan tersebut dengan adanya arahan dan bimbingan dari guru

b. Selama proses pembelajaran Model Discovery Learning   karakter siswa yang dinilai adalah

sikap rasa ingin tahu di dalam proses pembelajaran. Dan diperoleh sikap siswa berada pada

kategori baik. Waktu yang dipersiapkan belum cukup untuk LKS yang dirancang menemukan

Konsep lingkaran. Diharapkan kepada guru untuk merancang ketepatan waktu sehingga lebih

efisien.
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Abstrak. Tujuan dalam  penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman matematis siswa melalui model pembelajaran pencapaian konsep pada 

materi bentuk aljabar. Subjek penelitian yaitu siswa kelas VII-4 yang berjumlah 24 

orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes kemampuan pemahaman 

matematis yang berbentuk uraian (essay) dan angket respon siswa. Secara 

keseluruhan, skor rata-rata tes pemahaman matematis siswa dari 24 siswa adalah 

6,95. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa secara individu pada materi 

bentuk aljabar sudah memenuhi indikator pemahaman matematis dan respon siswa 

terhadap model pembelajaran pencapaian konsep berada pada kategori positif. 

Kata kunci: Kemampuan pemahaman matematis, Model pencapaian konsep, Aljabar 

Pendahuluan 
Matematika sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, dari hal-hal yang sangat sederhana 

sampai pada hal-hal yang sangat kompleks. Sementara itu, pada pemikiran ilmu pengetahuan dan 

teknologi, matematika merupakan salah satu ilmu dasar bagi ilmu-ilmu lainnya, sehingga dalam 

perkembangan pendidikan, matematika dijadikan sebagai barometer untuk mengukur tingkat 

kecerdasan dan daya pikir anak. Marks (1985:3) berpendapat bahwa matematika berperan sangat 

penting dalam persiapan untuk memberi bekal agar kita dapat berfungsi secara efektif dalam 

zaman teknologi. 

Tolak ukur dari suksesnya suatu usaha atau strategi yaitu dengan adanya peningkatan. Peningkatan 

adalah proses bertambahnya kuantitas maupun kualitas. Dari peningkatan ini bisa dilihat kualitas 

suatu usaha atau strategi yang tepat atau tidak. Hal   ini juga sangat diperlukan dalam pemahaman 

konsep. Menurut Eggen dan Kauchak (2012), pengetahuan siswa dan pemahamannya tentang 

suatu konsep bisa diukur melalui empat cara, yakni kita dapat meminta mereka untuk: (1) 

mendefinisikan konsep; (2) mengidentifikasi karakteristik-karakeristik konsep; (3) 

menghubungkan konsep dengan konsep-konsep lain; (4) mengidentifikasi atau memberikan contoh 

dari konsep yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan siswa memiliki 

pemahaman konsep berarti siswa tersebut mengerti benar tentang suatu rancangan atau ide/konsep 

abstrak yang sedang dipelajarinya. Sesuai dengan anjuran kurikulum 2013, dalam pembelajaran 

matematika kemampuan pemahaman matematika sebagai komponen pengetahuan dan 

keterampilan atau hard skill matematika. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki materi-materi dimana konsep-

konsepnya saling berkaitan dengan konsep sebelumnya, dan materinya tersusun secara hierarkis, 

misalnya untuk memahami materi Perbandingan, Peluang dan Operasi Aljabar siswa harus 

memahami konsep pada Operasi pada Bilangan, untuk memahami materi Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel, Operasi Aljabar, Persamaan Kuadrat, Fungsi, dan Persamaan Garis Lurus 

siswa sebelumnya harus memahami Sistem Persamaan Linear Satu Variabel. 

Dari beberapa materi diatas, aljabar adalah salah satu materi yang menurut peneliti harus lebih 

diperhatikan, karena aljabar merupakan suatu cabang tersendiri yang berkembang di hampir semua 

negara dari tingkat TK sampai SMA dan merupakan salah satu lima standar isi pada NCTM. Pada 
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materi aljabar banyak konsep-konsep yang harus dipahami siswa, selain itu juga aljabar 

merupakan materi prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelum memasuki materi lain. Banyak 

siswa berpandangan bahwa aljabar merupakan salah satu materi yang bersifat abstrak, karena pada 

operasi aljabar banyak simbol-simbol matematika yang harus dipahami siswa, misalnya pada 

bentuk aljabar 4x + 5 = 13, bagi siswa bentuk tersebut adalah bentuk yang aneh dimana angka 

mengandung simbol-simbol huruf, serta sulit bagi siswa untuk membayangkan materi tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun, pemahaman konsep matematika pada peserta didik masih belum berkembang (Utari, 

2012). Kurangnya pemahaman konsep tersebut dapat menyebabkan atau menghambat proses 

pembelajaran matematika sehingga menimbulkan keprihatinan karena mengarah pada 

pembentukan konsep dan generalisasi yang salah. Penerapan model pembelajaran Pencapaian 

Konsep (Concept Attainment) dalam proses pembelajaran matematika merupakan salah satu 

alternatif pemilihan model yang dapat menambah kemampuan pemahaman konsep serta mendapat 

respon positif dari siswa, karena menurut beberapa penelitian terdahulu, seperti hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Widiastuti (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran pencapaian konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menurut Joyce dan Weil (2011), model pencapaian konsep adalah model pembelajaran yang 

dirancang untuk menata atau menyusun data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari 

secara tepat dan efisien. Model pembelajaran pencapaian konsep sudah sering diterapkan pada 

beberapa materi matematika. Sedangkan menurut Nainggolan (2014) pencapaian konsep 

merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan 

contoh-contoh yang tepat dengan contoh-contoh yang tidak tepat dari berbagai katergori.  

Adapun tahapan dan prosedur dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model Pencapaian Konsep 

(Concept Attainment) di kelas secara umum adalah sebagai berikut: Fase I: Presentasi data dan 

identifikasi yaitu guru mempresentasikan data kepada siswa. Setiap unit data contoh dan non-

contoh setiap konsep dipisahkan. Unit-unit dipresentasikan dengan cara berpasangan. Data dapat 

berupa peristiwa, masyarakat, objek, cerita, gambar atau unit lain yang dapat dibedakan. Siswa 

dapat bertanya untuk membandingkan dan menjastifikasi atribut tentang perbedaan contoh-contoh; 

Fase II: Menguji pencapaian dari suatu konsep yaitu siswa menguji penemuan konsep mereka, 

pertama-tama dengan cara mengidentifikasi secara tepat contoh-contoh tambahan yang belum 

diberi nama dan kemudian membangkitkan contoh-contohnya sendiri. Menguji penemuan konsep 

dapat dilakukan juga melalui sebuah eksperimen yang akan menunjukkan secara langsung perilaku 

dari contoh-contoh yang diuji, sehingga siswa dapat langsung merumuskan kebenaran hipotesis 

yang telah dirumuskannya diawal; dan Fase III: Analisis strategi-strategi berpikir yaitu siswa 

menganalisis strategi-strategi dengan segala hal yang mereka gunakan untuk mencapai konsep. 

Setelah membandingkan idenya dengan ide ilmuan, siswa telah mendapatkan gambaran apakah 

strategi berpikir yang digunakannya untuk merumuskan hipotesis dan pengujian akan membawa 

pemikirannya menuju konsep yang benar. Secara bertahap siswa dapat membandingkan 

keefektifan dari berbagai strategi yang telah digunakannya. Kemudian siswa dapat 

mengkonstruksikan konsep yang baru didapatnya ke dalam pengetahuannya (Joyce, dkk, 2011). 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian uji coba ini adalah “Bagaimana 

Kemampuan Pemahaman Matematis Bentuk Aljabar melalui Model Pembelajaran Pencapaian 

Konsep?”. 

Metode 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan matematis siswa pada materi bentuk 

aljabar selama 3x40 menit. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-4 SMP Negeri 19 

Percontohan Banda Aceh. Adapun indikator kemampuan pemahaman matematis siswa dapat diliat 

seperti pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Indikator Kemampuan Pemahaman Matematis 

Kriteria Penilaian Skor 

Siswa dapat memaparkan konsep bentuk aljabar ke dalam bentuk simbol dan 

menuliskan unsur-unsur bentuk aljabar. 
4 

Siswa dapat memaparkan konsep bentuk aljabar ke dalam bentuk simbol, 

namun masih salah dalam menuliskan unsur-unsur bentuk aljabar. 
3 

Siswa sedikit salah dalam  memaparkan konsep bentuk aljabar ke dalam 

bentuk simbol dan salah dalam menuliskan unsur-unsur bentuk aljabar. 
2 

Siswa salah dalam  memaparkan konsep bentuk aljabar ke dalam bentuk 

simbol dan salah dalam menuliskan unsur-unsur bentuk aljabar. 
1 

Tidak ada jawaban 0 

Hasil dan Pembahasan 
Adapun analisis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Data Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa

Adapun skor yang diperoleh siswa setelah diberikan soal post test untuk melihat kemampuan 

pemahaman matematis siswa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.  

Tabel 2. Skor Post Test Kemampuan Pemahaman Matematis Peserta Didik 

No. 
Inisial Nama 

Siswa 
Skor Soal 1 Skor Soal 2 Total Skor 

1. AA 4 3 7 

2. AALT 4 2 6 

3. ARF 4 3 7 

4. CINS 4 4 8 

5. DNP 4 3 7 

6. FAA 4 2 6 

7. IM 4 2 6 

8. JFA 4 1 5 

9. MA 4 3 7 

10. MHS 4 4 8 

11. MN 4 2 6 

12. MR 4 3 7 

13. NSP 4 4 8 

14. NZA 4 3 7 

15. ODS 4 2 6 

16. PFV 4 2 6 

17. RH 4 2 6 

18. RJY 4 4 8 

19. RJ 4 3 7 

20. RF 4 4 8 

21. TR 4 4 8 

22. USS 4 3 7 

23. WN 4 4 8 

24. WNS 4 4 8 

Rata-

rata 
6,95 
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Secara keseluruhan, skor rata-rata tes pemahaman matematis siswa dari 24 peserta didik adalah 

6,95 hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik secara individu pada materi bentuk 

aljabar sudah memenuhi indikator pemahaman matematis. 

2. Data Angket Respon Siswa

Adapun skor angket respon siswa yang digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran matematika dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Skor Angket Respon Siswa 

No. Respon Siswa Kategori 
Jumlah 

Siswa 
Bobot Skor 

Rata-

Rata 

1. Saya setuju belajar matematika

dengan model pembelajaran

Pencapaian Konsep.

SS 10 4 x 10 = 40 

2,91 
ST 5 3 x 5   = 15 

KS 6 2 x 6   = 12 

STS 3 1 x 3   = 3 

2. Saya lebih berminat jika

pembelajaran matematika

menggunakan model

pembelajaran Pencapaian Konsep.

SS 10 4 x 10 = 40 

2,80 
ST 4 3 x 4  = 12 

KS 5 2 x 5   = 10 

STS 5 1 x 5   = 5 

3. Model pembelajaran Pencapaian

Konsep membantu saya untuk

lebih mudah dalam memahami

suatu konsep matematika.

SS 7 4 x 7 = 28 

2,91 
ST 8 3 x 8   = 24 

KS 9 2 x 9   = 18 

STS - - 

4. Saya memberikan perhatian lebih

pada saat mempelajari konsep

matematika dengan menggunakan

model pembelajaran Pencapaian

Konsep.

SS 10 4 x 10 = 40 

3,04 
ST 5 3 x 5   = 15 

KS 9 2 x 9   = 18 

STS - - 

Jumlah 11,66 

Rata-Rata 2,91 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa skor rata-rata angket respon peserta didik adalah 2,91. 

Maka berdasarkan kriteria respon peserta didik, dapat disimpulkan bahwa respon peserta didik 

terhadap model pembelajaran Pencapaian Konsep berada pada kategori positif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dipandang dari segi ketercapaian tujuan 

pembelajaran dapat dikatakan sudah tercapai. Artinya sebagian besar siswa sudah bisa memahami 

materi yang diberikan sehingga siswa sudah paham dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

ada pada LKS dengan menerapkan konsep bentuk aljabar. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan di kelas VII-4 SMP Negeri 19 Percontohan Banda 

Aceh dengan menerapkan model pembelajaran pencapaian konsep rata-rata sudah memenuhi 

indikator pemahaman matematis dan respon peserta didik terhadap model pembelajaran 

pencapaian konsep berada pada kategori positif. 
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Abstrak. Matematika merupakan ilmu yang dipelajari hampir pada semua cabang 

ilmu pengetahuan. Masih banyak kendala yang didapatkan dalam pembelajaran 

matematika, mulai dari guru yang kurang komunikatif, bahan ajar yang hanya 

menggunakan buku cetak, siswa yang masih monoton dalam pembelajaran, tidak 

digunakannya teknologi dalam pembelajaran dan banyak hal lainnya. Geometri yang 

merupakan salah satu bidang yang dipelajari dalam matematika juga mengalami 

permasalahan terutama siswa masih lemah dalam memahami geometri ruang. 

Tujuan uji coba ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

siswa melalui model pembelajaran Discovery Learning  berbantuan software 

geogebra pada materi prisma di SMP Inshafuddin Banda Aceh. Metode yang 

digunakan dalam uji coba ini adalah metode deskripstif, data diperoleh berdasarkan 

hasil kerja siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengukur kemampuan 

pemahaman matematis siswa dengan menggunakan rubrik Tes Kemampuan 

Pemahaman Matematis. Hasil uji coba menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning  berbantuan software geogebra dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa khususnya pada materi 

prisma. 

Kata kunci: Discovery Learning , pemahaman konsep,geogebra, prisma. 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang potensial dalam pengembangan ilmu lainnya. 

Matematika telah diajarkan mulai dari sekolah dasar dan berlanjut hingga perguruan tinggi. 

Matematika perlu di pelajari dan dipahami karena matematika sebagai dasar pengetahuan  untuk 

dapat mempelajari pelajaran eksak lainnya. Dalam pembelajaran matematika kegiatan yang 

dilakukan agar pembelajaran bermakna yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, 

dan mencipta. Kurikulum 2013 juga menyebutkan tentang standar kompetensi lulusan yang berisi 

kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengalami pembelajaran yaitu aspek sikap 

(spiritual dan sosial), aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Tujuan mengimpletasikan 

kurikulum 2013 menurut Mulyasa (2013) agar dapat menghasilkan peserta didik yang produktif, 

kreatif dan inovatif. Hal ini dimungkinkan karena kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi, 

yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan, yaitu pertama: kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual), karena berangkat, berfokus, dan 

bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan 

potensinya masing-masing. Kedua: kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh 

jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Ketiga: ada bidang-bidang studi atau 

mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan 

kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. 

Matematika terdiri dari empat wawasan luas yaitu aljabar, aritmatika, geometri, dan analisis. Salah 

satu materi yang dipelajari dalam matematika adalah geometri. Geometri diajarkan di semua 

jenjang pendidikan, mula SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Menurut Alders (1961) 

mailto:nasrullaharul25@gmail.com
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geometri adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang dan 

benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu 

dengan yang lain. Berdasarkan hasil survei dari Programme for International Student Assessment 

(PISA) 2000/2001 diperoleh bahwa siswa sangat lemah dalam geometri, khususnya dalam 

pemahaman ruang dan bentuk (Suwaji, 2008 :1). Padahal, materi ini sangat penting untuk 

mempelajari materi berikutnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lemahnya pemahaman 

siswa tentang konsep bangun ruang sebagaimana dikemukakan oleh Blanco, salah satunya 

ditunjukkan dengan ketidakmampuan siswa untuk mengenali kubus dan balok sebagai kasus 

khusus dari prisma (Blanco, 2006). Salah satu kelemahan siswa pada materi prisma yaitu ketika 

menentukan antara sisi tegak dengan sisi alas, ketika prisma tidak berdiri teratur (miring atau 

kedua sisi alasnya di samping). Oleh karena itu, untuk setiap materi, siswa diharapkan benar-benar 

menguasai konsep yang diberikan karena konsep tersebut akan digunakan untuk mempelajari 

materi berikutnya.   

Pemahaman suatu konsep akan mudah dipahami oleh siswa jika siswa diberikan kesempatan untuk 

dapat memperoleh contoh-contoh konkrit yang telah dikenal siswa. Jika seseorang telah memiliki 

kemampuan pemahaman konsep, maka ia mampu menggunakannya untuk menyelesaikann 

masalah. Dalam NCTM 2000 dinyatakan bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang 

sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika.  Anderson dan Krathwohl (2001) 

mengemukakan bahwa siswa dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep jika siswa 

tersebut mampu mengkonstruksi makna dari pesan-pesan yang timbul dalam pengajaran seperti 

komunikasi lisan, tulisan, dan grafik. Siswa dikatakan memahami suatu konsep matematika antara 

lain ketika mereka membangun hubungan antara pengetahuan baru yang diperoleh dan 

pengetahuan sebelumnya.   

Kecenderungan atau masalah yang dihadapi oleh pendidik terutama guru matematika sangatlah 

kompleks. Keluhan dari siswa dalam belajar matematika merupakan suatu hal yang sudah familiar 

di telinga kita. Sehingga tidak heran lagi apabila banyak orang berfikiran yang mendatangkan 

pemahaman yang negatif terhadap pelajaran matematika, salah satu faktor penyebabnya antara 

lain: materi itu sendiri yang abstrak bagi siswa, anggapan bahwa kemampuan matematika hanya 

dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, atau dari pendidik itu sendiri yang kurang kreatif sehingga 

tidak dapat membangkitkan suasana belajar siswanya. Menumbuh kembangkan kreatifitas pada 

siswa merupakan dasar agar kelak siswa bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. 

Disamping itu juga siswa dituntut dapat memahami konsep atau teori dan penerapan atau 

aplikasinya yang telah diajarkan oleh guru untuk memupuk dan mengembangkan kemampuan 

matematika pada siswa. Mulyasa (2008) mengemukakan bahwa proses pembelajaran pada 

hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreatifitas peserta didik, melalui berbagai intraksi 

dan pengalaman belajar. Namun dalam pelaksanaanya sering kali kita tidak sadar, bahwa masih 

banyak kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan justru menghambat aktivitas dan kreatifitas 

peserta didik. 

Selain model pembelajaran discovery laerning, menggunakan media pembelajaran untuk 

memvisualisasi bangun ruang prisma membuat peserta didik akan mudah mengingat dan bisa 

membedakan antara sisi alas dan sisi tegak, antara rusuk, jaring-jaring, dan sebagainya. Hal ini 

sejalan  dengan pendapat Sudjana (2009) tentang pengertian media sebagai suatu alat yang dapat 

diserap oleh mata (visual) dan telinga (audio) yang tujuan untuk membantu guru agar proses 

belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Adapun media yang akan peneliti gunakan adalah 

software geogebra. Software geogebra merupakan salah satu software yang bisa digunakan dalam 

geometri untuk memvisualisasikan bentuk bangun 2 dimensi maupun 3 dimensi. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mencoba melaksanakan sebuah proses 

pembelajaran dengan Penerapan Model Discovery Learning  Berbantuan Geogebra untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep pada Materi Prisma di SMP Inshafuddin Banda Aceh. 



157 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan model Discovery Learning  berbantuan geogebra dapat meningkatkan

pemahaman konsep pada materi prisma di SMP Inshafuddin Banda Aceh?

2. Bagaimana respon siswa pada penerapan model Discovery Learning  berbantuan geogebra

untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi prisma di SMP Inshafuddin Banda

Aceh?

Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Inshafuddin Banda Aceh. Untuk memperoleh data mengenai penerapan model 

Discovery Learning  berbantuan geogebra untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi 

prisma di SMP Inshafuddin Banda Aceh, peneliti melakukan pembelajaran dengan rangkaian 

kegiatan sesuai dengan sintaks Discovery Learning . Untuk mendapatkan hasil tes belajar, peneliti 

menyiapkan instrumen tes pemahaman matematis mengenai materi prisma. Indikator pemahaman 

matematis yang diukur dalam penelitian ini antara lain: mengidentifikasi konsep, mengaitkan 

antara konsep yang satu dan konsep lainnya, melaksanakan perhitungan, dan memberikan alasan 

terhadap perhitungan yang dilakukan. Adapun pemberian skor jawaban siswa disusun berdasarkan 

indikator kemampuan pemahaman matematis. Hal ini berdasarkan pedoman penskoran yang 

dimodifikasi dari rubrik Cai, Lane, Jakabesin (Hendriana & Sumarmo, 2017) sebagaimana 

disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Pedoman Skor Penilaian Tes Kemampuan Pemahaman Matematis 

Indikator 

Pemahaman 

Matematis 

Baik sekali (3) Baik (2) Cukup (1) 
Sangat kurang 

(0) 

Mengidentifika

si konsep 

Menuliskan 75%-

100% unsur-unsur 

diketahui, ditanya, 

dan membuat 

gambar dan 

semuanya benar. 

Menuliskan 

50%-74% unsur-

unsur diketahui, 

ditanya, dan 

membuat gambar 

dengan benar. 

Menuliskan 25% 

- 49% diketahui 

dan ditanya 

dengan benar. 

Tidak 

menuliskan 

unsur-unsur 

yang terdapat 

dalam soal. 

Mengaitkan 

konsep yang 

satu dengan 

yang lainnya. 

Mampu 

menentukan ≥ 

50% hubungan 

antara unsur 

yang diketahui 

dan ditanya pada 

soal. 

Hanya mampu 

menentukan  

<50%  hubungan 

antara unsur yang 

diketahui dan 

ditanya pada soal. 

Tidak mampu 

menentukan 

hubungan antara 

unsur yang 

diketahui dan 

ditanya pada 

soal. 

Melaksanakan 

perhitungan 

Mampu 

menyelesaikan 

soal sesuai dengan 

langkah dan benar 

Mampu 

menyelesaikan 

soal 50% - 75% 

sesuai dengan 

langkah dan 

benar 

Hanya mampu 

menyelesaikan 

soal 25% - 50% 

sesuai dengan 

langkah dan 

benar 

Tidak ada 

penyelesaian 

sama sekali atau 

ada 

penyelesaian 

tetapi 

seluruhnya 

salah. 

Memberikan 

alasan 

terhadap 

perhitungan 

yang 

dilakukan 

Menuliskan 

alasan terhadap 

perhitungan yang 

dilakukan 

dengan tepat dan 

benar. 

Menuliskan 

alasan terhadap 

perhitungan yang 

dilakukan, 

namun tidak 

tepat.  

Tidak 

menuliskan 

alasan terhadap 

perhitungan 

yang dilakukan. 
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Adapun kriteria yang dipilih berdasarkan penskoran di atas sesuai Permendikbud No.81 tahun 

2013 adalah: 

Sangat baik : apabila memperoleh skor 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik   : apabila memperoleh skor 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 1,33 

 

Setelah dilakukan pembelajaran, peneliti melakukan refleksi untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran model Discovery Learning  berbantuan geogebra. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan Pembelajaran 

Peneliti melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan sintaks Discovery Learning  yaitu guru 

membuka pelajaran dengan terlebih dahulu pada kegiatan awal pembelajaran dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat menemukan luas permukaan prisma 

dan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakan konsep luas permukaan prisma. Guru menjelaskan langkah-langkah model 

pembelajaran yang akan dilakukan selama kegiatan proses belajar mengajar yaitu dengan tahapan: 

mengamati, menanya, mengasosiasikan, mencoba atau menggali informasi dan 

mengkomunikasikan dengan menarik kesimpulan dari hasil temuannya. Kemudian guru 

memberikan ransangan kepada siswa melalui presentasi powerpoint dengan mengulang sekilas 

materi sebelumnya atau materi prasyarat yaitu tentang bangun ruang dan memberikan motivasi 

kepada siswa dengan menunjukkan sebuah permasalahan pada gambar yang dibagikan di lembar 

kerja siswa tampa memberi tahu solusi dari permasalahan tersebut agar siswa lebih termotivasi 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Fase Stimulus) 

 

pada kegiatan inti siswa dibagi atas 5 kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 orang 

dibagi secara acak dan guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. guru 

memberikan pertanyaan atau identifikasi masalah yaitu guru meminta siswa mengamati 

permasalahan yang dibagikan di LKPD siswa, kemudian guru mengajak siswa memperhatikan 

kasus yang ada pada LKPD dan guru juga meminta siswa untuk menjelaskan apa pengertian 

kubus, balok, tabung, limas, dan prisma.Kemudian siswa diarahkan untuk memperhatikan guru 

menampilkan prisma dan bagian-bagian prisma dengan menggunakan software geogebra. 

Kemudian fase selanjutnya yaitu pengumpulan data oleh siswa masing-masing kelompok, yaitu 

guru membimbing siswa dalam kelompok dan meminta siswa memperhatikan gambar yang ada 

pada LKPD, lalu menggiring siswa untuk menyelesaikan konsep apa yang terdapat pada gambar-

gambar tersebut. Diharapkan siswa dapat menemukan konsep prisma segitiga sama sisi, setelah di 

dapat konsep konsep prisma segitiga sama sisi di atas lalu masing-masing kelompok menuliskan 

kesimpulan. 

 

Pada fase selanjutnya yaitu fase data collection (Pengumpulan data), siswa diharapkan peserta 

didik dapat menemukan rumus luas permukaan prisma segi-n dan peserta didik dapat menghitung 

luas permukaan prisma segi-n.Sehingga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas permukaan prisma segi-n yang ada pada LKDP. 

 

Fase verification atau fase pembuktian, pada fase ini guru mengajak siswa untuk membuktikan 

rumus luas permukaan segi-n yang telah disimpulkan oleh peserta didik untuk di buktkan pada 

permasalahan yang telah diberikan di LKPD. 

 

Pada fase generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) guru mengarahkan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kemudian siswa membandingkan 

jawaban yang telah di presentasikan oleh temannya dengan jawabannya dan memberikan 
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tanggapan jika adanya perbedaan. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

kesimpulan dan penguatan materi luas permukaan prisma segi-n. 

Pada kegiatan penutup, guru memberikan tes pada siswa sebagai penguatan materi sekaligus 

pengukuran kemampuan siswa setelah proses pembelajaran, kemudian guru meminta siswa untuk 

memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran hari ini serta guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan memberikan informasi tentang materi selanjutnya dan mengakhiri 

pembelajaran dengan doa dan salam. 

Suasana dikelas 

Suasana dikelas masih terasa kurang aktif, para siswa tidak terbiasa dengan peneliti dalam belajar 

oleh karena itu banyak siswa yang masih kaku dan malu. Siswa masih merasa kaku dalam belajar 

menggunakan model Discovery Learning  yang diterapkan sehingga kepedulian siswa masih 

kurang selama proses pembelajaran berlangsung. Dari lima kelompok yang peneliti buat hanya 3 

yang benar-benar aktif, sedangkan dua kelompok lagi masih kurang, disini ada dua kemungkinan, 

apa karena kelompok tersebut siswanya berkemampuan rendah semua atau memang masih merasa 

sungkan dengan peneliti. Karena ada kelompok yang masih pasif, sehingga peneliti kewalahan 

dalam mengorganisasi waktu sehingga ada beberapa fase yang waktunya molor atau tidak sesuai 

dengan LKPD. 

Ketercapaian tujuan pembelajaran 

Secara umum tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menemukan konsep luas permukaan 

prisma segi-n dan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari 

dengan menggunakan konsep luas permukaan prisma segi-n. Namun pada kenyataannya tujuan 

tersebut belum tercapai, hal ini disebabkan karena siswa cenderung pasif dan bahkan bingung 

diperlakukan belajar mandiri dalam kelompok-kelompok kecil, siswa tidak percaya diri dalam 

membangun ide-ide yang muncul di dalam diri siswa itu sendiri, siswa cenderung lebih banyak 

bertanya kepada peneliti terhadap langkah-langkah yang ada di LKPD, padahal siswa itu sendiri 

sudah benar, tetapi masih kurang percaya diri, sehingga pembelajaran tersebut tidak maksimal. 

Karena baru pertaman kali diperlakukan seperti ini ada banyak kendala yang ditemui terutama 

dalam mengelola waktu, waktu jam pelajaran 2x40 menit tidak cukup untuk menerapkan model 

pembelajaran Discovery Learning  sehingga pada akhir pembelajaran tidak sesuai dengan konsep 

yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), banyak waktu yang terbuang tidak sesuai 

dengan kegiatan yang telah ditentukan, misalnya berkali-kali harus mengingatkan siswa supaya 

tidak mengganggu siswa lainnya, atau mengingatkan kelompok yang pasif, dan sebagainya. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil tes dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan Pemahaman matematika siswa berada pada kategori baik, siswa memahami

konsep melalui penemuan yang diarahkan di LKS dan mendiskusikannya.

2. Siswa senang dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning  berbantuan

software geogebra walaupun ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, tetapi secara

keseluruhan siswa sangat antusias dalam pembelajaran
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Abstrak. Permasalahan yang dihadapi oleh siswa adalah siswa masih merasa 

kesulitan memahami materi matematika khususnya integral. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi integral yaitu 

dengan menerapkan model Discovery Learning  berbantuan autograph. Adapun 

tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemahaman 

matematis siswa dalam menemukan konsep integral melalui model Discovery 

Learning  berbantuan autograph dikelas XI IPA SMA Negeri 1 Panton Reu, 

Kabupaten Aceh Barat. Subjek penelitian ini adalah enam siswa yang dipilih dari 24 

siswa. Instrument yang digunakan adalah soal tes kemampuan pemahaman 

matematis tentang menentukan luas kurva. Data diperoleh berdasarkan hasil kerja 

siswa dalam menyelesaikan masalah yang mengukur kemampuan pemahaman 

matematis siswa. Data tersebut dikategorikan kedalam 3 kategori (terendah 1 dan 

tertinggi 3) yang merujuk pada penentuan batas-batas skor kemampuan pemahaman 

matematis dan dianalisis secara deskriptif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Discovery Learning  dapat menumbuhkan kemampuan 

pemahaman matematis siswa pada materi menentukan luas kurva. 

Kata kunci: Pemahaman matematis, integral, model pembelajaran Discovery 

Learning  

Pendahuluan 
Kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa 

dalam pembelajaran matematika. Hal ini tercantum dalam prinsip-prinsip dan standar dari 

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) yang memuat lima standar proses 

matematika, yaitu: pemecahan masalah, pemahaman dan bukti, komunikasi, koneksi, dan 

representasi. (NCTM, 2000). Pemahaman mengajarkan siswa untuk berpikir logis, sehingga dapat 

membantu memutuskan apakah dan mengapa jawaban kita logis. Siswa juga akan mampu 

mengembangkan kebiasaan memberi argumen atau penjelasan sebagai bagian utuh dari setiap 

penyelesaian, menganalisi sendiri jawabannya, selain itu melalui pemahaman siswa dapat menarik 

hubungan antara konsep yang dipelajari dengan manfaatnya dalam keseharian.   

Kurikulum 2013 menempatkan kemampuan pemahaman sebagai salah satu kompetensi inti yang 

harus dipelajari setiap peserta didik yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian nyata. Pada dasarnya pencapaian pemahaman tersebut 

tidak sekedar untuk memenuhi tujuan pembelajaran matematika saja namun diharapkan muncul 

efek iringan dari pembelajaran tersebut. Efek iringan yang dimaksud antara lain adalah siswa lebih 

memahami keterkaitan antar topik matematika, siswa mamahami peranan matematika dalam 

kehidupan manusia, dengan mempelajari matematika siswa mampu berfikir logis, kritis dan 

sistematis, kreatif dan inovatif dalam mencari solusi dan peduli pada lingkungan sekitarnya. 

Pemahaman matematis adalah salah satu keterampilan yang sangat berperan dalam pembelajaran 

matematika. Pemahaman yang baik terhadap konsep matematika akan memudahkan siswa dalam 
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memanipulasi aturan-aturan matematis. Siswa menjadi terampil dalam perhitungan matematis, dan 

mampu mengaplikasikan konsep matematis dalam permasalahan kontekstual sehingga 

mengantarkan siswa pada sebuah pembelajaran bermakna. sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Marpaung bahwa matematika tidak ada artinya bila hanya dihafalkan, namun dengan pemahaman 

siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri (Burhan, 2011).  

 

Bloom mengklasifikasikan pemahaman (Comprehension) ke dalam jenjang kognitif kedua yang 

menggambarkan suatu pengertian, sehingga siswa diharapkan mampu memahami ide-ide 

matematika bila mereka dapat menggunakan beberapa kaidah yang relevan. Dalam tingkatan ini 

siswa diharapkan mengetahui bagaimana berkomunikasi dan menggunakan idenya untuk 

berkomunikasi. Dalam pemahaman tidak hanya sekedar memahami sebuah informasi tetapi 

termasuk juga keobjektifan, sikap dan makna yang terkandung dari sebuah informasi. Dengan kata 

lain seorang siswa dapat mengubah suatu informasi yang ada dalam pikirannya kedalam bentuk 

lain yang lebih berarti. 

 

Berdasarkan observasi awal peneliti dalam kegiatan pembelajaran dengan materi integral tentu sub 

bahasan menghitung luas antara dua kurva dikelas XI SMAN 1 Panton Reu, diperoleh data bahwa 

siswa belum dapat mengklasifikasi objek-objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, 

setelah guru menjelaskan hanya siswa yang pintar saja yang dapat menyimpulkan. Beberapa siswa 

belum mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mereka juga 

belum mampu menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, siswa 

masih kesulitan dalam mengaitkan berbagai konsep dalam perhitungan, hanya sedikit siswa yang 

dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah, pembelajaran juga masih 

terpusat pada guru dan siswa masih kurang kreatif dalam mengolah informasi. Dari hasil 

pengamatan, menunjukkan bahwa siswa lemah dalam pemahaman konsep matematika. 

 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 adalah adanya penginetgrasian IT 

dalam pembelajaran. Permendikbud Nomor 81 A tahun 2013 menuntut adanya integrasi IT dalam 

proses pembelajaran. Guru dan siswa diharapkan menjadi “melek” teknologi, cakap dalam 

mengelola informasi menggunakan perangkat teknologi informasi yang makin beragam dan 

canggih, tidak hanya pandai dalam membuat slide powerpoint saja, namun harus lebih variatif dan 

mengikuti perkembangan. Guru dan peserta didik juga dituntut untuk dapat menerapkan teknologi 

informasi sebagai wahana pembelajaran yang lebih interaktif dan tepat guna dalam mendukung 

proses belajar mengajar dengan tetap memprioritaskan siswa sebagai pusat informasi. 

 

Salah satu aplikasi yang mendukung proses pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa adalah autograph. Autograph merupakan software yang dinamis dan serbaguna 

untuk belajar dan mengajar matematika yang dikembangkan oleh Douglas Butler. Software ini 

didesain untuk membantu guru dan siswa memvisualisasikan matematika dengan penggunaan 3 

mode. Tujuan penggunaan software autograph pada materi integral yaitu sebagai media untuk 

menvisualisasikan gambar-gambar dari persamaan integral dalam menentukan luas kurva sehingga 

siswa lebih memahami dan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

 

Kesenjangan yang sering kita jumpai khususnya dalam pembelajaran matematika lebih banyak 

kepada persepsi siswa yang masih mengganggap matematika itu membosankan. Siswa terkesan 

dipaksa menghafal sederetan rumus-rumus yang membuat mereka membingungkan bahkan 

mereka tidak paham untuk apa rumus-rumus tersebut digunakan. Guru lebih mementingkan 

ketercapaian kurikulum tanpa memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk berkreasi dan 

berinovasi. Dampaknya bagi siswa yang memiliki kemampuan pemahaman lemah sangat sulit 

untuk mengikuti irama mengajar cepat dalam waktu yang terbatas. Akibatnya hasil belajar 

matematika cenderung berada dibawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal  yang ditetapkan.  
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Proses pembelajaran yang berjalan monoton akan membawa kebosanan pada siswa, metode 

ceramah yang terlalu mendominasi akan mempersempit berkembangnya ide-ide kreatif dari siswa, 

sehingga dapat menyebabkan menurunnya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Mencermati pentingnya kemampuan pemahaman matematis dalam setiap proses pembelajaran 

matematika sudah seharusnya guru berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Penggunaan 

media pembelajaran sebagai salah satu alternatif untuk lebih meningkatkan pemahaman matematis 

perlu dipertimbangkan. Selain itu metode mengajar harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran matematika. 

Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 

matematis siswa dalam mempelajari integral adalah pembelajaran dengan model Discovery 

Learning . Model Discovery Learning  didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila 

pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi 

sendiri. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: “Discovery Learning  can be defined as the 

learning that takes place when the student is not presented with subject matter in the final form, 

but rather is required to organize it him self” (Emetembun, 1986). Ide dasar Bruner ialah pendapat 

dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. 

Model Discovery Learning  adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif 

untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005). Discovery terjadi bila 

individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa 

konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, 

penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan discovery itu sendiri 

adalah the mental process of assimilatig conceps and principles in the mind (Malik, 2001). 

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan model Discovery Learning  dalam upaya 

meningkatkan pemahaman matematis dan kemandirian belajar siswa. Burais (2015) meneliti 

tentang peningkatan kemampuan penalaran matematis dan kemandirian belajar siswa MTsN 

melalui Discovery Learning . Salmaniah (2014) menerapkan Discovery Learning  terhadap 

pemahaman konsep, motivasi belajar dan aktivitas belajar peserta didik di SMAN 3 Medan. Dari 

beberapa penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk  mengkaji lebih dalam tentang 

pemahaman matematis dan kemandirian belajar siswa dengan model Discovery Learning 

berbantuan autograph pada materi integral. 

Metode 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka uji coba model Discovery Learning  untuk melihat 

kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi integral di kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Panton Reu selama 2x45 menit. Adapun subjek penelitian adalah 6 siswa yang dipilih dari 24 

siswa kelas XI IPA. Inidkator kemampuan pemahaman matematis ini diadaptasi dari Sumarmo 

(2014), seperti berikut: 

1. Kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari,

2. Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma, dan

3. Kemampuan mengaitkan berbagai konsep matematis.

Data mengenai kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi menentukan luas kurva 

diperoleh dari hasil jawaban lembar kerja siswa. Penilaian kemampuan matematis berdasarkan 

rubrik pada tabel 1. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Adapun rubrik untuk kemampuan 

pemahaman matematis siswa adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1. Rubrik Pemberian Skor Tes Kemampuan Matematis 

Indikator Pemahaman 

Matematis 
Respon Skor 

Pemahaman relasional, 

fungsional, relasional, 

mengidentifikasi kaitan antar 

konsep/prinsip, melaksanakan 

perhitungan disertai dengan 

alasan terhadap proses 

matematika yang dilakukan 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi data/konsep/prinsip yang 

termuat dalam informasi yang diberikan 

0 – 2 

Mengkaitkan konsep/prinsip yang satu dengan 

yang lainnya dan menyatakannya dalam symbol 

matematik 

0 – 3 

Melaksanakan perhitungan terhadap proses 

matematika yang dilakukan disertai dengan 

menyerahkan konsep/prinsip/aturan yang 

digunakan pada tiap langkah pengerjaan 

0 – 3 

Menetapkan solusi akhir disertai alasan 0 – 2 

Sub-total (satu butir tes) 0 – 10 

Diadaptasi dari Sumarmo (2014) 

Hasil dan Pembahasan 
Data mengenai kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menentukan luas kurva diperoleh 

dari hasil tes kemampuan pemahamn matematis yang dinilai berdasarkan rubrik pada table 1. 

Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif. Berhubung waktu yang terbatas sehingga tes 

akhir tidak sempat diberikan, maka data yang dianalisis adalah data jawaban LKS yang dikerjakan 

siswa. Berikut adalah beberapa foto jawaban LKS yang dirangkum peneliti. 

 Gambar 1: Jawaban LKS Siswa 1 

Dari gambar 1 terlihat siswa sudah dapat menentukan titik-titik untuk menggambar persamaan 

kurva yang diinginkan. Siswa juga dapat menentukan titik potong antara dua kurva dan mengarsir 

luas daerah yang dimaksud. Tetapi siswa masih lemah dalam pengerjaan hitung yang melibatkan 

operasi aljabar 
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Gambar 2 : Jawaban LKS Siswa 2 

Pada gambar 2 siswa juga sudah paham cara menentukan titik-titik untuk menggambar kurva. 

Mereka juga dapat menentukan titik potong antara dua kurva dan mengarsir luas kurva yang 

dimaksud. Kelemahan siswa terlihat pada saat menentukan luas kurva dengan menggunakan 

operasi aljabar. Siswa tampak tidak paham konsep perhitungan sederhana yang melibatkan 

berbagai operasi aljabar. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Panton Reu pada 

materi menentukan luas kurva didapat bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa semakin 

baik dengan mengikuti pembelajaran dengan model Discovery Learning  berbantuan autograph. 

Penggunaan autograph untuk menvisualisasikan gambar-gambar integral membantu siswa mudah 

memahami materi yang diajarkan. Hasil jawaban siswa terhadap soal yang diberikan 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning  berbantuan autograph dapat 

menumbuhkan kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi menentukan luas kurva. 
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Abstrak. Salah satu tujuan pemelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan penalaran matematis yang menjadi amanat dari NCTM. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis siswa melalui pembelajaran Discovery Learning  berbantuan software 

Autograph. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis 

eksperimental dan sampel penelitian sebanyak 19 orang siswa kelas XII pada SMA 

Negeri di Kabupaten Aceh Barat Daya. Data yang dikumpulkan berupa tes untuk 

mengukur kemampuan penalaran matematis serta lembar refleksi guru dan siswa 

yang digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

Analisis data kemampuan penalaran matematis menggunakan skala penskoran yang 

disusun berdasarkan indikator kemampuan penalaran matematis, dan catatan refleksi 

siswa dan guru dianalisis berdasarkan refleksi hasil pembelajaran di kelas. Dari hasil 

penelitian didapat kesimpulan bahwa kemampuan penalaran siswa berada dalam 

kategori kurang sebesar 0,41.  

Kata kunci: Penalaran matematis, Discovery Learning , autograph 

Pendahuluan 

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab II Pasal 3 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

baik secara moral maupun spiritual dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Pernyataan ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di semua bidang 

studi antara lain bidang studi matematika sekolah menengah (Hendriana & Soemarmo, 2017). 

Program instruksional pendidikan sampai jenjang menengah atas memungkinkan siswa untuk 

dapat mengenali penalaran dan pembuktian sebagai aspek yang fundamental di dalam matematika, 

mengembangkan dan mengevaluasi argumen serta bukti matematis, serta menggunakan dan 

memilih berbagai jenis penalaran atau metode pembuktian (NCTM, 2000). Penetapan kurikulum 

di sekolah menengah adalah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dalam pendidikan. 

Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap untuk menghadapi tantangan 

zaman, mendorong peserta didik untuk mampu lebih baik dalam mengobservasi, bertanya, menalar 

dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran 

(Sugiarti, 2014). Hal yang senada dikemukakan oleh Hendriana dan Soemarmo (2014) bahwa 

kurikulum 2013 menyempurnakan kurikulum yang ada sebelumnya, yang mencantumkan tujuan 

pembelajaran matematika yaitu memahami konsep, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan, dan memiliki sikap menghargai matematika di 

dalam kehidupan. 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah menitikberatkan pada pendekatan pembelajaran 

yang dirancang agar siswa mampu mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip-prinsip melalui 

kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pembelajaran saintifik 

mailto:nisya.fajri@gmail.com
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melalui 5 kegiatan, yaitu mengamati (observing), menanya (questioning), menalar (reasoning), 

mencoba (experimenting), dan mengkomunikasikan (communicating).  Pendekatan saintifik 

mengkondisikan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk mencari tahu pengetahuan dari 

berbagai sumber melalui observasi, dan bukan diberitahu oleh guru (Kemdikbud : 2014).  

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tema pengembangan kurikulum 2013, diharapkan 

pendidikan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi (Kemdikbud, 2014). Di era 

globalisasi saat ini, menuntut setiap bangsa dan Negara untuk dapat menyediakan sumber daya 

manusia yang unggul dan berdaya saing baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 

proses pendidikan di lembaga formal, penggunaan teknologi sudah sangat dibutuhkan. Mulai 

tahun 2017 sebagian besar pelaksanaan Ujian Nasional siswa SMA maupun SMP dilakukan 

melalui sistem berbasis komputer. Kemampuan untuk menciptakan dan menguasai teknologi di 

masa depan ditentukan oleh penguasaan matematika yang baik sejak dini (Asri & Noer, 2015). 

Penggunaan teknologi dalam bentuk software matematika semakin berkembang sesuai perubahan 

zaman. Autograph merupakan salah satu software matematika yang digunakan untuk dapat 

memudahkan dalam memahami dan mempelajari matematika. Software yang diciptakan tersebut 

bermanfaat dalam menemukan atau memeriksa jawaban matematika, serta meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

Matematika adalah cara berfikir yang digunakan untuk dapat memecahkan masalah dalam sains, 

pemerintahan, dan industri. Sebagai sains, matematika dapat diperoleh melalui penalaran yang 

hirarkis, aksioma deduktif, akurat, formal dan abstrak. Sebagai alat, matematika dipandang sebagai 

bahasa matematis yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sehari-hari, dan menghadapi 

perkembangan teknologi di masa yang akan datang (Asri & Noer, 2015) 

Penalaran merupakan salah satu aspek kompetensi dasar matematika. Dengan penalaran, siswa 

merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami, dipikirkan, dibuktikan dan dievaluasi. Penalaran 

merupakan tahapan berfikir tingkat tinggi, yang membutuhkan kemampuan berfikir logis dan 

sistematis (Arifudin, dkk, 2016). 

Kemampuan penalaran tersebut dapat terwujud melalui peran sekolah dan pendidik yang 

mempersiapkan siswa untuk mampu bersaing di masa yang akan datang. Hal itu tidak mungkin di 

dapat begitu saja. Kemampuan penalaran dapat lahir melalui proses pembelajaran yang bermakna. 

Siswa mengerti apa yang tidak diketahuinya dan mengetahui bagaimana cara agar dapat 

memperoleh ilmu yang ingin diraihnya. Pembelajaran yang bermakna dapat lahir melalui proses 

penemuan. Sesuai dengan pendapat Bruner, bahwa dengan mengenal konsep dan struktur  yang 

tercakup di dalam materi yang akan dibicarakan, maka anak akan memahami materi yang harus 

dikuasainya (Asri & Noer, 2015). 

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, berdasarkan studi awal yang dilakukan dengan 

mewawancarai guru bidang studi matematika di sekolah tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

siswa masih kesulitan dalam membangun atau mengkonstruk konsep yang disajikan. Materi 

Teorema Fundamental Kalkulus merupakan salah satu materi yang sulit dipahami oleh siswa 

karena membutuhkan kemampuan penalaran matematis. Sedangkan guru cenderung memberikan 

pembelajaran langsung sehingga siswa tidak terlatih untuk bernalar melalui kegiatan observasi, 

eksperimen dan mengeneralisasi. Guru juga jarang memanfaatkan software pembelajaran 

matematika di dalam mengajar, sehingga masih banyak siswa yang belum terbiasa dengan 

pembelajaran berbantuan software matematika.  
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Keberhasilan pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari proses pembelajaran yang diberikan. 

Pembelajaran akan bermakna jika siswa diajak atau diikut sertakan untuk dapat menemukan 

konsep, prinsip, atau struktur materi yang dipelajari. Salah satu model pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan dan menemukan pemahamannya sendiri 

sehingga belajar menjadi lebih bermakna, informasi yang diterima dapat mudah diserap dan 

disimpan dengan baik, dan dapat melibatkan kegiatan aktif siswa dikelas adalah melalui 

pembelajaran penemuan atau Discovery Learning  (Ahmad, 2015).  

Menurut Yamin (Sugiarti, 2014)  Discovery Learning  merupakan model yang memungkinkan 

siswa untuk dapat menemukan jawaban atas suatu masalah atau konsep baru melalui informasi 

atau alat bantu yang disediakan oleh guru agar siswa dapat belajar secara mandiri. Hartono juga 

mengemukakan bahwa model Discovery Learning  merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

merangsang, mengajarkan dan mengajak siswa untuk bernalar, berfikir secara kritis dan analitis 

serta sistematis dalam upaya menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang disajikan (Burais, 

2016). 

Pembelajaran penemuan (discovery) menurut Bruner merupakan upaya untuk dapat memahamkan 

pengetahuan terhadap diri sendiri. Jerome Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa “belajar 

matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan 

struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, disamping hubungan yang 

terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur.” (Suherman, dkk).  Dengan mengenal konsep 

dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dipelajari, anak akan memahami materi yang 

seharusnya dikuasai. 

Pelaksanaan model Discovery Learning  di kelas, menurut Syah (Hosnan, 2014) memerlukan 

beberapa prosedur yang harus dilaksanakan secara umum, yaitu Stimulation (stimulasi/ pemberian 

rangsangan), Problem Statement (pernyataan/identifikasi masalah), Data Collection (pengumpulan 

data), Data Processing (Pengolahan Data), Verification (Pembuktian), dan Generalization 

(penarikan kesimpulan). 

Mengingat pentingnya membangun dan meningkatkan kemampuan penalaran matematis maka 

perlu untuk diterapkan pembelajaran Discovery Learning  berbantuan software Autograph agar 

siswa mampu membangun nalarnya melalui kegiatan visualisasi yang ditampilkan pada software 

tersebut.  

Metode 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XII pada salah satu SMA Negeri di Kabupaten Aceh Barat Daya 

sebanyak 19 orang siswa dengan waktu penelitian yang dilakukan pada semester genap tahun 

ajaran 2016/2017. Subyek penelitian merupakan siswa yang telah mendapatkan materi pada 

semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. 

Data yang dikumpulkan berupa tes di awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan penalaran 

matematis dan lembar refleksi guru dan siswa yang diisi untuk mengevaluasi proses pembelajaran 

yang telah berlangsung. Analisis data kemampuan penalaran matematis menggunakan skala 

penskoran yang disusun berdasarkan indikator kemampuan penalaran matematis, dan catatan 

refleksi siswa dan guru dianalisis secara deskriptif berdasarkan refleksi hasil pembelajaran di 

kelas. 
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Hasil dan Pembahasan 

Berikut akan dibahas hasil analisis keterlaksanaan pembelajaran matematika melalui model 

Discovery Learning . 

Pada fase 1 peneliti memberikan stimulasi atau rangsangan kepada siswa dengan menampilkan 

benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan aplikasi dari volume benda putar untuk 

memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai melalui metode penemuan dan kemudian membagi siswa kedalam kelompok. 

beranggotakan 5 atau 4 orang yang heterogen. Siswa yang telah tuntas pada pembelajaran 

sebelumnya dibagi kedalam setiap kelompok untuk menjadi tutor bagi teman kelompoknya. 

Pada kegiatan inti siswa melakukan kegiatan mengamati, peneliti mendemonstrasikan (dalam 

bentuk video) ilustrasi membuat volume benda putar menggunakan software Autograph dan siswa 

mengamatinya. Selanjutnya peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait 

dengan video yang ditampilkan yang merupakan kegiatan menanya dari pembelajaran saintifik.  

Pada fase 3 yang merupakan kegiatan mengumpulkan informasi, siswa bersama kelompoknya 

mengerjakan LAS berbantuan software Autograph, siswa mengumpulkan informasi dari hasil 

kerjanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disajikan pada LAS. Peneliti 

berkeliling, menfasilitasi, dan mengamati hasil kerja siswa sambil memberikan tuntunan bila 

diperlukan. 

Informasi yang sudah dikumpulkan pada fase sebelumnya kemudian diolah untuk kemudian 

diproses. Pada fase 4 ini merupakan tahapan asosiasi, siswa bersama kelompoknya berusaha 

menentukan volume benda putar terhadap sumbu – x dengan bantuan software Autograph, 

membaca buku, berdiskusi dan bertanya pada guru.  

Setelah selesai mengerjakan LAS, siswa mengkomunikasikan dengan mempresentasikan hasil 

penemuan kelompoknya di depan kelas dan kemudian membandingkan temuan kelompoknya 

dengan hasil temuan kelompok lain. Setelah itu guru bersama-sama dengan siswa memberikan 

konfirmasi dan merefleksi tentang hasil presentasi untuk dipahami bersama. Kemudian dengan 

bimbingan guru siswa menarik kesimpulan tentang rumus volume benda putar terhadap sumbu – 

x. Diakhir pembelajaran guru mengajukan pertanyaan refleksi kepada siswa untuk mengetahui

respon siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

Data kemampuan penalaran matematis dianalisis menggunakan skala penskoran berdasarkan 

indikator kemampuan penalaran matematis. Indikator kemampuan penalaran matematis: 

(a) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tulisan, gambar ataupun diagram;  

(b) Menyusun konjektur / mengajukan dugaan;  

(c) Melakukan manipulasi matematika;  

(d) Menyusun bukti (pembuktian langsung, tidak langsung, atau induksi matematis) dan 

memberikan alasan/bukti terhadap kebenaran solusi;  

(e) Menarik kesimpulan dari pernyataan;  

(f) Memeriksa kesahihah suatu argument;  

(g) Menemuan pola/sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Kriteria skor yang digunakan peneliti adalah mengadopsi kriteria penskoran kemampuan penalaran 

matematis menurut Burais (2016). 
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Tabel 1. Respon Siswa Terhadap Pembelajaran 

No Pertanyaan Tanggapan / Respon Siswa 

1. Bagaimana

komentarmu

tentang
pembelajaran

hari ini?

- Pembelajaran hari ini seru, asyik dan menyenangkan. Pembelajarannya 

lebih mudah dipahami karena pembelajarannya berkelompok, jika tidak 

mengerti bisa bertanya dengan teman. Dan lebih menarik karena didukung 
dengan aplikasi Autograph. 

- Memudahkan dalam mencari kurva dan nilai volume dan luas benda putar. 

Dengan Autograph siswa dapat membuktikan jawabannya. 

- Menarik, karena dapat ilmu baru untuk mengerjakan/mengoreksi soal 
tentang volume benda putar terhadap sumbu – x yang dibatasi oleh 1 dan 2 

kurva. 

2. Aktivitas mana

yang sudah

dan belum

anda kuasai?

- Sudah memahami penggunaan aplikasinya Autograph, tapi kurang paham 

secara manual. Dan perlu pembiasaan dalam menggunakan aplikasi. 

- Lebih menguasai materi secara manual karena materinya lebih mudah dan 

tidak sesulit di laptop. 

3. Bagaimana
saranmu

terhadap

proses

pembelajaran
selanjutnya?

- Semoga pembelajaran seperti ini dapat dilakukan setiap hari dan 
ditingkatkan lagi. 

- Sebaiknya video pembelajaran menggunakan speaker agar suaranya lebih 

besar dan mudah dimengerti. 

- Semoga dalam pembelajaran berikutnya akan ada aplikasi-aplikasi 
matematika yang lebih praktis dan mudah digunakan. 

- Tidak memahami bahasa videonya, lebih baik berbahasa Indonesia agar 

mudah dimengerti. 

- Diawali dengan review konsep dasar agar yang lupa konsep bisa teringat 
dan paham kembali. 

- Lebih baik belajarnya membawa laptop atau di lab komputer agar 

pembelajarannya merata. 

- Buatlah suasana yang lebih menyenangkan agar tidak mengantuk. 
- Jika saat mengajar kedepannya dapat menggunakan contoh ilustrasi secara 

nyata agar dapat dipahami. 

Tabel 2. Pedoman Kriteria Penskoran Kemampuan Penalaran Matematis 

Skor 

Jawaban 

Kriteria 

0 Tidak menjawab 

1 

a. Pemahaman prinsip terhadap soal sangat terbatas

b. Perencanaan penyelesaian yang salah

c. Penyelesaian masalah tidak benar
d. Tidak mengadakan pemeriksaan kembali terhadap hasil yang diperoleh

2 

a. Pemahaman prinsip terhadap soal kurang lengkap
b. Perencanaan penyelesaian kurang lengkap

c. Penyelesaian masalah dengan jawaban mengandung perhitungan yang salah

d. Tidak mengadakan pemeriksaan kembali terhadap hasil yang diperoleh

3 

a. Pemahaman prinsip terhadap soal lengkap

b. Perencanaan penyelesaian yang lengkap

c. Penyelesaian masih kurang lengkap dan benar
d. Mengadakan pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh benar atau salah

4 

a. Pemahaman prinsip terhadap soal lengkap
b. Perencanaan penyelesaian yang lengkap dan benar

c. Penyelesaian masalah dengan melakukan perhitungan secara lengkap dan benar

d. Mengadakan pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh dengan tepat dan benar

Adapun kriteria yang dipilih berdasarkan penskoran di atas sesuai Permendikbud No. 81 Tahun 

2013 adalah: 
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Sangat baik : apabila memperoleh skor 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik : apabila memperoleh skor 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup : apabila memperoleh skor 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang : apabila memperoleh skor ≤ 1,33 

Tabel 3. Analisis Kemampuan Penalaran Matematis 

No Kode Siswa 
Skor Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

1. S1 1 0 0 0 0 0 0 

2. S2 1 0 0 0 0 0 0 

3. S3 4 4 2 2 0 0 0 

4. S4 1 3 0 0 0 0 0 

5. S5 1 0 0 0 0 0 0 

6. S6 1 1 4 2 2 0 0 

7. S7 1 1 2 0 0 0 0 

8. S8 1 0 0 0 0 0 0 

9. S9 0 0 0 0 0 0 0 

10. S10 1 1 1 1 1 0 0 

11. S11 1 1 1 0 0 0 0 

12. S12 1 1 0 0 0 0 0 

13. S13 1 1 1 0 0 0 0 

14. S14 1 1 1 0 0 0 0 

15. S15 1 1 0 0 0 0 0 

16. S16 0 1 0 0 0 0 0 

17. S17 0 0 0 0 0 0 0 

18. S18 0 1 0 0 0 0 0 

19. S19 0 1 0 0 0 0 0 

Jumlah Skor Σ=17 Σ=18 Σ=12 Σ=5 Σ=3 Σ=0 Σ=0 

Skor per indikator 0,89 0,95 0,63 0,26 0,16 0 0 

Skor Kemampuan Penalaran Matematis 0,41 

Skor Kemampuan Penalaran Matematis per indikator: 

   
           

            
(1) 

Skor Kemampuan Penalaran Matematis secara Umum: 

                
                         

                
(2) 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis dari tabel di atas bahwa skor kemampuan 

penalaran matematis sebesar 0,41 yang berada pada kriteria kurang. 

Tabel 4. Analisis catatan Refleksi Guru 
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Kegiatan/Fase 

yang dilakukan 

Suasana di 

kelas 
Strategi siswa 

Motivasi dan 

kemandirian 

siswa 

Kendala yang ditemui 

Stimulasi 

(pemberian 
rangsangan) 

Tenang 

Memperhatikan 

dengan baik gambar 

volume benda putar 
pada kehidupan 

sehari-hari 

Bagus dan 

mandiri 

Aktivitas bertanya siswa 

masih kurang karena 
belum terbiasa 

Problem 

Statement 

(pernyataan 

/identifikasi 
masalah) 

Hening dan 

tenang 

Duduk diam dan 

memperhatikan 

dengan seksama 

Bagus dan 

mandiri 

- Suara video kurang 

terdengar dengan baik 

karena tidak ada speaker 

- Siswa sulit memahami 
bahasa inggris dalam 

video 

Data Collection 

(pengumpulan 

data) 

Diskusi 

kelompok 

- Berdiskusi pada 

teman 
- Mencari informasi 

dari berbagai 

sumber 

- Bertanya pada guru 

- Sebagian 

termotivasi, 

sebagian yang 

lain berharap 
pada teman 

- Siswa kurang 

mandiri dan 

belum 
mampu 

membuat 

hipotesis 

- Banyak membutuhkan 

waktu 
- Kerjasama antar 

anggota kelompok 

masih kurang 

- Kurangnya konsep awal 
siswa 

- Saran : sebaiknya pada LAS dibuat kegiatan 5M agar siswa dapat memahami dengan 

baik langkah penemuan yang harus dilakukan 

Data 

Processing 

(pengolahan 
data) 

Diskusi 

kelompok 

- Berdiskusi pada 

teman 

- Mencari informasi 

dari berbagai 
sumber 

- Bertanya pada guru 

- Sebagian 

termotivasi, 

sebagian yang 
lain berharap 

pada teman 

- Siswa kurang 

mandiri dan 
belum 

mampu 

membuat 

hipotesis 

Siswa kesulitan 

menemukan nilai volume 

benda putar secara 

manual karena kurang 
terbiasa 

Verification 

(pembuktian) 

Memper-
hatikan 

presentasi 

teman 

Diam dan 

memperhatikan 

dengan seksama 

Cukup baik 

Hanya beberapa 

kelompok yang siap untuk 
presentasi disebabkan 

kelompok lain 

membutuhkan waktu lama 

dalam mengisi LAS 

Generalization 
(menarik 

kesimpulan / 

generalisasi) 

- Guru dan 

siswa 
bersama-

sama 

menarik 

kesimpula
n 

- Siswa 

memberik

an respon 
terhadap 

kegiatan 

pembelaja
ran 

Interaksi Tanya jawab 

guru-siswa dan 

siswa-siswa 

- Motivasi 
bagus 

- Masih kurang 

mandiri 

(cukup) 

- 



173 

Berdasarkan catatan refleksi guru dari tabel di atas, dapat di analisis bahwa ditemukan beberapa 

kekurangan namun secara umum fase-fase pembelajaran melalui Discovery Learning  berjalan 

dengan baik sesuai harapan seperti: 

1. Suasana pembelajaran di kelas berlangsung dengan tenang sesuai dengan harapan disetiap

fase pembelajaran.

2. Siswa menggunakan strategi yang berbeda-beda untuk setiap fase agar dapat mengikuti

pembelajaran dengan baik.

3. Sebagian besar siswa termotivasi dengan kegiatan pembelajaran namun kemandirian yang

diharapkan belum terbangun dengan baik disebabkan siswa belum terbiasa dengan

pembelajaran penemuan.

Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di SMAN Unggul Harapan Persada 

Kabupaten Aceh Barat Daya didapatkan kesimpulan bahwa kemampuan penalaran siswa berada 

dalam kategori kurang sebesar 0,41. Hal ini disebabkan karena menumbuhkan kemampuan 

penalaran membutuhkan proses yang kontinu dan konsisten sehingga tidak dapat diperoleh melalui 

kegiatan yang instan. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan hanya dalam satu kali pertemuan 

belumlah dapat menumbuhkan kemampuan penalaran matematis. 

Saran 

Merefleksi dari kegiatan penelitian yang dilakukan, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

pembelajaran melalui model Discovery Learning  dapat diterapkan secara kontinu dan konsisten 

agar siswa terbiasa dalam kegiatan pembelajaran melalui penemuan agar didapat hasil belajar yang 

optimal dan pembelajaran yang bermakna, penggunaan aplikasi berbantuan teknologi sudah 

selayaknya di perkenalkan dan dibiasakan kepada siswa sehingga penggunaannya menjadi lebih 

mudah, serta peningkatan kemampuan penalaran matematis hendaknya menjadi tujuan dan target 

dalam setiap pembelajaran matematika karena kemampuan penalaran merupakan salah satu 

kompetensi matematis yang harus selalu dikembangkan sesuai amanat kurikulum 2013. 
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Abstrak. Representasi matematis merupakan salah satu kemampuan dasar 

matematika yang harus dikuasai oleh siswa karena representasi merupakan bagian 

yang sangat penting pada proses pembelajaran matematika.Kenyataannya, masih 

banyak siswa Indonesia bermasalah dengan kemampuan representasi. Siswa sulit 

memberikan representasi dari masalah yang diberikan terutama masalah tentang 

bangun ruang, salah satunya pada materi luas permukaan limas. Masalah tersebut 

dapat diatasi dengan guru harus kreatif mengembangkan atau menggunakan strategi 

atau model pembelajaran yang memotivasi siswa untuk aktif merepresentasikan 

pemikiran matematikanya yaitu model Problem Based Learning. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa melalui 

model pembelajaranProblem Based Learning.Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskripstif.  Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII-3 di SMP Negeri 16 Banda Aceh yang berjumlah 20 siswa. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui pemberian soal-soal yang dilakukan di kelas. 

Instrumen penelitian inia adalah tes kemampuan representasi matematis siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based Learning (PBL) 

dapat menumbuhkan kemampuan representasi matematis siswa baik itu representasi 

simbolik maupun representasi visual. 

Kata kunci: Representasi matematis, model problem based learning (PBL), limas. 

Pendahuluan 
Kemampuan representasi merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

masing-masing siswa. Dengan demikian guru harus berperan penting dalam menumbuhkan dan 

membangun kemampuan representasi siswa sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika dan mampu menjadikan pembelajaran matematika secara bermakna.Kemampuan 

representasi matematis merupakan kemampuan menyatakan ide atau gagasan matematis dalam 

bentuk gambar, grafik, tabel, diagram, persamaan atau ekspresi matematika, simbol-simbol, tulisan 

atau kata-kata tertulis. Kemampuan representasi matematis membantu siswa dalam membangun 

konsep, memahami konsep dan menyatakan ide-ide matematis, serta memudahkan untuk 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya (Mandur, 2013)
. 

Goldin (2003)menjelaskan 

definisi dari  representasi visual, verbal, dan simbolik. Representasi visual (imagistik) adalah 

bentuk representasi yang meliputi gambar, diagram yang divisualisasikan. Representasi verbal 

(sintatik) adalah kemampuan seseorang untuk mengolah bahasa alamiah, pada tingkat kata-kata, 

frase dan kalimat-kalimat. Represenatsi simbolik adalah kemampuan merumuskan notasi atau 

simbol dari situasi yang disajikan dan menafsirkan deskripsi gambar yang diberikan. 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) ada 5 (lima) kemampuan 

dasar yang harus dikuasai siswa dan salah satunya adalah kemampuan representasi matematik. 

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 yang 

tertuang dalam Standar Kompetensi Lulusan menetapkan kecakapan atau kemahiran matematika 

siswa dari SD/MI sampai SMA/MA yang diharapkan tercapai dalam belajar matematika yang 

mailto:nurajimah92@gmail.com
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diantaranya  adalah memiliki kemampuan merepresentasikan masalah dengan simbol, tabel, grafik 

atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah.Kemampuan representasi matematis 

dibutuhkan dalam menjawab soal matematika terutama yang berbentuk soal cerita. Hal ini sesuai 

dengan Ahmad dan Tarmizi (2010) yaitu representasi dapat mempermudah siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Menurut Brenner (Arnidha, 2016), ketrampilan 

merepresentasikan masalah sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah 

seperti mengkonstruksi dan menggunakan representasi matematika yang berbentuk kata-kata, 

grafik, tabel, gambar, dan memanipulasi simbol. Karl (2011) menyatakan bahwa penggunaan 

representasi yang berupa grafik, tabel, algebra dan ekspresi verbal dianggap sebagai sebuah tanda penting 

bagi pemahaman konseptual.  Dewanto (2008) juga mengungkapkan bahwa representasi adalah 

dinyatakan dalam suatu bentuk bahasa dari matematika dan digunakan untuk mengungkapkan ide-

ide atau pemikiran seseorang serta mengungkomunikasikannya kepada orang lain atau diri sendiri 

baik secara verbal maupun tulisan, melalui grafik, tabel, gambar, persamaan, atau yang lainnya. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan representasi merupakan hal yang penting dalam 

pembelajaran matematika karena melalui representasi siswa dapat membantu siswa dalam 

menyelesaikan masalah serta dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. 

Kenyataannya, masih banyak siswa Indonesia bermasalah dengan kemampuan representasi . 

Rahmawati (2016), siswa Indonesia masih perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan 

informasi, menarik simpulan, serta menggeneralisir pengetahuan yang dimiliki ke hal-hal yang 

lain/ merepresentasikan hasil dari representasi gambar. Selain itu hasil TIMSS juga menunjukkan 

pada bagian Applying (40%) yaitu memilih, merepresentasi, memodelkan, menerapkan, 

memecahkan masalah rutin siswa indonesia hanya mampu 4 % saja yang mampu menjawab soal 

Applying tersebut dengan benar. Rendahnya representasi matematis siswa juga ditunjukkan pada 

hasil PISA. Pada soal PISA yang terdiri dari enam level tingkat kesukaran, siswa bermasalah 

ketika menjawab soal dengan tingkat kesukaran tertinggi yaitu berkaitan dengan soal yang 

menuntut siswa untuk melakukan generalisasi dengan menggunakan informasi berdasarkan 

modelling pada situasi yang komplek. Mereka dapat menghubungkan sumber informasi berbeda 

dengan fleksibel dan menerjemahkannya (Johar, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa 

Indonesia bermasalah dalam kemampuan representasi matematis terutama dalam representasi 

verbal.  

Rendahnya kemampuan representasi matematik menuntut guru dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran yang ideal. Guru harus mampu mengembangkan kemampuan 

representasi matematik dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Dengan demikian proses 

pembelajaran yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berargumen dan 

bekerja secara matematik dalam mengungkapkan pemikiran dan permasalahan matematikanya. 

Kemampuan representasi matematis dapat dibangun melalui proses latihan dan pembiasaan yang 

dilakukan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, guru harus kreatif mengembangkan 

atau menggunakan strategi atau model pembelajaran yang memotivasi siswa untuk aktif 

merepresentasikan pemikiran matematikanya sehingga siswa yakin dengan kemampuannya dalam 

menyelesaikan masalah. Upaya menumbuhkan kemampuan representasi matematis siswa yaitu 

guru harus melaksanakanpembelajaran yang sesuai dengankebutuhan dan mengemas 

prosespembelajaran yang lebih bermakna,menarik, mengikuti perkembangan IPTEK,serta dapat 

membantu siswa untukmeningkatkan keterampilan pemecahanmasalah dan kreatifitas, oleh karena 

itu perlu sekiranyadikembangkan penerapan modelpembelajaran yang berbasis padapemecahan 

masalah. Salah satunya adalah modelpembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran untuk 

mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan 

orang dewasa yang otentik serta menjadi siswa yang mandiri. Menurut Chakrabarty & Mohamed 

(2013), PBL adalah belajar yang berpusat pada siswa di mana ia menekankan proses belajar pada 

siswa sendiri dengan solusi dan guru bertindak sebagai fasilitator. Siswa bekerja dalam kelompok 
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kecil dan situasi berhubungan dengan kehidupan nyata. Hal ini memungkinkan siswa untuk 

menjadi bagian dari proses pembelajaran dimana siswa belajar mandiri. Sedangkan Fatade, dkk 

(2013) juga mengatakan bahwa PBL merupakan salah satu metode pengajaran modern yang 

memungkinkan setiap pelajar untuk membangun skema nya sendiri. PBL matematika siswa di 

kelas berfokus pada pemecahan masalah dan pemahaman konseptual. Selain itu, Whitcombe 

(2013) menyatakan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang dipengaruhi oleh 

pendekatan konstruktivis untuk belajar yang menekankan sifat pengetahuan yang terikat dan 

menghasilkan dari pengalaman belajar dari makna belajar sendiri. Oleh karena itu, dalam PBL 

siswa membuat keputusan tentang apa yang mereka perlu tahu untuk mengatasi skenario masalah, 

dan menimbulkan pertanyaan menarik tentang bagaimana mereka menentukan pengetahuan apa 

yang mereka butuhkan. 

Terdapat lima langkah dalam model PBL, yaitu: (1) tahap orientasi siswa pada masalah, (2) tahap 

mengorganisasi siswa untuk belajar, (3) tahap membimbing penyelidikan individu dan kelompok, 

(4) tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan (5) tahap menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Limas adalah salah satu pokok bahasan yang dipelajari dan harus dikuasai oleh siswa kelas VIII 

pada sekolah lanjutan tingkat pertama di semester genap. Dalam materi limas kebanyakan siswa 

kurang bisa menjawab soal limas yang kesulitannya tinggi yaitu soal representasi matematis, maka 

dari itu guru harus menyajikan konsep secara menarik dan mengajar dengan memberikan soal 

representasi matematis. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana kemampuan representasi matematis siswa melalui model Problem Based Learning 

(PBL) pada materi limas? 

Metode 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka ujicoba penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) 

untuk melihat kemampuan representasi matematis siswa pada materi limas di SMP selama 2x40 

menit. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa VIII-3 di SMP Negeri 16 Banda Aceh yang 

berjumlah 20 siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa melalui 

Problem Based Learning (PBL) pada materi limas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

data berupa tes kemampuan representasi matematis dan hasil LKPD selama proses pembelajaran 

berlangsung. Data ini diperoleh melalui catatan guru berdasarkan hasil uji coba  yang dilakukan di 

kelas.  Pengamatan kemampuan representasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

dilihat dengan jawaban LKPD  yang dibentuk dalam 5 kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik 

dipilih secara acak, dan diakhir pembelajaran diberikan sebuah soal kemampuan representasi 

matematis. Jawaban siswa dianalisis berdasarkan indicator representasi matematis siswa. 

Adapun yang menjadi indikator kemampuan representasi matematis dalam uji coba ini adalah: 

1. Kemampuan membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi

penyelesainnya

2. Kemampuan membuat model atau ekspresi matematis dari masalah yang diberikan

3. Kemampuan menjawab soal dengan menggunakan teks tertulis

Selanjutnya pedoman penskoran untuk kemampuan representasi matematis siswa dari Holistic 

Scoring Rubrics yang dikemukakan oleh Cai, Lane, dan Jakabcsin (Muslim,2013) yang kemudian 

diadaptasi. Kriteria skor untuk tes ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Pedoman Pemberian Skor Representasi  Matematis 

Skor Menulis (Written tesxts) Menggambar (Drawing) 
Ekspresi Matematik 

(Mathematical expression) 

0 
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak memahami konsep 

sehingga informasi yang diberikan tidak bearti apa-apa 

1 

Hanya sedikit dari 

penjelasan teks tertulis 

yang benar 

Hanya sedikit dari 

gambaran, diagram atau 

tabel yang benar 

Hanya sedikit dari model 

matematika yang benar 

2 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal, 

namun hanya sebagian 

yang lengkap dan benar 

Melukiskan diagram, 

gambar atau tabel namun 

kurang lengkap dan 

benar 

Membuat model matematika 

dengan benar, namun salah 

dalam mendapatkan solusi 

3 

Penjelasan secara 

matematis tidak tersusun 

secara logis atau terdapat 

sedikit kesalahan bahasa 

Melukiskan diagram, 

gambar atau tabel secara 

lengkap dan benar 

Membuat pendekatan 

matematika dengan benar, 

kemudian melakukan 

perhitungan atau mendapatkan 

solusi secara lengkap dan 

benar. 

4 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal dan 

jelas serta tersusun secara 

logis 

Skor maks = 4 Skor maks = 3 Skor maks = 3 

Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan Yang Dilakukan 

Siswa mengamati alat peraga yang ada pada guru. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa 

untuk menginterpretasi dari alat peraga yang ditampilkan tersebut. Sebenarnya saya sebagai guru 

sudah menyiapkan slide power poin namun karena ada kendala yaitu tidak adanya ketersedian 

infokus di sekolah tersebut, maka penggunaaan power poin tidak terjadi Selanjutnya guru A

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan juga menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik. Pendekatan 

saintifik adalah proses pembelajaran yang mendukung kreatifitas siswa melalui proses mengamati, 

menanya, menggali informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. 

Pada kegiatan inti, siswa di ajak untuk mengamati masalah mengenai masalah limas dalam 

kehidupan sehari-hari. Kemudian guru memfasilitasi siswa untuk mengajukan pertanyaan 

berdasarkan permasalahan limas yang diberikan, hal apa yang dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalah tersebut. Setelah penjelasan selesai langsung siswa dibagi atas 5 kelompok. Pada awal 

perencanaan 1 kelompok berjumlah 6 orang. Akan tetapi pada hari tersebut setiap kelompok ada 

yang berjumlah 5 orang dan ada yang 4 orang.  

Peneliti membagi siswa dalam kelompok secara acak. Siswa sedikit terbiasa dengan pendekatan 

saintifik karena sekolah sudah menggunakan Kurikulum 2013. Dalam hal ini, Kurikulum 2013 

menerapkan pendekatan saintifik, dan LKS yang disusun mengikuti prosedur saintifik, dimana 

langkah kegiatannya dalam menentukan penyajian data membutuhkan daya kreatifitas, kritis, 

pemahaman siswa yang lebih mendalam mengenai materi limas dan penerapannya. Sehingga 

siswa dapat mengkomunikasikan jawaban yang diharapkan bukan hanya secara lisan tetapi tulisan 

juga.  
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Peran guru disini sebagai fasilitator dapat membimbing siswa secara sama dan adil tidak 

membeda-bedakan kelompok kemampuan dari setiap kelompok. Hingga pada akhirnya mereka 

mengetahui rumus luas permukaan limas dan penggunaanya. Aktivitas mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan dilakukan di kegiatan inti. 

Pada akhir pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan tentang pembelajaran 

yang diperoleh hari itu. Selanjutnya guru mengumumkan the best group untuk pertemuan kali ini 

dengan memberi penghargaan. Di akhir pembelajaran siswa memjawab pertanyaan refleksi tentang 

pembelajaran hari itu. 

Pembelajaran matematika melalui model Problem Based Learning (PBL) dapat membantu 

membangun kemampuan representasi matematis siswa dalam belajar matematika. Ditinjau dari 

kemampuan representasi matematis sudah mampu membuat gambar, mampu membuat penjelasan 

secara matematis, dan mampu membuat ekspresi matematika. Hal ini dapat dilihat dari gambar 

jawaban siswa berdasarkan lembar kerja siswaberikut: 

Gambar 1.Jawaban siswa 

Lembaran jawaban pada gambar 1 menyatakan bahwa siswa sudah mampu merepresentasikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam representasi simbol yaitu menyatakan kedalam 

bahasa ataupun simbol matematika 

Gambar 2. Jawaban siswa 
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Lembar Jawaban siswa pada gambar 2 menunjukkan bahwa kemampuan representasi visual 

mereka sudah baik. Hal ini dikarenakan siswa sudah mampu menggambarkan gambar berdasarkan 

masalah matematika. Siswa sudah bias memberikan label pada gambar baik itu tinggi tropi, 

panjang alas limas. Gambar empat juga menunjukkan siswa sudah bisa membuat persamaan 

matematika dari masalah yang diberikan. 

Berdasarkan hasil ujicoba di kelas untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 3. Hasil Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa 

No Nama 

Aspek Yang Diamari 

Rata-Rata 1 2 3 

1 Zakiyah Ramadhani 4 3 3 3,33 

2 Tria Nur Fadira 3 2 3 2,67 

3 Atha Gifari 3 2 3 2,67 

4 M. Ragil E Pradana 4 2 3 3 

5 Nursa Indah 3 2 3 2,67 

6 Nurul Faridah 2 2 2 2 

7 M.Aril Fadilla 3 3 3 3 

8 Ferdian Maulana P. 3 2 2 2,33 

9 Risa Amalia 2 3 2 2,33 

10 Tasya Salsadilla 3 2 2 2,33 

11 Miftahul Jannah 4 3 3 3,33 

12 Nurifia Geubrina 4 2 3 3 

13 Rizkia Nur Anisa 2 3 2 2,33 

14 Rionald Rasya 3 2 2 2,33 

15 Cindy Alfianita Sari 2 2 3 2,33 

16 T.Rommy 2 2 2 2 

17 Riyan Hidayat 2 1 1 1,33 

18 Heri Ramadhan 2 2 1 1,67 

19 T.M.Dhana 2 1 2 1,67 

20 Salman Al-Farisy 2 1 1 1,33 

Rata-rata Keseluruhan 2,383 

Kemampuan representasi matematis siswa melalui model Problem Based Learning (PBL) di dapat 

bahwa rata-rata baik, hal tersebut terlihat dari data yang telah disajikan di atas.  

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil ujicoba pembelajaran statistika mengungkapkan bahwa kemampuan representasi 

matematis siswa pada materi limas melalui model Problem Based Learning (PBL) di kelas VIII 

SMP Negeri 16 Banda Aceh rata-rata baik. 
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Abstrak. Kemampuan Komunikasi matematis merupakan dasar dari tumbuhnya 

kemampuan merumuskan konsep dan strategi matematika dalam mengeksplorasi 

dan menginvestigasi matematika guna mempertajam ide-ide yang dimiliki siswa 

(Anshari, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas III melalui model pembelajaran Discovery 

Learning  pada konsep keliling persegi panjang dan persegi di Sekolah Dasar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah 

siswa kelas III di SD IT Cendekia Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan 

jumlah siswa 17 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Data diperoleh dari uji tes kemampuan komunikasi matematis, 

pengamatan langsung proses pembelajaran dan wawancara. Berdasarkan hasil 

ujicoba, 70 % siswa mampu mengekspresikan konsep matematik dalam bahasa atau 

simbol matematika. 24,4 % siswa mampu menyajikan gambar dengan baik. Proses 

pembelajaran matematika materi keliling persegi panjang dan persegi dengan model 

pembelajarn Discovery Learning  berlangsung dengan baik, siswa lebih termotivasi, 

bekerja aktif, komunikatif, kreatif, dan kritis. Ketercapaian tujuan pembelajaran dari 

model discoverylearning yaitu siswa dapat menemukan rumus keliling persegi 

panjang dan persegi secara teliti, komunikatif dan saling bekerja sama. 

Kata kunci: Kemampuan komunikasi, Discovery Learning 

Pendahuluan 
Matematika menjadi bagian dari perkembangan kehidupan manusia sejak enam abad SM sampai 

sekarang. Saat ini matematika telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pada 

bidang ekonomi, social dan budaya. Matematika merupakan ilmu yang bersifat abstrak namun 

berstruktur dan sistematis. Oleh karenanya matematika sangat penting diberikan sejak sekolah 

dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan 

mampu bekerja sama (Aisyah, 2007).  

Matematika bukanlah ilmu yang berisi hafalan rumus belaka, siswa tidak hanya sekedar menerima 

rumus dari guru dan menghafalnya namun siswa harus mengetahui bagaimana rumus tersebut 

terjadi dan digunakan. Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan menghitung, 

mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari melalui materi pengukuran dan geometri, aljabar, peluang dan statistika, kalkulus dan 

trigonometri.  

Salah satu materi pada jenjang sekolah dasar adalah geometri. Geometri telah mengambil semua 

ruang dimana anak-anak tinggal, bernafas dan bergerak. Ruang dimana siswa harus belajar untuk 

mengetahui, mengeksplor, agar dapat hidup, bergerak dan bernafas dengan lebih baik. (NCTM, 

2000). Matematika sekolah memberikan dasar pemahaman tentang keruangan melalui dasar-dasar 

teori geometri.  Pembelajaran geometri yang membangun aktivitas praktis dan pemahaman 

konseptual dalam pembelajaran matematika sekolah sangat diperlukan. Salah satu yang paling 

banyak dijumpai pada kehidupan siswa adalah persegi panjang dan persegi.    

mailto:lala85@mhs.unsyiah.ac.id
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Namun dalam proses belajarnya tersebut, keinginan belajar siswa masih sangat kurang 

dikarenakan takut, enggan, malas serta kurangnya motivasi untuk belajar matematika dalam hal ini 

diperlukan sebuah inovasi agar siswa mau belajar serta menyukai belajar terutama dalam belajar 

matematika. Salah satu yang menjadi penyebab siswa takut, enggan, malas serta kurangnya minat 

dan motivasi belajar matematika menurut Safrudin (2014) adalah metode belajar atau model 

pembelajaran yang sebagian besar masih tradisional dan berpusat pada guru. Ada anggapan bahwa 

pembelajaran langsung atau klasikal masih dilakukan, umumnya guru malas melakukan 

pembaharuan dalam pembelajaran terutama bagi guru yang sudah senior dan umumnya cenderung 

menampakan kejenuhan dalam mengajar. Selain itu juga banyak kasus guru yang memiliki 

masalah pribadi yang emosinya terbawa kedalam kelas sehingga rasa kesal marah yang timbul dari 

masalah pribadinya terbawa dalam proses pembelajaran di sekolah dan hal ini sangat jelas 

membuat siswa menjadi takut dan enggan untuk belajar.  

 

Mengingat pentingnya matematika dalam kehidupan manusia, makaStandar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasarmata pelajaran matematika pada Kurikulum2013 disusun dan dijabarkan 

mengembangkan kemampuan matematis siswa. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa 

adalah kemampuan komunikasi matematis (Permendikbud, 2016). Komunikasi merupakan suatu 

bagian essensial dari matematika dan pendidikan. Barody (Ansari, 2009) mengungkapkan ada dua 

alasan pendtingnya kemampuan komunikasi perlu ditumbuhkembangkan di kalangan siswa yaitu 

dan mathematic as language dan mathematics learning as social activity. Mathematic as language 

bermakna matematika tidak hanya sekedar alat bantu berfikir, alat untuk menemukan pola, 

menyelesaikan masalah atau mengambil kesimpulan, tetapi matematika juga sebagai alat yang 

berharga untuk mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat dan cermat. Sedangkan 

mathematics learning as social activity adalah aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika di 

sekolah, matematika juga sebagai wahana interaksi antarpeserta didik dan juga sebagai sarana  

komunikasi guru dan siswa. Hal ini merupakan bagian terpenting untuk mempercepat pemahaman 

matematik peserta didik. 

 

Di sisi lain kemampuan komunikasi matematis siswa tergolong rendah. Penilaian oleh Programme 

for International Student Assesment(PISA) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada 

di ranking 65 dari 69 negara. Wijaya (2015) menyatakan bahwa rendahnya nilai matematika PISA 

Indonesia disebabkan oleh kesulitan peserta didik Indonesia dalam memodelkan situasi nyata 

kedalam bentuk matematika.  Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Fauzi (2016) bahwa rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa berada dalam kualifikasi 

kurang.  

 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa usaha perbaikan proses 

pembelajaran melalui upaya pemilihan model pembelajaran yang tepat dan inovatif dalam 

pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk 

dilakukan. Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat digunakan untuk memperbaiki 

kualitas proses dan hasil belajar adalah model pembelajaran Discovery (penemuan). 

 

Model pembelajaran Discovery (penemuan) Pertama kali diperkenalkan oleh Jerome S. 

Bruner.Model pembelajaran Discovery (penemuan) adalah model pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif dalam menemukan pengetahuannya sendiri melalui pembelajaran yang 

direkayasa sedemikian rupa oleh guru (Ilahi, 2012). Dalam menemukan konsep, siswa melakukan 

pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan 

sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip.  

 

Secara umum prosedur pembelajaran berdasarkan penemuan mengikuti 4 tahapan yaitu 

Stimulation, Problem Statement, Data Collection, Data Processing, dan Verification (Hosnan , 

2014). Adapun keunggulan dari model penemuan ini menurut Anshari (2016: 133) dapat 

menghasilkan pembelajaran yang bermakna, pengetahuannya dapat bertahan lama, memiliki efek 
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transfer yang lebih besar serta dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan berfikir secara 

bebas. Proses penemuan (discovery) dalam pembelajaran akan membantu meningkatkan 

kemampuan siswa untuk memahami dan menganalisis proses komunikasi matematis dan 

pengambilan keputusannya (Tukaryanto, 2015). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Fauzi 

(2016) yang menyatakan pembelajaran dengan model Discovery Learning  dapat 

meningkatkankemampuan komunikasi matematis sebesar 92,30 %.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: 

“penerapan model Discovery Learning  untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa 

di Sekolah Dasar”.  

Metode 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

menemukan konsep keliling persegi panjang dan persegi.  Jenis penelitian bersifat penelitian 

kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang ilmiah dengan hasil penelitian lebih menekankan makna dibandingkan 

generalisasi (Sugiyono, 2012).  

Uji coba ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. Siswa yang menjadi 

subjek penelitian dalam uji coba ini adalah siswa yang mempunyai kemampuan akademik 

beragam dalam mempelajari serta memahami mata pelajaran matematika di kelas III SD IT 

Cendekia Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Salah satu soal yang dikerjakan siswa secara 

berkelompok adalah sebagai berikut: 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang berkaitan dengan bangun datar khususnya 

persegi panjang dan persegi 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

a. Tulislah nama bangun datar yang dimodelkan dengan berbagai benda di atas

b. Hitunglah keliling dari benda persegi panjang dan persegi yang terdapat di sekitar mu, seperti

pintu, meja, keramik lantai dan lain sebagainya. 

c. Tulislah kesimpulan mu tentang rumus keliling persegi panjang dan persegi.

Adapun pemberian skor jawaban siswa disusun berdasarkan tiga kemampuan berupa menggambar 

(drawing), ekspresi matematika (mathematical expression)  dan menuliskannya dengan bahasa 

sendiri (written texts) (Bansu; 2016:111).  
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Tabel 1. Pemberian Skor Soal Kemampuan Komunikasi Matematis Tulisan 

Skor Menulis (Written texts) Menggambar (Drawing) 
Ekspresi Matematik 

(Mathematical expression) 

0 
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak memahami konsep 

sehingga informasi yang diberikan tidak bearti apa-apa 

1 
Hanya sedikit dari 

penjelasan yang benar 

Hanya sedikit dari 

gambaran, diagram atau 

tabel yang benar 

Hanya sedikit dari 

pendekatan matematika 

yang benar 

2 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal, 

namun hanya 

sebagiana yang 

lengkap dan benar 

Melukiskan diagram, 

gambar atau tabel namun 

kurang lengkap dan benar 

Membuat pendekatan 

matematika dengan benar, 

namun salah dalam 

mendapatkan solusi 

3 

Penjelasan secara 

matematis tidak 

tersusun secara logis 

atau terdapat sedikit 

kesalahan bahasa 

Melukiskan diagram, 

gambar atau tabel secara 

lengkap dan benar 

Membuat pendekatan 

matematika dengan benar, 

kemudian melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi secara 

lengkap dan benar. 

4 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

dan jelas serta tersusun 

secara logis 

Skor maks = 4 Skor maks = 3 Skor maks = 3 

Tabel 2. Pemberian Skor Soal Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan 

No Indikator/kriteria 
Level 

1 2 3 

1 Penguasaan materi Uraian kurang  

jelas/sering melihat 

catata 

Uraian jelas dan 

jarang melihat 

catatan 

Uraian jelas dan 

tidak pernah 

melihat catatan 

2 Intonasi Tidak sesuai dengan 

makna kalimat yang 

disampaikan 

Kurang sesuai 

dengan makna 

kalimat yang 

disampaikan 

Sesuai/cocok 

dengan makna 

kalimat yang 

disampaikan 

3 Kontak pandang Selalu membaca 

catatan dan 

menghindari kontak 

mata dengan 

audiens 

Sering membaca 

catatan dan 

melakukan kontak 

mata dengan 

audiens 

Tidak pernah 

membaca catatan 

dan selalu 

melakukan kontak 

mata dengan 

audiens 

4 Gerakan tubuh Bahasa tubuh tidak 

mendukung materi 

yang disampaikan. 

Gestur tubuh dan 

ekspresi wajah yang 

kaku atau 

mengganggu. 

Bahasa tubuh 

sedikit mendukung 

materi yang 

disampaikan. 

Gestur tubuh dan 

ekspresi wajahnya 

tampak sedikit 

kaku atau tidak 

nyaman 

Bahasa tubuh  

mendukung 

materi yang 

disampaikan. 

Gestur tubuh dan 

ekspresi wajahnya 

tidak tampak kaku 

dan nyaman. 
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Hasil dan Pembahasan 
Secara umum prosedur pembelajaran berdasarkan penemuan mengikuti 4 tahapan yaitu 

Stimulation, Problem Statement, Data Collection, Data Processing, dan Verification (Hosnan , 

2014). Stimulation bermakna bahwa guru mengajukan persoalan atau meminta siswa untuk 

membaca atau mendengarkan uraian yang memuat persoalan. Problem Statement artinya siswa 

diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan dan dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan atau hipotesis. Data Collection meliputi kegiatan pembuktian hipotesis, siswa 

diberikan kesempatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Data Processing 

adalah kegiatandiskusi atas masalah yang ada untuk memberikan siswa kesempatan 

mengungkapkan ide dan gagasan yang dimilikinya. Selanjutnya Verification dari hipotesis 

yangdidasarkan pada hasil pengolahan dan informasi yang ada. Apakah bisa terjawab dan terbukti 

dengan baik sehingga hasilnya memuaskan. Terakhir adalah Generalization dimaksudkan agar 

siswa belajar menarik kesimpulan dan generalisasi tertentu.  

Proses pembelajaran dengan menggunakan model penemuan ini dapat dilihat dari hasil kerja siswa 

pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1. Hasil kerja siswa (level 4) 

Gambar 1 menunjukkan hasil kerja siswa dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan. Gambar 1 

menunjukkan bahwa siswa mengidentifikas benda – benda yang tergolong dalam persegi panjang 

dan persegi. Selanjutnya siswa menghitung keliling dari benda-benda tersebut dengan 

menggunakan alat ukur sederhana yaitu rol. Pada gambar 2 siswa mampu melukis persegi panjang 

yang diketahui panjang dan lebar masing-masing 5 cm dan 8 cm. Dari hasil jawaban siswa maka 

indicator kemampuan komunikasi matematis terpenuhi yaitu siswa mampu menyatakan dan 

mengilustrasikan ide matematika ke dalam bentuk model matematika yaitu bentuk persamaan, 

notasi, gambar dan grafik, atau sebaliknya. 

Penerapan model Discovery Learning  pada materi keliling persegi panjang dan persegi jika 

dipandang dari segi ketercapaian tujuan belajar bisa dikategorikan kurang sesuai dengan yang 

diharapkan. Apalagi dilihat dari respon siswa bahwa menurut mereka pertanyaan di LKPD terlalu 

rumit bagi mereka. Walaupun siswa mampu menjawab LKPD dengan baik, namun LKPD yang 

diselesaikan tersebut dengan adanya arahan dan bimbingan dari guru.  

Dari uji coba ini juga diperoleh kesulitan siswa dalam menjawab soal tes komunikasi matematis, 

salah satunya adalah soal yang berkaitan dengan soal terbuka, yaitu apabila diketahui keliling 

persegi panjang dan siswa diminta untuk membuat gambar dari keliling persegi panjang yang 

diketahui. Salah satu yang menjadi kendala berikutnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki 
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oleh siswa tersebut dan siswa masih belum terlalu paham dengan materi keliling persegi panjang 

dan persegi ini.  

Namun demikian Kemampuan komunikasi siswa berada pada kategori baik. Dinilai dari 

komunikasi tulisan dan lisan. Ditinjau dari komunikasi tulisan siswa sudah mampu menberikan 

penjelasan secara matematis namun tidak tersusun secara logis atau terdapat sedikit kesalahan 

bahasa, siswa belum mampu membuat gambar persegi panjang dan persegi dengan baik, kemudian 

siswa mampu melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. Ditinjau 

dari komunikasi lisan, siswa sudah mampu mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik didepan 

kelas. 

Selama proses pembelajaran Model Discovery Learning   karakter siswa yang dinilai adalah sikap 

rasa ingin tahu di dalam proses pembelajaran. Dan diperoleh sikap siswa berada pada kategori 

baik. Waktu yang dipersiapkan belum cukup untuk LKPD yang dirancang menemukan Konsep 

keliling persegi panjang dan persegi. Diharapkan kepada guru untuk merancang ketepatan waktu 

sehingga lebih efisien. 

Kesimpulan 
Dari hasil uji coba yang dilakukan di SD IT Cendekia Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan 

menerapkan model pembelajaran Discovery Learning  diperoleh kemampuan komunikasi siswa 

berada pada kategori baik. Dinilai dari komunikasi tulisan dan lisan. Ditinjau dari komunikasi 

tulisan siswa sudah mampu menberikan penjelasan secara matematis namun tidak tersusun secara 

logis atau terdapat sedikit kesalahan bahasa, serta di temukan sebanyak 85,6 % siswa belum 

mampu menggambarkan persegi panjang apabila diketahui kelilingnya saja.  
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Abstrak.  Penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah masih belum 

maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya guru belum 

membiasakan pembelajaran dengan pemanfaatan TIK. Proses belajar mengajar yang 

diharapkan sekarang adalah bisa memanfaatkan TIK secara optimal dalam 

pembelajaran dan diharapkan mampu menunjang meningkatnya kemampuan siswa 

yang salah satunya adalah kemampuan memecahkan masalah yang sangat penting 

bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya untuk membantu guru 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan berbantuan teknologi yang dapat 

membantu siswa dalam memecahkan masalah, salah satu upaya tersebut adalah 

dengan menggunakan geogebra. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah dengan penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL)berbantuan  geogebra pada materi persamaan garis singgung 

lingkaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan subjek ujicoba dalam penelitian adalah siswa kelas XI IPA-6 SMA 

Negeri 3 Banda Aceh yang berjumlah 32 siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 90% katagori berhasil dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah dengan bantuan geogebra pada materi persamaan garis singgung lingkaran 

dan 10% diantaranya masih terdapat kesalahan dalam menyelesaikan evaluasi. 

Kemampuan pemecahan masalah dengan tipe Polya menunjukkan bahwa banyak 

siswa tidak menuliskan deskripsi indikator memahami masalah, yaitu siswa tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Siswa memenuhi indikator 

menyusun rencana, yang ditandai dengan proses penyelesaian yang diberikan siswa, 

melaksanakan rencana pemecahan serta memeriksa kembali menggunakan algoritma 

dan aturan. Selain itu, siswa sangat antusias dibagian membuat garis singgung 

lingkaran dengan geoegbra karena siswa dapat mengetahui perbedaaan gambar garis 

singgung lingkaran yang dibuat secara manual dengan yang dilukis menggunakan 

geoegbra serta siswa mampu membuat warna garis singgung sesuai keinginan 

siswa. 

Kata Kunci: Problem based learning, persamaan garis singgung lingkaran, software 

geogebra, kemampuan pemecahan masalah 

Pendahuluan 
Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktortantangan internal dan tantangan 

eksternal. Tantangan internal terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 Standar 

Nasional Pendidikan dan perkembangan penduduk Indonesia terlihat dari pertumbuhan penduduk 

usia produktif. Tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi. Perubahan kurikulum dari yang 

sebelumnya menggunakan Kurikulum KTSP berubah menjadi Kurikulum 2013. Salah satu 

kemampuan yang sangat penting bagi peserta didik yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 

adalah kemampuan memecahkan masalah. Peserta didik membutuhkan kemampuan pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan kehidupannya terutama pada proses pendidikan maupun dunia 

kerja. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah 

satu kompetensi lulusan peserta didik SMA yang ditekankan dalam pembelajaran matematika 

mailto:nurjannah.nj261@gmail.com
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adalah menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, peserta didik 

perlu dibekali dengan kemampuan pemecahan masalah. 

Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. Polya (1973) mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah atau proses yang menggunakan kekuatan dan 

manfaat matematika dalam menyelesaikan masalah, yang juga merupakan metode untuk 

menemukan solusi melalui tahap-tahap pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika juga sangat diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang baik. 

Tanpa adanya kemampuan pemecahan masalah yang memadai, maka proses pembelajaran tidak 

akan berjalan lancar sesuai rencana. Selain itu, penelitian tentang peningkatan pemecahan masalah 

matematis perlu mendapat perhatian yang lebih serius, karena hasil sejumlah penelitian 

pembelajaran matematika (Suryadi, 2005) pada umumnya masih terfokus pada pengembangan 

berpikir matematis yang bersifat prosedural, padahal hasil laporan TIMSS mengungkapkan bahwa 

pembelajaran matematika yang lebih menekankan aspek pemecahan masalah matematis akan 

mampu menghasilkan siswa berprestasi tinggi. Soedjadi (Nanang, 2009) mengemukakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis bagi seseorang akan membantu keberhasilan orang 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Amanat yang tidak kalah pentingnya dalam Kurikulum 2013 yakni pengintegrasian media 

pembelajaran yang berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran. 

Yuliana (2015) mengemukakan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau 

Information and Communication Technologies (ICT) secara bahasa diartikan seluruh peralatan 

teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Salah satu bentuk pengintegrasian TIK 

dalam pembelajaran matematika adalah dengan menggunakan software. Suprihady (2015) 

mengemukakan bahwa geogebra dapat digunakan sebagai alat bantu belajar dan mengajar 

matematika, sebagai alat presentasi, serta sebagai alat memvisualisasi bentuk geometri. Pada 

pembelajaran geometri bidang dapat digunakan sebagai media yang dapat menyampaikan konsep 

yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran  Problem Based 

Learning (PBL), kelebihan dari model Problem Based Learning adalah dapat membantu peserta 

didik untuk mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

Arends (2013) mengemukakan bahwa PBL adalah model pembelajaran dimana peserta didik 

dihadapkan pada masalah autentik (nyata) sehingga diharapkan mereka dapat menyusun 

pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, 

memandirikan peserta didik, dan meningkatkan kepercayaan dirinya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nafiah (2014) menunjukkan hasil sebagai 

berikut: (a) penerapan model PBL dalam pembelajaran materi perbaikan dan setting ulang PC 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran yaitu sebesar 24,2%, 

(b) Keterampilan berpikir kritis siswa setelah penerapan PBL yaitu siswa dengan kategori 

keterampilan berpikir kritis sangat tinggi sebanyak 20 siswa (69%), kategori tinggi sebanyak 7 

siswa (24,2%), kategori rendah sebanyak 2 siswa (6,9%) dan kategori sangat rendah yaitu 

sebanyak 0 siswa (0%), (c) penerapan PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 

31,03%, dan (d). Hasil belajar siswa setelah penerapan PBL yakni jumlah siswa yang mencapai 

KKM sebanyak 29 siswa (100%).  

Hasil penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Lu (2008) menyimpulkan bahwa beberapa guru 

berpendapat bahwa Geogebra bukan hanya sebagai alat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, tetapi lebih dari itu Geogebra adalah sebuah lingkungan untuk mengajar dan belajar 

matematika, karena mendukung pembelajaran siswa dan menunjukkan secara visualisasi dan 
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konsep pemahaman matematika siswa. Selain itu, guru juga menambah strategi pembelajaran 

mereka dengan mengintegerasikan Geogebra seperti persiapan sumber belajar, presentasi konsep 

dan konten matematika, aktivitas kelas untuk berinteraksi dengan siswa. Selain itu, ditemukan pula 

bahwa pengaruh konsep Geogebra dalam hubungannya dengan pengetahuan matematis dan 

budaya mereka. 

Silver dan Smith (1996:  20)  mengungkapkan bahwa  tugas guru adalah:  (1)  melibatkan siswa 

dalam setiap tugas matematika; (2) mengatur aktivitas intelektual siswa dalam kelas seperti diskusi 

dan komunikasi;(3) membantu siswa memahami ide matematika dan memonitor pemahaman 

mereka. Salah satu cara yang dapat digunakan guru ialah dengan menggunakan model-model 

pembelajaran tertentu yang dapat mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah siswa serta 

dapat menggunakan model tersebut dalam mengintegrasikan geoegbra dalam pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian dengan 

”Kemampuan Pemecahan Masalah melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Berbantuan Geoegbra  pada materi Persamaan Garis Singgung Lingkaran di SMA 

Negeri 3 Banda Aceh”. 

Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen,  jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif . Subjek penelitian  adalah siswa kelas XI-MIPA-6 di SMA Negeri 3 Banda 

Aceh. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah Lembar Kerja Siswa (LKS) dan respon 

siswa.  Pengolahan data melalui jawaban LKS yang meliputi kemampuan pemecahan masalah dan  

respon siswa dianalisis secara deskriptif. 

Hasil dan Pembahasan 
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap jawaban tertulis Lembar 

Kerja Siswa (LKS) dan presentasi secara kelompok dan respon siswa. Data hasil analisis terhadap 

soal kemampuan pemecahan masalah melalui penerapan model Problem Based Learning dengan 

bantuan geogebra dalam pembelajaran selama satu kali tatap muka dinyatakan dengan 

persentase. Data tersebut secara singkat disajikan dalam tabel secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran. 

Tabel : Hasil Analisis Data Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

No Siswa (S) Skor No Siswa (S) Skor No Siswa (S) Skor 

1 S1 12 12 S12 14 23 S23 14 

2 S2 16 13 S13 16 24 S24 14 

3 S3 14 14 S14 14 25 S25 11 

4 S4 14 15 S15 13 26 S26 11 

5 S5 16 16 S16 9 27 S27 11 

6 S6 14 17 S17 13 28 S28 14 

7 S7 12 18 S18 13 29 S29 14 

8 S8 15 19 S19 10 30 S30 11 

9 S9 14 20 S20 16 31 S31 16 

10 S10 15 21 S21 13 32 S32 16 

11 S11 15 22 S22 10 
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Ketercapaian Tujuan Pembelajaran 

Ketercapaian tujuan belajar bisa dikategorikan 90% berhasil, hal ini berdasarkan evaluasi yang 

diberikan kepada 32 orang siswa, 10% diantaranya masih terdapat kesalahan dalam menyelesaikan 

evaluasi.Berdasarkan tabel diatas diketahui ada 5 orang siswa yang memperoleh skor maksimal 

yaitu 16, hal ini berdasarkan rubrik penilaian hasil belajar yang diberikan siswa. Kebanyakan dari 

siswa tidak menuliskan deskripsi indikator memahami masalah, yakni tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanya. Siswa memenuhi indikator menyusun rencana, yang ditandai 

dengan proses penyelesaian yang diberikan siswa, melaksanakan rencana pemecahan serta 

memeriksa kembali menggunakan algoritma dan aturan.  

Deskripsi Hasil Respon Siswa 

Tanggapan siswa terhadap software geogebra sangat baik, karena dapat membantu proses 

pembelajaran dan bagi siswa software geogebra mudah untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Secara umum, proses pembelajaran dengan penerapan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan software geogebra yang dilaksanakan 

sangat menyenangkan dan siswa berminat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dengan 

menggunakan software geogebra.  

Pada akhir pembelajaran, guru memberikan  penguatan kepada siswa dan selanjutnya melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran. Guru menanyakan kepada siswa antara lain:  

(1) Bagaimana komentarmu tentang pembelajaran hari ini? 

(2) Aktivitas mana yang kamu sukai?   

(3) Aktivitas mana yang sudah dan belum kamu kuasai?  

(4) Bagaimana saran tentang proses pembelajaran berikutnya? 

Secara sederhana, gambar berikut merupakan bentuk jawaban siswa terhadap proses pembelajaran 

yang dilakukan. 

Gambar 1. Jawaban Refleksi Siswa 

Berdasarkan gambar 1, jawaban siswa sungguh bervariasi dan ini dapat menjadi masukan baru 

bagi peneliti untuk pembelajaran selanjutnya terutama dalam menjelaskan materi persamaan garis 

singgung lingkaran. Hal yang sangat membanggakan karena siswa memberikan respon yang 

sangat membangun demi perbaikan proses pembelajaran selanjutnya untuk lebih baik.  



191 

Jawaban Lembar Kerja Siswa(LKS) 

(i) (ii) 

(iii) (iv) 

(v) (vi) 

Gambar 2. Jawaban siswa pada LKPD 

Berdasarkan jawaban LKPD dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan siswa dengan 

software GeoGebra, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan siswa mampu 

memberikan kesimpulan tentang bentuk persamaan garis singgung lingkaran berdasarkan 

perhitungan secara manual maupun dengan software GeoGebra. Pada model pembelajaran PBL 

guru sebagai fasilisator mampu mewadahi semua sisi lemah yang dimiliki oleh siswa, sehingga 

pada pelaksanaanya siswa bisa menemukan pemecahan masalah dari hal yang belum dia ketahui. 
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Dari hasil Lembar Kerja Peserta didik dapat dilihat siswa menyelesaikan soal pemecahan masalah 

dengan baik. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dikaitkan dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa  

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan software geogebra 

pada materi persamaan garis singgung lingkaran di SMA Negeri 3 Banda Aceh berlangsung secara 

baik dan kondusif, walaupun ada sedikit kendala teknis.  Komentar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan software 

geogebra pada materi persamaan garis singgung lingkaran di SMA Negeri 3 Banda Aceh sangat 

antusias, hal ini berdasarkan pertanyaan refleksi yang diberikan oleh guru. Kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berbantuan software geogebra pada materi persamaan garis singgung lingkaran di SMA Negeri 3 

Banda Aceh sudah baik, namun siswa masih mengabaikan proses penyelesaian masalah pada 

indikator memahami masalah. 

 

Saran 

1. Setiap penelitian dengan menggunakan IT untuk mempersiapkan antisipasi dari kemungkinan 

kendala yang dihadapi sebelum melakukan proses belajar mengajar. 

2. Pemilihan model pembelajaran yang tepat adalah salah satu cara untuk meningkatkan 

pemecahan masalah siswa 

3. Biarkan siswa untuk mencari tahu tentang software geogebra karena dapat menggali rasa 

ingin tahu mereka dan membuat mereka terus mencoba.  
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Abstrak. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 6 April 2017 di SMA 

Negeri 2 Banda Aceh di kelas X melalui pemberian soal kepada siswa menunjukkan 

bahwa salah satu materi yang sulit adalah Trigonometri. Siswa sering melakukan 

kesalahan yang sama dalam menyelesaikan soal Trigonometri. Kesalahan tersebut 

seperti memahami letak sudut, sehingga siswa salah dalam menerapkan konsep 

sinus, cosinus dan tangen suatu sudut. Hal ini menyebabkan siswa sering keliru 

dalam menentukan sisi depan sudut, sisi samping sudut, dan sisi miring sehingga 

siswa salah dalam menjawab soal. Pemahaman diartikan sebagai penyerapan arti 

suatu materi yang dipelajari, pemahaman adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, fakta yang 

diketahuinya. Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran 

matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan 

menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk melihat kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi Trigonometri 

dikelas X melalui pembelajaran Discovery Learning . Pada proses pembelajaran 

menggunakan model Discovery Learning  yaitu metode belajar yang mendorong 

siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan hasil jawaban dari pertanyaan 

itu sendiri serta dapat menarik kesimpulan dari hasil temuannya. Metode yang 

digunakan dalam penerapan model Discovery Learning  ini adalah kualitatif dengan 

mendeskripsika proses kegiatan siswa selama pembelajaran. Subjek dari 

pembelajaran ini adalah siswa kelas X SMA N.2 Banda aceh dengan isntrumen tes 

uraian terdiri dari tiga soal yang telah disesuaikan dengan indikator pemahaman. 

Data hasil uji coba dilapangan dianalisis dengan analisis deskriptif yaitu 

menceritakan proses pembelajaran yang terjadi di kelas dari awal pembelajaran 

sampai selesai. Berdasarkan hasil uji coba lapangan dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman siswa secara individu ada yang mendapat nilai bagus. Akan tetapi 

dalam kegiatan pembelajaran masih banyak siswa mengalami kesulitan dengan 

penggunaan rumus Trigonometri. 

Kata kunci: Pemahaman matematis, model pembelajaran Discovery Learning , 

Pendahuluan 
Matematika merupakan ilmu dasar yang erat kaitannya dengan kehidupan dan ilmu lain. 

Matematika diajarkan untuk mengembangkan keterampilan dasar, membiasakan siswa untuk 

berpikir secara logis, menyiapkan siswa agar dapat menjadi cerdas dan tampil berkualitas (NCTM, 

1999). Matematika menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari pada setiap jenjang pendidikan 

dari sekolah dasar sampai pada pendidikan perguruan tinggi. Dengan memperlajari matematika 

seseorang akan terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, kritis, serta dapat meningkatkan daya 

kreativitasnya. Tujuan pembelajaran matematika disekolah menurut kurikulum 2013 antara lain 

memahami konsep matematika yaitu menjelaskan keterkaitan antar konsep dan dapat 
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mengaplikasikan konsep secara luas dan akurat dalam menyelesaikan pemecahan masalah. 

Pemahaman terhadap konsep matematis merupakan salah satu dari tujuan pembelajaran disekolah, 

selain itu NCTM (2000) menyatakan bahwa tujuan dari matematika disekolah adalah pembelajaran 

matematika pada siswa harus disertai dengan pemahaman. Bransford, Brown, & Cocking (NCTM, 

2000) belajar matematika disertai dengan pemahaman juga merupakan komponen penting dari 

kemampuan, dan belajar matematika disertai pemahaman sangat diperlukan untuk memungkinkan 

siswa dalam menyelesaikan masalah lain yang akan mereka hadapi dimasa yang akan datang.  

Kurikulum 2013 menyebutkan tentang standar kompetensi lulusan yang berisi kemampuan yang 

harus dimiliki siswa setelah mengalami pembelajaran yaitu aspek sikap (Spiritual dan soaial), 

aspek pengetahuan dan aspek ketrampilan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dalam 

kurikulum 2013 terdapat perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih menekankan pada 

pendekatan ilmiah artinya diharapkan dapat menumbuhkan lima kemampuan matematis yaitu 

pemahaman, penalaran, komunikasi, refresentasi, koneksi dan pemecahan masalah serta memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan (Depdiknas, 2006). Sumarmo (2012) 

menyatakan pentingnya pemahaman matematis atau materi matematika secara hirarkis adalah 

pemahaman konsep dasar yang meliputi mengenal, memahami, dan menerapkan konsep atau ide 

matematika artinya diantara enam kompetensi matematis yang paling dasar adalah kemampuan 

pemahaman matematis maknanya tampa memahami konsep yang baik maka sulit mencapai yang 

lainnya. 

Susanto (2013) menyatakan trigonometri adalah materi yang sulit karena banyak menggunakan 

konsep matematika yang tidak nyata. Misalnya dalam segitiga adanya perbandingan nilai sinus, 

cosinus, tangen suatu sudut dan aturan sinus serta aturan cosinus. Pada pokok bahasan 

Trigonometri siswa hanya cenderung menghapal rumus dan kurang termotivasi untuk memahami 

konsep trigonometri. Sebagian siswa masih belum mampu untuk menyelesaikan soal aplikasi 

dalam kehidupan sehri-hari yang menggunakan aturan sinus, cosinus dan tangen. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak mampu menganalisis soal dan menghubungkan dengan bentuk 

perbandingan dalam segitiga siku-siku sehingga kesulitan menggunakan trigonometri. 

Hal ini terlihat dilapangan menunjukkan hasil belajar matematika kurang memuaskan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 6 April 2017 di SMA Negeri 2 Banda Aceh 

terkait materi trigonometri di kelas X Salah satu penyebab kurang memuaskan tersebut disebabkan 

oleh kemampuan pemahaman konsep siswa masih sangat rendah (Fauziah, 2010). Siswa pada 

umumnya belum memiliki pemahaman konsep yang baik khususnya pada materi Trigonometri 

sehingga sebagian besar siswa kesulitan menerapkan rumus khusunya penggunaan rumus 

sinus,cosinus, dan tangen sehingga dari permasalahan yang diberikan siswa tidak tahu atau salah 

menerapkan aturan sinus, cosinus, dan tangen pada soal yang diberikan.  Hal ini terlihat dari hasil 

jawaban siswa yang diperolah pada saat tes evaluasi di kelas X. 

Hastuti (2015) Salah satu penyebab rendahnya pemahaman konsep siswa adalah proses 

pembelajaran yang berpusat kepada guru, siswa tidak banyak terlibat dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya dan hanya menerima informasi yang disampaikan searah dari guru. Dengan 

pembelajaran yang biasa seperti ini siswa cenderung cepat lupa pada materi yang telah diajarkan 

guru. Jika siswa diberi soal yang berbeda dengan contoh soal mereka kebingungan karena tidak 

tahu harus mulai dari mana mereka bekerja Mettes (Ansari, 2009). pembelajaran masih berpusat 

kepada guru, dalam proses pembelajaran berlangsung siswa cenderung hanya mendengar, 

memperhatikan,  dan menyalin pelajaran Herman (2010). Dalam kegiatan pembelajaran, guru 

biasa menjelaskan konsep secara umum sesuai dengan yang ada di buku hal ini diperkuat oleh 

Wahyuddin (1999) yang mengatakan bahwa guru matematika pada umumnya mengajar dengan 

metode ceramah dan ekspositori, pada kondisi ini siswa tidak diberikan kesempatan untuk 

menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. 
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Pentingnya pemahaman tidak sejalan dengan kemampuan pemahaman matematis yang telah 

dicapai siswa pada saat ini dan hal ini terlihat dari hasil survei kemampuan yang dilakukan oleh 

The Trends for International Student Assesment (PISA) pada tahun 2009 dan The Trends in 

International Matematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011. Hasil PISA 2009 

menunjukkan bahwa skor rata-rata siswa indonesia adalah 371, dengan rata-rata skor internasional 

496. PISA bertujuan untuk mengukur kemampuan matematis siswa untuk merumuskan, 

menggunakan dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks matematika, yaitu 

meliputi pemahaman secara matematis, dan penggunaan konsep matematis untuk menggambarkan 

dan menjelaskan secara kompleks (Cheung, 2012). 

Berbeda halnya jika siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Siswa menyelidiki, 

menginvestigasi, mencoba, dan akhirnya menemukan sendiri konsep matematika yang dimaksud. 

Piaget (Rey,2001), berpendapat bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi harus secara 

aktif diciptakan, ditemukan atau dikonstrusi sendiri oleh siswa. Tujuan pembelajaran matematika 

adalah membekali siswa untuk mampu memahami konsep matematika, menggunakan penalaran 

yang baik, mampu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol matematika, mampu memecahkan 

masalah matematika serta mempunyai sikap menghargai kegunaan matematika (Permendiknas no 

22:2016). Salah satu aspek yang terkandung dalam pembelajaran matematika adalah pemahaman 

konsep. Sulit bagi siswa untuk menuju pada pembelajaran matematika yang lebih tinggi apabila 

belum memahami konsep dengan baik. Menurut Sari, Ivada (Durdhini,2013) pemahaman 

merupakan salah satu hasil belajar, pemahaman terbentuk dari adanya proses belajar. Dalam 

meningkatkan pemahaman konsep, haruslah diterapkan model pembelajaran yang bersifat 

akademis sehingga tidak hanya mengetahui begitu saja tetapi harus benar-benar paham tentang 

konsep tersebut. 

Pemahaman diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Menurut Purwanto, 

Murizal & Yarman (2012) pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa 

mampu memahami arti atau konsep, situasi, fakta yang diketahuinya. Dengan kemampuan 

pemahaman yang dimiliki siswa maka hasil belajarnya juga akan meningkat dimana siswa lebih 

siap dalam menyelesaikan masalah, hasil belajar yang baik adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya berupa nilai yang baik. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas guru perlu menerapkan model pembelajaran yang sesuai, 

salah satu model yang sesuai adalah model Penemuan terbimbing (Discovery Learning ). Menurut 

Sund (1975) Discovery Learning  adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu 

konsep dalam bentuk jadi tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam 

menemukan konsep. Menurut Bell ( Fajri, Johar & Ikshan, 2016), tujuan spesifik dari model 

Discovery Learning  yaitu: (1) dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran, (2) kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam 

pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan, (3) siswa belajar menemukan dalam situasi 

yang kongkrit maupun abstrak juga siswa dapat memprediksi informasi tambahan yang diberikan, 

(4) siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab dan menggunakan tanya jawab untuk 

memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan, (5) membantu siswa membentuk cara 

kerja bersama yang efektif, saling berbagi informasi, serta menggunakan ide-ide orang lain, (6) 

menunjukkan bahwa informasi yang di dapat lebih bermanfaat dan bermakna, (7) lebih mudah di 

transfer untuk hal yang baru dan dapat mengaplikasikannya. 

Carin & Sand (1989) mengatakan model Discovery Learning  adalah pembelajaran yang 

menempatkan guru sebagai fasilitator, dimana siswa menemukan sendiri pengetahuan yang belum 

mereka ketahui dengan dibimbing oleh pertanyaan-pertanyaan guru melalui LKS. Pengetahuan 

baru akan melekat lebih lama apabila siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pemahaman 

dan mengkonstruksi sendiri konsep dan pengetahuan tersebut. Adapun menurut Syah (2014) 

tahapan prosedur pelaksanaan pembelajaran dengan model Discovery Learning  dikelas secara 
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umum adalah: (1) Stimulasi/Pemberian ransangan, (2) Pernyataan/Identifikasi masalah, (3) 

Pengumpulan data, (4) pengolahan data, (5) Pembuktian, (6) Generalisasi/Penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin memberikan solusi, yaitu: dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Discovery Learning  untuk melihat kemampuan pemahaman konsep siswa pada 

materi Trigonometri di kelas X SMA Negeri 2 Banda Aceh.Berdasarkan uraian latar belakang 

yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:“Bagaimana penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning  terhadap kemampuan 

pemahaman siswa pada materi trigonometri di kelas X SMA N.2 Banda Aceh” 

Metode 
Siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang memiliki kempuan kognitif 

yang beragam dalam pembelajaran serta memahami pelajaran matematika di kelas X SMA Negeri 

2 Banda Aceh.Istrumen tes yang digunakan berupa tes pemahaman matematis mengenai materi 

Trigonometri. 

Hasil dan Pembahsan 

Kegiatan pembelajaran dengan model Discovery Learning  ini dilaksanakan pada hari kamis 

tanggal 6 april 2017 yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Banda Aceh pada kelas X dengan 

rangkaian kegiatan sesuai dengan sintaks Discovery Learning  yaitu guru membuka pelajaran 

dengan terlebih dahulu pada kegiatan awal pembelajaran dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu agar siswa dapat menemukan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga 

siku-siku dan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-

hari dengan menggunakan konsep perbandingan Trigonometri. Guru menjelaskan langkah-langkah 

model pembelajaran yang akan dilakukan sekama kegiatan proses belajar mengajar yaitu dengan 

tahapan: mengamati, menanya, mengasosiasikan, mencoba atau menggali informasi dan 

mengkomunikasikan dengan menarik kesimpulan dari hasil temuannya. Kemudian guru 

memberikan ransangan kepada siswa dengan mengulang sekilas materi sebelumnya atau materi 

prasyarat yaitu tentang konsep kesebangunan pada segitiga siku-siku dan memberikan motivasi 

kepada siswa dengan menunjukkan sebuah permasalahan pada gambar yang dibagikan di lembar 

kerja siswa tampa memberi tahu solusi dari permasalahan tersebut agar siswa lebih termotivasi 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Kemudian masuk kepada kegiatan inti yaitu siswa dibagi atas 5 kelompok yang masing-masing 

beranggotakan 4-5 orang dibagi secara acak dan guru membagikan LKS kepada masing-masing 

kelompok. guru memberikan pertanyaan atau identifikasi masalah yaitu guru meminta siswa 

mengamati permasalahan yang dibagikan di LKS siswa, kemudian guru mengajak siswa 

memperhatikan kasus yang ada pada LKS dan guru menuntun siswa untuk membuat konstruksi 

gambar dari permasalahan tersebut dengan menggambar segitiga siku-siku yaitu segi tiga ABC, 

DEC, dan FGC seperti gambar berikut: 

Gambar 1 Segitiga siku-siku 

Dari gambar 1 siswa diarahkan membuat keterangan seperti yang diketahui pada soal cerita di RPP 

yaitu dengan keterangan AB adalah panjang tiang bendera, BC adalah panjang bayangan tiang, DE 
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adalah tinggi pak yahya, EC adalah panjang bayangan pak yahya, FG adalah tinggi dani, dan GC 

adalah panjang bayangan dani yang belum diketahui berapa panjang bayangan dani sebenarnya. 

Dari permasalahan ini dapatlah dibuat tiga buah segi tiga siku-siku dan timbul pertanyaan yang 

manakah disebut sisi miring pada segitiga diatas? yang manakah sisi depan pada segitiga di atas? 

dan yang manakah sisi miring pada segitiga di atas? 

Fase selanjutnya yaitu pengumpulan data oleh siswa masing-masing kelompok, yaitu guru 

membimbing siswa dalam kelompok dan meminta siswa memperhatikan gambar yang telah 

dikonstruksi oleh siswa lalu menggiring siswa untuk menyelesaikan konsep apa yang terdapat 

pada segitiga-segitiga tersebut. Diharapkan siswa dapat menemukan konsep kesebangunan, setelah 

di dapat konsep kesebangunan pada segitiga di atas lalu masing-masing kelompok menuliskan 

kesimpulan apa yang di dapat dari data yang sudah dikumpulkan tersebut. Kemudian siswa 

dibimbing untuk mengolah atau menarik kesimpulan apa yang telah di dapat sehingga siswa 

mendapatkan kesimpulan sisi di depan sudut siku-siku adalah sisi miring (hypotenusa), sisi di 

depan sudut lancip adalah sisi depan dan sisi miring yang mengapit sudut disebut sisi samping 

sudut. Dari sinilah siswa dapat menarik kesimpulan bahwa sinus suatu sudut didefinisikan sebagai 

perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi miring, cosinus suatu sudut didefinisikan 

sebagai perbandingan panjang sisi samping sudut dengan sisi miring dan tangen suatu sudut 

didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi samping sudut. Dari 

definisi ini siswa dapat menyimpulkan masing-masing rumus sin, cos, tan, cosec, sec, cotan dan 

diharapkan beberapa kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil temuannya kedepan 

sementara kelompok yang lainnya memperhatikan penjelasan tersebut. Setelah siswa dapat 

menyimpulkan secara mandiri rumus dari sin sudut α, cos sudut α, dan tangen sudut α maka siswa 

akan diberikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep siswa sejauh mana 

tingkat pemahaman siswa tersebut dan di akhir pembelajaran guru menyampaikan materi 

selanjutnya yaitu grafik fungsi trigonometri sebagai kegiatan penutup. 

Suasana dikelas 

Suasana dikelas masih sangat kaku, para siswa tidak terbiasa dengan dikelompokkan dalam belajar 

oleh karena itu banyak siswa yang protes kenapa duduk berkelompok dan keadaan kelas menjadi 

ribut. Siswa masih merasa kaku dalam belajar menggunakan model Discovery Learning  yang 

diterapkan sehingga kepedulian siswa masih kurang selama proses pembelajaran berlangsung. Ada 

dua kelompok yang masih sangat pasif dan kurang mau bertanya disinilah saya sebagai peneliti 

kualahan membimbing siswa tersebut karena tidak mau mengerjakan LKS yang dibagikan, mereka 

tidak paham memulai dari mana harus dikerjakan, bingung apa yang harus ditanyakan sehingga 

timbul rasa bosan dan mengganggu kelompok yang lain.  

Komentar siswa 

Pada akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan kepada siswa dan selanjutnya melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran. Guru menanyakan kepada siswa dalam bentuk tanya jawab dengan 

pertanyaannya (1) Bagaimana komentarmu tentang pembelajaran hari ini? (2) Aktifitas bagian 

mana yang membuat kamu menarik? (3) Aktivitas mana yang sudah dan belum kamu kuasai? (4) 

Bagaimana saranmu tentang proses pembelajaran berikutnya?  

Siswa masih malu menggungkapkan pendapat masih belum terbiasa untuk berbicara secara 

langsung, siswa masih merasa kesulitan dalam hal ini.  

Bagi guru (sebagai peneliti) harus banyak merevisi lagi perangkat pembelajaran yang digunakan 

agar bisa tercapai dengan baik, karena terkendala waktu jadi banyak proses yang terlewatkan 

terutama di akhir pembelajaran karena waktu habis jadi terburu-buru dalam memberikan 

penegasan kepada siswa mengenai informasi hasil temuan yang diperoleh dan yang 

dipresentasikan kedepan oleh siswa. 
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Ketercapaian tujuan pembelajaran 

Secara umum tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menemukan konsep perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku dan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

permasalahan sehari-hari dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Namun pada 

kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai, hal ini disebabkan karena siswa cenderung pasif dan 

bahkan bingung diperlakukan belajar mandiri dalam kelompok-kelompok kecil, siswa tidak 

percaya diri dalam membangun ide-ide yang muncul di dalam diri siswa itu sendiri sehingga 

pembelajaran tersebut tidak maksimal. Karena baru pertaman kali diperlakukan seperti ini ada 

banyak kendala yang ditemui terumata dalam mengelola waktu, waktu jam pelajaran 2x40 menit 

tidak cukup untuk menerapkan model pembelajaran Discovery Learning  sehingga pada akhir 

pembelajaran tidak sesuai dengan konsep yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Kesimpulan 
Berdasarkan uji coba lapangan selama satu kali pertemuan dengan model pembelajaran Discovery 

Learning  maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penerapan Discovery Learning  secara umum untuk materi pemahaman konsep pada materi

Trigonometri belum berhasil baik secara proses pembelajaran maupun hasil tes diakhir 

pembelajaran tersebut. Banyak jawaban yang belum sesuai dengan harapan peneliti hal ini 

disebabkan siswa masih banyak yang belum mengerti informasi apa yang harus di tulis 

dilembar kerja siswa (LKS), bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS 

tersebut sehingga banyak jawaban siswa yang masih salah. 

b. Kemampuan pemahaman konsep siswa masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena siswa

hanya cenderung menulis apa yang ada dipapan tulis. Siswa sulit mengumpulkan dan 

mengolah informasi sehingga siswa tidak dapat menyimpulkan hasil apa yang telah ditemukan 

dalam penerapan model Discovery Learning  tersebut. 

Saran 

Saran dari peneliti sebagai berikut: 

a. Diharapkan kepada guru untuk lebih bisa menerapkan model pembelajaran sesuai dengan

materi yang diajarkan sehingga pembelajaran lebih bermakna

b. Bagi guru bidang studi harus lebih banyak merevisi lagi mengenai LKS yang akan dibagikan

ke siswa agar siswa mudah memahami informasi yang diminta di LKS tersebut dan harus

banyak mencari reperensi lain dalam menerapkan model pembelajaran agar proses

pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan untuk perbaikan kedepannya
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Abstrak.Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berdasarkan TIMSS 

dan penelitian terdahulu mengemukakan bahwa hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

rendahnya hasil belajar siswa adalah kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru. 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi pedagogik pra-guru 

matematika lulusan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek dalam penelitian ini 

adalah alumni mahasiswa Universitas Syiah Kuala sebanyak 15 orang yang dipilih 

secara purposive sampling. Instrumen dalam penelitian ini berupa soal tes 

kompetensi pedagogik sebanyak 50 butir soal. Data yang berupa hasil tes tersebut 

selanjutnya dianalisis berdasarkan aspek dari kompetensi pedagogik yaitu terdiri dari 

tujuh aspek, yaitu. Berdasarkan hasil analisis dari tujuh aspek kompetensi pedagogik 

pra-guru matematika lulusan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, terdapat lima 

aspek dengan rata-rata yang berturut-turut 40%, 41,5%, 47,3%, 55%, dan 39,3% 

berada pada tingkatan sedang dan dua aspek lainnya dengan rata-rata hasil analisis 

berturut-turut 33,3% dan 30,4% yang pada kriteria peniaian berada pada tingkatan 

rendah. 

 

Kata kunci:Kompetensi, pedagogik, kompetensi pedagogik guru 

 

Pendahuluan 
Guru merupakan pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Guru 

adalah faktor utama dalam proses pendidikan, baik dalam kehidupan di sekolah maupun dalam 

hubungannya dengan kehidupan di masyarakat (Ibrahim, 2004; Fasli & Dedi, 2001; Syaiful, 

2000). Sebagai seorang pendidik profesional, idealnya guru harus menguasai kompetensi guru 

sehingga tugasnya sebagai seorang pendidik dapat terpenuhi dengan baik. Spencer & Spencer 

(Musfah, 2011), mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kompetensi tersebut 

dapat menyebabkan peserta didik akan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

berlangsung di dalam kelas, sehingga siswa akan berusaha untuk mampu membelajarkan diri 

sendiri di luar kelas atau sekolah. Dalam hal ini seorang guru dalam menjalankan tugas hendaknya 

memiliki minimum empat kompetensi dasar, salah satunya adalah kompetensi pedagogik 

(Mulyasa, 2008).  

 

Kompetensi pedagogik pada dasarnya merupakan kemampuan guru di dalam mengelola 

pembelajaran. Pada proses pembelajaran, guru merupakan sebagai fasilitator bagi peserta didik 

dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Susilo (2011), menjelaskan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta 

didik, meliputi menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi 
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pembelajaran. Interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik merupakan faktor utama bagi 

terciptanya kegiatan pembelajaran, pendorong dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran. 

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru secara 

memadai dalam mengelola proses pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang bervariasi, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, sehingga hal 

tersebut akan mampu meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik itu sendiri.  

Berdasarkan hasil UKG pada tahun 2015, Kualitas dan mutu guru di Aceh berada pada peringkat 

32 dari 34 Provinsi dengan nilai rata-rata pedagogik sebesar 46,37, naum pada tahun 2016 

berdasarkan laporan hasil UKG yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. kondisi Guru Aceh sudah 

menujukkan perbaikan yang sangat siqnifikan. Jika sebelumnya kompetensi pedagogik Guru Aceh 

berada peringkat 32 naik menjadi peringkat 23 dengan nilai rata-rata sebesar 60,24. Walaupun 

demikian kompetensi pedagogik guru di Aceh masih tergolong rendah (dibawah rata-rata 

kompetensi pegagogik guru seluruh provinsi di indonesia). Hal ini menunjukkan pentingnya 

meningkatkan kompetensi pedagogik bagi guru kususnya di aceh. 

Memperhatikan akan pentingnya kompetensi pedagogik ini, perlu kiranya kompetensi tersebut 

dimiliki sejak awal oleh seorang guru, bahkan sebelum menjadi guru. Maksudnya adalah seorang 

calon guru (pra-guru) seharusnya sudah memiliki kompetensi pedagogik ini sebelum menjadi 

seorang guru. Sebagai alumni/lulusan dari perguruan tinggi negeri pada bidang pendidikan di 

Indonesia, tentunya sudah mengenal berbagai karakter, tingkat kemampuan, potensi dan kondisi 

siswa dalam melaksanakan suatu pembelajaran.  

Banyak Universitas di Indonesia yang memiliki cabang ilmu pendidikan matematika yaitu bagian 

dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), salah salah satunya Universitas Syiah Kuala 

Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) adalah perguruan tinggi negeri tertua di Aceh 

yang tentunya memiliki lulusan-lulusan terbaik dari program studi pendidikan matematika yang 

akan menjadi seorang guru nantinya. Sebagai lulusan dari perguruan tinggi negeri pada bidang 

pendidikan dalam hal ini pendidikan matematika, perlu diketahui kompetensi pedagogik yang 

dimiliki oleh calon guru (pra-guru) tersebut guna untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengukur 

sejauh mana kompetensi pedagogik seorang calon guru (pra-guru) dengan mengangkat judul 

penelitian “Analisis Kompetensi Pedagogik Pra-Guru Matematika Lulusan Universitas Syiah 

Kuala Banda Aceh” 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah (Moleong, 2007). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis secara deskriptif 

kompetensi pedagogik pra-guru matematika lulusan Universitas Syiah Kuala. 

Data kompetensi pedagogik pra-guru matematika diperoleh dengan cara memberikan soal tes 

kompetensi pedagogiksebanyak 50 butir kepada 15 orang lulusan Universitas Syiah Kuala. 

Adapun analisis kompetensi pedagogik yang dilakukan oleh peneliti tergolong kedalam 7 aspek, 

yaitu mengenal karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran, mampu mengembangkan kurikulum, menciptakan kegiatan pembelajaran yang 
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mendidik, mengembangkan potensi peserta didik, melakukan komunikasi dengan peserta didik, 

serta menilai dan mengevaluasi pembelajaran.  
Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil tes kompetensi pedagogik, selanjutnya akan dianalisis 

berdasarkan 7 (tujuh) aspek penguasaan kompetensi pedagogik dengan kriteria: 0% – 33,3% = 

rendah, 33,4% - 66,6% = sedang, dan 66,7% - 100% = tinggi. 
 

Hasil dan Pembahasan 
 

Tabel 1. Menguasai Katakteristik Peserta didik 

Aspek Kompetensi 

Pedagogik 

Jumlah 

Butir 

Soal 

Jumlah dari 15 subjek yang menjawab benar pada 

setiap butir aspek  Rata-

rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, 

dan intelektual. 

8 

5 

 

33,3% 

2 

 

13,3% 

5 

 

33.3% 

6 

 

40% 

8 

 

53,3% 

9 

 

60% 

6 

 

40% 

7 

 

46,7% 

6 

 

40 % 

 

Berdasarkan Tabel 1. Menguasai Karakteristik Peserta Didik, dapat dianalisis sebagai berikut. 

Pada butir 1 (satu) terdapat 5 orang atau 33,3% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, 

pada butir 2 (dua) hanya 2 orang atau 13,3% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada 

butir 3 (tiga) terdapat 5 orang atau 33,3% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 4 

(empat) terdapat 6 orang atau 40% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 5 (lima) 

terdapat 8 orang atau 53,3% dari banyaknya sampel yang menjawab benar, pada butir 6 (enam) 

terdapat 9 orang atau 60% dari banyaknya sampel menjawab benar, selanjutnya pada butir 7 

(tujuh) terdapat 6 orang atau 40% dari banyaknya sampel menjawab benar, dan pada butir 8 

(delapan) terdapat 7 orang atau 46,7% dari banyaknya sampel menjawab benar.  

 

Berdasarkan keterangan diatas diperoleh rata-rata kompetensi pedagogik pra-guru pada aspek 1 

(satu) (menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual) yaitu 40% dari banyaknya sampel menjawab benar. Dari kriteria 

penilaian, maka diperoleh kompentensi pedagogik pra-guru pada aspek ini berada pada tingkatan 

sedang. 

 

Tabel 2. Menguasai Teori Belajar  

Aspek 

Kompetensi 

Pedagogik 

Jumlah 

Butir 

Soal 

Jumlah dari 15 subjek yang menjawab benar pada setiap butir 

aspek  Rata-

rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Menguasai 

teori belajar 

dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran 

yang 

mendidik 

9 

10 

 

66,7% 

11 

 

73,3% 

5 

 

33,3% 

7 

 

46,7% 

4 

 

26,7% 

7 

 

46,7% 

4 

 

26,7% 

6 

 

40% 

2 

 

13,3% 

6,2 

 

41,5% 

 

 

Berdasarkan Tabel 2. Menguasai Teori Belajar, dapat dianalisis sebagai berikut. Pada butir 1 (satu) 

terdapat 10 orang atau 66,7% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada butir 2 (dua) 

terdapat 11 orang atau 73,3% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada butir 3 (tiga) 
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terdapat 5 orang atau 33,3% sari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 4 (empat) terdapat 

7 orang atau 46,7% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 5 (lima) terdapat 4 orang 

atau 26,7% dari banyaknya sampel yang menjawab benar, pada butir 6 (enam) terdapat 7 orang 

atau 46,7% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 7 (tujuh) terdapat 4 orang atau 

26,7% dari banyaknya sampel menjawan benar, selanjutnya pada butir 8 (delapan) terdapat 6 

orang atau 40% dari banyaknya sampel menjawab benar, dan terkhir pada butir 9 (sembilan) hanya 

terdapat 2 orang atau 13,3% dari banyaknya sampel menjawab benar.  

Berdasarkan keterangan diatas diperoleh rata-rata kompetensi pedagogik pra-guru pada aspek 2 

(dua) (menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik) yaitu 41,5% dari 

banyaknya sampel menjawab benar. Dari kriteria penilaian, maka diperoleh kompentensi 

pedagogik pra-guru pada aspek ini berada pada tingkatan sedang. 

Tabel 3. Pengembangan Kurikulum 

Aspek Kompetensi Pedagogik 

Jumlah 

Butir 

Soal 

Jumlah dari 15 subjek yang menjawab benar 

pada setiap butir aspek  Rata-

rata 
1 2 3 4 5 6 

Mengembangkan kurikulum 

yang terkait dengan mata 

pelajaran yang ditempu. 

6 

7 

46,7% 

4 

26,7% 

7 

46,7% 

6 

40% 

11 

73,3% 

4 

26,7% 

5,6 

37,3% 

Berdasarkan Tabel 3. Pengembangan Kurikulum, dapat dianalisis sebagai berikut. Pada butir 1 

(satu) terdapat 7 orang atau 46,7% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada butir 2 

(dua) terdapat 4 orang atau 26,7% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada butir 3 

(tiga) terdapat 7 orang atau 46,7% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 4 (empat) 

terdapat 6 orang atau 40% dari banyaknya sampel menjawab benar, selanjutnya pada butir 5 (lima) 

terdapat 11 orang atau 73,3% dari banyaknya sampel yang menjawab benar, dan terakhirpada butir 

6 (enam) terdapat 4 orang atau 26,7% dari banyaknya sampel menjawab benar.  

Berdasarkan keterangan diatas diperoleh rata-rata kompetensi pedagogik pra-guru pada aspek 3 

(tiga) (mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang ditempu) yaitu 

terdapat 37,3% dari banyaknya sampel menjawab benar. Dari kriteria penilaian, maka diperoleh 

kompentensi pedagogik pra-guru pada aspek ini berada pada tingkatan sedang. 

Tabel 4. Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik 

Aspek Kompetensi Pedagogik 

Jumlah 

Butir 

Soal 

Jumlah dari 15 subjek yang menjawab 

benar pada setiap butir aspek  Rata-

rata 
1 2 3 4 

Menyelenggarakan pembelajaran 

yang mendidik. 
4 

8 

53,3% 

11 

73,3% 

10 

66,7% 

4 

46,7% 

8,2 

55% 

Berdasarkan Tabel 4. Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik, dapat dianalisis sebagai berikut. 

Pada butir 1 (satu) terdapat 8 orang atau 53,3% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, 

pada butir 2 (dua) terdapat 11 orang atau 73,3% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, 

selanjutnya pada butir 3 (tiga) terdapat 10 orang atau 66,7% dari banyaknya sampel menjawab 

benar, dan terakhir pada butir 4 (empat) terdapat 4 orang atau 46,7% dari banyaknya sampel 

menjawab benar. 
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Berdasarkan keterangan diatas diperoleh rata-rata kompetensi pedagogik pra-guru pada aspek 4 

(empat) (menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik) yaitu terdapat 55% dari banyaknya 

sampel menjawab benar. Dari kriteria penilaian, maka diperoleh kompentensi pedagogik pra-guru 

pada aspek ini berada pada tingkatan sedang. 

 

Tabel 5. Pengembangan Potensi Peserta Didik 

Aspek Kompetensi 

Pedagogik 

Jumlah 

Butir 

Soal 

Jumlah dari 15 subjek yang menjawab benar pada setiap 

butir aspek  Rata-

rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta 

didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi 

yang dimiliki. 

9 

4 

 

26,7% 

3 

 

20% 

9 

 

60% 

8 

 

53,3% 

12 

 

80% 

7 

 

46,7% 

2 

 

13,3% 

3 

 

20% 

5 

 

33,3% 

5,9 

 

39,3% 

 

 

Berdasarkan Tabel 5. Pengembangan Potensi Peserta Didik, dapat dianalisis sebagai berikut. Pada 

butir 1 (satu) terdapat 4 orang atau 26,7% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada 

butir 2 (dua) terdapat 3 orang atau 20% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada 

butir 3 (tiga) terdapat 9 orang atau 60% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 4 

(empat) terdapat 8 orang atau 53,3% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 5 (lima) 

terdapat 12 orang atau 80% dari banyaknya sampel yang menjawab benar, pada butir 6 (enam) 

terdapat 7 orang atau 46,7% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 7 (tujuh) hanya 

terdapat 2 orang atau 13,3% dari banyaknya sampel menjawan benar, selanjutnya pada butir 8 

(delapan) terdapat 3 orang atau 20% dari banyaknya sampel menjawab benar, dan terkhir pada 

butir 9 (sembilan) hanya terdapat 5 orang atau 33,3% dari banyaknya sampel menjawab benar.  

 

Berdasarkan keterangan diatas diperoleh rata-rata kompetensi pedagogik pra-guru pada aspek 5 

(dua) (memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki) yaitu  39,3% dari banyaknya sampel menjawab benar. Dari kriteria 

penilaian, maka diperoleh kompentensi pedagogik pra-guru pada aspek ini berada pada tingkatan 

sedang. 

 

Tabel 6. Komunikasi dengan Peserta Didik 

Aspek Kompetensi Pedagogik 

Jumlah 

Butir 

Soal 

Jumlah dari 15 subjek yang menjawab 

benar pada setiap butir aspek  Rata-

rata 
1 2 3 4 5 

Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik 

5 

4 

 

26,7% 

3 

 

20% 

8 

 

53,3% 

6 

 

40% 

4 

 

26,6% 

5 

 

33,3% 

 

Berdasarkan Tabel 6. Komunikasi dengan Persta Didik, dapat dianalisis sebagai berikut. Pada butir 

1 (satu) terdapat 4 orang atau 26,7% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada butir 2 

(dua) terdapat 3 orang atau 20% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada butir 3 

(tiga) terdapat 8 orang atau 53,3% dari banyaknya sampel menjawab benar, selanjutnya pada butir 

4 (empat) terdapat 6 orang atau 40% dari banyaknya sampel menjawab benar, dan terakhrit pada 

butir 5 (lima) terdapat 4 orang atau 33,3% dari banyaknya sampel yang menjawab benar.  
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Berdasarkan keterangan diatas diperoleh rata-rata kompetensi pedagogik pra-guru pada aspek 6 

(enam) (berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik) yaitu terdapat 

33,3% dari banyaknya sampel menjawab benar. Dari kriteria penilaian, maka diperoleh 

kompentensi pedagogik pra-guru pada aspek ini berada pada tingkatan rendah. 

Tabel 7. Penilaian dan Evaluasi 

Aspek Kompetensi 

Pedagogik 

Jumlah 

Butir 

Soal 

Jumlah dari 15 subjek yang menjawab benar pada setiap 

butir aspek  Rata-

rata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Memanfaatkan 

hasil penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

9 

4 

26,7% 

6 

40% 

2 

13,3% 

7 

36,7% 

5 

33,3% 

8 

53,3% 

0 

0% 

3 

20% 

6 

40% 

4,6 

30,4% 

Berdasarkan Tabel 7. Penilaian dan Evaluasi, dapat dianalisis sebagai berikut. Pada butir 1 (satu) 

terdapat 4 orang atau 26,7% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada butir 2 (dua) 

terdapat 6 orang atau 40% dari banyaknya sampel ujicoba menjawab benar, pada butir 3 (tiga) 

hanya terdapat 2 orang atau 13,3% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 4 (empat) 

terdapat 7 orang atau 36,7% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 5 (lima) terdapat 

5 orang atau 33,3% dari banyaknya sampel yang menjawab benar, pada butir 6 (enam) terdapat 8 

orang atau 53,3% dari banyaknya sampel menjawab benar, pada butir 7 (tujuh) hanya terdapat 0 

orang atau 0% dari banyaknya sampel menjawan benar, selanjutnya pada butir 8 (delapan) terdapat 

3 orang atau 20% dari banyaknya sampel menjawab benar, dan terkhir pada butir 9 (sembilan) 

hanya terdapat 6 orang atau 40% dari banyaknya sampel menjawab benar.  

Berdasarkan keterangan diatas diperoleh rata-rata kompetensi pedagogik pra-guru pada aspek 7 

(tujuah) (memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran) yaitu 30,4% 

dari banyaknya sampel menjawab benar. Dari kriteria penilaian, maka diperoleh kompentensi 

pedagogik pra-guru lulusan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada aspek ini berada pada 

tingkatan rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan masih kurangnya SKS mata kuliah yang 

mendukung kompetensi pedagogik pada FKIP Matematika Universitas Syiah Kuala tersebut, yaitu 

hanya 27 SKS dari 149 SKS. 

Meskipun demikian, hasil dari penelitian ini belum bisa menjadi patokan bahwa kompetensi 

pedagogik pra-guru lulusan Universitas Syiah FKIP Matematika rendah, dikarenakan banyak 

faktor yang mungkin kurang diperhatikan oleh peneliti, misalnya keseriusan subjek penelitaian 

dalam menjawab soal, fokus, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Disisi lain, berdasarkan hasil 

UKG pada tahun 2015, Kualitas dan mutu guru di Aceh berada pada peringkat 32 dari 34 Provinsi 

dengan nilai rata-rata pedagogik sebesar 46,37, naum pada tahuun 2016 berdasarkan laporan hasil 

UKG yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. kondisi Guru Aceh sudah menujukkan perbaikan yang sangat 

siqnifikan. Jika sebelumnya kompetensi pedagogik Guru Aceh berada peringkat 32 naik menjadi 

peringkat 23 dengan nilai rata-rata sebesar 60,24. 

Oleh karena itu, walaupun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya 

kemampuan kompetensi pedagogik pra-guru lulusan FKIP Matematika Universitas Syiah Kuala, 

tidak tertutup kemungkinan hal ini disebabkan individu lulusan FKIP Matematika Universitas 

Syiah Kuala yang tidak memperhatikan kompetensi yang harus dimilikinya untuk menjadi guru 

yang profesional. 
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dari 7 (tujuh) aspek kompetensi pedagogik pra-guru matematika lulusan 

perguruan tinggi Banda Aceh, terdapat 5 aspek dengan rata-rata yang berturut-turut 40%, 41,5%, 

47,3%, 55%, dan 39,3% berada pada tingkatan sedang dan 2 aspek lainnya dengan rata-rata hasil 

analisis berturut-turut 33,3 dan 30,4 yang pada kriteria peniaian berada pada tingkatan rendah.  

 

Saran 
Penulis menyarankan kepada lembaga perguruan tinggi Banda Aceh kususnya FKIP matematika 

Universitas Syiah Kuala agar kiranya memperhatikan SKS mata kuliah yang mendukung 

kompetensi pedagogik mahasiswa dan kepada setiap pembaca termasuk penulis sendiri agar lebih 

memperhatikan kompetensi yang harus kita miliki sesuai dengan profesi yang dalam hal ini adalah 

sebagai seorang guru matematika serta kepada peneliti lainnya dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam sehingga diperoleh hasil yang akurat. 
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Abstrak. Komunikasi matematis sangat diperlukan dalam  memahami pelajaran 

matematika, jika kemampuan komunikasi matematis peserta didik rendah akan 

menyebabkan hasil belajar peserta didik juga rendah. Selanjutmya, untuk 

memperoleh kemampuan komunikasi matematis peserta didik  yang baik, 

dibutuhkan penerapan model pembelajaran yang sesuai  dan mengarahkan 

pembelajaran matematika pada penyelesaian masalah. Discovery Learning 

merupakan model pembelajaran yang tepat untuk membangun kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik.  Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam menentukan operasi 

himpunan pada diagram venn yang berpedoman pada terpenuhi atau tidaknya 

indikator-indikator komunikasi matematis. Subjek pada uji coba ini adalah peserta 

didik kelas VII-9 SMPN 3 Banda Aceh yang berjumlah  28 peserta didik. Adapun 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk mengetahui tingkat 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik Data diperoleh dari hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Berdasarkan hasil uji coba, 

diperoleh hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada soal nomor 

1 sebanyak 23 (82,14%) peserta didik mampu menggambarkan diagram venn dari 

soal yang diberikan, soal nomor 2 sebanyak 20  (71,43%) peserta didik mampu 

memahami notasi yang digunakan serta mengoperasikan dengan benar  dan soal 

nomor 3 masih banyak siswa yang kurang mampu menyajikan ide dan 

menggambarkan diagram venn dengan benar, hanya 16 siswa (57,14%) yang 

mampu menyelesaikan soal dengan benar. Sehingga dapat disimpulkan model 

pembelajaran Discovery Learning baikuntuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik dalam belajar matematika. 

Kata kunci: Kemampuan komunikasi matematis, operasi himpunan, Discovery 

Learning 

Pendahuluan 
Pembelajaran matematika merupakan bagian dari pendidikan di Indonesia. Matematika adalah 

disiplin ilmu yang telah dipelajari sejak pendidikan dasar dan mempunyai peranan penting untuk 

mengembangkan pengetahuan serta membentuk sikap peserta didik. Matematika sebagai ilmu 

dasar memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan sains dan teknologi, karena 

matematika merupakan salah satu sarana berfikir ilmiah yang sangat dibutuhkan untuk 

menumbuhkembangkan daya nalar, cara berfikir logis, sistematis dan kritis. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan Habibah (2015) bahwa Matematika sebagai ilmu dasar memegang peranan yang sangat 

penting dalam pengembangan sains dan teknologi, karena matematika  merupakan sarana berfikir 

untuk menumbuh kembangkan daya nalar, cara berpikir logis, sistematis, dan kritis.  

Pada jenjang pendidikan seperti halnya sekolah, guru tidak hanya mengajarkan suatu disiplin ilmu, 

namun juga membimbing peserta didik, baik dalam memahami konsep pelajaran, 

pengaplikasiannya maupun menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didiknya. Dalam proses 

pembelajaran matematika, guru berperan sebagai fasilitator, yang bertugas untuk memberikan 

pengarahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan pada saat pembelajaran berlangsung. 

mailto:orizahanum09@gmail.com
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Mengajar menjadi suatu usaha guru untuk memotivasi anak agar belajar dan berpikir serta 

menentukan sendiri jawaban atas persoalan yang dihadapinya. Belajar matematika tidak lepas dari 

peran matematika dalam segala jenis dimensi kehidupan, seperti banyaknya persoalan kehidupan 

yang memerlukan kemampuan menghitung dan mengukur. Seseorang tidak akan bisa hidup 

normal ditengah-tengah masyarakat tanpa memiliki pengetahuan dan konsep-konsep dasar 

matematika.  

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2000) mengatakan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika, guru harus memperhatikan lima kemampuan matematis 

yaitu: koneksi (connections), penalaran (reasoning), komunikasi (communications), pemecahan 

masalah (problem solving), dan representasi(representations). Diantara kemampuan matematika 

yang penting untuk dikembangkan adalah kemampuan komunikasi matematis peserta didik, karena 

salah satu fungsi matematika adalah mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan ide atau 

gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kata-kata dan persamaan 

matematika, diagram, grafik atau tabel. 

Salah satu dari tujuan pendidikan matematika dalam permendiknas adalah mampu 

mengkomunikasikan gagasan dan ide-ide matematika.Dengan komunikasi, peserta didik dapat 

menjelaskan atau menyampaikan ide ide dan konsep konsep matematika dalam proses 

pembelajaran, melalui komunikasi ide dapat dicerminkan, diperbaiki, didiskusikan dan 

dikembangkan. Menurut Astuti (2012), Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam 

membantu peserta didik bukan saja dalam membina konsep melainkan membina perkaitan antara 

ide dan bahasa abstrak dengan simbol matematika. Peserta didik juga harus diperkenankan 

mempersembahkan ide-ide mereka secara bertutur, menulis, melukis gambar atau grafik. 

Komunikasi membuka ruang kepada peserta didik untuk berbincang dan berdiskusi tentang 

matematika. Jadi jika peserta didik memiliki kemampuan komunikasi yang baik kemungkinan 

besar hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika pun akan baik pula. Dengan 

demikian, jelas bahwa komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang 

harus dikembangkan dalam diri peserta didik. 

Namun pada kenyataannya kemampuan komunikasi matematis peserta didik Indonesia masih 

rendah. Hal ini dinyatakan Suryadi (Imelda, 2011) kemampuan peserta didik Indonesia dalam 

komunikasi matematis sangat jauh di bawah negara-negara lain, sebagai contoh, untuk 

permasalahan matematik yang menyangkut kemampuan komunikasi matematis, peserta didik 

Indonesia yang berhasil menjawab benar hanya 5% dan jauh di bawah negara seperti Singapura, 

Korea, dan Taiwan yang mencapai lebih dari 50%. 

Survei yang dilakukakan Trends inInternational Mathematics and Science Study (TIMSS) 

menunjukkan bahwa penekanan pembelajaran matematika di Indonesia lebih banyak pada 

penguasaan keterampilan dasar, hanya sedikit sekali penekanan penerapan matematika dalam 

konteks kehidupan sehari-hari, berkomunikasi secara matematis, dan bernalar secara matematis. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis peserta didik Indonesia masih 

kurang baik. Dengan begitu akan menghambat aktivitas peserta didik untuk mengkonstruksikan 

sendiri pengetahuan yang dimiliknya dalam belajar matematika. Selain itu guru lebih banyak 

memikirkan bagaimana materi yang ada harus selesai tepat waktu, sehingga kurangnya waktu 

peserta didik untuk memberikan ide-ide atau pendapat mengenai permasalahan matematika. 

Pugalee (2001) melaporkan penggunaan komunikasi dalam pembelajaran, berarti memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dalam 

matematika menjadi sebuah sifat dasar dari pengembangan program matematika yang baik, 

sebagai hasilnya mereka akan senang mengekspresikan hasil pikirannya dalam bentuk lisan 

maupun tulisan kepada orang lain. Menurut Siregar (2016: 19) peserta didik yang memiliki 

pemahaman matematis akan membawa kepada komunikasi matematis yang mendalam tentang 
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menulis dan membaca simbol, notasi serta hal-hal yang berkenaan dengan menyampaikan ide-ide 

kepada guru dan peserta didik lainnya, melalui discussing and assessing dari suatu wacana. 

Keberhasilan proses belajar tidaklah tergantung pada peserta didik seluruhnya, melainkan terdapat 

dua hal yang ikut menentukan keberhasilan dalam proses kegiatan belajar mengajar, yakni 

pengaturan proses belajar mengajar dan pengajar itu sendiri. Kedua hal tersebut saling mempunyai 

ketergantungan satu sama lain. kemampuan mengatur proses belajar mengajar yang baik akan 

menciptakan situasi yang memungkinkan anak belajar, sehingga menjadi titik awal keberhasilan 

pengajaran. Oleh sebab itu, guru harus memilih moel pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan 

agar pembelajaran menjadi efektif. 

Secara umum model pembelajaran bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami 

disiplin ilmu yang sulit dikuasai  olehpeserta didik. Model adalah pola yang dipakai untuk 

mencapai tujuan, karena berhasil atau tidaknya tujuan yang dicapai tergantung pada pemilihan 

model yang tepat.Dalam hal ini, guru merupakan komponen penting dalam proses belajar 

mengajar yang harus mengupayakan suatu pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Guru harus 

menciptakan suasana dan kondisi pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik menjadi aktif 

dalam pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning  (DL). Rahmalia (2012) mengungkapkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik  selama  diterapkannya model pembelajaran kooperatif teknik Numbered Head 

Together lebih baik secara signifikan dibandingkan kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik pada pembelajaran konvensional. Model pembelajaran NHT dan DL merupakan 

pembelajaran kooperatif, sehingga menurut penulis model pembelajaran DL ini juga sesuai jika 

diterapkan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran matematika di antaranya kemampuan 

Komunikasi matematis. 

Model Discovery Learning  didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar 

tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. 

Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: “Discovery Learning  can be defined as the learning that 

takes place when the student is not presented with subject matter in the final form, but rather is 

required to organize it him self” (Lefancois dalam Emetembun, 1986). Ide dasar Bruner ialah 

pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di 

kelas.Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada materi himpunan dengan penerapan model 

pembelajaranDiscovery Learning  di kelas VII SMPN 3 Banda Aceh. 

Metode 
Penelitian ini bertujuan  untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

pada materi himpunan yang berpedoman pada terpenuhi atau tidaknya indikator-indikator 

komunikasi matematis. Adapun subjek dari uji coba ini adalah peserta didik kelas VII-9 SMPN 3 

Banda Aceh yang berjumlah 28 peserta didik. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar tes  kemampuan komunikasi 

matematis yang diberikan diakhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian 

ini berupa data kuantitatif. Teknik analisis data  hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

dianalisis melalui deskriptif kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis berdasarkan 

indikator komunikasi matematis dan melalui statistik deskriptif yakni dengan persentase. 

Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dilaksanakan sesuai dengan kerangka rancangan di 

dalam RPP.Kegiatan pembelajaran dengan penerapan  model  Discovery Learning  ini 

http://www.ekaikhsanudin.net/2014/12/pembelajaran-model-discovery-learning.html
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dilaksanakan dalam  sekali pertemuan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru 

mempersiapkan segala kebutuhan yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. 

Pada awal kegiatan pembelajaran guru membuka pelajaran dengan salam pembuka dan berdoa 

serta memeriksa kehadiran peserta didik dengan mengabsensi, terdapat 3 orang peserta didik yang 

tidak hadir dari 28 orang peserta didik. Tahap berikutnya, gurumemberikan apersepsi kepada 

peserta didik dengan cara guru mengingatkan kembali materi himpunan yang sudah pernah 

dipelajari, seperti pengertian himpunan, contoh himpunan, penyajian himpunan, dan himpunan 

semesta. Pada tahap ini guru berusaha menggali kembali pengetahuan awal peserta didik, karena 

materi himpunan sebelumnya sudah pernah dipelajari. Guru juga memberikan motivasi kepada 

peserta didik bahwa materi ini sangat banyak manfaatnya jika dapat dikuasai dengan baik, mereka 

akan dapat membedakan antara himpunan dan bukan himpunan, mereka juga akan dapat 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran serta membagikan peserta didik kedalam 

4 kelompok dengan anggota 6 sampai 7 orang perkelompok, lalu membagikan LKPD dan bahan 

alat peraga kepada setiap kelompok serta menjelaskan cara mengerjakannya. 

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, guru awalnya meminta peserta 

didik untuk mengamati gambar buah-buahan yang sudah dibagikan sebelumnya dari segi ciri-ciri 

buah-buahan tersebut. Selanjutnya peserta didik mengumpulkan data berdasarkan informasi yang 

diberikan guru untuk selanjutnya di olah.Prinsip belajar dengan model discovey learning adalah 

materi yang disampaikan tidak disajikan dalam bentuk final akan tetapi peserta didik didorong 

untuk megidentifikasi dan mengkontruksi sendiri konsep atau prinsip yang ingin dicapai. Pada 

model Discovery Learning , guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk membimbing peserta 

didik dengan mengajukan pertanyaaan-pertanyaan yang mengarah serta membantu pada 

pembentukan pengetahuan yang ingin dicapai. 

Model Discovery Learning  adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif 

untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila 

individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa 

konsep dan prinsip. Penemuan dapat terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan 

proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Penemuan dilakukan melalui 

observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive 

process sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilatig conceps and 

principles in the mind (Robert B. Sund dalam Hamalik, 2001:219). 

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini peserta didik mengkomunikasikan 

permasalahan diatas melalui diagram dan simbol. Setiap kelompok  mendiskusikan kesimpulan 

dari kegiatan yang diajukan dalam LKPD dan mempresentasikan hasil kerjanya kedepan kelas. 

Peserta didik lainnya menanggapi dan memberi masukan. Selanjutnya, guru mengajukan 

pertanyaan refleksi dan peserta didik menjawab pertanyaan refleksi dengan tujuan untuk melihat 

sejauh mana perkembangan pembelajaran dan perbaikan pembelajaran untuk kedepan. 

Sesuaidengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi 

Pendidik, penidik harus melakukan tindaka refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan 

pembelajaran maka dapat dikatakan sudah tercapai seperti yang diharapkan,walaupun sebagian 

besar peserta didik/kelompok banyak bertanya dan mendapatkan bimbingan dari guru dalam 

menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD. Selain itu, ketika mempresentasikan 

hasil kerja, peserta didik masih enggan dan malu-malu. Hal ini diperkirakan karena jarangnya 

mereka mengungkapkan pendapat atau presentasi didepan kelas ketika pembelajaran. 

Berikut akan disajikan beberapa gambaran hasil tes akhir peserta didik terkait kemampuan 

komunikasi matematis. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 3 butir soal sesuai 

http://www.ekaikhsanudin.net/2014/12/pembelajaran-model-discovery-learning.html
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indikator kemampuan komunikasi matematis. Sesuai dengan NCTM (2000) indikator komunikasi 

matematis dapat dilihat dari: (1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, 

tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual, (2) kemampuan 

memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, 

maupun dalam bentuk visual lainnya, (3) kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-

notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk   menyajikan  ide-ide,  menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan model-model situasi. 

Berdasarkan hasil jawaban peserta didik terlihat bahwa sebagian besar peserta didik sudah mampu 

menggunakan istilah dan notasi matematika. Pada soal nomor 1 sebanyak 23 (82,14%) peserta 

didik mampu menggambarkan diagram venn dari soal yang diberikan dan 5  (17,86%) peserta 

didik yang belum mampu melakukan perhitungan dengan benar. Sedangkan Pada soal nomor 2 

sebanyak 20  (71,43%) peserta didik mampu memahami notasi yang digunakan serta 

mengoperasikan dengan benar dan ada 8 (28,57%) peserta didik yang belum mampu menjawab 

dengan benar. Sementara soal nomor 3 masih banyak siswa yang kurang mampu menyajikan ide 

dan menggambarkan diagram venn dengan benar, hanya 16 (57,14) siswa yang mampu 

menyelesaikan soal dengan benar. Hasil jawaban peserta didik disajikan pada gambar berikut. 

Dalam proses pembelajaran matematika kemampuan komunikasi merupakan kemampuan yang 

perlu dimiliki dan dikembangkan pada diri peserta didik.  Kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik dalam penelitian ini akan diukur dari hasil LKPD kelompok.  Adapun pedoman 

penilaian kemampuan komunikasi matematis peserta didik didasarkan pada pedoman penskoran 

rubrik yang disajikan pada tabel berikut: 
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang di analisis dengan 

menggunakan skala likert. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan pedomaman penskoran maka diperoleh: 

 

 

Tabel 1. Rata-rata Hasil Tes Komunikasi Matematis Siswa 

No Nama Kelompok 
Aspek Yang Diamati 

Rata-Rata 
1 2 

1 K1 3 3 3 

2 K2 2 3 2,5 

3 K3 3 2 2,5 

4 K4 4 3 3,5 

Rata-rata Keseluruhan 2,875 

 

Pada tabel diatas, dapat dilihat hasil tes komunikasi matematis peserta didikpada materi himpunan 

peserta didik SMP Negeri 3 Banda Aceh melalui pembelajaran Discovey Learning bahwa, peserta 

didik kelas VII-9 sudah cukup baik untuk menyatakan ide, situasi, dan relasi matematika secara 

tulisan dengan simbol, diagram dan gambar.  Dalam melakukan perhitungan matematika pada 

materi himpunan juga sudah memadai, hanya saja untuk memaparkan kedepan, peserta didik 

tampak masih ragu dan malu.  

 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian uji coba terhadap penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning  

pada materi himpunan disimpulkan dapat meningkatkan komunikasi matematis peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran berjalan cukup baik meskipun belum maksimal, namun indikator dari 

komunikasi matematis dapat dicapai. 
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Abstrak. Pemahaman matematis merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembelajaran matematika. Tanpa adanya pemahaman konsep matematika, kita akan 

kesulitan untuk menggunakan aplikasi dari konsep matematika dalam kehidupan. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan pembelajaran matematika yang dilaksanakan 

di sekolah cenderung ditujukan pada pencapaian target materi dan tuntutan 

kurikulum yang harus diikuti tanpa memahami konsep matematika itu sendiri. Salah 

satu konsep matematika yang sulit dipahami siswa yaitu pada materi geometri, 

diantaranya materi hubungan garis dan sudut. Untuk itu perlu diusahakan suatu 

pembelajaran aktif yaitu model pembelajaran Discovery Learning  untuk membantu 

siswa dalam memahami materi garis dan sudut. Selain itu digunakan pula media 

sebagai pendukung proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman matematis siswa melalui model pembelajaran 

Discovery Learning  berbantuan software autograph pada materi garis dan sudut di 

kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh. Subjek adalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam uji coba ini 

adalah metode deskriptif. Data diperoleh berdasarkan hasil kerja siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang mengukur kemampuan pemahaman matematis siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan software autograph dapat menumbuhkan kemampuan pemahaman 

matematika siswa khususnya pada materi garis dan sudut. Namun, pada penelitian 

ini penerapan pembelajaran yang diterapkan masih kurang sesuai dengan yang 

diharapkan, hal ini dikarenakan siswa yang belum terbiasa dalam pembelajaran 

penemuan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses 

pembelajaran yang berakibat data penelitian yang diperoleh masih kurang sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

Kata kunci: Pemahaman matematis, garis dan sudut, model pembelajaran Discovery 

Learning , software autograph. 

Pendahuluan 

Tuntutan pembelajaran kurikulum 2013 menghendaki suatu proses pendidikan yang memberikan 

kesempatan bagi siswa agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Potensi yang 

terkait dengan aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). 

Aspek-aspek tersebut dikembangkan agar dapat bermakna dalam kehidupannya dalam 

bermasyarakat, berbangsa, demi kesejahteraan para pemberdayaan semua potensi siswa agar 

menjadi manusia yang kompetitif dalam kehidupan (Dion, 2014). Kurikulum 2013 mengajak kita 

semua untuk semangat dan optimis dalam meraih pendidikan yang lebih baik. Kurikulum 2013 

menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah sebagai tumpuan pembelajaran. Pendekatan ilmiah (scientific approach) 

diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan peserta didik dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah.  

mailto:purnamamulia22@gmail.com
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Salah satu pembelajaran dalam pendidikan adalah pendidikan matematika. Matematika merupakan 

mata pelajaran yang diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini 

menunjukkan pentingnya peranan matematika dalam dunia pendidikan dan perkembangan 

teknologi saat ini. Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan dasar bagi penerapan 

konsep matematika pada jenjang berikutnya. Pentingnya peranan matematika juga terlihat pada 

pengaruhnya terhadap mata pelajaran lain. Misalnya, dalam pelajaran geografi, konsep matematika 

digunakan untuk skala atau perbandingan dalam membuat peta. Dalam pelajaran fisika dan kimia, 

konsep matematika digunakan untuk mempermudah penurunan rumus-rumus yang dipelajari. Hal 

ini menunjukkan pentingnya matematika dalam kehidupan. Saat ini, banyak aktivitas manusia 

yang memanfaatkan matematika, baik pemanfaatan ide-ide dasar, konsep, maupun aplikasinya. 

Untuk itu, agar manfaat dari matematika dapat dirasakan dengan baik, maka diperlukan 

pemahaman konsep-konsep matematika yang kuat. Tanpa adanya pemahaman konsep matematika, 

kita akan kesulitan untuk menggunakan aplikasi dari konsep matematika dalam kehidupan.  

 

Namun pada kenyataannya, pembelajaran matematika yang dilaksanakan di sekolah cenderung 

ditujukan pada pencapaian target materi atau sesuai buku yang digunakan sebagai buku wajib 

dengan berorientasi pada soal-soal ujian nasional. Siswa cenderung menghafalkan konsep 

matematika dan mengabaikan makna dari konsep matematika tersebut sehingga siswa hanya 

menganggap pelajaran matematika sebagai salah satu tuntutan kurikulum yang harus diikuti tanpa 

memahami konsep matematika itu sendiri (Ma’arif, 2014). Selain itu, berdasarkan hasil PISA 

(Programme for International Student Assesment) 2015, Indonesia menduduki peringkat ke 64 

dari 72 negara dengan skor sains 403, skor membaca 397, dan skor matematika 386. Kondisi ini 

relevan pula dengan hasil TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015. 

Untuk tahun 2015, hasil TIMSS menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan 45 dari 50 negara 

dengan skor 397 untuk bidang matematika dan sains  (Kemendikbud). Hal ini menunjukkan bahwa 

pemahaman konsep matematika yang dimiliki siswa masih rendah. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan suatu upaya tindak lanjut dalam rangka untuk perbaikan, salah satunya adalah dengan 

menerapkan suatu model pembelajaran yang inovatif dan dapat mengaktifkan siswa di dalam kelas 

serta bisa membantu siswa untuk memahami konsep dari materi yang dipelajari. 

 

Salah satu materi matematika yang dianggap sulit oleh siswa yaitu materi geometri, diantaranya 

materi yang berkenaan dengan hubungan garis dan sudut. Pada materi garis dan sudut, siswa 

kurang memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

transversal (garis lain). Siswa sulit untuk mengaitkan hubungan garis dan sudut dengan sifat-sifat 

yang ada. Selain itu, siiswa juga hanya menghafal sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis lain tanpa memahami prinsipnya. Akibatnya jika diberikan soal-soal 

yang bentuknya lebih variatif siswa tidak mampu untuk menyelesaikannya(Hamid, 2015). Selain 

itu suasana saat proses belajar-mengajar yang cenderung pasif karena kegiatan pembelajaran lebih 

banyak berpusat pada guru. Adanya kendala tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Oleh karena itu pemilihan metode dan strategi 

pembelajaran matematika mutlak diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Salah satu  model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika adalah 

model pembelajaran Discovery Learning . Model pembelajaran Discovery Learning  adalah model 

pembelajaran yang mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, 

menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan bertahan lama dalam ingatan dan tidak 

mudah dilupakan. (Hosnan, 2014:282) Pembelajaran Discovery Learning  adalah pembelajaran 

penemuan. Melalui belajar penemuan, siswa akan menemukan sendiri konsep yang dipelajari 

sehingga siswa akan belajar untuk memahami konsep serta berpikir analisis dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. Marzano dalam Hosnan (2014) menyatakan kelebihan dari model 

penemuan ini antara lain: (1) siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan, 

(2) menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiri (mencari-temukan), (3) mendukung 
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kemampuan problem solving siswa, (4) memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa 

dengan guru, dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, (5) materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih 

lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya (6) pengetahuan bertahan 

lama dan mudah diingat, (7) siswa belajar bagaimana belajar, dan (8) hasil belajar discovery 

mempunyai efek transfer yang lebih baik dari yang lainnya.  

Pembelajaran penemuan (Discovery Learning ) melibatkan aktivitas guru dan siswa secara 

maksimal. Siswa aktif melakukan penemuan dan guru aktif memberi bimbingan secara bertahap 

dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa melakukan proses penemuan. Seperti 

yang ditegaskan oleh Hudojo (Syarif, 2012) bahwa siswa memerlukan bimbingan untuk 

mengembangkan kemmapuan memahami pengetahuan baru. Bimbingan dapat dilakukan melalui 

instruksi lisan atau tulisan untuk memperlancar belajar suatu konsep atau hubungan-hubungan 

matematika. Pada proses pelaksanaannya, siswa juga mendapat bantuan atau bimbingan dari guru 

agar mereka lebih terarah, sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang 

dicapai terlaksana dengan baik. Menurut Ratumanan (Hamid, 2015) bimbingan guru yang 

dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang 

dilakukan dan arahan tentang prosedur kerja yang diperlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian, penerapan model pembelajaran Discovery Learning  ini diharapkan dapat 

menumbuhkan  pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika.  

Selain pembelajaran yang aktif, pemanfaatan media dalam pembelajaran matematika diduga juga 

dapat membantu siswa untuk dapat belajar secara mandiri sehingga bisa membantu siswa untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif yang dimilikinya. NCTM (2000) menegaskan ada enam 

prinsip mendasar untuk pembelajaran matematika yang berkualitas tinggi. Enam prinsip itu antara 

lain: equality, curricuum, teaching, learning, assesment, and technology. Dari enam prinsip 

tersebut, media termasuk ke dalam prinsip dasar pembelajaran matematika, yaitu technology. Hal 

ini berarti teknologi sangat perlu dalm pembelajaran matematika yang dapat mempengaruhi 

kegiatan belajar mengajar matematika. Kemajuan teknologi dalam pembelajaran sudah mencakup 

pemanfaatan komputer dalam menunjang kualitas pembelajaran dengan adanya media 

pembelajaran yang interaktif berbasis ICT. Menurut Ekawati (2010) ICT dalam hal ini komputer 

dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran, karena komputer tidak pernah 

bosan, sangat sabar dalam menjalankan instruksi, seperti yang diinginkan. Dengan kata lain, 

pembelajaran berbantuan komputer diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

menstimulasi pelajar untuk menggunakan kemampuan kognitifnya secara maksimal. Sejumlah 

media atau alat teknologi yang dapat membantu dalam proses pembelajaran di kelas telah banyak 

diciptakan. Salah satu media yang dikenal saat ini adalah software (perangkat lunak). Salah 

satunya adalah software Autograph. Beberapa peneliti telah menunjukkan dampak positif dari 

penggunaan softwareAutograph di sekolah terhadap materi pelajaran. Hasil penelitian Sribina 

(2012) pembelajaran kooperatif tipe TPS berbantuan software Autograph memberikan pemahaman 

siswa terhadap materi integral pada perhitungan luas daerah pada bidang datar beberapa kurva, 

didukung oleh hasil penelitian Imelda (2013) pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan media 

software Autograph membantu siswa menentukan bayangan transformasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian adalah:  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran Discovery Learning  berbantuan software autograph

untuk melihat kemampuan pemahaman matematis siswa dalam menemukan konsep sudut

yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain di kelas VII SMP Negeri 1

Banda Aceh?

2. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Discovery Learning

berbantuan software Autograph pada materi garis dan sudut?
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 Metode 
Siswa yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian adalah siswa yang memiliki kemampuan 

akademik yang beragam dalam mempelajari serta memahami pelajaran matematika di kelas VII 

SMP Negeri 1 Banda Aceh. Instrumen tes yang digunakan berupa tes pemahaman matematis 

mengenai materi garis dan sudut. Penyusunan tes pemahaman ini merujuk pada Hendriana dan 

Sumarmo (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman matematika dipusatkan pada pemahaman 

tingkat tinggi (pemahaman fungsional dan relasional) saja. Indikator pemahaman matematis yang 

diukur dalam penelitian ini antara lain: mengidentifikasi konsep, mengaitkan antara konsep yang 

satu dan konsep lainnya, melaksanakan perhitungan, dan memberikan alasan terhadap perhitungan 

yang dilakukan. 

Adapun pemberian skor jawaban siswa disusun berdasarkan indikator kemampuan pemahaman 

matematis. Hal ini disesuaikan dengan pedoman yang dimodifikasi dari rubrik Cai, Lane, 

Jakabesin (Hendriana & Sumarmo, 2017) sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 1.Pedoman Skor Penilaian Tes Kemampuan Pemahaman Matematis 

Indikator 

Pemahaman 

Matematis 

Baik sekali (3) Baik (2) Cukup (1) 
Sangat kurang 

(0) 

Mengidentifika

si konsep 

Menuliskan 

75%-100% 

unsur-unsur 

diketahui, 

ditanya, dan 

membuat 

gambar dan 

semuanya benar. 

Menuliskan 

50%-74% unsur-

unsur diketahui, 

ditanya, dan 

membuat 

gambar dengan 

benar. 

Menuliskan 

25% - 49% 

diketahui 

dan ditanya 

dengan 

benar. 

Tidak menuliskan 

unsur-unsur yang 

terdapat dalam 

soal. 

Mengaitkan 

konsep yang 

satu dengan 

yang lainnya. 

Mampu 

menentukan ≥ 

50% hubungan 

antara unsur 

yang diketahui 

dan ditanya pada 

soal. 

Hanya 

mampu 

menentukan 

< 50% 

hubungan 

antara unsur 

yang 

diketahui 

dan ditanya 

pada soal. 

Tidak mampu 

menentukan 

hubungan antara 

unsur yang 

diketahui dan 

ditanya pada soal. 

Melaksanakan 

perhitungan 

Mampu 

menyelesaikan 

soal sesuai 

dengan langkah 

dan benar 

Mampu 

menyelesaikan 

soal 50% - 75% 

sesuai dengan 

langkah dan 

benar 

Hanya 

mampu 

menyelesaik

an soal 25% 

- 50% sesuai 

dengan 

langkah dan 

benar 

Tidak ada 

penyelesaian 

sama sekali atau 

ada penyelesaian 

tetapi seluruhnya 

salah. 

Memberikan 

alasan terhadap 

perhitungan 

yang dilakukan 

Menuliskan 

alasan terhadap 

perhitungan 

yang dilakukan 

dengan tepat dan 

benar. 

Menuliskan 

alasan 

terhadap 

perhitungan 

yang 

dilakukan, 

namun tidak 

Tidak menuliskan 

alasan terhadap 

perhitungan yang 

dilakukan. 
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tepat. 

Adapun kriteria yang dipilih berdasarkan penskoran di atas sesuai Permendikbud No.81 tahun 

2013 adalah: 

Sangat baik : apabila memperoleh skor 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik  : apabila memperoleh skor 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor ≤ 1,33 

Tes kemampuan pemahaman matematis dianalisis berdasarkan rubrik penskoran yang disusun oleh 

peneliti yang telah dimodifikasi. 

Selain itu, setelah proses pembelajarandilakukan refleksi untuk mengetahui respon siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan software autograph. 

Hasil dan Pembahasan 
Pembelajaran model Discovery Learning  di ujicobakan pada tanggal 01 april 2017 di SMP Negeri 

1 Banda Aceh pada kelas VII-8 dengan materi menemukan konsep sudut yang terbentuk dari dua 

garis sejajar yang  dipotong oleh garis transversal. 

Kegiatan yang dilakukan 

Pada awal pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka dan  doa. 

Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa sebagai sikap disiplin siswa serta mempersiapkan 

siswa untuk belajar. Jumlah siswa dalam kelas VII-8 ada 33 orang dan semua siswa hadir 

mengikuti pelajaran pada hari uji coba dilakukan. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan 

cara mengingatkan kembali tentang materi yang sudah  dipelajari sebelumnya, yaitu tentang 

kedudukan dua garis dan sudut melalui slide power pointyang sudah disiapkan.  Pada tahap ini, 

siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran, siswa masih ada yang susah untuk mengingat 

materi sebelumnya.   

Selanjutnya guru memulai pembelajaran dengan  tahap simulation. Pada tahap  ini, guru memberi 

motivasi kepada siswa untuk menumbuhkan minat belajar dengan menampilkan beberapa bentuk-

bentuk garis sejajar yang ada dalam kehidupan sehari-hari melalui tampilan slide power 

point.Selanjutnya dilakukan aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa yang bertujuan agar siswa 

mampu mengidentifikasi sifat-sifat garis sejajar. Guru juga menjelaskan tujuan dan langkah 

pembelajaran hari yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan software autograph. Pada tahap ini, terdapat interaksi yang baik antara guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. Siswa dapat memahami dan mengidentifikasi sifat-sifat garis sejajar 

melalui aktivitas tanya jawab dengan guru, hampir sebagian siswa di kelas VII-8 dapat mengikuti 

pelajaran dengan aktif. 

Pada kegiatan inti, siswa dibagi kedalam 11 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Setelah 

pembagian kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap kelompok dan selanjutnya 

pembelajaran memasuki tahapProblem Statement. Pada tahap ini, guru memberikan sebuah kasus 

kepada setiap kelompok, dan guru meminta siswa untuk mengamati kasus serta meminta siswa di 

dalam kelompok untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang telah 

diamati dan materi yang akan dipelajari hari ini. Siswa mengikuti pembelajaran dengan aktif, 

namun masih ada siswa yang kesulitan dalam memahami dan mengidentifikasi kasus yang 

diberikan sehingga guru perlu lebih banyak membimbing siswa dalam kelompok untuk 

mengidentifikasikan masalah yang diberikan.  

Selanjutnya, kegiatan mengumpulkan informasi atau disebut dengan fase data collection. Pada 

kegiatan ini, guru membimbing siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah yang 
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terdapat dalam LKS serta mencari informasi dan data-data yang relevan untuk menyelesaikan 

masalah. Pada tahap ini , guru membimbing siswa bekerja dalam kelompok untuk mencari data-

data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Sebagian siswa 

sudah bisa belajar mandiri menemukan data yang diperlukan, namun juga masih perlu bimbingan 

dari guru. Hal ini disebabkan karena siswa masih belum terbiasa dalam menyelesaikan masalah 

seperti yang disajikan.  

Gambar 1. Fase 3. Data Collection (mengumpulkan informasi) 

Selanjutnya kegiatan Data Processing (pengolahan data). Pada kegiatan ini, siswa 

mengasosiasikan data-data yang telah diperoleh  dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. 

Untuk bisa mendapakan informasi baru, guru meminta siswa untuk mempelajari materi di buku 

siswa. Pada kegiatan ini, siswa agak kesulitan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal 

ini disebabkan siswa banyak yang tidak memiliki buku pegangan pelajaran matematika siswa. 

Sehingga pada tahap ini guru membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membimbing siswa 

bekerja di dalam kelompok. Guru harus menampilkan materi matematika yang sedang dipelajari 

melalui tampilan layar infocus. Akibatnya, pada tahap data processing, waktu yang diperlukan 

lebih lama. 
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Gambar 2. Fase 4. Data Processing(pengolahan data) 

Kegiatan selanjutnya yaitu fase Verification (pembuktian). Pada tahap ini, guru membimbing 

siswa dalam kelompok untuk menentukan hubungan besar sudut sehadap, sudut dalam 

berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak dengan 

menggunakan software autograph. Pada kegiatan ini, guru meminta beberapa orang perwakilan 

dari tiap kelompok untuk menggunakan software autograph dan siswa lain mengamati kegiatan. 

Pada tahap ini, tidak semua siswa dapat menggunakan software autograph. Hal ini dikarenakan 

waktu pembelajaran yang hampir selesai. Sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa 

menggunakan secara langsung, sedangkan siswa yang lainnya hanya mengamati teman untuk 

menemukan konsep besar sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain 

melalui software autograph.  

Selanjutnya tahapGeneralization (menarik kesimpulan). Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk 

dapat menarik kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini. Pada kegiatan ini, tiap kelompok 

sudah bisa menarik kesimpulan, akan tetapi kesimpulan yang di tarik masih belum sempurna. 

Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator sehingga dapat membantu siswa untuk dapat 

menarik kesimpulan dengan benar. Setelah kegiatan menyelesaikan LKS, guru meminta 

perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompoknya. Namun, 

siswa masih kurang percaya diri untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Guru memberikan kuis kepada siswa kegiatan penutup sebagai penguatan materi, guru meminta 

siswa untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran hari ini serta guru menutup 

kegiatan pembelajaran dengan memberikan informasi tentang materi selanjutnya dan mengakhiri 

pembelajaran dengan doa dan salam. 

Peneliti sangat mengharapkan semua kegiatan pembelajaran berjalan lancar sebagaimana yang 

telah direncanakan sebelumnya, namun pada saat pembelajaran berlangsung  terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi, seperti siswa masih merasa kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang ada di LKS dan siswa masih belum terbiasa menyelesaikan tugas yang ada di LKS yang 

menuntut siswa untuk bekerja mandiri. Akibatnya guru harus bear-benar membimbing siswa 

dalam mengerjakan LKS serta menjelaskan jika ada kelompok yang masih kebingungan dengan 

pertanyaan di LKS. Selain itu, juga terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dalam bekerja 

kelompok sehingga bisa menghabiskan waktu lebih lama dalam menyelesaikan LKS. 

Suasana kelas pada saat proses belajar mengajar sudah lumayan kondusif, karena siswa sudah 

terbiasa dengan pembelajaran berkelompok. Namun siswa masih merasa canggung dengan 

pembelajaran Discovery Learning  yang menitikberatkan pada penemuan yang harus dilakukan 

siswa didalam kelompok yang bertujuan agar siswa dapat menemukan sendiri konsep dari materi 

yang dipelajari hari ini. Pembelajaran kelompok yang sudah biasa dilakukan dikelas adalah 

pembelajaran kelompok kooperatif. Akibatnya, suasana kelas sedikit ribut dikarenakan siswa 

masih banyak yang merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep dari materi yang dipelajari hari ini. 
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Komentar Siswa 

Saat ditanyakan bagaimana pendapat mereka terhadap kegiatan pembelajaran Discovery Learning 

berbantuan software autograph yang telah diakukan mereka merasa senang karena mereka lebih 

banyak beraktivitas dan berinteraksi sehingga lebih memahami materi pelajaran yang diberikan. 

Namun, mereka masih kesulitan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS yang 

diberikan.  

Ketercapaian Tujuan Pembelajaran 

Jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan belajar bisa dikategorikan kurang sesuai dengan yang 

diharapkan. Apalagi dilihat dari respon siswa bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. Salah satu hal yang menjadi kendala berikutnya adalah 

keterbatasan waktu yang dimiliki siswa dan tugas di LKS yang terlalu banyak sehingga siswa 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan LKS. Meskipun siswa mampu 

menyelesaikan LKS dengan baik, namun LKS tersebut diselesaikan dengan adanya arahan dan 

bimbingan dari guru. 

Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Saragih dan Afriati (2012) menyimpulkan hasil 

temuannya antara lain: (1) siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan temuan 

terbimbing berbantuan software autograph memiliki peningkatan pemahaman konsep secara 

signifikan lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan biasa. (2) ketuntasan dan aktivitas belajar siswa yang memperoleh dengan pendekatan 

penemuan terbimbing berbantuan software autograph secara signifikan lebih tinggi daripada siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan biasa.  

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

c. Kemampuan Pemahaman matematika siswa berada pada kategori cukup. Dinilai dari hasil tes

yang diberikan. Siswa mampu mencapai kriteria penskoran yang telah disusun oleh guru

peneliti.

d. Siswa senang dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning  berbantuan

software autograph serta mereka dapat memahami konsep melalui penemuan yang diarahkan

di LKS dan mendiskusikannya.
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Abstrak.Permendikbud Nomor 22 tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran matematika adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. Namun pada kenyataannya kemampuan guru dalam mengembangkan 

model pembelajaran masih kurang menggali Self- Efficacy siswa. Diharapkan 

melalui model Problem Based Learning dapat meningkatkan Self- Efficacy 

siswa.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

Problem Based Learning dalam meningkatkan Self- Efficacy siswa VII MTsS 

Ulumul Quran. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTsS Ulumul 

Quran sedangkan sampel penelitiannya adalah siswa kelas VII Tahfizh dan VII 

Katijah MTsS Ulumul Quran Langsa. Pengumpulan data melalui kuesioner Self- 

Efficacy yang dianalisis secara deskriptif dan uji t pada taraf signifikan 0,05 dengan 

bantuan SPSS 22. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa         < 0,05 atau p-

value <  = 0,05. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

model Problem Based Learning dalammeningkatkan Self- Efficacy siswa kelas VII 

MTsS Ulumul Quran. 

Kata kunci: Model problem based learning,self- efficacy 

Pendahulun 
Matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengantisipasi tantangan masa depan 

yang semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu pembelajaran matematika diharapkan dapat 

membekali siswa dengan kepribadian dan kemampuan untuk menjawab permasalahan mendatang. 

Tidak hanya membekali siswa dengan keterampilan menyelesaikan soal Ujian Nasional (UN). 

Namun diharapkan dapat menumbuh kembangkan kemampuan percaya diri dalam melakukan 

pemecahan masalah dalam kehidupan siswa sehari – hari. Demikian halnya dalam Permendikbud 

Nomor 22 tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. Namun pada kenyataannya pembelajaran selama ini cenderung berpusat pada 

guru dimana siswa hanya menerima pembelajaran dan menggunakan prinsip – prinsip yang telah 

di ajar oleh guru dalam menyelesaikan suatu permasalah sehingga siswa tidak tertantang untuk 

mengesprisikan ide–ide dalam menyelesaikan masalah dan dapat menyebabkan Self-efficacy 

kurang maksimal. 

Self-efficacy adalah suatu keyakinan tentang probabilitas bahwa seseorang dapat melaksanakan 

dengan sukses beberapa tindakan. Self-efficacy diartikan sebagai keyakinan atau persepsi bahwa 

seseorang mampu mengorganisasikan dan melakukan sesuatu yang diperlukan agar berhasil saat 

diberikan tugas. Hal ini senada dengan pendapat Widiatmojo (2004)  Self efficacy dapat dipandang 

sebagai persepsi seseorang tentang kemampuan dirinya untuk mengatur dan melaksanakan 

tindakan pada situasi khusus. Self efficacy dapat mempengaruhikeberhasilan proses belajar dan 

prestasi akademik siswa. 

mailto:raudatulhusna_cesp@gmail.com
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi matematika siswa kelas VII MTsS 

Ululum Quran siswa masih memiliki self-efficacy yang rendah. Siswa mudah menyerah jika 

diberikan permasalahan dalam bentuk soal yang menantang. Bahkan siswa cenderung melewati 

soal jika soal tersebut berbentuk soal menantang. Selain itu siswa selalu lambat dalam 

mengerjakan soal. Dan sebagian besar siswa kurang percaya diri dalam berpendapat, bertanya 

serta menjawab pertanyaan saat proses pembelajaran berlangsung. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan self-efficacy siswa rendah, diantaranya adalah model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Pembelajaran selama ini yang digunakan guru belum 

mampu membantu siswa dalam menyelesaikan soal berbentuk masalah–masalah, mengatifkan 

siswa dalam belajar dan memotivasi siswa untuk menemukan ide-ide dan pendapat mereka. 

Sejalan pendapat Armanto (2001) menjelaskan bahwa pembelajaran selam ini menghasilkan siswa 

yang kurang mandiri, tidak berani punya pendapat sendiri selalu mohon petunjuk dan kurang gigih 

dalam melakukan uji coba. Untuk menumbuh kembangkan self-efficacy siswa guru harus 

mengupayakan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat melibatkan siswa secara aktif dalam 

menyelesaikan masalah yang kontekstual dan memberi kesempatan peluang siswa untuk melatik 

self-efficacy siswa. Salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah model Problem Basic 

Learning (PBL). Model Problem Basic Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk menyelaesaikan suatu permasalahan yang disajikan oleh guru. 

Menurut Wina (2008) Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model 

pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, 

kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa model PBL berdampak positif 

terhadap self-efficacy siswa. Berdasarkan hasil penelitian Wiratmaja (2014) mengungkapkan 

bahwa Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan self-efficacy siswa secara 

signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konversional. 

Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah terdapat pengaruh 

model Problem Based Learning dalam meningkatkan Self- Efficacy siswa kelas VII MTsS Ulumul 

Quran? 

Metode 
Penelitian ini dapat dikategori t jenis penelitian kuasi eksperimen. Adapun desain yang dipilih 

adalah desain kelompok kontrol pretes-postes. Pada desain ini, pengelompokkan sampel penelitian 

dilakukan secara kelas acak. Kelompok eksperimen diberi perlakuan (X) dengan Model Problem 

Based Learning. Kelompok kontrol dengan pembelajaran konvensional dilakukan di sekolah 

tersebut, kemudian masing-masing diberi pretes dan postes (O). dengan populasi seluruh siswa 

kelas VII MTsS Ulumul Quran Langsa dan sampel penelitiannya adalah siswa kelas VII Tahfizh 

dan VII Khadijah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Intrumen 

penelitian berbentuk angket skala self-efficacy. Analisis penelitian dilakukan uji-t dengan taraf 

kepercayaan 0.05. Dan hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapatpengaruh peningkatan self-

efficacy siswa yang diajar melalui model PBL lebih tinggi dari pada siswa yang diajarkan dengan 

pembelajaran langsung. 
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Adapun kisi – kisi intrumen self-efficacy sebagai berikut: 

Tabel. 1.Kisi – Kisi InstrumenSelf – efficacy 

Variabel Indikator 
Nomor Pernyataan 

Jumlah 
Positif Negatif 

Self-efficacy 

1. Percaya pada kemampuan sendiri

1.1 Penghakimandari kemampuan 

pribadi 
1,2,3 4,5,6 6 

1.2 Mengatur Penguasaan dan 

Keterampilan 
7,8 9,10 4 

2. Bertindak mandiri dalam mengambil

keputusan

2.1 Disiplin Diri 11 12 2 

2.2 Mencapai Prestasi 13,14 15,16 4 

3. Memiliki konsep diri yang positif

3.1 Prediksi usaha dan motivasi 17,18 19,20 4 

3.2 Hasil Pemikiran 21,22,23 24,25,26 6 

4. Berani mengungkapkan pendapat

4.1 Antusias dalam memberikan 

argument 
27 28 2 

Jumlah 14 14 28 

Skala self-efficacy siswa dalam penelitian ini terdiri atas 28 item pertanyaan menggunakan skala 

Likert yang dimodifikasi, dengan empat pilihan yaitu SS (sangatsetuju), S (setuju), TS 

(tidaksetuju), dan STS (sangattidaksetuju).  

Hasil dan Pembahasan 
Secara deskripsi hasil penelitian yang berkenan dengan pengaruh PBLterhadap peningkatan 

kemampuan self- efficacy siswa kelas VII MTsS Ulumul Quran Langsa dapat dilihat di tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2. Hasil Skala Self-efficacy Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Skor Ideal N             S 

Eksperimen 100,8 21 64,60 75,80 69,70 2,70 

Kontrol 100,8 21 59,60 75,00 68,01 3,86 

Berdasarkan tabel 2 diperoleh bahwa hasil angket skala didapat pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak jauh berbeda. Kelas eksperimen memperoleh rata-rata 69,70 dan kelas kontrol 

mamperoleh rata-rata 68,01. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki pandangan yang 

hampir sama terhadap pembelajaran matematika. Untuk mengetahui nilai signifikansi dilakukan 

uji persamaan rata-rata menggunakan uji-t, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Skor Postes Self-efficacy Siswa 

Aspek 

Kemampuan 
Kelas T Df Sig.(2tailed) kesimpulan keterangan 

self-efficacy 
eksperimen 

5,123 40 0,000008 Ho  ditolak 
Terdapat 

Perbedaan 
Kontrol 

Berdasarkan tabel 3, pada uji perbedaan rata-rata ini, kita menggunakan hasil uji-t dua sampel 

independent dengan asumsi kedua variance sama (equal variance assumed) untuk hipotesis H0 

terhadap  H1 yang memberikan nilai nilai t = 5,123 dengan derajat kebebasan n1 + n2  - 2 = 21 + 21 
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- 2 = 40.dan p-value (2-tailed) = 0,000008. Karena pada hal ini peneliti menggunakan uji hipotesis 

satu sisi (one tailed) H1, maka nilai p-value ( 2-tailed) harus dibagi 2 menjadi 
   

 
 

        . Karena p-value =         . lebih kecil dari   = 0,05 , maka H0 di tolak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Peningkatan self-efficacy siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari pada 

peningkatan self-efficacy siswa kelas kontrol. 

Hal ini disebabkan bahwa pada pembelajaran Problem Based Learning, siswa dituntut aktif dalam 

pemecahan masalah yang diberi oleh guru dan keterlibatan mengekspresikan ide- idenya untuk 

menyelesaikan sebuah permasalahan sehingga akan membangun rasa ingin tahu dan bertanggu 

jawab tas permasalahan yag diberikan guru. Kebebasan yang dilakukan dalam kelompok 

akanmeningkatkan kepercayaan diri pada siswa. Senada dengan pendapat Wiratmaja (2014) 

menyatakan bahwa model PBL dapat meningkatkan self- efficacy siswa dengan cara memberikan 

kebebasan siswa bersama kelompok yang akan menumbuhkan kebebasan dalam mengespresikan 

kemampuan sehingga kemandirian dalam kepercayaan terhadap kemampuan dirinya meningkat. 

Sedangkan pembelajaran konversiaonal pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa pasif 

untuk mengespresikan ide- idenya penyelesaian masalah dan siswa ada kesempatan belajar 

bermakna dimana siswa tidak dapat mengkaitkan materi dengan manfaat pembelajaran materi 

tersebut. 

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat terdapat pengaruh model 

Problem Based Learning dalam meningkatkan Self- Efficacy siswa kelas VII MTsS Ulumul 

Quran. 

Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model Problem Based Learning 

dalam meningkatkan Self- Efficacy siswa kelas VII MTsS Ulumul Quran. 

Ucapan Terima Kasih 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada guru dan siswa MTsS Ulumul Quran Langsa atas 

partisipasi dalam terlaksananya penelitian ini. 
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Abstrak.  Penerapan metode pembelajaran yang bersifat konvensional, kurangnya 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan rendahnya kemampuan 

penalaran matematis siswa. Padahal kemampuan penalaran matematis menjadi 

salah satu kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki oleh siswa dalam belajar 

matematika. Discovery Learning  merupakan model pembelajaran yang di harapkan 

dapat membangun kemampuan penalaran matematis siswa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa pada materi 

unsur-unsur prisma segi-n melalui model Discovery Learning  di kelas VIII SMPN 

3 Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-7 SMPN 3 Banda Aceh 

yang berjumlah 29 siswa. Instrumen penelitian ini adalah lembar soal tes 

kemampuan penalaran matematis. Data hasil penelitian dianalisis berdasarkan 

indikator penalaran matematis. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa: 1) siswa 

mampu  melakukan perhitungan dengan benar berdasarkan aturan dan  rumus 

tertentu, 72,41% pada soal nomor 1 dan 68,96% pada soal nomor 2, 2)  siswa 

mampu memeriksa validitas argumen, 65,51% pada soal nomor 1 dan 58,62% pada 

soal nomor 2, 3) siswa mampu menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan 

inferensial, 44, 82%  pada soal nomor 1 dan 51, 72% pada soal nomor 2. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model Discovery Learning  pada materi unsur-

unsur prisma segi-n dapat mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa. 

Kata kunci: Kemampuan Penalaran Matematis, Pola Unsur-Unsur Prisma Segi-n, 

Discovery Learning 

Pendahuluan 
Matematika merupakan disiplin ilmu yang telah dipelajari semenjak pendidikan dasar hingga 

perguruan tinggi yang mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, maka dalam pembelajaran matematika disekolah menuntut siswa 

untuk memiliki kecakapan matematika. Salah satu tujuan pembelajaran matematika di Indonesia 

adalah siswa mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika (Dediknas, 2006). National Council of Teachers of Mathematics  (NCTM, 

2000) juga merumuskan bahwa, kemampuan penalaran matematis menjadi salah satu kemampuan 

yang diharapkan untuk dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika. 

Penalaran merupakan proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang 

relevan (Shurter & Pierce, 1966). Penalaran dapat dibagi kedalam dua jenis, yakni penalaran 

induktif dan penalaran deduktif. Sumarmo (Johar, 2014), menjelaskan ada beberapa kegiatan yang 

tergolong kedalam penalaran induktif yaitu: transduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari 

pengamatan terbatas diberlakukan terhadap kasus tertentu; analogi adalah penarikan kesimpulan 

berdasarkan keserupaan data atau proses; generalisasi adalah penarikan kesimpulan umum 

berdasarkan sejumlah data yang diamati; memperkirakan jawaban, solusi atau kecendrungan, 

memberikan penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada; dan 

menggunakan pola hubungan hubungan untuk menganalisis situasi serta menyusun konjektor. 

mailto:rhilmanidar.01@gmail.com
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Adapun kegiatan yang tergolong kedalam penalaran deduktif antara lain: melaksanakan 

perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu; menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan 

inferensial; dan memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. 

Siswa perlu memiliki kemampuan penalaran yang baik agar dapat memahami matematika.  Byrant 

Nunes, Barnes, dan Sylva (2012) dalam studi mereka menemukan bahwa kemampuan penalaran 

matematis berpengaruh terhadap prestasi siswa dalam matematika. Hal ini senada dengan yang 

dikemukakan Adegoke (2013) bahwa tingkat kemampuan penalaran matematis siswa sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar matematika siswa. Maka, penting bagi guru untuk 

dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan penalaran matematis yang baik dalam 

pembelajaran matematika di sekolah. 

Namun, kemampuan penalaran matematis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil survei Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS, 

2015) pada siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Hasil 

survei tersebut menunjukkan bahwa pada soal-soal domain bernalar kemampuan siswa Indonesia 

masih rendah, hanya 20% yang berada dibawah rata-rata internasional yaitu 44%. Dalam 

Programme Internsional for Student Assesment (PISA, 2012) disebutkan bahwa  dimensi penilaian 

proses matematika dalam PISA salah satunya adalah penalaran dan argumen. Hasil survey pada 

siswa yang berusia 15 tahun juga menunjukkan rendahnya kemampuan penalaran matematis 

siswa, rata-rata skor matematika Indonesia hanya sebesar 375 dan memperoleh urutan ke 64 dari 

65 negara peserta. Kemampuan kognitif siswa dalam PISA hanya mampu sampai kepada 

menyelesaikan permasalahan yang rutin yang tidak begitu membutuhkan kemampuan penalaran 

yang baik. 

Pembelajaran yang berpusat kepada siswa dapat membantu meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis. Sebagaimana yang dijabarkan NCTM (2000) bahwa dalam pembelajaran matematika 

yang dapat mendorong siswa untuk memperoleh kemampuan penalaran matematis yakni dengan 

mengarahkan pembelajaran pada penyelesaian masalah, pengeksplorasian pola, dan 

memformulasikan dugaan tidak hanya mengingat prosedur, rumus, dan mengerjakan latihan rutin.  

Hal ini juga didukung oleh pendapat Suherman (2008) yang menyatakan bahwa proses 

pembelajaran matematika akan lebih bermakna bagi siswa jika siswa melalui kegiatan mengalami 

sendiri dalam lingkungan alamiah, tidak hanya sekedar mengetahui, mengingat, dan memahami. 

Maka perlu upaya menciptakan pembelajaran berpusat kepada siswa yang menuntut siswa terlibat 

aktif. 

 

Pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam menemukan konsep sendiri diantaranya adalah 

dengan penemuan (discovery) (Kemendikbud, 2013). Model pembelajaran Discovery Learning  

merupakan model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis, karena siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan 

kegiatan yang memungkinkan mereka menemukan konsep dan prinsip-prinsip untuk diri mereka 

sendiri (Slavin, 1994).  Menurut Subroto (2002), Discovery Learning  merupakan komponen dari 

praktik pendidikan yang mengutamakan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, menemukan 

sendiri dan reflektif. 

Penemuan (discovery) merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan 

paham kontruktivisme. Model ini menekankan, pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide 

penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Penemuan dapat terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk 

menemukan beberapa konsep dan prinsip. Penemuan dilakukan melalui  observasi, klasifikasi, 

pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan 

discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilatig conceps and principles in the 

mind (Arthur dan Robert, 1970). 
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Menurut Syah (2004) penerapan model Discovery Learning  dalam kegiatan belajar mengajar 

dikelas, harus mengikuti beberapa tahapan, secara umum antara lain sebagai berikut: 

Stimulasi/pemberian rangsangan pada tahap ini guru memulai kegiatan PBM dengan mengajukan 

pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi 

belajar yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan; Identifikasi masalah, pada tahap 

ini guru mengidentifikasi  sumber belajar dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran; 

Pengumpulan data, pada tahap ini guru membantu siswa  mengumpulkan  dan  mengeksplorasi  

data; Pengolahan data, pada tahap ini guru membimbing siswa dalam kegiatan mengolah data; 

Pembuktian, pada tahap ini guru membimbing siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil, dan Menarik kesimpulan, pada tahap ini guru membimbing siswa 

merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. 

Discovery Learning  memiliki beberapa kelebihan dan manfaat. Menurut Bruner (Dahar, 2011) 

manfaat belajar dengan penemuan (Discovery Learning ) diantaranya dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa. Menurut Marzono (Hosnan, 2014) terdapat beberapa kelebihan 

penerapan model Discovery Learning  dalam pembelajaran, diantaranya dapat meningkatkan 

penalaran siswa dan kemampuan untuk berfikir bebas, memotivasi diri dan lebih mudah untuk 

mentransfer, dan pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat.  

Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang mengembangkan kemampuan bernalar. 

NCTM (2000) menjelaskan geometri merupakan ilmu yang salah satunya berfokus pada 

pengembangan kemampuan penalaran matematis. Menurut Van de Welle (2006), Geometri perlu 

dipelajari karena geometri membantu siswa memiliki keyakinan yang utuh akan dunianya, 

Geometri dapat mengantar siswa untuk melakukan eksplorasi sehingga dapat membantu 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, Geometri juga dapat menunjang ilmu 

pengetahuan lainnya, dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, selain itu, geometri 

penuh teka-teki dan menyenangkan. Oleh karena geometri memiliki banyak manfaat maka penting 

untuk dipelajari secara mendalam.  

Akan tetapi, pada kenyataannnya geometri tidak banyak diminati oleh siswa, mahasiswa maupun 

guru. Geometri sering dianggap sulit dipahami dan juga sulit untuk dikerjakan. Hal ini diperkuat 

oleh hasil penelitian Suwanti (2016) yang menunjukkan bahwa siswa kesulitan dalam belajar 

geometri khususnya pada tahap pembuktian. Guru perlu memfokuskan pembelajaran pada 

pemberian pengalaman agar siswa  dapat mempelajari geometri dengan baik sehingga siswa 

memahami model atau bentuk dan sifat-sifatnya secara mendalam dengan penekanan pada aplikasi 

dalam kehidupan sehari-hari (Afgani, 2011). 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat kemampuan penalaran matematis pada materi geometri 

dalam menemukan  pola unsur-unsur prisma segi-n melalui model Discovery Learning .  Sehingga 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kemampuan penalaran 

matematis siswa pada materi unsur-unsur prisma segi-n melalui model Discovery Learning . 

Metode 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa pada 

materi unsur-unsur prisma segi-n yang berpedoman pada terpenuhi atau tidaknya indikator-

indikator penalaran matematis. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 

2017.  Adapun subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-7 SMPN 3 Banda Aceh 

yang berjumlah 29 siswa.   

http://ainamulyana.blogspot.co.id/2016/06/model-pembelajaran-discovery-learning.html
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar tes  kemampuan penalaran 

matematis yang diberikan diakhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan penalaran matematis siswa. Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

berupa data kuantitatif. Teknik analisis data  hasil tes kemampuan penalaran matematis dianalisis 

melalui deskriptif kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis berdasarkan indikator 

penalaran matematis dan melalui statistik deskriptif yakni dengan persentase. 

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan pembelajaran dengan penerapan model Discovery Learning  dilaksanakan dalam sekali 

pertemuan dan mendapat tanggapan yang positif dari  siswa yang terliat dari antusias siswa selama 

pembelajaran.  Sebelum kegitan pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan segala kebutuhan 

yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di 

kelas dilaksanakan sesuai dengan kerangka rancangan di dalam RPP. 

Pada awal kegiatan pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan salam pembuka dan berdoa 

serta memeriksa kehadiran siswa. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Tahap berikutnya, guru mengingatkan kembali materi tentang pola barisan bilangan 

dan unsur-unsur prisma segi tegak.  Guru juga memotivasi siswa dengan menyajikan 

permasalahan sehari-hari terkait materi yang dipelajari dan menyampaikan manfaat mempelajari 

sub topik unsur-unsur prisma segi-n. Selanjutnya, guru membagikan siswa kedalam  beberapa 

kelompok secara heterogen. 

Pada kegiatan inti, guru mengajak siswa menyelesaikan permasalahan yang diajukan pada tahap 

motivasi dengan menyelesaikan LKPD. Sebelum menyelesaikan LKPD guru menjelaskan 

bagaimana cara penyelesaian LKPD, dan mengarahkan siswa untuk saling bekerja sama dalam 

menyelesaikan LKPD. Pada tahap ini siswa juga diminta untuk menanyakan hal-hal yang belum 

dimengerti  terkait LKPD unsur-unsur prisma segi-n. Pada tahap ini, siswa dibimbing untuk 

menemukan sendiri pola dari unsur-unsur prisma segi-n. Menurut Subroto (2002), Discovery 

Learning  merupakan komponen dari praktik pendidikan yang mengutamakan cara belajar aktif, 

berorientasi pada proses, menemukan sendiri dan reflektif. 

Pembelajaran dengan model Discovery Learning  peran guru adalah sebagai fasilitator untuk 

membimbing dan mengarahkan siswa jika terdapat kendala dalam menyelesaikan LKPD sampai 

mereka mencapai tujuannya yaitu untuk menemukan pola dari unsur-unsur prisma segi-n. 

Sebagaimana pendapat Sardiman (2005:145) guru harus dapat membimbing dan mengarahkan 

kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Dengan memanfaatkan pola yang telah ditemukan 

siswa juga diarahkan menyelesaikan permasalah yang diajukan sebelumnya. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru meminta siswa mengambil kesimpulan tentang materi 

pembelajaran terkait unsur-unsur prisma segi-n yang diperoleh hari itu. Selanjutnya, guru 

mengajukan pertanyaan refleksi dan siswa menjawab pertanyaan refleksi dengan tujuan untuk 

melihat sejauh mana perkembangan pembelajaran dan perbaikan pembelajaran untuk kedepan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan 

pembelajaran maka dapat dikatakan sudah tercapai seperti yang diharapkan,walaupun sebagian 

besar siswa/kelompok banyak bertanya dan mendapatkan bimbingan dari guru dalam 

menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD. Hal ini disebabkan karena mereka tidak 

terbiasa menyelesaikan LKPD yang menuntut mereka menemukan sendiri pola dari unsur-unsur 

prisma.   

Berikut ini akan disajikan beberapa gambaran hasil tes akhir siswa terkait kemampuan menalaran 

matematis. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 2 butir soal. Adapun indikator 

kemampuan penalaran matematis yang dilihat dalam penelitian ini antara lain: mampu 
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melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu; mampu memeriksa validitas 

argumen,membuktikan dan menyusun argumen yang valid; serta mampu menarik kesimpulan 

logis berdasarkan aturan inferensial.  Data yang diperoleh dari jawaban siswa diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Mampu melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu

Berdasarkan hasil jawaban siswa terlihat bahwa sebagian besar siswa sudah mampu melakukan 

perhitungan dengan benar berdasarkan pola atau rumus prisma segi-n.  Pada soal nomor 1 

sebanyak 21 (72,41%) siswa mampu melakukan perhitungan berdasarkan rumus dengan benar dan 

sebanyak 8 (27,58%) siswa yang belum mampu melakukan perhitungan dengan benar. Sedangkan 

Pada soal nomor 2 sebanyak 20  (68,96%) siswa mampu melakukan perhitungan berdasarkan 

rumus dengan benar dan ada 9 (31,03%) siswa yang belum mampu melakukan perhitungan dengan 

benar. Hasil jawaban siswa disajikan pada Gambar.1 berikut. 

(i) Mampu (ii) Belum mampu 

Gambar 1. Indikator melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu 

Berdasarkan Gambar. 1(i) terlihat bahwa siswa sudah mampu melaksanakan perhitungan 

berdasarkan aturan atau rumus dengan benar. Hal ini dikarenakan siswa sudah memahami konsep 

sehingga mampu memecahkan masalah. Menurut Marzono (Hosnan, 2014)  salah satu kelebihan 

model Discovery Learning  adalah melatih keterampilan-keterampilan kognitif siswa untuk 

menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Sedangkan pada gambar 1 

(ii) terlihat siswa belum mampu menyelesaikan jawaban dengan tepat. Hal ini dikarenakan siswa 

tidak memahami konsep dan permasalahan yang diberikan sehingga siswa tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan terkait konsep tersebut.  Menurut Winkel (2009) pemahaman 

mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Siswa salah 

dalam memahami soal yang diberikan sehingga menghasilkan jawaban yang tidak tepat. 

b. Mampu memeriksa validitas argumen,membuktikan dan menyusun argumen yang valid

Berdasarkan analisis jawaban siswa terlihat bahwa,  pada soal nomor 1 sebanyak 19 (65,51% ) 

siswa mampu memeriksa validitas argumen  dan 10 (34,48%)siswa tidak mampu memeriksa 

validitas argumen. Pada soal nomor 2 sebanyak 17 (58,62%) siswa mampu memeriksa validitas 
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argumen dan 12 (41,37%) siswa tidak mampu memeriksa validitas argumen. Hasil jawaban siswa 

disajikan pada Gambar.2 berikut. 

Gambar 2. Indikator memeriksa validitas argumen,membuktikan dan menyusun argumen 

yang valid 

Gambar.2 diatas merupakan salah satu hasil jawaban siswa yang mampu memeriksa validitas 

argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid.  Siswa mampu memeriksa dengan 

cermat dan membuktikan benar atau tidaknya suatu pernyataan. Hal ini dikarenakan dalam 

pembelajaran sudah menerapkan model Discovery Learning . Menuruh Syah (2004) salah satu 

tahap pembelajaran dalam Discovery Learning  yaitu siswa melakukan pemeriksaan secara cermat 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil data processing. 

c. Mampu menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensial

Berdasarkan analisis jawaban siswa terlihat bahwa,  pada soal nomor 1 sebanyak  13 (44,82%) 

siswa mampu memeriksa validitas argumen  dan 16 (55,17%) siswa tidak mampu memeriksa 

validitas argumen. Pada soal nomor 2 sebanyak 15 (51,72%) siswa mampu memeriksa validitas 

argumen dan 14 (48,27%) siswa tidak mampu memeriksa validitas argumen. Hasil jawaban siswa 

disajikan pada Gambar.2 berikut. 
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Gambar 3. Indikator menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensial 

Berdasarkan  jawaban siswa pada Gambar. 3 diatas terlihat bahwa,  siswa sudah mampu  menarik 

kesimpulan dengan benar. Namun, hanya sebagian kecil siswa yang dapat menarik kesimpulan 

dengan benar. Hala ini disebabkan karena siswa tidak  memahami masalah  yang diajukan. 

Menurut Budiningsih (2005) model Discovery Learning  adalah memahami konsep, arti, dan 

hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. 

Data kemampuan penalaran matematis siswa pada materi unsur-unsur prisma segi-n melalui model 

Discovery Learning   setelah dianalisis dapat dilihat pada Tabel.1 berikut.  
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Tabel 1. Kemampuan Penalaran Matematis Siswa kelas VIII SMPN 3 Banda Aceh 

No Indikator Kemampuan Penalaran Matematis Soal 1 Soal 2 

1 Ketepatan dalam melakukan perhitungan 

berdasarkan aturan atau rumus 

21 siswa 

(72,41%) 

20 siswa 

(68, 96%) 

2 Memeriksa validitas argumen, membuktikan dan 

menyun argumen yang valid 

19 siswa 

(65,51%) 

17 siswa 

(58,62%) 

3 Menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan 

inferensial 

13 siswa 

(44,82%) 

15 siswa 

(51,72%) 

Penelitian dengan meningkatkan kemampuan penalaran matematis dengan menggunakan model 

Discovery Learning  telah banyak dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad (2015) yang bertujuan mendeskripsikan proses pembelajaran matematika melalui 

penerapan model Discovery Learning  dengan pedekatan saintifik pada materi trigonometri dan 

meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa kelas X SMAN 11 Makassar. Penelitian 

ini dilakukan sebanyak II siklus dimana masing masing siklus sebanyak enam kali pertemuan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunnjukkan bahwa proses pembelajaran 

dengan model tersebut mencapai keberhasilan yang ditunjukkan oleh aktifitas yang mendukung 

pembelajaran yang terus meningkat serta tes kemampuan penalaran yang berada pada kategori 

tinggi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada 

materi dimanan materi yang penulis pilih adalah materi unsur-unsur prisma segi-n dan yang 

dilakukan dalam satu kali pertemuan. Sehingga peneliti tidak dapat melihat perubahan yang 

signifikan terhadap kemampuan penalaran siswa dengan penerepan model Discovery Learning . 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang diperoleh mengenai kemampuan 

penalaran matematis siswa pada materi unsur-unsur prisma melalui model   Discovery Learning 

pada indikator melakukan perhitungan dengan benar berdasarkan aturan dan  rumus tertentu, 

memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid  dan menarik 

kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensial maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

Discovery Learning  pada materi unsur-unsur prisma segi-n dapat mengembangkan kemampuan 

penalaran matematis siswa. 
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Abstrak. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

mengakibatkan tujuan pembelajaran matematika tidak tercapai dengan baik serta 

hasil belajar matematika menjadi rendah. Kemampuan pemecahan masalah 

matematis dapat diartikan sebagai keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar 

mampu menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah dalam 

matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah 

yaitu dengan langkah Polya. Adapun tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah matematis melalui langkah Polya. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VIII-4 yang dilakukan dilakukan di MTsN 1 Banda 

Aceh.Instrumen yang digunakan adalah soal lembar kerja siswa yang dikerjakan 

secara berkelompok dalam menyelesaikan masalah menggunakan langkah Polya. 

Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan penyajian data ditampilkan secara 

deskriptif berdasarkan rubrik pedoman penskoran berdasarkan langkah Polya. Hasil 

penelitiaan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat menerapkan langkah-

langkah Polya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel. Hasil tersebut juga mengungkapkan bahwa model 

problembased learning dapat menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa SMP khususnya pada konsep eliminasi sistem persamaan linear dua 

variabel. 

Kata kunci: Kemampuan pemecahan masalahmatematis, sistem persamaan linear 

dua variabel, model problem based learning 

Pendahuluan 
Salah satu tujuan mata pelajaran matematika dalam K13 adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Dilihat dari 

tujuan tersebut pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang cukup 

penting dalam proses pembelajaran matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik 

agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, 

masalah dalam ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Soedjadi, 1994). Kemampuan 

pemecahan masalah amatlah penting dalam matematika, tidak hanya bagi siswa yang dikemudian 

hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi siswayang akan 

menerapkannya dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari (Russefffendi, 2006).  

Fakta yang ditunjukkan berdasarkan hasil tes The Software for International Student Assesment 

(PISA) 2009 (OECD, 2010) diperoleh   bahwa hanya ada 15,5% siswa yang mampu 

menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan prosedur dan strategi pemecahan 

masalah matematika. Sedangkan sisanya mampu menyelesaikan  masalah  rutin serta 

menggunakan rumus matematika yang ada. Sementara itu, hasil The Trends in International 

mailto:elc.rizka@gmail.com
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Mathematics and Science Study TIMSS 2011 menunjukkan  bahwa kemampuan  pemecahan 

masalah  siswa Indonesia masih berada di bawah siswa dari negara-negara lain. Selain itu, 

berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan oleh Nurbaiti (salah satu guru 

bidang studi matematika di MTsN 1 Banda Aceh) pada bulan Agustus - Oktober 2015 di MTsN 1 

Banda Aceh, diperoleh bahwa kemampuan pemecahan  masalah  sebagian  besar siswa masing 

kurang. Beberapa siswa belum mampu memahami masalah saat mengerjakan masalah matematika 

yang diberikan oleh guru. 

Problem Based learning adalah model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

pemecahan matematis siswa (Ibrahim, 2000 dan Widjajanti, 2009). Adapun ciri-ciri pembelajaran 

berbasis masalah Problem Based Learning (PBL) menurut (Tan, 2004). Menggunakan 

pemasalahan dalam dunia nyata, pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian  masalah, tujuan 

pembelajaran  ditentukan oleh siswa ditentukan oleh siswa, dan guru berperan sebagai fasilitator. 

Problem based learning memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu menurut Sanjaya (2019) 

adalah PBL dapat memperlihatkan kepada siswa bagaimana cara berpikir yang ada pada benak siswa, 

bukan hanya sekedar hasil saja. PBL juga dapat  memberikan  kesempatan  kepada  siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

Salah satu strategi untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yaitu dengan 

menggunakan langkah Polya (Widjajanti, 2009). Adapun langkah-langkah Polya yaitu memahami 

masalah,  membuat rencana untuk menyelesaikan masalah,  melaksanakan rencan, dan memeriksa 

ulang jawaban. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variable 

berdasarkan langkah Polya melalui problem based learning?” 

Metode 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka ujicoba penerapan model pembelajaran problem based 

learning untuk melihat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel di MT sN 1  selama 2x40 

menit. Adapun subjek penelitian ini adalah 20 siswa kelas VIII-4. Pedoman penskoran 

berdasarkan langkah Polya, dengan aspek memahami,membuat rencana untuk menyelesaikan 

masalah,  melaksanakan rencana, dan memeriksa ulang jawaban. 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap hasil jawaban siswa soal 

pada LKS yang dikrjakan secara berkelompok berdasarkan rubrik pedoman penskoran langkah 

Polya. Dari  empat kelompok yang terbentuk diambil sampel dua kelompok secara acak. Hal ini 

untuk melihat bagaimana proses dari langkah Polya pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel melalui model pembelajaran problem based learning. 

Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis data, kemudian dikemukakan secara umum bahwa kemampuan 

pemecahan matematis siswa berdasarkan langkah Polya diperoleh sebagian besar siswa telah 

mampu dilakukan dengan baik. 

Berikut adalah deskripsi jawaban siswa terhadap soal yang ada pada LKS, mulai dalam 

memberikan solusi dalam masalah yang berkaitan dengan konsep sistem persamaan linear dua 

variabel. 
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Gambar 1.Jawaban siswa berkaitan dengan apa yang diketahui oleh siswa tentang permasalahan 

yang diberikan. 

Gambar 2. Siswa mengerjakan sesuai dengan apa yang diketahui. 

Berdasarkan jawaban di atas terlihat bahwa siswa memahami bagaimana menyelesaikan masalah 
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dengan langkah Polya. Selain itu siswa juga sudah menjalankan strategi dalam menyelesaikan 

permasalahan yang telah diberikan.   

Gambar 3. Siswamemberikan gambaran tentang siswa yang tidak mengerjakan secara 

menyeluruh langkah-langkah Polya. Hal ini disebabkan karena ada siswa merasa 

tidak perlu lagi mengecek ulang. 

Pada pelaksanaan penerapan model problem based learning, guru berperan sebagai fasilitator 

diakhir pembelajaran artinya guru mengecek kembali jawaban dari siswa dan sehingga siswa 

lebih yakin dengan jawaban yang diperoleh. Kemudian dalam proses pembelajaran berlangsung 

siswa diharapkan bisa menggali semua informasi yang ada untuk meyakinkan dirinya terhadap 

apa yang sedang dipelajarinya itu penting untuk dimengerti. 

Kegiatan Yang Dilakukan 
1) orientasi pada masalah

Kegiatan awal pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran lalu guru menampilkan 

masalah dalam kehidupan nyata melalui tampilan slide power point. Kemudian dilanjutkan 

dengan aktivitas tanya jawab antara guru dan siswa mengenai permasalahan tersebut. Siswa tidak 

terbiasa dengan pembelajaran PBL, sebab mereka jarang diberikan masalah terlebih dahulu 

sebelum memulai pembelajaran.Namun seiring berjalan waktu selama pembelajaran akhirnya 

siswa terbiasa dengan PBL. 

2) mengorganisasikan siswa untuk belajar

Pada kegiatan Inti, siswa mengamati kembali gambar yang ada pada slide kemudian menanyakan 

apa yang dikira kurang mengerti dan selanjutnya guru menerangkan bagaimana menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Setelah penjelasan selesai 

langsung siswa dibagi atas 5 kelompok.Peneliti membagi siswa dalam kelompok secara heterogen 

dari segi kemampuan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan pengalaman peneliti yang sudah 

mengenal siswa, sehingga peneliti sudah mengetahui masing-masing kemampuan siswa tersebut. 

3) Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok

Selama proses pembelajaran, siswa secara berkelompok berdiskusi dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada di LKS. Siswa menyampaikan ide/pendapat tentang bagaiaman cara 

menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS. Guru berkeliling sambil memantau siswa yang 

mengalami kesulitan. 
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4) Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya

Siswa mulai mengerjakan penyelesian yang tekah disusun.Setelah kegiatan menyelesaikan LKS 

selesai mereka kerjakan.Selanjutnya dipilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

Hal ini dilakukan, karena permasalahan yang diberikan ke semua kelompok adalah sama. 

Sehingga satu kelompok saja yang mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sedangkan 

kelompok lain hanya memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang tampil. 

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Pada saat tahap ini, guru memberikan mengevaluasi hasil kerja kelompok siswa.Setelah itu, 

peneliti memberikan soal tes kelompok untuk mengetahui apakah siswa mampu menerapkan 

konsep eliminasi pada permasalahan yang diberikan. Serta untuk melihat proses pemecahan 

masalah yang dilakukan oleh siswa. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilakukan dikelas VIII-4 MTsN Model Banda Aceh 

disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV berdasarkan langkah Polya melalui PBL sebagian 

besar siswa telah mengerjakan langkah-langkah Polya dengan baik. Siswa juga telah menerapkan 

langkah tersebut agar dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalahmatematis. Hasil 

tersebut juga mengungkapkan bahwa model problem based learning dapat menumbuhkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa khususnya pada konsep eliminasi sistem 

persamaan linear dua variabel. 
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Abstrak. Pemahaman matematis merupakan salah satu kemampuan dasar yang 

harus dimiliki oleh siswa. Hal ini dikarenakan tahapan pertama dalam memecahkan 

masalah matematika adalah memahami masalah matematika itu sendiri. Meskipun 

kemampuan pemahaman matematis sangat penting, akan tetapi kemampuan 

pemahaman matematis siswa masih rendah, sehingga berakibat pada rendahnya 

kemampuan matematis lainnya. Discovery Learning  adalah model pembelajaran 

bermakna yang menekankan pada penemuan konsep atau prinsip sehingga lebih 

bertahan lama dalam ingatan siswa. Autograph merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk menyederhanakan keabstrakan matematika. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk melihat pemahaman matematis siswa di kelas VIII-Tunas 

SMPN Tunas Nusa. Subjek dalam penelitian ini yaitu tiga orang siswa yang dipilih 

berdasarkan jumlah skor tes kemampuan pemahaman matematis pada kategori 

rendah, sedang, dan tinggi. Data dalam peneletian ini diperoleh dari lembar soal tes 

kemampuan pemahaman matematis. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan 

indikator pemahaman matematis. Hasil penelitian kemampuan pemahaman 

matematis siswa dalam menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling 

lingkaran diperoleh bahwa subjek 1 berada pada kategori rendah dengan persentase 

38%, subjek 2 berada pada kategori sedang dengan persentase 56%, dan subjek 3 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 87%. Namun siswa masih lemah 

dalam dalam menyelesaikan soal pada indikator mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah. 

Kata kunci: Kemampuan pemahaman matematis, Discovery Learning , autograph, 

sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

Pendahuluan 
Tujuan pembelajaran matematika pada sekolah menengah adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah (BNSP, 2006). Pemahaman matematis merupakan salah satu kompetensi yang akan 

dicapai dalam pembelajaran matematika, dan pemahaman matematis merupakan landasan penting 

untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. 

Selain itu, kemampuan pemahaman matematis dipandang penting sebagai perkembangan 

pemikiran matematis dari waktu ke waktu karena dapat memastikan koheresi lebih baik untuk 

pengamalan matematis siswa (Wilson, 1997).  

NCTM (2000)  menuliskan pentingnya pemahaman matematis bagi peserta didik dalam belajar 

matematika. Hal ini merupakan visi pengembangan pembelajaran matematika, dengan memahami 

suatu konsep, siswa dapat mengembangkan pemahaman konsep-konsep selanjutnya. Hal ini terjadi 

karena matematika terdiri dari konsep-konsep yang tersusun secara sistematis, logis, dan hierarkis 

dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Disamping itu, kemampuan 

pemahaman matematis merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan matematik lainnya 
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seperti penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, dan sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan. 

Kemampuan pemahaman matematis siswa sangat penting dan sudah tercantum dalam tujuan 

pembelajaran matematika dan mempengaruhi kemampuan matematika siswa, akan tetapi 

kemampuan pemahaman matematis siswa masih rendah (Subagja, 2013). Hal ini sejalan dengan 

hasil temuan Ruseffendi (1991) dan Wahyudin (2008) bahwa banyak anak setelah belajar 

matematika, bagian yang sederhanapun banyak yang tidak dipahaminya, banyak konsep yang 

dipahami secara keliru. Hal ini memberi makna bahwa masih rendahnya pemahaman matematis 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

Salah satu penyebab rendahnya pemahaman matematis siswa adalah ketidaktepatan guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran. Strategi atau kiat melaksanakan pendekatan serta 

metode belajar termasuk faktor-faktor yang turut menentukan tingkat efisiensi dan keberhasilan 

belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan belum menjadi 

pembelajaran bermakna bagi siswa, sehingga menjadikan apa yang dipelajari tidak bertahan lama 

dalam diri peserta didik, akibatnya pemahaman peserta didikpun tidak terbentuk dengan baik 

(Muhibin, 2005). 

Pemahaman matematis siswa dapat ditingkatkan dengan melakukan pembaharuan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Salah satu pembaharuan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

melaksanakan pembelajaran yang menekankan pada peningkatan pemahaman matematis siswa 

dengan melibatkan siswa secara aktif, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Salah satu 

alternatif  model pembelajaran yang sesuai dengan masalah tersebut adalah model pembelajaran 

Discovery Learning .  Peserta didik hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan 

konsep dan prinsip-prinsip untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen 

untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar 

penemuan (DiscoveryLearning) akan lebih bertahan lama karena menghasilkan pengetahuan yang 

benar-benar bermakna sehingga hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik 

dari pada hasil belajar lainnya (Bruner, 1964). Hasil penelitian menunjukkkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Discovery Learning  dapat meningkatkan pemahaman konsep pesertadidik 

(Bani, 2011, Nurandini, 2014). 

Bercermin pada keabstrakan objek matematika, penggunaan Discovery Learning  saja dipandang 

tidak cukup untuk mennyederhanakan keabstrakan materi matematika. Materi matematika yang 

abstrak memerlukan suatu teknik dalam penyampaiannya kepada anak didik agar materi tersebut 

dapat diterima dan dipahami dengan baik. Salah satu media yang dapat digunakan untuk 

menyederhanakan kebastrakan matematika yaitudengan memanfaatkan TIK di dalam proses 

pembelajaran matematika. TIK dapat berfungsi sebagai objek pembelajaran yang mempengaruhi 

isi dan tujuan pembelajaran serta berperan sebagai media pembelajaran (Voogt, 2008). TIK dapat 

diintegrasikan dalam pembelajaran melalui pemanfaatan software dan game. 

Autograph merupakan salah satu software yang  dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika.Melalui softwareautograph siswa dapat melakukan eksplorasi, investigasi, dan 

pencarian. Siswa dapat memvisualisasikan pembelajaran melalui software tersebut dalam waktu 

singkat daripada  hanya menggunakan tangan, sehingga dari eksperimennya siswa dapat 

menemukan, mengkonstruksi dan menyimpulkan prinsip-prinsip matematika, dan  akhirnya dapat 

membentuk pemahaman matematis siswa dengan baik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 

autographdapat mendorong proses penemuan dan eksperimentasi siswa dalam belajar. Belajar 

geometri harus memiliki kemampuan visualisasi yang baik, untuk itu softwareautographdapat 

membantu siswa dalam membentuk visualisasi pada geometri kebidangan dan keruangan. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang lebih besar yaitu Penerapan Model 

Discoverylearning untuk membangun kemampuan pemahaman matematis siswa dalam 
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menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling berbantuan autograph. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa dalam 

menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran melalui model discoverylearning 

berbantuan autographdi SMPN Tunas Nusa Abdya. 

 

Metode 
Pendekatan penelitian ini merupakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang  bertujuan 

untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman matematis siswa dalam  menemukan hubungan 

sudut pusat dan sudut keliling lingkaran melalui model Discovery Learning  berbantuan 

autographdi SMPN Tunas Nusa Abdya. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-Tunas SMPN 

Tunas Nusa Abdya yang terdiri dari tiga orang siswa dengan kemampuan pemahaman matematis 

pada kategori rendah, sedang, dan tinggi.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

lembar soal tes yang diberikan pada akhir pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari empat soal 

tes kemampuan pemahaman matematis dalam bentuk esai pada materi sudut pusat dan sudut 

keliling lingkaran. Masing-masing soal  mewakili satu indikator, artinya soal pertama mewakili 

indikator 1, soal kedua mewakili indikator 2, soal ketiga mewakili indikator 3, dan soal keempat 

mewakil indikator 4.Data yang dikumpulkan adalah hasil tes kemampuan pemahaman matematis 

siswa pada materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran dianalisis berdasarkan indikator 

pemahaman matematis. Selanjutnya deskripsi persentase dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

KPM = 
                                       

                                                 
  x 100 % 

 

Adapun pedoman penskoran pada tes kemampuan pemahaman matematis siswa dari “Holistic 

Scoring Rubrics” yang dikemukakan oleh Cai, et all (Zuraida, 2013). Untuk setiap indikator 

diberikan skor 0 jika jawaban siswa tidak menunjukkan penggunaan konsep dan prinsip terhadap 

soal matematika, skor 1 jika siswa menggunakan konsep dan prinsip terhadap soal sangat terbatas 

dan jawaban sebagian besar perhitungan yang salah, skor 2 jika siswa menggunakan konsep dan 

prinsip terhadap soal matematika kurang lengkap dan jawaban terdapat perhitungan yang salah, 

skor 3 jika siswa menggunakan konsep dan prinsip terhadap soal matematika hampir lengkap. 

penggunaan istilah dan notasi hampir lengkap dan perhitungan secara umum benar, hanya terdapat 

sedikit kesalahan. Skor 4 jika siswa menggunaan konsep dan prinsip terhadap soal matematika 

secara lengkap, penggunaan istilah dan notasi secara tepat, dan menggunakan algoritma secara 

tepat dan benar. 

 

Kriteria interpretasi persentase skor kemampuan pemahaman matematis siswa merujuk pada 

pendapat Arikunto (2006) sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Acuan Interpretasi Persentase Skor  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil analisis data yang diperoleh dari pembelajaran adalah berupa hasil tes kemampuan 

pemahaman matematis siswa. Berikut adalah jawaban siswa dengan kemampuan pemahaman 

matematis yang dapat dilihat pada gambar 1. 

Persentase Kategori 

0%   P < 20% Sangat rendah 

20%   P < 40% Rendah 

40%   P < 60% Sedang 

60%   P < 80% Tinggi 

80%   P <100% Sangat Tinggi 
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Gambar 1. Jawaban Subyek 1 pada soal pemahaman matematis 

Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa subjek 1 belum memenuhi semua indikator pemahaman 

matematis. Pencapaian skor terendah yaitu 1 pada soal nomor 2 dan 4, hal ini menunjukkan 

kemampuan siswa dalam menyajikan konsep dalam berbbagai representasi dan mengaplikasikan 

konsep masih sangat rendah. demikian juga halnya dengan soal nomor 1 dan 3. Pada soal nomor 1 

dan 3 hanya  memperoleh skor 2, artinya subjek 1 belum mampu menyatakan ulang konsep yang 

telah diperoleh selama pembelajarn dengan lengkap dan benar, demikian juga halnya dengan 

nomor 3, siswa belum cukup mampu dalam menggunakan danm memilih prosedur tertentu untuk 

menyelesaikan soal. Dengan demikian pemahaman matematis subjek 1 berada pada kategori 

rendah dengan persentase 38%. 
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Gambar 2. Jawaban Subyek 2 pada soal pemahaman matematis 

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa subjek 2 juga belum memenuhi semua indikator 

pemahaman matematis. Meskipun demikian, untukindikator menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau operasi tertentu dalam menyelesaikan soal nomor 3 siswa sudah mampu 

mencapai 75%. Untuk soal nomor 1, 2, dan 4 skor yang diperoleh adalah 2, hal ini menunjukkan 

kemampuan siswa dalam menyatakan sebuah konsep, meyajikan konsep dalam berbagia bentuk 

representasi, dan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan msalah sudah mulai dilakukan siswa. 

dengan demikian, secara keseluruhan pemahaman matematis subjek 2 berada pada kategori sedang 

dengan persentase 56%. 
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Gambar 3. Jawaban Subyek 3 pada soal pemahaman matematis 

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa subjek 3 pada soal nomor 2 dan 3 sudah memenuhi 

indikator menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis dan mampu 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu dalam menyelesaikan 

soal. Sedangkan untuk soal nomor 1, indikator menyatakan ulang sebuah konsep sudah dipenuhi 

75%. Selanjutnya pada soal nomor 4 dengan indikator mengaplikasikan konsep dan algoritma 

pemecahan masalah terpenuhi 75%. Secara keseluruhan, kemampuan pemahaman matematis 

subjek 3 berada pada kategori sangat tinggi, yaitu 78%. 

Hasil tes kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi hubungan sudut pusat dan sudut 

keliling melalui model Discovery Learning  berbantuan autograph setelah ditabulasikan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Hasil Tes Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa 

No. Kode Siswa 

Kemampuan Pemahaman Matematis 

Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 

A B C D 

1 S1 2 1 2 1 

2 S2 2 3 2 2 

3 S3 3 4 4 3 

Sumber: Hasil olah data 

Keterangan: 

A =  Menyatakan ulang sebuah konsep  dan mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsep  

B =  Menyajikan konsep materi hubungan sudut pusat dan sudut keliling dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

C =  Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu 

D =  Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

Selama pelaksanaan pembelajaran menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

melalui model Discovery Learning  berbantuan softwareautograph diikuti dengan 

pengamatanterhadapaktivitassiswadalammengikuti proses belajar mengajar. Data hasil 

pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran dinyatakan dalam lembar pengamatan aktivitas 

siswa yang disajikan dalam table berikut. 
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Tabel 3. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Aspek Kriteria Jumlah siswa Persentase 

Keaktifan 

Sangat Baik 10 33% 

Baik 12 40% 

Kurang Baik 8 27% 

Kerjasama 

Sangat Baik 8 27% 

Baik 15 50% 

Kurang Baik 7 23% 

Tanggung jawab 

Sangat Baik 9 30% 

Baik 14 46% 

Kurang Baik 7 23% 

Berdasarakan tabel hasil pengamatan aktivitas siswa, terlihat bahwa persentase pada ketiga aspek 

yang diukur yaitu aspek keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab siswa selama pembelajaran 

berada pada kriteria baik dan sangat baik lebih tinggi daripada kriteria kurang baik. Dengan 

demikian , secara keseluruhan aktivitas siswa selama pembelajaran menemukan hubungan sudut 

pusat dan sudut keliling lingkaran melalui model Discovery Learning  berbantuan autograph 

berada pada kriteria baik. 

Kesimpulan 
Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa 

dalam menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran melalui model 

discoverylearning berbantuan autograph di SMPN Tunas Nusa Abdya diperoleh bahwa subjek 1 

secara keseluruhan memiliki kemampuan pemahaman matematis pada kategori rendah dengan 

persentase 38%, subjek 2 memiliki kemampuan pemahaman matematis pada kategori sedang 

dengan persentase 56%, dan subjek 3 memiliki kemampuan pemahaman matematis pada kategori 

tinggi dengan persentase 87%. Jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan pembelajaran dapat 

dikatakan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga terlihat dari aktivitas siswa 

(keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab) selama pembelajaran berada pada kriteria baik. 

Namun siswa masih lemah dalam dalam menyelesaikan soal pada indikator mengaplikasikan 

konsep atau algoritma pemecahan masalah. 
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Abstrak.Pemahaman matematismerupakansalah satuaspekyangpentingdalam 

pembelajaran matematika. Namun pemahaman matematis siswa dalam 

pembelajaran matematika saat ini masih belum optimal, siswa terbiasa mempelajari 

konsep-konsep dan rumus-rumus matematika dengan cara menghafal tanpa 

memahami maksud, isi, dan kegunaannya sehingga siswa sulit dalam memahami 

konsep matematika. Salah satu materi matematika yang dianggap sulit bagi siswa 

adalah materi bangun ruang, khususnya dalam memahamai konsep luas permukaan 

kubus dan balok. Untuk itu, diperlukan suatu pembelajaran aktif yang mampu untuk 

mengoptimalkan pemahaman konsep matematika, diantaranya menerapkan model 

pembelajaran Discovery Learning . Pembelajaran Discovery Learning  merupakan 

pembelajaran penemuan. Melalui pembelajaran penemuan, diharapkan siswa 

dapat menemukan konsep matematika sehingga siswa akan belajar untuk 

memahami konsep serta berpikir analisis dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya yaitu pada materi kubus dan balok.Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman matematis siswa dalam 

menemukan luas permukaan kubus dan balok disekolah menengah. Sebanyak 30 

siswa kelas  VIII-A menjadi  sampel dalam  penelitian  ini. Data yang 

dianalisisberupa jawaban lembarkerja siswadan catatan refleksi guru. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Discovery Learning  pada 

pembelajaran matematika dapat menumbuhkan pemahaman matematis siswa. 

Secara keseluruhan, kemampuan pemahaman matematis siswa berada pada kategori 

baik. Pada penelitian ini, penerapan pembelajaran yang diterapkan masih belum 

optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu yang dimiliki dalam pembelajaran . 

Selain itu, siswa juga belum terbiasa dalam belajar kelompok.   

Kata kunci: Pemahaman matematis, kubus dan balok, Discovery Learning . 

Pendahuluan 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. 

Mata pelajaran matematika dipelajari untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing 

dengan menggunakan pola pikir yang  kreatif, inovatif dan imajinatif (Utami, 2014).  Matematika 

dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, 

berilmu,  kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, matematika menjadi penting 

untuk di pelajari mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.  

Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013, yaitu sebagai 

berikut: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah. (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

mailto:safrida@mhs.unsyiah.ac.id
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yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

percaya diri dalam pemecahan masalah. 

kenyataannya menunjukkan bahwa pemahaman matematis siswa dalam pembelajaran matematika 

masih belum optimal, siswa terbisa mempelajari konsep-konsep dan rumus-rumus matematika 

dengan cara menghafal tanpa memahami maksud, isi, dan kegunaannya, sehingga siswa sulit 

dalam memahami konsep matematika. Salah satu materi matematika yang dianggap sulit bagi 

siswa adalah materi bangun ruang,khususnya dalam memahamai konsep luas permukaan kubus 

dan balok.Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mutia (2017) siswa merasa lemah di geometri 

ruang disebabkan siswa mengalami kesulitan saat mempelajari konsep-konsep bangun ruang 

seperti kubus dan balok yang memiliki titik, bidang, ruang, dan hubungan di antaranya. Hal ini 

sejalan hasil temuan dilapangan ternyata siswa masih salah dalam mengunakan rumus yaitu rumus 

volum balok digunakan untuk mencari luas permukaan balok, dari pernyataan tersebut bahwa 

siswa kurang memahami konsep dari luas permukaan balok. Mengigat pentingnya kemampuan 

pemahaman matematis dalam pembelajaran matematika, maka perlu suatu upaya tindak lanjut 

dalam rangka untuk perbaikan, salah satunya adalah dengan menerapkan suatu model 

pembelajaran yang inovatif. 

Salah satu cara untuk menimalisir kemampuan pemahaman matematis siswa adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran yang lebih mendukung aktivitas siswa dalam memahami suatu 

materi dan lebih menekankan siswa berperan aktif dalam pembelajaran adalah dengan 

mengunakan model discoverylearning.Kemendikbud (2013) meyampaikan bahawa model 

Discovery Learning  merupakan model pembelajaran yang menekan siswa untuk terlibat aktif 

dalam menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya 

sendiri.Sedangkan menururt  Hosnan (2014) model Discovery Learning  adalah model 

pembelajaran penemuan. Dengan belajar penemuan, siswa akan menemukan sendiri konsep yang 

dipelajari sehingga siswa akan belajar untuk memahami konsep serta berpikir analisis dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Adapun kelebihan model Discovery Learning  yaitu 

model ini memungkinkan membuat siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan 

kecepatannya sendiri dan meningkatkan penghargaan pada siswa karna unsur berdiskusi. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian mawaddah (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model Discovery Learning  secara keseluruhan berada pada kategori baik dan 

respon siswa cenderung setuju terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

Discovery Learning . 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan studi penelitian 

yangberjudul “Bagaimana  Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa melalui Model Discovery 

Learning  materi kubus dan balok di Kelas VIII MTSs Keumala?” 

Metode 
Penelitianinidilakukandalamrangkaujicobapenerapan model Discovery Learning untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi kubus dan balok di MTSs 

Keumala selama 2x40 menit.Subjekdalam penelitian iniadalah 30 siswa kelas VIII-A. Intrumen tes 

yang digunakan berupa tes pemahaman matematis mengenai materi kubus dan balok. 

Adapun indikator dalam mengukur kemampuan pemahaman matematis menurut Afgani (2011) 

diantaranya :Kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. 

a) Kemampuan mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya

persyaratan yang membentuk konsep tersebut.

b) Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma.

c) Kemampuan memberikan contoh dari konsep yang telah dipelajari.

d) Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika.

e) Kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika).
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f) Kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep..

Tabel 1. RubrikPemberian SkorTes KemampuanPemahamanMatematik 

IndikatorPemahaman Matematis Respon terhadap masalah Skor 

Pemahaman rasional, fungsional, 

relasional, mengindentifikasikan kaitan 

konsep/ prinsip, melaksanakan 

perhitungan disertaidengan alasan 

terhadab proses matematika yang 

dilakukan 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi data/konsep/prinsip 

yang termuat dalam informasi yang 

diberikan 

0– 2 

Mengkaitkan 

konsep/prinsipyangsatudenganyang 

lainnyadanmenyatakannyadalamsimbo

l matematik 

0– 3 

Melaksanakanperhitunganterhadappros

esmatematikayangdilakukan disertai 

denganmenyertakankonsep/ 

prinsip/aturanyangdigunakanpada 

tiaplangkahpengerjaan 

0–3 

Menetapkansolusi akhir  disertai alasan 0–2 

Sub-total (satubutir tes) 0–10 

Adapun kriteria yang dipilih berdasarkan penskoran di atas sesuai Permendikbud No. 81 tahun 

2013 adalah: 

Sangat baik : apabila memperoleh skor 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik : apabila memperoleh skor 2,33 < skor ≤ 3, 33 

Cukup : apabila memperoleh skor 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang : apabila memperoleh skor ≤ 1,33 

Hasil dan Pembahasan  
model Discovery Learning  adalah model pembelajaran penemuan. Dengan belajar penemuan, 

siswa akan menemukan sendiri konsep yang dipelajari sehingga siswa akan belajar untuk 

memahami konsep serta berpikir analisis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hal ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah  ini: 

Gambar 1 

Berdasarkan gambar 1, siswa sudah benar dalam mengoperasikan rumus luas permukaan kubus, 

dari gambar diatas dapat dilihat bahwa siswa sudah dapat  memahami konsep perpangkatan dari 

rumus luas permukaan kubus sehingga siswa sudah benar dalam  menenyelesaikan soal tersebut. 
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Gambar 2 

Berdasarkan gambar 2, siswa salah dalam mengunakan rumus yaitu rumus volum balok digunakan 

untuk mencari luas permukaan balok. Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa siswa kurang 

memahami konsep dari luas permukaan balok. Siswa hanya menghafal rumus. Sehingga ketika 

rumus yang digunakan lupa, siswa menjadi salah dalam menjawab soal. 

Berdasrkan analisis data secara umum jika dipandang dari segi ketercapaian tujuan belajar bisa 

dikategorikan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi dilihat dari respon siswa bahwa 

menurut mereka pertanyaan di LKPD terlalu rumit bagi mereka. Salah satu yang menjadi kendala 

berikutnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh siswa tersebut dan siswa masih belum 

terlalu paham dengan materi kubus dan balok.  

Kesimpulan 
Berdasarkanhasilujicobayang telah dilakukandikelasVIII-1MTsS Keumala dengan 

menerapkanmodelpembelajaranDiscovery Learning (DL)diperoleh bahwa Kemampuan 

pemahaman  matematis siswa berada pada kategori baik. 
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Abstrak. Kesulitan siswa dalam mempelajari materi geometri juga terjadi pada materi 

luas bangun datar trapesium. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang dilakukan 

selama ini tidak melibatkan aktivitas siswa sehingga siswa cenderung hanya menerima 

dan menghafal rumus luas bangun datar trapesium. Siswa tidak mengetahui dasar 

ditemukan luas dari trapesium adalah ½ xjulmlah sisi sejajar x tinggi, sehingga siswa 

tidak dapat memaknai rumus tersebut. Kondisi ini menyebabkan perlu upaya guru 

mendesain lintasan belajar yang dapat mempermudah siswa memahami materi 

tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan lintasan belajar yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam menemukan rumus luas trapesium. Penelitian 

ini melibatkan 35 siswa kelas VII-3 SMP Negeri 3 Langsa. Metode yang digunakan 

adalah metode design research yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap persiapan dan 

tahap ujicoba (pilot experiment).Pengumpulan data ini menggunakan dua macam 

instrumen yaitu instrumen utama yang merupakan peneliti sendiri dan instrumen 

pendukung yang terdiri dari lembar tugas kelompok, lembar observasi, catatan 

lapangan, dan rekaman video. Lintasan belajar yang diperoleh berupa aktivitas yang 

terdiri dari tiga aktivitas, mulai dari kegiatan menggambar trapesium, menyusun 

menjadi bangun datar lain (persegi panjang, segitiga, dan jajargenjang), dan 

menemukan rumus luas trapesium. Hasil kegiatan proses pembelajaran menunjukkan 

bahwa melalui serangkaian aktivitas berbasis pengalaman dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang luas trapesium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lintasan belajar yang dihasilkan dapat membantu siswa menemukan rumus luas 

trapesium dengan pendekatan rumus luas bangun datar lainnya seperti rumus luas 

persegi panjang, jajargenjang, dan segitiga. 

Kata kunci: Trapesium, Pemahaman, design research. 

Pendahuluan 
Bangun datar merupakan salah satu materi geometri yang dipelajari di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Salah satu materi bangun datar yang dipelajari di SMP adalah luas trapesium. Dalam 

proses pembelajaran tentang luas trapesium, biasanya diawali dengan memberikan rumus kepada 

siswa, dilanjutkan dengan memberikan contoh soal dan memberikan soal latihan yang mirip 

dengan contoh (Aisah, Kusnandi, & Yulianti, 2016). Namun, Pembelajaran yang diterapkan tidak 

dapat menjadi pengantar yang baik karena siswa langsung diberi materi yang siap jadi tanpa 

mengetahui konsep dasarnya. 

Jika konsep luas trapesium dapat diajarkan kepada siswa dengan menggunakan pendekatan 

aktivitas sehari-hari, maka siswa akan lebih mudah memahami makna dari luas trapesium. Sesuai 

yang disampaikan oleh NCTM (2000) yakni siswa harus belajar matematika dengan pemahaman. 

pemahaman konsep matematika memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan 

kepada siswa bukan sebagai hafalan, tetapi dengan pemahaman siswa lebih mengerti akan makna 

dari konsep materi pelajaran itu sendiri. Freudenthal (Wijaya, 2012) berkeyakinan bahwa siswa 

bukanlah sekedar penerima yang pasif terhadap materi matematika yang siap jadi, tetapi siswa 

mailto:zuhralangsa1@gmail.com
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perlu diberi kesempatan untuk menemukan kembali konsep matematika melalui aktivitas yang 

mereka alami sendiri.  

Dalam merancang kegiatan pembelajaran di kelas untuk menemukan rumus luas trapesium, guru 

harus mempunyai dugaan atau hipotesis dan mampu mempertimbangkan reaksi siswa untuk setiap 

tahap lintasan belajar terhadap tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Freudenthal (Gravemeijer 

& Eerde, 2009) menjelaskan bahwa siswa diberikan kesempatan untuk membangun dan 

mengembangkan ide dan pemikiran mereka ketika mengkonstruksikan matematika. Guru dapat 

memilih aktivitas pembelajaran yang sesuai sebagai dasar untuk merangsang siswa berpikir dan 

bertindak ketika mengkonstruksikan konsep matematika. Dalam proses aktivitas pembelajaran di 

kelas, guru harus mengantisipasi aktivitas mental apa saja yang muncul dari siswa dengan tetap 

memperhatikan tujuan pembelajaran. Prediksi dan antisipasi yang dilakukan tersebut disebut 

Hypothetical Learning Trajectory (HLT). 

Berdasarkan tuntutan kurikulum 2013, guru haruslah kreatif dalam menyiapkan 

kegiatan/pengalaman belajar bagi siswa agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, 

materi belajar hendaknya tidak hanya bersumber dari buku teks, namun diperkaya dengan buku 

bacaan yang sesuai dengan tema yang dikembangkan. Oleh karena itu, perlu didesain suatu 

lintasan belajar siswa dalam pembelajaran untuk memahami materi geometri yaitu pada materi 

menemukan rumus luas trapesium.  

Penelitian berkaitan dengan  lintasan belajar untuk membantu siswa dalam meningkatkan 

pemahaman pada materi matematika telah banyak dilakukan. Aklimawati (2015) yang 

menghasilkan lintasan belajar sehingga dapat membantu siswa memahami konsep menemukan 

rumus luas lingkaran. Selanjutnya, Penelitian Utari, Putri, dan Hartono (2015) yang 

menyimpulkan bahwa melalui aktivitas pembelajaran yang telah dirancang dapat membantu siswa 

memperoleh pemahaman dari menggunakan intuisinya secara informal menuju menyelesaikan 

permasalahan secara formal matematika khususnya pada materi perbandingan. Harini dan Rosyidi 

(2016) juga menghasilkan lintasan belajar yang dapat memudahkan siswa dalam memahami 

materi jajargenjang. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti 

mendesain lintasan belajaryang dapat membantu siswa menemukan rumus luas trapesium dengan 

pendekatan rumus luas persegi panjang, luas jajargenjang, dan luas segitiga. Adapun yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana lintasan belajar yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam menemukan rumus luas trapesium?” 

Metode 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah design researchdengan pendekatan kualitatif. 

Prahmana (2017) menyatakan bahwa design research adalah suatu metode yang sesuai untuk 

mengembangkan solusi (penyelesaian) berdasarkan suatu masalah yang kompleks dan praktik 

pendidikan atau untuk mengembangkan atau memvalidasi suatu teori tentang proses belajar, 

lingkungan belajar, dan sejenisnya. Design research bertujuan untuk mengembangkan Local 

Instruction Theory yang didasarkan pada teori yang sudah ada (teory-driven) dan percobaan secara 

empirik (empiric based) melalui kerja sama antara peneliti dan guru untuk meningkatkan relevansi 

penelitian dengan kebijakan dan praktik pendidikan (Gravemeijer & Eerde, 2009). 

Adapun karakteristik design research menurut Gravemeijer, 1994) adalah sebagai berikut: 

i. Interventionist: penelitian bertujuan untuk merancang suatu intervensi dalam dunia nyata.

Desain bersifat fleksibel, artinya desain aktivitas pembelajaran dapat berubah sesuai keperluan

selama penelitian berlangsung.

ii. Iteractive: penelitian merupakan proses pendesainan berulang, evaluasi, dan revisi yang

disebut juga sebagai satu proses siklik.
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iii. Process Oriented: penelitian berdasarkan pada proses pembelajaran yang meliputi rencana 

pembelajaran dan perangkat pembelajaran. 

iv. Utility Oriented: manfaat dari sebuah desain diukur dalam hal kepraktisan oleh pengguna. 

v. Theory Oriented: penelitian berdasarkan pada teori dan ujicoba lapangan dari desain 

pembelajaran yang memberikan kontribusi pada pengembangan teori. 

 

Pemilihan metode design research dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu teori 

belajar berupa lintasan belajar dalam menemukan rumus luas trapesium untuk meningkatkan 

pemahaman siswa. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hanya 

untuk mendeskripsikan hasil ujicoba lintasan belajar berupa aktivitas-aktivitas yang telah 

dirancang sebelumnya untuk satu kali pertemuan. 

 

Prosedur Penelitian 

Gravemeijer & Cobb (2006) mendefinisikan design research dengan memaparkan tiga tahap untuk 

menjalankan desain aktivitas yaitu tahap persiapan, tahap ujicoba, dan tahap analisis retrospektif. 

Namun, dalam penelitian ini hanya dibatasi sampai tahap kedua yaitu tahap ujicoba (pilot 

eksperiment) saja. Berikut deskripsi kedua tahapan design research: 

Tahap 1 : Persiapan 

Pada tahap ini, peneliti merumuskan HLT berupa rangkaian aktivitas dengan berbagai dugaan atau 

prediksi guru terhadap situasipembelajaran yang mungkin terjadi, merancang perangkat 

pembelajaran, melakukan pemilihan sekolah dan subjek ujicoba serta orientasi dengan guru, dan 

melakukan validasi perangkat pembelajaran 

Tahap 2 : Ujicoba Kelas (Pilot Eksperiment) 

HLT yang dibuat pada tahap awal akan diujicobakan pada kelas ujicoba (pilot eksperimen) 

untukkemudian direvisi. Pada ujicoba ini, HLT diujicobakan di kelas VII-3. Selama prosesujicoba, 

dilakukan analisis setiap aktivitas untuk melihat kesesuaian antara HLT dengan aktivitas siswa di 

kelas. Hasil revisi bisa jadi mengubah beberapa aktivitas pada HLT. Hasil revisi tersebut bertujuan 

untuk menghasilkan HLT yang lebih baik dalam menemukan rumus luas trapesium. HLT yang 

sudah mencapai tujuan pembelajaran disebut lintasan belajar. 

 

Siswa yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 35 siswa kelas VII.3 SMP Negeri 3 Langsa 

dan peneliti bertindak langsung sebagai guru model. Peneliti memilih siswa kelas VII  sebagai 

subjek dalam penelitian ujicoba ini karena materi luas trapesium pertama sekali diajarkan pada 

siswa kelas VII untuk tingkat SMP. 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tugas kelompok, lembar observasi, 

catatan lapangan, dan rekaman video. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

retrospektif . Analisis dilakukan dengan membandingkan antara HLT dengan apa yang terjadi 

pada aktivitas siswa melalui rekaman video. Pertama, video diputar berulang-ulang untuk melihat 

rekaman secara keseluruhan dan melihat bagian-bagian di mana siswa aktif dan tidak aktif dalam 

pembelajaran dan apakah aktivitas yang terjadi sesuai dengan konjektur yang telah dirancang atau 

tidak. Bagian pembelajaran yang tidak sesuai dengan HLT tersebut kemudian akan 

dikonfirmasikan kembali dengan siswa melalui wawancara. Selain lembar tugas kelompok, 

sumber data lain seperti catatan lapangan dan  lembar observasi juga akan digunakan untuk 

mencocokkan kegiatan di kelas dalam analisis kevalidan data hasil penelitian. 

 

Mengacu pada penjelasan para ahli, Gravemeijer dan Cobb (2006) disebutkan bahwa ada tiga 

komponen yang termuat pada HLT yaitu tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan 

konjektur pemikiran siswa yang telah didesain. Berikut merupakan HLT siswa dalam menemukan 

rumus luas trapesium yang memuat konjektur. 
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Tabel 1. HLT dalam Menemukan Rumus Luas Trapesium 

Aktivitas Konjektur 

Membuat gambar  bangun datar 

trapesium (menggunakan karton 

berwarna) dan menamai serta 

memberi simbol seperti a=alas, 

b=sisi atas, dan t=tinggi 

trapezium. 

- Siswa menamai dan memberi simbol trapesium 

dengan benar 

- Siswa menamai dan memberi simbol dengan salah 

- Seandainya siswa tidak ada yang memilih bangun 

trapesium yang ditentukan maka guru harus 

menyuruh satu kelompok untuk menggunakan 

bangun tersebut  

Memotong trapesium dan 

menyusunnya kembali menjadi 

bangun datar yang lain. 

- Siswa membagi bangun trapesiumnya dengan 

membuat garis-garis pada gambar mereka menjadi 

bagian-bagian yang berbentuk bangun datar lain 

- Siswa menggunting dan menyusun potongan-

potongan sehingga membentuk bangun datar lain 

yang berbeda-beda, ada yang menemukan bentuk 

segitiga, ada yang menemukan bentuk persegi 

panjang, dan ada yang menemukan bentuk 

jajargenjang. 

- Siswa yang menggunakan pendekatan dua buah 

trapesium akan membalik trapesium yang kedua 

sehingga terbentuk bangun jajargenjang 

- Ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menyusun potongan-potongan trapesium 

menjadi bangun datar lain. 

Menemukan rumus luas 

trapesium dengan menggunakan 

pendekatan bangun datar lain 

yaitu luas persegi panjang, luas 

jajargenjang, dan luas segitiga,. 

- Siswa beranggapan pada kedua segitiga, yang 

menjadi alasnya adalah sisi-sisi sejajar dan 

tingginya adalah tinggi trapesium. 

- Siswa beranggapan pada segitiga pertama yang 

menjadi alasnya adalah sisi bagian bawah dan 

tingginya adalah tinggi trapesium. Pada segitiga 

kedua, yang menjadi alasnya adalah sisi bagaian 

atas dan tingginya adalah sisi miring trapesium. 

- Dua kelompok menemukan rumus luas trapesium 

dengan pendekatan luas persegi panjang (Luas 

trapesium = Luas persegi panjang) 

- Dua kelompok menemukan rumus luas trapesium 

dengan pendekatan luas segtiga (Luas trapesium = 

Luas segitiga I + Luas segitga II) 

- Tiga kelompok menemukan rumus luas trapesium 

dengan pendekatan luas jajargenjang (Luas 

trapesium = ½ x Luas jajargenjang) 

- Hasil Akhir Penemuan kelompok adalah Luas 

trapesium = ½ (AB+CD) x t. 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil Hypothethical Learning Trajectory(HLT) 

Desain aktivitas pada Hypothethical Learning Trajectory(HLT) adalah sebagai berikut: 

Aktivitas 1. Menggambar Bangun Datar Trapesium 
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Siswa menggambar satu atau dua buah trapesium serta menamai dan memberi simbol-simbol 

seperti a=alas, b=sisi atas, dan t=tinggi trapesium. Berikut merupakan hasil jawaban siswa pada 

aktivitas 1: 

 
 

Gambar 1.Siswa Menggambar Bangun Trapesium Sama Kaki 

 

 
 

Gambar 2.Siswa Menggambar Dua Bangun Trapesium Sama Kaki 

 

 
 

Gambar 3.Siswa Menggambar Dua Bangun Trapesium Siku-Siku 

 

Aktivitas 2: Memotong Trapesium dan Menyusunnya menjadi Bangun Datar Lain 

Siswa memotong dan merubah bentuk bangun trapesium tersebut menjadi bangun datar lain 

seperti persegi panjang, jajargenjang, dan segitiga. Berikut merupakan hasil jawaban siswa pada 

aktivitas 2: 

 
Gambar 4.Siswa Membagi Bangun Trapesium menjadi dua buah bangun segitiga 
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Gambar 5.Siswa Menyusun Bangun Trapesium menjadi Bangun Jajargenjang 

Gambar 6.Siswa Menyusun Bangun Trapesium menjadi Bangun Persegi Panjang 

Aktivitas 3: Menemukan Rumus Luas Trapesium dengan Pendekatan Luas Bangun Datar  Lain. 

Guru membimbing setiap kelompok dalam menemukan rumus luas trapesium dengan menanyakan 

kepada mereka bagian-bagian dari bangun datar yang mereka peroleh seperti panjang dan lebar 

pada persegi panjang, alas dan tinggi pada jajargenjang dan segitiga. Setiap kelompok diminta 

untuk mengaitkan setiap bagian-bagian dari ketiga bangun datar tersebut dengan bagian pada 

trapesium. Selanjutnya, setiap kelompok menemukan rumus luas trapesium berdasarkan luas 

bangun datar yang mereka peroleh. Berikut merupakan hasil jawaban siswa pada aktivitas 3: 

Gambar 7: Siswa Menemukan Rumus Luas Trapesium dengan Pendekatan Luas Segitiga 
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Gambar 8: Siswa Menemukan Rumus Luas Trapesium dengan Pendekatan Luas Jajargenjang 

Gambar 9: Siswa MenemukanRumus Luas Trapesium dengan Pendekatan Luas Persegi Panjang 

Pembahasan Hypothethical Learning Trajectory(HLT) 

Pembelajaran ini diawali dengan tanya jawab tentang cara menentukan luas-luas bangun datar 

seperti luas persegi panjang, luas jajargenjang, dan luas segitiga. Guru menanyakan bagaimana 

cara menentukan luas bangun datar tersebut. Secara keseluruhan siswa menjawab dengan 

mengatakan bunyi rumus masing-masing bangun datar. Peneliti menanya lagi, jika sudah tahu 

rumus maka bagaimana menentukan luas sebuah triplek yang berbentuk trapesium namun triplek 

tersebut terbelah menjadi dua buah segitiga. Hanya satu siswa yang menjawab dengan 

menjumlahkan luas dua buah bangun segitiga.  

Aktivitas pertama, siswa menggambar sebuah atau dua buah bangun trapesium dan menamai, serta 

memberi simbol pada trapesium seperti a=alas, b=sisi atas, dan t=tinggi trapesium. Setelah 

menggambar satu jenis trapesium, kemudian melakukan diskusi tentang cara mereka menamai dan 

memberi simbol. 

Guru : di bagian mana posisi simbol a dan b nya? 

Siswa : “a” di bawah bu, di alas. Kalau “b” di atas. 

Guru : Coba lihat gambar keduanya, benar “a”nya di bawah? 

Siswa : Benar bu, kan seperti gambar pertama. 

Guru : Yakin? 

Siswa : Eh salah bu, terbalik berarti. 

Guru : apanya yang terbalik?  

Siswa : (sambil menunjuk potongan karton) gambarnya sudah dibalik, yang bawah jadi ke 

atas. 

  Berarti “a” pada gambar kedua posisinya di atas bu. 

Guru : Nah, berarti sudah paham ya posisi simbolnya kalau gambarnya dibolak-balik 

Siswa : Sudah bu. 

Berdasarkan hasil diskusi di atas, sebelum kegiatan ujicoba siswa belum mengetahui makna dari 

posisi sebuah simbol sehingga jika bangun datar berubah posisi maka simbolnya juga ikut 

berubah. Namun setelah siswa melakukan aktivitas menggambar bangun trapesium dan memberi 

simbol, siswa menyadari bahwa posisi gambar mempengaruhi perubahan simbol. Pada aktivitas 

ini, hanya dua kelompok dari tujuh kelompok yang melakukan kekeliruan pada posisi simbol. 

Setelah siswa memahami posisi simbol dari gambar trapesium, guru melanjutkan aktivitas kedua 

yaitu memotong trapesium dan menyusun potongan-potongannya menjadi bangun datar lain. 

Berikut hasil diskusi dengan salah satu kelompok saat menyusun potongan karton. 

Guru : Coba perhatikan susunan hasil potongan trapesium kalian, ada berapa trapesium? 

Siswa : (Memperhatikan Gambar) ada dua bu. 

Guru : Bangun apa yang terbentuk setelah disusun? 

Siswa : Ketika disusun berbentuk jajargenjang bu. 

Guru : Mengapa bisa begitu? Bagaimana caranya? 
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Siswa : Trapesiumnya kami bedakan warnanya bu, kemudian yang satunya kami balik 

Guru : Berarti kamu menemukan bentuk bangun datar lain berbentuk apa? 

Siswa : Jajargenjang bu. 

Guru : Iya, benar. 

Pada aktivitas kedua ini, umumnya siswa mencoba-coba saat menyusun potongan-potongan 

bangun trapesium sehingga jika mereka tidak memahami konsep bangun datar lain maka mereka 

akan mengalami kesulitan saat menyusun. Contohnya dua buah bangun trapesium jika sisi alasnya 

pada segitiga samakaki dihimpitkan akan berbentuk bangun segienam. Secara umum, keseluruhan 

kelompok melakukannya dengan benar. Hanya saja membutuhkan sedikit waktu untuk mencoba-

coba sehingga membentuk bangun datar lain. Hal ini dikarenakan pembelajaran selama ini tidak 

ada aktivitas menyusun potongan-potongan suatu bangun datar dalam menemukan rumus luas 

bangun datar tertentu sehingga ide siswa dalam membolak-balikkan posisi belum muncul. Pada 

aktivitas ini diperoleh dua kelompok menemukan bentuk persegi panjang, dua kelompok 

menemukan bentuk segitiga, dan tiga kelompok menemukan bentuk jajargenjang.  

Aktivitas ketiga yaitu menemukan rumus luas trapesium dengan pendekatan bangun datar lain. 

Guru membimbing siswa dan melakukan diskusi pada salah satu kelompok yang mengalami 

kendala saat menemukan rumus luas trapesium. 

Guru : Bagaimana cara menentukan rumus trapesiumnya? 

Siswa : (diam dan bingung)  

Guru : Trapesium warna apa yang mau dicari luasnya? 

Siswa : warna Pink bu. 

Guru : Kalau Jajargenjang itu ibarat kue, berarti warna pink itu berapa kali jajargenjang? 

Siswa : Setengah bu. 

Guru : Iya, berarti luas trapesiumnya bagaimana? 

Siswa : setengah dari luas jajargenjang bu. 

Guru : iya benar. Lanjutkan apa rumus luas jajargenjang dan sesuaikan dengan gambar. 

Pada aktivitas menemukan rumus luas trapesium, sebelumnya siswa masih bingung untuk apa 

disusun menjadi bangun datar lain. Namun setelah melakukan aktivitas ini, siswa barulah 

mengetahui hubungan antara luas trapesium dengan luas bangun datar lain yang mereka peroleh di 

mana rumus yang turunkan dari bangun datar lain seperti persegi panjang, jajargenjang, dan 

segitiga tidak lain adalah rumus luas trapesium.  

Berdasarkan hasil ujicoba pada ketiga aktivitas di atas, aktivitas-aktivitas siswa yang terjadi 

selama proses ujicoba sesuai dengan HLT yang telah dirangcang. Oleh karena itu, HLT yang telah 

direvisi merupakan suatu teori lokal atau disebut lintasan belajar  yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam menemukan rumus luas trapesium. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Aklimawati (2015); Utari, Putri, & Hartono (2015); serta Harini 

& Rosyidi (2016) di mana lintasan belajar yang dihasilkan dapat memudahkan siswa dalam 

memahami konsep tertentu.  

Kesimpulan 
Hasil penelitian ini adalah lintasan belajar yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

menemukan rumus luas trapesium yang terdiri dari tiga aktivitas. Aktvitas pertama adalah 

menggambar bangun trapesium yang bertujuan sebagai langkah awal dalam menemukan rumus 

luas trapesium dengan memilih bentuk trapesium yang pernah dijumpai dalam kehidupan siswa. 

Aktivitas kedua adalah memotong bangun trapesium dan menyusun kembali menjadi bangun datar 

yang lain. Aktivitas ketiga adalah Menemukan luas trapesium dengan menggunakan pendekatan 

bangun datar lain seperti luas persegi panjang, luas segitiga, atau luas jajargenjang. Ketiga 

aktivitas tersebut dilakukan secara berurutan karena aktivitas pertama mempengaruhi aktivitas 
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selanjutnya. Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh selama ujicoba di lapangan telah maksimal 

dan meningkat dari sebelumnya. 
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Abstrak.Kemampuan penalaran  matematis merupakan salah satu aspek yang 

penting dalam pembelajaran matematika, namun masih menunjukkan kesenjangan 

antara tujuan pembelajaan matematika yang diharapkan dengan kenyataan. Siswa 

tidak mampu mengambil informasi penting yang ada pada soal, tidak mampu 

menghubungkan informasi-informasi tersebut, tidak mampu menarik kesimpulan 

dari data yang diberikan, dan tidak bisa meniru pola yang sudah ada. Kondisi ini 

perlu mendapat perhatian guru karena tanpa memiliki kemampuan penalaran siswa 

tidak bisa mengerti materi matematika seutuhnya dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan nyata. Siswasangat membutuhkan suatu model pembelajaran yang 

menuntun mereka untuk mencapai kemampuan penalaran yang memuaskan pada 

materi Phytagoras sehingga dapat membuat mereka memiliki kemampuan bernalar. 

Untuk itu guru perlu menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan penalaran mereka, yaitu dengan menerapkan suatu model 

pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar, bekerja secara berkelompok 

untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata  yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Base Learning (PBL). Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran 

Matematis siswa dalam menemukan konsep dari suatu teorema Pythagoras dengan 

model pembelajaran (PBL) Berbantuan Software Geogebra. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas VIII-2  SMPN 17 Banda Aceh yang  terdiri dari 25 siswa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes Penalaran matematis. Pada 

penelitian ini  dapat disimpulkan kemampuan penalaran matematis siswa melalui 

model PBL berbantuan software geogebra berada pada kategori baik.. Hal ini 

dikarenakan inti dari pembelajaran  PBL adalah suatu pendekatan yang 

menggunakan dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang 

cara berpikir kritis sehingga memiliki keterampilan memecahkan masalah. 

Keterampilan pemecahan masalah itulah yang nanti akan mengasah kemampuan 

bernalar siswa. Selain pemilihan model pembelajaran yang tepat, guru juga harus 

mampu menggunakan kemajuan teknologi untuk menciptakan kondisi agar siswa 

memiliki penalaran dalam belajar matematika 

Kata kunci:Penalaran matematis, problem based learning, geogebra, pythagoras 

Pendahuluan 
Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, dari tingkat 

sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi pada berbagai jurusan. Sesuai dengan Kemdikbud 

(2013), salah satu fungsi dan tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk 

meningkatkan kemampuan siswa yang menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan scientific (ilmiah). Dalam pembelajaran matematika 

kegiatan yang dilakukan agar pembelajaran bermakna yaitu mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta.  

mailto:siti.rh@mhs.unsyiah.ac.id
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Menurut NCTM (2000), salah satu Tujuan pembelajaran matematika diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis (mathematical reasoning) . Shadiq (2009) 

mengungkapkan bahwa bernalar merupakan suatu seni pemecahan masalah yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan kehidupan ini. Siswa dianggap sudah memiliki penalaran matematis 

jika mereka telah memiliki beberapa indikator tertentu. Menurut Soemarmo (2017), penalaran 

matematis merupakan satu penarikan kesimpulan dengan menggunakan pemikiran tingkat 

tinggi.Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, siswa masih kesulitan dalam membangun atau 

mengkonstruk konsep materi yang disajikan. Guru cenderung memberikan pembelajaran langsung 

sehingga siswa tidak terlatih untuk bernalar, melalui kegiatan observasi, eksperimen dan 

mengeneralisasi.  

Menurut Shadiq (2016) kemampuan penalaran merupakan syarat cukup untuk dapat menguasai 

matematika karena matematika merupakan suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir dan 

sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK. 

Model pembelajaran yang dibutuhkan dalam penalaran matematika adalah pendekatan yang dapat 

merangsang daya nalar siswa melalui masalah yang ada di sekitar siswa. Model yang memberikan 

kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir mengajukan dugaan melalui masalah 

kontekstual, melihat pola melalui pemodelan dan menarik kesimpulan dari pernyataan matematika. 

Siswasangat membutuhkan suatu model pembelajaran yang menuntun mereka untuk mencapai 

kemampuan penalaran yang memuaskan pada materi bangun datar sehingga dapat membuat 

mereka memiliki kemampuan bernalar. Menurut Rahman (2013), tugas guru bukan hanya 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guru juga bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Untuk itu guru perlu 

melaksanakan suatu model pembelajaran yang dapat  meningkatkan penalaran mereka, yaitu 

dengan menerapkan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar, bekerja 

secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata  misalnya dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL. 

Adapun langkah – langkah pembelajaran Problem Based Learning (PBL) diataranya: 

mengorientasi siswa terhadap masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membantu 

penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan artefak (Hasil Karya) dan 

mempamerkannya, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah : 

Bagaimana penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada materi Phytagoras di Kelas 

VIII SMPN 17 Banda Aceh?. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: mengetahui bagaimana 

penalaran siswa tentang materi Phytagoras dengan menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL) 

Metode 
Penelitian ini melibatkan siswa kelas VIII-2 SMPN 17 Banda Aceh yang berjumlah 25 orang, 

dilaksanakan 1 kali pertemuan. Adapun instrumen yang digunakan adalah LKPD untuk kelompok 

dan test kemampuan penalaran matematis siswa. Untuk mengukur penalaran matematis siswa yang 

telah ditentukan Indikator Penalaran Matematis dengan Skor yang telah ditentukan.  
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Tabel 1. Kriteria Penskoran Penalaran Matematis Berdasarkan Indikator 

Indikator Penalaran 

Matematis 
Respon terhadap masalah Skor 

Menyajikan pernyataan 

matematika secara 

lisan, tertulis, gambar, 

dan diagram 

1. Tidak ada jawaban 0 

2. Tidak menyajikan pernyataan matematika baik secara

tertulis, gambar, ataupun diagram dan melakukan

perhitungan tetapi salah

1 

3. Tidak menyajikan pernyataan matematika baik secara

tertulis, gambar, ataupun diagram tetapi melakukan

perhitungan dengan benar

2 

4. Menyajikan pernyataan matematika baik secara tertulis,

gambar, ataupun diagram dan melakukan perhitungan

tetapi salah

3 

5. Menyajikan pernyataan matematika baik secara tertulis,

gambar, ataupun diagram dan melakukan perhitungan

dengan benar

4 

Menarik kesimpulan, 

menyusun bukti, 

memberikan alasan 

atau bukti terhadap 

beberapa solusi 

1. Tidak ada jawaban 0 

2. Tidak menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan

alasan atau bukti terhadap beberapa solusi dan melakukan

perhitungan tetapi salah

1 

3. Tidak menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan

alasan atau bukti terhadap beberapa solusi dan melakukan

perhitungan dengan benar

2 

4. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan

atau bukti terhadap beberapa solusi dan

melakukanperhitungan tetapi salah

3 

5. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan

atau bukti terhadap beberapa solusi dan melakukan

perhitungan dengan benar

4 

Menarik kesimpulan 

dari pernyataan 

1. Tidak ada jawaban 0 

2. Tidak menarik kesimpulan dari pernyataan dan melakukan

perhitungan tetapi salah
1 

3. Tidak menarik kesimpulan dari pernyataan dan melakukan

perhitungan dengan benar
2 

4. Menarik kesimpulan dari pernyataan dan melakukan

perhitungan tetapi salah
3 

5. Menarik kesimpulan dari pernyataan dan melakukan

perhitungan dengan benar
4 

Menentukan pola atau 

sifat dari gejala 

matematis untuk 

membuat generalisasi 

1. Tidak ada jawaban 0 

2. Tidak menentukan pola atau sifat dari gejala matematis

untuk membuat generalisasi dan memberikan perhitungan

tetapi salah

1 

3. Tidak menentukan pola atau sifat dari gejala matematis

untuk membuat generalisasi dan memberikan perhitungan

dengan benar

2 

4. Menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk

membuat generalisasi dan memberikan perhitungan tetapi

salah

3 

5. Menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk

membuat generalisasi dan memberikan perhitungan

dengan benar

4 
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Tabel 2. Indeks Kategori 

Nilai (%) Kategori 

81 – 100 Sangat Baik 

61 – 80 Baik 

41 – 60 Cukup 

21 – 40 Buruk 

0 – 20 Sangat Buruk 

 

Tes kemampuan penalaran  matematis dianalisis berdasarkan rubrik penskoran yang disusun oleh 

peneliti yang telah dimodifikasi. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Setelah dilakukan pembelajaran model Problem Based Learning (PBL) dengan berbantuan 

software geogebra di kelas VII SMP Negeri 17 Banda Aceh diperoleh hasil sebagai berikut 

 

Tabel 2. Hasil respon terhadap masalah berdasarkan indikator penalaran matematis 

Respon terhadap masalah berdasarkan indikator penalaran matematis Skor 

Menyajikan pernyataan matematika baik secara tertulis, gambar, ataupun diagram 

dan melakukan perhitungan tetapi salah 
75% 

Tidak menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

beberapa solusi dan melakukan perhitungan dengan benar 
50% 

Menarik kesimpulan dari pernyataan dan melakukan perhitungan dengan benar 100% 

Menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi dan 

memberikan perhitungan tetapi salah 
75% 

Dari tabel di atas terlihat bahwa kemampuan penalaran matematis siswa pada pembelajaran 

dengan berbantuan software geogebra memperoleh skor 75%. Dalam hal ini indikator pada 

menarik kesimpulan dari pernyataan memperoleh skor tertinggi, yaitu siswa bisa menarik 

kesimpulan dan melakukan perhitungan dengan benar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Herman (2007) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan kemampuan 

penalaran matematis pada siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Selain itu pada penelitian 

Mikrayanti (2016) di peroleh adanya peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan Problem Based Learning (PBL).Langkah langkah 

Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fase 1: Mengorientasikan Siswa pada Masalah 

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan 

dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan ini sangat penting di mana guru harus menjelaskan 

dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh siswa. serta dijelaskan bagaimana guru akan 

mengevaluasi proses pembelajaran. Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam proses ini yaitu 

yang pertama Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, 

tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana 

menjadi siswa yang mandiri, yang kedua yaitu Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak 

mempunyai jawaban mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai 

banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan, yang ketiga yaitu Selama tahap penyelidikan, 

siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi, yang keempat yaitu Selama 

tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka 

dan penuh kebebasan. 
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Fase 2: Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 

Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga 

mendorong siswa belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan 

kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran 

dengan membentuk kelompok-kelompok siswa dimana masing-masing kelompok akan memilih 

dan memecahkan masalah yang berbeda. 

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik 

penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni 

pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. 

Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru 

harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun 

aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah 

agar peserta didik mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide 

mereka sendiri. 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artefak (Hasil Karya) dan Mempamerkannya 

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran. Artefak lebih 

dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan 

pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan 

pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artefak sangat 

dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dan 

guru berperan sebagai organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan 

siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan 

umpan balik.Setelah kegiatan menyelesaikan LKS selesai mereka kerjakan. Selanjutnya peneliti 

meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompoknya. Beberapa 

kelompok sangat antusias ingin memperesentasikan hasil kegaitan kelompoknya karena ada hadiah 

yang akan diberikan apabila mampu mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik. 

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka 

sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru 

meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses 

kegiatan belajarnya. Pada akhir pembelajaran, siswa dan guru peneliti mengambil kesimpulan 

tentang konsep dari suatu rumus pythagoras yang diperoleh hari itu.  

Berdasarkan hasil ujicoba di kelas untuk mengetahui penalaran matematis siswa dalam 

menyelesaikan permasalaham pada LKPD dengan materi Pythagoras dilakukan melalui 

pendekatan Problem Based Learning diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Penilaian kinerja peserta didik.

Pada penilaian kinerja ini, peserta didik diminta untuk unjuk kerja atau mendemonstrasikan

kemampuan melakukan tugas-tugas tertentu, seperti menulis karangan, melakukan suatu

eksperimen, menginterpretasikan jawaban pada suatu masalah, memainkan suatu lagu, atau

melukis suatu gambar.

2. Penilaian potensi belajar.

Penilaian yang diarahkan untuk mengukur potensi belajar peserta didik yaitu mengukur

kemampuan yang dapat ditingkatkan dengan bantuan guru atau teman-temannya yang lebih

maju. PBL yang memberi tugas-tugas pemecahan masalah memungkinkan peserta didik

untuk mengembangkan dan mengenali potensi kesiapan belajarnya.

3. Penilaian usaha kelompok.

Menilai usaha kelompok seperti yang dlakukan pada pembelajaran kooperatif dapat

dilakukan pada PBL. Penilaian usaha kelompok mengurangi kompetisi merugikan yang
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sering terjadi, misalnya membandingkan peserta didik dengan temannya. Penilaian dan 

evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah adalah menilai pekerjaan 

yang dihasilkan oleh peserta didik sebagai hasil pekerjaan mereka dan mendiskusikan hasil 

pekerjaan secara bersama-sama. 

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap siswa dalam pembelajaran selama satu kali tatap 

muka dinyatakan dengan persentase. Data tersebut secara singkat disajikan dalam tabel, dan 

diperoleh hasil bahwa kemampuan penalaran matematika siswa dalam kelompok ketika 

menyelesaikan soal individu pada materi Teorema Pythagoras di kelas VIII-2 dengan  skor 

maksimal adalah 27 Soal nomor 1 dapat menyelesaikan soal dengan baik yaitu semua indikator 

dalam soal tersebut dapat terselesaikan dengan baik, kemudian pada soal nomor 2 dimana  terlihat 

sparsial pada muhammad Nailul kiram kurang baik, kemudian pada soal nomor 3 siswa tersebut 

tidak menyelesaikan soal secara keseluruhan tetapi selebihnya dapat menyelesaiakan dengan baik 

sesuai dengan indikator yang ditentukan. Ketercapaian tujuan pembelajaran dari model 

pembelajaran Problem based Learning (PBL) yaitu siswa dapat menemukan secara langsung 

pembuktian teorema Pythagoras dan siswa dapat menalar suatu pola bilangan yang terjadi secara 

langsung pada teorema Phytagoras apabila salah satu sisinya belum diketahui. 

Kesimpulan 
Penerapan model Problem Based learning pada materi teorema Pythagoras  jika dipandang dari 

segi ketercapaian tujuan belajar bisa dikategorikan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi 

dilihat dari respon siswa bahwa menurut mereka pertanyaan di LKPD terlalu rumit bagi mereka. 

Salah satu yang menjadi kendala berikutnya adalahsiswa masih belum terlalu paham dengan 

materi Teorema Pythagoras. Walaupun siswa mampu menjawab LKS dengan baik, namun LKPD 

yang diselesaikan tersebut dengan adanya arahan dan bimbingan dari guru. 
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Abstrak. Pemahaman konsep adalah tolak ukur siswa dapat melanjutkan ke tahapan 

selanjutnya dalam proses pembelajaran dan tahapan berfikir Van Hiele merupakan 

solusi yang baik untuk mengarahkan siswa pada konsep geometri yang sebenarnya. 

Tahapan berfikir Van Hiele mengkhususkan diri pada pengajaran geometri. Ada tiga 

unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan 

metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, akan 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahapan berpikir yang lebih 

tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan 

pemahaman konsep geometri siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Langsa melalui 

tahapan berfikir Van Hiele. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian quasi 

eksperimen. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian One Group Pretest-

Posttest Desaign. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 8 Langsa. Sampel diambil dengan menggunakan tehnik simple random 

sampling dan siswa kelas VIII I terpilih sebagai kelas sampel. Instrumen penelitian 

ini yaitu tes kemampuan pemahaman konsep. Tes ini disusun berbentuk uraian yang 

terdiri dari 6 soal. Dari hasil perhitungan persentase pemahaman konsep geometri 

siswa menunjukan peningkatan sebesar    . Hasil analisis data diperoleh 

bahwa               yaitu      > 2.08, hal ini berarti Ho ditolak dan 

mengakibatkan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan pemahaman konsep geometri siswa melalui tahapan berfikir van hiele 

di SMP Negeri 8 Langsa. 

Kata kunci: Tahapan berfikir van hiele, kemampuan pemahaman konsep dan 

geometri. 

Pendahuluan 
Salah satu cabang dari ilmu matematika adalah geometri. Geometri  merupakan cabang 

matematika yang mempelajari tentang bentuk ruang, komposisi beserta sifat-sifatnya, ukuran-

ukurannya dan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Ada dua tujuan pembelajaran 

geometri, mengembangkan logikakemampuan berpikir kritis dan mengembangkan intuisi spasial 

yang mengacubagaimana satu ruang pandangan dan daerah di dunia nyata (Halim, dkk, 

2013).Geometri  memiliki  kaitan dengan bangun ruang dan benda-benda yang ada di kehidupan 

sehari-hari. Dan pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipelajari 

siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain karena geometri juga dapat diterapkan di 

cabang-cabang lain matematika. Misalnya, geometri diterapkan dalam mata pelajaran lain seperti 

gambar teknik, geometri menggambar dan sebagainya. 

Namun dalam beberapa tahun terakhir, materi geometri kurang begitu berkembang. Madja dalam 

Abdussakir (2013) mengemukakan bahwa kemampuan berfikir geometri siswa kurang memuaskan 

jika dibandingkan dengan materi matematika lainnya. Kesulitan siswa dalam memahami konsep-

konsep geometri terutama pada konsep bangun ruang. Hal ini dikarenakan beberapapenyebab 

diantaranya seperti disebutkan Khotimah (2013) yaitu, (1) Keterampilan siswa dalam menggambar 

dan mempergunakan alat-alat untuk menggambar bangun-bangun ruang tiga dimensi masih 

mailto:Pns98504@gmail.com
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rendah. (2) Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa masih kurang memuaskan. (3) 

Sebagian siswa hanya mengandalkan hafalan tanpa memahami konsep sehingga melakukan 

kesalahan dalam soal. (4) Materi prasyarat diantaranya adalah garis lurus, sudut, luas bangun 

datar, trigonometri dan syarat-syarat berlakunya teorema Phytagoras belum dikuasai oleh sebagian 

siswa. 

Berbicara geometri tentunya akan adil jika mengikutsertakan Van Hiele. Van Hiele merupakan 

seorang tokoh yang mengkhususkan dirinya dalam teori –teori berfikir demi kelangsungan 

pembelajaran geometri yang selanjutnya dikenal dengan tahapan berfikir Van Hiele. Didalam 

tahapan berfikir Van Hiele, ada tiga unsur utama dalam pengajaran geometri yaitu waktu, materi 

pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, akan 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi.  

Tahapan berfikir Van Hiele merupakan solusi yang baik untuk mengarahkan siswa pada konsep 

geometri yang sebenarnya. Tahapan berfikir Van Hiele lebih menekankan pada pemahaman 

konsep, dikarenakan materi yang dijelaskan yaitu geometri bersifat abstrak. Dan hal ini diperkuat 

oleh  penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman konsep 

geometri siswa dapat ditingkatkan salah satunya melalui pembelajaran dengan tahapan berfikir 

Van Hiele (Epon, 2010). 

Menurut salah satu guru matematika di SMP Negeri 8 Langsa ditemukan fakta bahwa guru sering 

merasa bingung mengapa siswa saat diberi penjelasan tentang materi yang dianggap masih level 

rendah saja siswa sudah tidak memahaminya sehingga menyebabkan hasil belajar geometri siswa 

sangat jauh dari KKM. Ternyata yang menyebabkan itu adalah kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa masih kurang. Dan menurut Van Hiele seorang siswa yang berada pada tingkat 

berfikir yang lebih rendah tidak mungkin dapat mengerti atau memahami materi yang berada pada 

tingkat yang lebih tinggi dari siswa tersebut. Seandainya siswa dipaksakan untuk memahaminya, 

siswa itu baru bisa memahami melalui hafalan saja bukan melalui pengertian. Untuk mendapatkan 

hasil yang diinginkan yaitu siswa memahami geometri dengan pengertian atau konsep, kegiatan 

belajar siswa harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa atau disesuaikan dengan 

tahap berpikirnya. Dengan demikian siswa dapat memperkaya pengalaman dan berpikirnya.  

Pemahaman merupakan aspek yang fundamental dalam belajar dan setiap pembelajaran 

matematika seharusnya lebih memfokuskan untuk menanamkan konsep berdasarkan pemahaman. 

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau suatu tindakan. Sedangkan 

konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Jadi, Pemahaman 

konsep (Herman, 1990) merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan mengartikan suatu konsep 

atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Sedangkan pemahaman konsep matematika 

merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan mengartikan konsep-konsep atau kategori 

matematika. Dalam pembelajaran matematika, pemahaman sudah seharusnya ditanamkan kepada 

setiap siswa oleh guru sebagai pendidik. Karena tanpa pemahaman, siswa tidak bisa 

mengaplikasikan prosedur, konsep, ataupun proses. Matematika akan dimengerti dan dipahami 

apabila siswa dalam belajarnya terjadi kaitan antara informasi yang diterima dengan jaringan 

representasinya. Siswa dikatakan memahami bila mereka bisa mengkonstruksi makna dari pesan-

pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan (verbal) ataupun grafis (non verbal).   

Noraini Idris menyatakan ciri-ciri yang menunjukkan kepahaman siswa terhadap sesuatu, yaitu: 

dapat menerangkan., dapat menggunakan dalam situasi lain, dapat memberi anggaran untuk 

menyimak kesesuaian jawaban, dapat menyelesaikan soal. Hal tersebut juga sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tentang indikator-indikator pemahaman 

konsep, yaitu :1) Menyatakan ulang suatu konsep, 2) Mengklarifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu, 3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep, 4) Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematika, 5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu 
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konsep. Ada tiga macam pemahaman yang berlaku umum; pertama pemahaman terjemahan, yakni 

kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kedua pemahaman penafsiran, 

misalnya memahami grafik, menghubungkan dua konsep yang berbeda, membedakan yang pokok 

dan yang bukan pokok. Ketiga pemahaman ekstrapolasi, yakni kesanggupan melihat dibalik yang 

tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu, atau memperluas wawasan. 

Menurut pandangan Van Hiele (dalam Mimis, 2014), pembelajaran geometri hanya efektif apabila 

sesuai  dengan struktur kemampuan berfikir siswa. Hasil belajar dapat diproses melalui 5 (lima) 

tahap, yang sekaligus sebagai tujuan pembelajaran. 5 (lima) tahap pembelajaran itu dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Tahap 1 (Information), Tahap 2 (Orientasi terarah), Tahap 3 (Uraian), 

Tahap 4 (Orientasi bebas), Tahap 5 (Integrasi).Penelitian yang dilakukan Van Hiele melahirkan 

beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami 

geometri. Van Hiele menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri yaitu: Tahap 

pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan.  

Lima Tahap Pemahaman Geometri: 

1. Tahap Pengenalan Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri seperti

bola, kubus, segitiga, persegi dan bangun-bangun geometri lainnya.

2. Tahap Analisis Bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat dari bangun

bangun geometri, tidak demikian pada tahap Analisis. Pada tahap ini anak sudah dapat

memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri.

3. Tahap Pengurutan Pada tahap ini pemahaman siswa terhadap geometri lebih meningkat lagi

dari sebelumnya yang hanya mengenal bangun-bangun geometri beserta sifat-sifatnya, maka

pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun

geometri dengan bangun geometri lainnya.

4. Tahap Deduksi Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil

kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus.

5. Tahap Keakuratan Tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri

adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan

dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian.

Tahapan berfikir Van Hiele yang digunakan peneliti adalah mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 saja 

karena berdasarkan observasi diketahui bahwa tahap berfikir anak dilapangan masih  tergolong 

menengah ke bawah sehingga akan sulit untuk anak mencapai tahap  yang lebih tinggi yaitu tahap 

deduksi dan tahap akurasi. 

Metode 
Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian quasi eksperimen. Penelitian ini akan menggunakan 

rancangan penelitian One Group Pretest-Posttest Desaign. 

Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

O1 X O2 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan/dilakukan di SMP Negeri 8 Jln. Hamzah Fanzuri Kp.Seulalah, 

Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, dan dengan waktu penelitian pada semester genap tahun ajaran 

2016-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Langsa. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII I SMP Negeri 8 Langsa sampel ini 

diambil dengan menggunakan tehnik simple random sampling yaitu teknik sampling yang 

dilakukan secara acak dengan menggunakan undian. Data dalam penelitian ini akan diperoleh 

dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa tes kemampuan pemahaman konsep. Tes 

ini disusun berbentuk uraian yang terdiri dari 6 soal. 
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Uji Gain digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Pengolahan data kuantitatif 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik terhadap nilai pretes, nilai postes dan indeks gain. 

Indeks gain digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Rumus  gain ternormalisasi 

yang dikemukakan oleh Meltzer sebagai berikut: 

  = 
                         

                                 
 

 

Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman konsep geometri setelah penerapan 

Tahapan Berfikir Van Hiele dapat dilihat melalui persentase peningkatan pemahaman konsep 

geometri adalah sebagai berikut: 

%Peningkatan = 
                    

          
      

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus statistik yang sesuai. Untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan penulis menggunakan statistik uji –t yaitu: 

  
  

 
   

 

      

 

Adapun hipotesis statistik yang diuji adalah: 

          : Tidak terdapatpeningkatan pemahaman konsep geometri siswa kelas VIII SMP 

Negeri 8 Langsa melalui tahapan berfikir Van Hiele  

          : Terdapat peningkatan pemahaman konsep geometri siswa kelas VIII SMP Negeri 8 

Langsa melalui tahapan berfikir Van Hiele. 

 

Hasil dan Pembahasan 
A. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Langsa pada tanggal 20 s/d 28 April 2017. Penelitian 

ini untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep geometri siswa kelas VIII 

SMP Negeri 8 Langsa melalui tahapan berfikir Van Hiele. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan seperangkat tes kemampuan pemahaman konsep sebagai alat ukur yang terdiri dari 

dua bagian tes yaitu tes awal (pretest) untuk mendapatkan data siswa sebelum menerapkan tahapan 

berfikir Van Hiele dan tes akhir (postest) untuk mendapatkan data pemahaman konsep geometri 

siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Langsa setelah menerapkan tahapan berfikir Van Hiele. 

 

1. Analisis Deskriptif Kemampuan Awal Siswa 

Test kemampuan awal dilaksanakan sebelum dilakukan perlakuan pada materi prisma dan limas. 

Perhitungan data secara lengkap dari hasil pretest diperoleh nilai rata-rata dari siswa yang 

berjumlah 22 adalah 50,5, ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan perlakuan tahapan berfikir 

Van Hiele pada materi prisma dan limas rata-rata siswa masih tergolong kurang baik. Standar 

deviasi sebelum dilakukan perlakuan tahapan berfikir Van Hiele adalah 7,4 dengan nilai siswa 

yang sangat beragam, dengan nilai maksimum 64 dan nilai minimumnya 40. Ini membuktikan 

bahwa pemahaman konsep siswa pada materi prisma dan limas masih kurang memuaskan yang 

mengakibatkan nilai siswa masih tegolong rendah dan sangat perlu dilakukan perbaikan. 

 

2. Analisis Deskriptif Kemampuan Akhir Siswa 

Setelah dilakukan postest didapatkan data siswa dengan perlakuan tahapan berfikir Van Hiele pada 

materi prisma dan limas. diperoleh nilai rata-rata dari siswa yang berjumlah 22 adalah 74.9, ini 

menunjukkan bahwa setelah dilakukan perlakuan tahapan berfikir Van Hiele pada materi prisma 

dan limas rata-rata siswa sudah baik. Standar deviasi setelah dilakukan  perlakuan tahapan berfikir 

Van Hiele adalah 7,9 dengan nilai siswa yang sangat beragam, dengan nilai maksimum 85 dan 
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nilai minimumnya 50. Ini membuktikan bahwa pemahaman konsep siswa pada materi prisma dan 

limas cukup memuaskan. 

Berdasarkan pembahasan nilai siswadiatas terlihat bahwa sebelum dilakukan perlakuan tahapan 

berfikir Van Hiele pada materi prisma dan limas bahwa rata-rata dari siswa yang berjumlah 22 

adalah 50,5, sedangkan setelah dilakukan perlakuan tahapan berfikir Van Hiele pada materi prisma 

dan limas adalah 74.9 ini berarti pemahaman konsep siswa meningkat, demikian juga standar 

deviasinya dari 7,4 meningkat menjadi 7,9. Nilai maksimum pada tahap pretest adalah 64 dan pada 

tahap postest nilai maksimum meningkat menjadi 85 sedangkan nilai minimum pada tahap pretest 

40 tetapi pada tahap postest nilai minimum menjadi 50. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep siswa pada materi prisma dan limas setelah postest mengalami peningkatan. 

a. Uji Normalitas

Berikut ditampilkan hasil perhitungan uji normalitas data pretest dan posttest pada tabel 1 dibawah 

ini:  

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest menggunakan lilifors 

Analisis N               Keterangan 

Pretest 22 0,1642 0,184 Normal 

Posttest 22 0,1023 0,184 Normal 

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa taraf (∝) = 0,05 diperoleh        <      , sehingga 

disimpulkan data hasil pretest dan posttest berdistribusi normal. Ini menunjukkan bahwa uji 

persyaratan pada penelitian ini dapat dilanjutkan. 

Hasil perhitungan uji gain disajikan pada tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Uji Gain 

Yang Dihitung Nilai Pretest Nilai Postest Gain Indeks Gain Kriteria 

Jumlah 104 120 16 0,4 Rendah 

Rata-rata 52 60 8 0,2 

Jumlah 1008 1527 519 10,5 Sedang 

Rata-rata 50,4 76,3 25,9 0,5 

Berdasarkan tabel 1 uji gain dapat dilihat bahwa pemahaman konsep geometri siswa mengalami 

peningkatan. Hasil data nilai siswa melalui tahapan berfikir Van Hiele menunjukan hasil yang 

baik, hal ini dibuktikan dengan indeks gain yang diperoleh dari 22 siswa 2 siswa yang mengalami 

peningkatan kriteria rendah selebihnya 20 siswa yang lain mengalami peningkatan kriteria sedang. 

Ini menunjukan pemahaman konsep geometri siswa sudah tergolong baik. 

b. Persentase Peningkatan Pemahaman Konsep Geometri

Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman konsep geometri siswa dapat dilihat 

berdasarkan persentase pemahaman konsep geometri berikut: 

%Peningkatan  = 
                    

          
      

 
         

    
      

 
    

    
      

     



272 

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pemahaman konsep geometri siswa menunjukan 

peningkatan sebesar    setelah dilakukan perlakuan tahapan berfikir Van Hiele pada materi 

prisma dan limas. 

Setelah dianalisis ternyata nilai t hitung adalah      . Hal ini dapat dikatakan bahwa      > 2.08 

yaitu               , hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan mengakibatkan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman konsep geometri melalui tahapan 

berfikir van hiele di SMP Negeri 8 Langsa. 

B. Pembahasan 

Tinggi rendahnya keberhasilan belajar siswa salah satunya dipengaruhi dari pemahaman konsep 

siswa. Rendahnya pemahaman konsep matematika khususnya geometri dikarenakan 4 faktor 

utama yaitu (1) Keterampilan siswa dalam menggambar dan mempergunakan alat-alat untuk 

menggambar bangun-bangun ruang tiga dimensi masih rendah. (2) Kemampuan pemahaman 

konsep matematika siswa masih kurang memuaskan. (3) Sebagian siswa hanya mengandalkan 

hafalan tanpa memahami konsep sehingga melakukan kesalahan dalam soal. (4) Materi prasyarat 

diantaranya adalah garis lurus, sudut, luas bangun datar, trigonometri dan syarat-syarat berlakunya 

teorema Phytagoras belum dikuasai oleh sebagian siswa. Dalam hal ini dhendaknya guru harus 

lebih selektif dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan berfikir siswa. 

Berdasarkan data yang telah diperiksa dan dianalisis, maka dapat dinyatakan bahwa pemahaman 

konsep geometri siswa melalui tahapan berfikir van hiele dikategorikan cukup baik dengan nilai 

rata-rata 74.9 dari 50.5. Kemudian perhitungan persentase pemahaman konsep geometri siswa 

menunjukan peningkatan sebesar    setelah dilakukan perlakuan tahapan berfikir Van Hiele 

pada materi prisma dan limas. Berdasarkan analisis data menggunakan uji-t yang diketahui 

        =     dan        = 0,08. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

       >      , sehingga hasil penelitian adalah Ha diterima dan H0 ditolak, yaitu “terdapat 

peningkatan pemahaman konsep geometri melalui tahapan berfikir Van Hiele di SMP Negeri 8 

Langsa" 

Siswa mendapatkan nilai posttest yang lebih tinggi daripada pretest. Siswa mampu menyelesaikan 

setiap butir soal materi prisma dan limas yang diberikan penulis dengan baik hal ini dikarenakan 

tahapan berfikir yang digunakan sesuai dengan tahapan berfikir siswa. Dan dalam pembelajaran ini 

siswa diberi kesempatan untuk lebih aktif dan diberi kebebasan untuk berfikir menyelesaikan soal 

sesuai dengan tahapan berfikir yang mereka miliki. Dengan demikian pembelajaran yang diberikan 

akan tersampaikan secara optimal kepada siswa. Alasan lain terjadinya peningkatan pemahaman 

konsep dikarenakan siswa terus berlatih tahap demi tahap menyelesaiakan soal yang ada, hal ini 

sesuai dengan pendapat Torndike tentang hukum belajar, yaitu law of exercise, artinya bahwa 

hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin erat, jikasering dilatih. Skiner 

berpandangan bahwa "belajar adalah suatu prilaku, pada saat orang belajar maka respon, 

pengetahuan dan nilainya menjadi lebih baik". Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah terjadinya 

proses belajar maka hasil belajar siswa juga mengalami suatu peningkatan ke taraf yang lebih baik. 

Dalam teori belajar  terdapat suatuperubahan tingkah laku sebagai hasil dari praktik tertentu atau 

pengalaman tertentu, ini sesuai dengan pendapat Torndike dan Skiner, yang mengatakan bahwa 

pembelajaran mereka berhubungan dengan rangsangan dan respon yang menghasilkan perubahan 

tingkah laku orang agar lebih baik inilah yang disebut pembelajaran.  

Siswa melakukan aktivitasnya dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Pembelajaran dilakukan dengan dua kali pertemuan. 

Pada pertemuan pertama siswa belum mampu menyatakan ulang konsep materi prisma dan limas, 

memberikan contoh dan bukan contoh, apalagi menyelesaikan soal materi prisma dan limas. 

Namun ketika peneliti menggunakan tahapan berfikir Van Hiele siswa mulai bersemangat dan 

mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung walaupun masih ada sebagian siswa yang belum 

peduli. Selanjutnya pada pertemuan kedua siswa lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Ketika 
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peneliti menggunakan tahapan berfikir Van Hiele seluruh siswa perhatiannya sudah fokus. Siswa 

mulai merasa senang dalam mengikuti pembelajaran dan jawaban siswa bervariasi dalam 

mengerjakan soal serta perubahan sangat baik dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua 

memberikan suatu pembuktian tahapan berfikir Van Hiele membuat pembelajaran siswa menjadi 

lebih efektif dan efisien. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pemahaman 

konsep geometri melalui tahapan berfikir Van Hiele di SMP Negeri 8 Langsa 

Kesimpulan 
Dari hasil perhitungan persentase pemahaman konsep geometri siswa menunjukan peningkatan 

sebesar    . Dan dari hasil analisis data diperoleh  hasil bahwa     > 0.08 yaitu         

      , hal ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan pemahaman konsep geometri melalui tahapan berfikir van hiele di SMP Negeri 8 

Langsa. Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan bebrapa hal 

sebagai berikut:dalam proses pembelajaran hendaknya guru melibatkan siswa untuk berperan 

aktif, sebelum menentukan strategi yang baik dalam pembelajaran guru harus mengenali 

karakteristik atau tahapan berfikir siswa terlebih dahulu., penerapan tahapan berfikir van hiele 

dapat dijadikan referensi bagi guru guna meningkatkan pemahaman konsep siswa. 
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Sepak Bola: Etnomatematika pada Anak Pesisir Langsa 

Wahyuni 

Email: ayu.kamar@iainlangsa.ac.id 

Abstrak.Etnomatematika merupakan penghubung antara matematika dengan 

budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan etnomatematika yang ada pada 

permainan sepak bola anak pesisir Langsa. Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian eksploratif, dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini  akan dilakukan di 

pesisir Kota Langsa provinsi Aceh, tepatnya di Kuala Langsa. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh anak pesisir Langsa yang berusia lima hingga dua belas 

tahun. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling insidental. 

Jadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelompok anak yang sedang 

bermain sepak bola di lapangan Sekolah Dasar Negeri 9 Langsa, pada sore hari. 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara, dan 

dokumentasi. Ketika anak bermain, tanpa mereka sadari mereka telah menggunakan 

ilmu yang ada dalam matematika. Salah satu bentuk etnomatematika pada 

permainan sepak bola adalah ketika anak membuat gawang dengan menggunakan 

satuan ukur telapak kaki dan kayu. Hal ini menunjukkan anak mampu melakukan 

pemodelan matematik, memahami konsep kesejajaran dan dapat berargumen. 

Temuan penelitian merekomendasikan etnomematika dapat dijadikan sebagai 

jembatan antara matematika formal dan informal.  

Kata kunci: Etnomatematika, anak pesisir 

Pendahuluan 
Pengajaran matematika seharusnya disesuaikan dengan budaya. Sehingga tidak adanya konflik, 

dimana terjadi ketidaksesuaian antara tradisi budaya yang dimiliki oleh anak yang mereka 

temukan di luar sekolah dengan apa yang mereka temukan di sekolah. Untuk itu diperlusuatu yang 

dapat menghubungkan antara matematika dengan budaya. Penghubung tersebut adalah 

Ethnomathematika. 

Etnomatematika terdiri dari dua kata, etno (etnis/budaya) dan matematika. Secara bahasa, awalan 

“ethno” diartikan Etno merupakan suatu kajian yang luas mengenai suatu kelompok yang dapat 

dikenali sebagai suatu budaya dengan jargon, kode, simbol dan cara berfikir dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan (d’Ambrosio, 1985).  Kata dasar “mathema” cenderung berarti menjelaskan, 

mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, 

menyimpulkan, dan pemodelan.  Akhiran “tics“ berasal dari techne, dan bermakna sama seperti 

teknik. Itu berarti bahwa dalam ethnomathematics, matematika terkait dengan budaya. Aceh 

memiliki beragam budaya dan karakter yang tidak bisa terlepas dari budaya. Nilai-nilai budaya itu 

sendiri pastinya tidak terlepas dari budaya itu sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(1988 : 149), disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat.  Sedang 

kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, 

kesenian dan adat istiadat.  

Menurut  Spradley (1997 : 3) ethnografi merupakan bagian dari antropologi dalam 

mendiskripsikan dan menganalisis kebudayaan, yang tujuan utamanya adalah memahami 

pandangan (pengetahuan) dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari (tingkah laku) guna 

memahami pandangan masyarakat yang diteliti. Menurut D’Ambrosio (1985: 45) 

Ethnomathematics adalah studi tentang matematika yang memperhitungkan pertimbangan budaya 

di mana matematika muncul dengan memahami penalaran dan sistem matematika yang mereka 

gunakan. Kajian etnomatematika dalam pembelajaran matematika mencakup segala bidang: 

mailto:ayu.kamar@iainlangsa.ac.id
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arsitektur, tenun, jahit, pertanian, hubungan kekerabata, ornamen, dan spiritual dan praktik 

keagamaan sering selaras dengan pola yang terjadi di alam atau memerintahkan sistem ide-ide 

abstrak. Ethnomatematika dapat dijadikan suatu program yang relevan dengan kurikulum sehingga 

dapat membangun pengetahuan  sesuai dengan kebutuhan dan budaya siswa yang ada 

dilingkungannya (Rosa & Orey, 2011). Dengan demikian,  ethnomatematika dapat diartikan 

dengan keterlibatannya beragam budaya yang ada di masyarakat dalam keseluruhan matematika. 

Studi ethnomatematika, tidak hanya mengungkapkan keangkuhannya matematika, tetapi 

menekankan kompleksitas dari setiap sistem dengan berbagai praktik yang muncul dan digunakan 

dalam konteks sosio – kultural dan historis yang spesifik (Fran & Kerkhove, 2010).  Matematika 

tidak dapat berdiri sendiri, karena matematika merupakan aktivitas dari seseorang atau kelompok. 

Setiap aktivitas matematika melibatkan manusia baik secara langsung maupun tidak (Wedege, 

2010). Kajian Ethnomatematika dapat memberi pemahaman kepada kita tentang bagaimana 

gagasan matematis dihasilkan dan bagaimana gagasan tersebut berevolusi melalui sejarah umat 

manusia (Silva, 2013). Oleh karena itu fokus pada penelitian ini bukan pada pengetahuan 

matematika yang dimiliki oleh seorang individu, melainkan untuk mengetahui matematika yang 

ada pada individu tersebut khususnya pada permainan sepak bola anak pesisir Langsa. 

Metode 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi yaitu pendekatan empiris dan teoritis yang 

bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan 

penelitian lapangan (fieldwork) yang intensif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak pesisir Langsa yang berusia lima hingga dua 

belas tahun. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling insidental. 

Sampling insidental adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang 

secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila 

dipandang orang tersebut yang ditemui cocok sebagai sember data. Jadi yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah kelompok anak yang sedang bermain sepak bola di lapangan Sekolah 

Dasar Negeri 9 Langsa, pada sore hari. Kelompok anak tersebut berjumlah sepuluh orang. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah (1) mengorganisikan seluruh data dan gambaran 

yang menyeluruh tentang ethnomatematika pada anak pesisir Langsa, (2) membaca seluruh 

informasi dan memberi tanda berupa kode, (3) menemukan dan mengelompokkan makna 

pernyataan yang dirasakan responden dengan horizonaliting, (4) menguraikan berbagai peristiwa 

yang diteliti, (5) peneliti memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi fenomena yang 

diteliti dan mendapat makna pengalaman responden mengeni fenomena tersebut, dan  (6) 

membuat pengalaman dari setiap partisipan kemudian menuliskan gabungan dari gambaran 

tersebut.  

Hasil Penelitian 
Sepakbola merupakan cabang olahraga yang menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan 

dimainkan oleh dua tim. Setiap tim terdiri dari sebelas orang pemain inti dan beberapa orang 

pemain cadangan. Sepakbola bertujuan untuk mencetak gol sebanyaknya dengan menggunakan 

bola ke gawang lawan.  Sepakbola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi 

panjang, di atas rumput atau rumput sintetis. 

Namun, keterbatasan ruang dan fasilitas membuat anak – anak yang ada di pesisir Langsa, bermain 

sepakbola di lapangan kosong tanpa rumput. Permainan yang mereka mainkan diawali dengan 

penentuan tim. Setiap tim tidak harus berjumlah sebelas orang tim inti dan tidak ada pemain 

cadangan. Mereka hanya bermain sesuai dengan kesepakatan bersama yang mereka buat. 

Berdasarkan kesepakatan itu, setiap tim berjumlah tujuh orang pemain.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Gol
https://id.wikipedia.org/wiki/Gawang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumput
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumput_sintetis
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Pada awal permainan mereka membuat gawang, dengan ukuran lebar gawang 2 meter dan tinggi 

gawang ditentukan dengan panjangnya  tiang gawang yang mereka buat.  Seharusnya lebar dan 

tinggi gawang berturut – turut adalah 2,44 m dan 7,32 m. Antara kesepakatan yang mereka 

tetapkan dengan aturan sebenarnya dalam menetapkan ukuran lebar gawang berbeda yaitu 2 m dan 

2,44 m dengan selisih 0,44 m atau 44 cm.  Ketika  salah satu anak ditanya mengenai perbedaan ini, 

anak menjawab “ yang penteng sepakat buk, hana dawa lee” ( yang penting sepakat, tidak ada 

rebut lagi). “dua boh gawang harus saban panjang jieh, menyoe han, lebih rayek mangat that tim 

lawan” (kedua gawang harus punya lebar gawang yang sama, jika berbeda, lebih besar itu akan 

menguntungkan tim lawan). 

Dalam hal ini terlihat bahwa, mereka memahami konsep pengukuran dan selisih. Ini ditunjukkan 

dari pengetahuan mereka tentang lebar gawang dan perbedaan aturan sebenarnya dengan yang 

mereka buat. Dan mereka juga memiliki mengetahui bahwa kedua gawang haruslah memiliki lebar 

yang sama agar prinsip adil tetap ada, sehingga tidak merugikan atau menguntungkan tim lawan. 

Dalam matematika bidang geometri dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut 

terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. 

Maka gawang yang telah mereka buat dapat dikatakan sejajar.  

Gambar. 1.    Anak Menentukan Lebar Gawang Dengan Telapak Kaki 

Pembuatan gawang berlanjut seperti yang terlihat dari gambar di atas. seorang anak mengukur 

gawang dengan menggunakan telapak kakinya. Titik awal jarak pengukuran dimulai dari titik 

pancang awal yang telah dibuatnya hingga ke titik akhir, yaitu 18 telapak kaki. Ketika ditanya 

mengapa harus 18 telapak kaki? Mereka menjawab kita anggap aja 18 telapak kaki itu sama 

dengan 2 m. Dari cara mereka mengukur gawang dengan menggunakan telapak kaki dapat kita 

asumsikan bahwa mereka sudah mampu menggunakan satuan yang tidak lazim. 

Pertanyan mulai dilanjutkan oleh peneliti “memangnya bisa dianggap sama 18 telapak kaki dengan 

2 m? Seorang anak dengan nada yang tinggi menjawab “hai ibu, panyang badan ke 120 cm, baroe 

diukoe le ibu perawat yang jak u sikula. Menyoe panyang ke 120, kaye nyoe panyang jih 60 cm. 

(Hai Ibu, tinggi badan saya 120 cm, kemari diukur oleh ibu perawat yang ke sekolah. Jika badan 

saya 120 berarti kayu ini tingginya 60 cm). (sambil menunjukkan kayu ke badannya). “Kenapa 

bisa 60 cm? dari mana mengetahuinya?” Peneliti terus bertanya, anak dengan lugas menjawab “ta 
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bagi dua manteng, kaye nyoe sikhan dari badan long?” (Kita bagi dua,jadi kayu ini setengah dari 

badan saya)   sekarang kita ukur gawang yang sudah dibuat! 

Gambar 2. Anak Mengukur Panjang Gawang dengan Menggunakan Kayu 

Si anak mulai menghitung lebar gawang dengan menggunakan kayu. Mereka menambahkan 60 + 

60 + 60 + 20 jadi jumlah keseluruhan 2 m. Ketika ditanyak “Dari Mana nilai 20?” anak yang 

mengukuran mengatakan “kan sepertiga dari kanye nyoe ibu? Ta bagi lajue enam ploeh ngoe 

lhee! Hasil jih koen, dua ploeh.” (kan sepertiga dari kayu ini buk? Kita bagi terus enam puluh 

dengan tiga! Hasilnyakan dua puluh).   

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa anak mengetahui konsep awal dari pengukuran. 

Bahwa setiap pengukuran harus dimulai dari titik awal atau asal pengukuran. Anak juga 

memahami tentang satuan dan pemisalan.Hal ini ditunjukkan dari penggunaan satuan kayu. 

Kemampuan analisis dan kreatifitas anak juga tinggi. Kemampuan anak dalam 

mengkomunikasikan ide dari masalah yang ada, ini terlihat ketika membuktikan bahwa benar 2m 

sama dengan 18 telapak kaki dengan menggunakan sebuah kayu. Menurut  Baroody  (1993: 99) 

matematika  bukan  hanya  sekedar  alat bantu  berfikir, menemukan  pola, menyelesaikan  

masalah, atau  menggambarkan  kesimpulan, tetapi  juga  sebagai  suatu  bahasa  atau  alat  yang 

tak  berhingga  nilainya  untuk  mengkomunikasikan  berbagai  macam  ide  secara  jelas, tepat  

dan  ringkas. 

Selain kemampuan komunikasi, kemampuan pemahaman pada konsep pembagian sudah dikuasai 

dengan benar, dimana mereka membagi 120 cm dengan dua didapatlah hasil 60 cm dan membagi 

60 dengan 3 atau 60 dikali 1/3 yang hasilnya 20. Pemahaman adalah kemampuan untuk 

menjelaskan suatu situasi atau tindakan. Terlebih penjelasan tersebut disertai dengan pembuktian 

dengan cara yang berbeda- beda (Driver & Leach, 1993). Selah satu ciri yang seseorang dapat 

menggunakan ilmu matematika yang baik ialah kesigapan untuk menghubungkan dua atau lebih 

prosedur dasar untuk membangun solusi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang 

berbeda(Borovik & Gardiner, 2006). 

Setelah gawang selesai dibuat, anak – anak  memulai permainan, tim yang menendang bola 

terlebih dahulu ditentukan dengan menggunakan sebuah koin. Permainan sepak bola ini berdurasi 

45 menit. Setelah permainan usai, dan anak – anak pun beristirahat. Wawancara pada merekapun 

berlanjut. Pertanyaan diawali dengan “bagaimana cara menentukan, timyang terlebih dahulu 
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menendang bola?” salah seorang anak menjawab “ngon peng logam, ta undi!” (dengan uang koin, 

kita undi).  Menyoe reut, gamba cicem tim long yang me’en fhon, menyoe angka tim jieh yang 

me’en. ( Jika yang ke luar gambar, tim saya yang main terlebih dahulu, jika angka tim dia yang 

main). Jika di undi seperti itu, apa kamu tau jika tim kamu pasti yang menendang bola pertama? 

Anakpun menjawab “Hai ibu metuah, pane na long teu pue. Yang pasti, menyoe kon tim long yang 

fhon, tim jim lah.” (mana mungkin saya tau itu, ibu. Yang pasti, jika bukan tim saya yang pertama, 

pasti tim dia). Peneliti terus bertanya Bagaimana cara mengetahui siapa yang menang?  tidak ada 

mencatat gool atau menghitungnya. Anak memberi jawaban: Yang menang, sudah pastilah yang 

jai peu tamong bola. Keupue tatuleh? Ta surak manteng. Maseng-maseng kon, kah teu peu padum 

bola jih tameng. (yang menang, sudah pastilah yang memasukkan bola paling banyak. Untuk apa 

ditulis? Kita teriakin aja. Setiap orang yang main sudah pasti tau berapa bola yang telah 

dimasukkannya). Jika terjadi perselisihan atau berantam karena tidak sama hasil perhitungan 

gimana? Hana dawa buk. Kan hasil lawan ngon tanyoe ta pegah chit, lage bunoe pheut – lee. 

Pheut tim kamoe, lee tim awak nyan.  (tidak ada buk, tidak ada berantam. hasil tim lawan juga kita 

sebutkan, seperti tadi 4 – 3. 4 untuk tim saya 4 dan tim lawan 3). 

Dalam penentuan tim mana yang menendang bola terlebih dahulu mereka menggunakan undian 

berupa uang logam. Ini menunjukkan bahwa anak – anak pesisir memahami materi peluang. 

Seperti terlihat dari hasil wawancara peneliti dimana salah satu anak menyatakan “yang pasti, jika 

bukan tim saya yang pertama, pasti tim dia. Dari ungkapan itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

anak tersebut mengetahui peluang timnya keluar jadi pemenang 1 : 2 atau 50%. Selain materi 

peluang, dalam permainan sepakbola juga mengajarkan kepada anak konsep membilang pada 

materi bilangan. Contohnya ketika anak menghitung jumlah bola yang yang dimasukkannya. Anak 

akan berhitung dan menjumlahkan mulai dari satu kosong, dua satu dan seterusnya. 

Paparan di atas merupakan gambaran dari matematika yang ada dan digunakan oleh individu dan 

komunitas anak pesisir langsa dalam permaianan sepak bola. Penelitan serupa telah dilakukan di 

papua yang membahas tentang masyarakat Arfak dalam berhitung dengan bahasa hatam 

(Nusantara & Rahardjo, 2017). Dalam penelitian lainnya membahas tentang  ethnomatematika 

yang ada pada aktivitas masyarakat melayu Riau, seperti seni ukir, cara pembuatan baju, perahu 

dan lain sebagainya (Hasanuddin, 2017)Setiap masyarakat atau kelompok mamiliki budaya yang 

berbeda sehingga cara menyelesaikan masalah juga berbeda. Demikian pula dalam penelitian ini, 

penelitian ini berfokus kepada anak yang berada di pesisir Aceh, Langsa ketika mereka bermain 

bola. 

Kesimpulan 
Sepakbola merupakan cabang olahraga yang menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan 

dimainkan oleh dua tim. Dalam permainan ini terdapat ehtnomatematika. Mulai dari pembuatan 

gawang dengan menggunakan satuan kaki dan kayu, hingga permainan tersebut berakhir dengan 

salah satu tim menang. Tanpa mereka sadari, mereka telah menggunakan matematika dalam 

kehidupan mereka, sehingga ini dapat dijadikan salah satu alternatif pembelajaran matematika 

yang lebih menyenangkan. 
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Abstrak. Hasil belajar merupakan pencapaian setiap siswa yang melaksanakan 

proses belajar dan dapat dilihat setelah kegiatan pembelajaran selesai. Hasil belajar 

yang baik dapat diperoleh salah satunya melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) yang mengombinasikan 

pembelajaran secara individu dan berkelompok dengan tujuan untuk membantu 

siswa yang kesulitan belajar secara individu. Penelitian ini mengangkat 

permasalahan mengenai hasil belajar siswa pada materi Persamaan Garis Lurus 

melalui model kooperatif tipe TAI dan sebagai pendukungnya, peneliti juga 

mengangkat permasalahan mengenai  aktivitas siswa selama pembelajaran dan 

respon siswa terhadap model tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hasil belajar siswa materi Persamaan Garis Lurus melalui model kooperatif tipe TAI 

serta untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran dan respon siswa 

terhadap model tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIIIdi SMP Negeri 13 Banda Aceh dan yang menjadi sampelnya adalah siswa kelas 

VIII-5 yang terdiri dari 28 orang siswa yang dipilih secara random. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa tes hasil belajar, lembar 

observasi aktivitas siswa, dan angket respon siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa pada materi Persamaan Garis Lurus melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh dapat 

mencapai kategori baik.Aktivitas siswa selama pembelajaran sudah baik dan siswa 

juga dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, siswa juga 

memberikan respon positif terhadap model kooperatif tipe TAI yang diterapkan. 

Kata kunci:Hasil belajar, persamaan garis lurus, model kooperatif tipe TAI 

Pendahuluan 
Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Matematika 

memiliki peranan penting hampir di setiap aktivitas kehidupan manusia sehingga dapat 

meningkatkan mutu sumber daya manusia itu sendiri. Matematika dapat menjadi alat untuk 

mengembangkan cara berpikir dan ketelitian bagi yang mempelajarinya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Cokkroff (dalam Abdurrahman, 2003: 1) yang menyatakan bahwa matematika dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir logis dan ketelitian seseorang. 

Hingga saat ini, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. 

Coney (Abdurrahman, 2003: 278) mengungkapkan bahwa siswa cenderung mengalami kesulitan 

mempelajari matematika pada tiga aspek, yaitu dalam memahami konsep, menerapkan prinsip, dan 

menyelesaikan masalah verbal. Hal ini membuat mereka cenderung menghafal materi yang 

diberikan untuk memperoleh nilai yang baik tanpa mengetahui apa yang dipelajari dan untuk apa 

mempelajari materi tersebut. Selain itu, masih ada kegiatan pembelajaran yang berlangsung hanya 

dari satu arah atau dari pihak guru saja. Kegiatan pembelajaran seperti ini dapat membuat siswa 

kurang aktif dan merasa jenuh ketika belajar sehingga banyak siswa yang tidak dapat memperoleh 

hasil belajar yang baik. Hasil belajar merupakan pencapaian setiap siswa yang melaksanakan 

proses belajar dan dapat dilihat setelah kegiatan pembelajaran selesai. Zarkasi (2009: 72) 
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menjelaskan bahwa hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai yang 

diberikan oleh guru. Hasil belajar yang baik dapat diperoleh bila proses pembelajaran yang 

dilakukan berkualitas dan dapat membuat siswa aktif dalam belajar. 

Salah satu materi dalam pembelajaran matematika adalah Persamaan Garis Lurus. Sesuai dengan 

kurikulum 2013, materi Persamaan Garis Lurus diajarkan di kelas VIII SMP pada semester ganjil. 

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan dan wawancara dengan salah satu guru mata 

pelajaran matematika saat melaksanakan kegiatan Magang III di SMP Negeri 13 Banda Aceh, 

banyak siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi matematika, salah satunya pada materi 

Persamaan Garis Lurus. Akibatnya siswa sering keliru dalam menyelesaikan berbagai masalah 

yang diberikan. Selain itu, siswa juga terlihat pasif dan kurang bersemangat dalam belajar karena 

adanya kecenderung kegiatan pembelajaran yang berlangsung dari satu arah atau dari pihak guru 

saja. Hal ini menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa juga tidak maksimal. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, guru dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai sehingga 

hasil belajar siswa juga maksimal. 

Keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh upaya guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, salah satunya adalah pemilihan model pembelajaran yang sesuai. Rahmah Johar, 

Cut Nurfadhilah, dan Latifah Hanum (2006:30) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu bentuk pola aktivitas yang merupakan dasar pijakan guru mengorganisir kegiatan belajar dan 

mengajar. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran yang sesuai merupakan hal utama yang 

harus diperhatikan oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terdapat 

berbagai macam model pembelajaran yang dapat diterapkan guru untuk memudahkan siswa dalam 

memahami materi serta membangkitkan semangat dan keaktifan siswa dalam belajar, salah 

satunya adalah model pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning). Slavin (Isjoni, 2011: 15) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana 

siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Pembelajaran kooperatif 

ini dapat meningkatkan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan materi 

pembelajaran yang diberikan. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satunya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) yang dikembangkan oleh Slavin. TAI 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang membentuk kelompok kecil yang 

heterogen dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap 

siswa lain yang membutuhkan bantuan (Suyitno, 2002: 9). Tipe ini dirancang untuk membantu 

siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individual. Selain itu, Badruzaman (2011:58) 

menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam belajar. Tipe ini cocok untuk diterapkan pada siswa atau guru yang belum terbiasa 

melakukan kegiatan pembelajaran kooperatif.  

Model kooperatif tipe TAI memiliki langkah-langkah tertentu yang harus dilaksanakan agar 

kegiatan pembelajaran melalui model tersebut dapat terlaksana dengan baik. Langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe TAI seperti yang dikemukakan oleh Suyitno (2002: 4) meliputi 

placement test (tes penempatan), teams (kelompok), teaching grup (pembelajaran kelompok), 

student creative (kreativitas siswa), team study (belajar kelompok), team score and team 

recognition (penskoran kelompok dan penghargaan kelompok), whole-class units (unit-unit kelas 

keseluruhan), dan fact test (tes fakta). Setiap siswa diarahkan agar dapat terlibat aktif dalam proses 

belajar. Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dengan 

membantu dan mengajari anggota kelompoknya yang masih belum memahami materi dan tidak 

dapat menyelesaikan masalah yang diberikan guru.Pada proses pembelajarannya, setiap siswa 

terlebih dahulu belajar materi yang diberikan guru secara individual kemudian hasil belajarnya 
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dibawa ke dalam kelompok untuk didiskusikan bersama anggota kelompok sehingga setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keseluruhan hasil kerja kelompok. 

Metode 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 13 Banda Aceh dengan sampel siswa kelas VII-5 yang 

terdiri 28 orang siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksperimen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa tes hasil belajar, 

lembar observasi aktivitas siswa, dan angket respon siswa. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instumen berupa tes hasil belajar, lembar obeservasi 

aktivits siswa, dan angket respon siswa. Tes hasil belajar digunakan untuk memperoleh data 

tentang hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus setelah pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe TAI selesai, sedangkan lembar observasi aktvitas siswa digunakan untuk 

memperoleh data tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan dan anket 

respon siswa digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan model kooperatif tipe TAI. 

Setelah data hasil belajar, aktivitas siswa, dan respon siswa terkumpul, selanjutnya akan dilakukan 

analisis data dengan teknik sebagai berikut. 

Data asil Belajar 

Data tes hasil belajar diperoleh melalui pemberian soal tes hasil belajar yang terdiri dari lima butir 

soal berbentuk uraian. Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu harus dilakukan uji normalitas 

data. Apabila data yang diperoleh berdistribusi normal, selanjutnya akan dilakukan pengujian 

hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

   :   =   Hasil belajar siswa melalui penerapan model kooperatif tipeTeams Assisted 

Individualization (TAI) pada materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 

13 Banda Aceh belum mencapai kategori baik. 

   :      Hasil belajar siswa melalui penerapan model kooperatif tipe Teams Assisted 

Individualization (TAI) pada materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 

13 Banda Aceh dapat mencapai kategori baik. 

   = 70 merupakan nilai standar yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa telah mencapai 

kategori baik. 

Berdasarkan kategori nilai ideal hasil belajar yang di kemukakan oleh Arikunto (2010: 35), dapat 

diketahui bahwa nilai yang harus dicapai siswa untuk mencapai kategori baik adalah 66 – 79. 

Karena nilai KKM mata pelajaran Matematika di SMP Negeri 13 Banda Aceh adalah 70, maka 

nilai tersebut juga termasuk dalam kategori baik. Oleh karena itu, nilai    yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 70. 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik uji-

t. Menurut Sudjana (2005: 231), untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan statistik uji-t 

dengan rumus sebagai berikut. 

  
     

 

  

(1) 

Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung akan dianalisis berdasarkan krriteria 

waktu ideal aktivitas siswa pada Tabel 2. dengan menggunakan rumus presentase seperti yang 

yang dikemukakan oleh Sudjono (2005:43) berikut. 

  
 

 
     (2) 



284 

Tabel 1. Kriteria Waktu Ideal Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

No. Aspek Pengamatan Aktivitas Siswa 
Presentase Kesesuaian 

Waktu Ideal Toleransi 

1. Mendengarkan/memperhatikan

penjelasan guru/teman. 13%          

2. Membaca/memahami materi dan

menyelesaikan masalah atau

menemukan solusi pemecahan

masalah pada LKPD secara

individu.

              

3. Mendiskusikan jawaban LKPD

dalam kelompok.               

4. Mempresentasikan hasil diskusi

kelompok.               

5. Bertanya atau menyampaikan

pendapat/ide kepada guru atau

teman.
             

6. Membuat kesimpulan suatu

materi/prosedur.             

7. Menyelesaikan soal kuis secara

individu.              

8. Perilaku yang tidak relavan dengan

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).            

(Sumber: Adaptasi dari Mukhlis, 2005: 70) 

Berdasarkan Tabel 2. di atas, kktivitas siswa dikatakan baik dan aktif apabila aspek aktifitas siswa 

yang diamati berada pada pada batas toleransi sebesar 5%. 

Data Respon Siswa 

Presentase respon siswa pada tiap aspek dapat dihitung dengan rumus presentase seperti yang 

dikemukakan oleh Mukhlis (2005: 79) berikut. 

                                          

                    
        (3) 

Respon siswa dikatakan positif jika jawaban siswa terhadap pertanyaan positif untuk setiap aspek 

yang direspon memperoleh presentase     . 

Hasil dan Pembahasan 
Data tes hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus yang telah diperoleh terlebih dahulu 

diuji normalitasnya.  Hasil uji normalitas data tes hasil belajar siswa menunjukkan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 75,5. Setelah 

mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal maka dilakukan melakukan pengujian 

hipiotesis. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan statistik uji-t pihak kanan 

pada taraf signifikan (α = 0,05).  

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh thitung = 2,46.  Dengan taraf signifikan α = 

0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 28 – 1 = 27, maka berdasarkan datar distribusi t dengan 

peluang 0,95 diperoleh                 . Karena                yaitu           maka 
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H0ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui 

penerapan model kooperatif tipe Teams Assisted Individualization (TAI) pada materi persamaan 

garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh dapat mencapai kategori baik. 

Hasil belajar yang baik dapat diperoleh jika siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan aktifitas 

siswa selama pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagai data 

pendukung. Pengamatan dilakukan terhadap 6 orang siswa yang dipilih berdasarkan tingkat 

kemampuan yang terdiri dari 2 orang siswa dengan kemampuan tinggi, 2 orang siswa dengan 

kemampuan sedang, dan 2 orang siswa dengan kemampuan rendah. Hasil pengamatan tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 2. berikut. 

Tabel 2.Aktifitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran melalui Model Kooperatif Tipe TAI 

No. Kategori Pengamatan 

Presentase 

Aktifitas Siswa 

dalam 

Pembelajaran (%) 
Rata-

rata 

(%) 

Presentase Kesesuaian

RPP 

1 

RPP 

2 

RPP 

3 

Waktu 

Ideal 

(%) 

Toleransi 

5 % 

1. Mendengarkan atau

memperhatikan penjelasan

guru/teman.

14,6 16,7 15,3 15,5 13 8% ≤ P ≤ 18% 

2. Membaca/memahami materi

dan menyelesaikan masalah

atau menemukan solusi

pemecahan masalah pada

LKPD secara individu.

14,6 17,7 16,0 16,1 20 15% ≤ P ≤ 25% 

3. Mendiskusikan jawaban

LKPD dalam kelompok.
22,2 17,7 27,1 21,4 25 20% ≤ P ≤ 30% 

4. Mempresentasikan hasil

diskusi kelompok.
13,2 14,6 16,7 14,8 15 10% ≤ P ≤ 20% 

5. Bertanya atau

menyampaikan pendapat/ide

kepada guru atau teman.

10,4 8,3 7,6 8,8 10 5% ≤ P ≤ 15% 

6. Membuat kesimpulan suatu

materi/prosedur. 4,2 6,3 7,6 6,0 7 2% ≤ P ≤ 12% 

7. Menyelesaikan soal kuis

secara individu.
11,8 10,4 8,3 11,3 10 5% ≤ P ≤ 15% 

8. Perilaku yang tidak relavan

dengan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM).

3,5 5,2 3,5 4,1 0 0% ≤ P ≤ 5% 

Berdasarkan analisis hasil pengamatan aktivitas siswa pada Tabel 2. di atas, terlihat bahwa semua 

kategori aktivitas siswa yang diamati berada pada batas toleransi waktu ideal. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

TAI sudah baik dan siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa pada 

kegiatan pembelajaran melalui model kooperatif tipe TAI dapat terlihat pada tahapan student 

creative (kreativitas siswa) dan team study (belajar kelompok). Pada tahapan tersebut, seluruh 

siswa dapat terlibat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru hanya 

mengawasi dan memberikan bantuan bagi individu atau kelompok yang membutuhkan. Siswa 

secara individual berusaha untuk memahami materi dan menyelesaikan LKPD yang diberikan dan 
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kemudian memeriksakan jawabannya bersama anggota kelompok sambil mendiskusikannya. Saat 

diskusi, siswa dapat saling bertanya dan mengemukakan pendapat serta memberikan penjelasan 

pada anggota kelompok yang belum memahami materi dan masih kesulitan untuk menyelesaikan 

LKPD. Siswa juga dapat membandingkan hasil diskusi kelompoknya dengan hasil diskusi 

kelompok lain. 

Berdasarkan pemaparan hasil analisis pengamatan aktivitas siswa di atas, dapat disimpulkan 

bahwa aktivitas siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) pada materi Persamaan Garis Lurus di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda 

Aceh sudah baik dan siswa juga dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Selain aktivitas siswa, respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran juga merupakan faktor 

pendukung keberhasilan belajar siswa. Apabila siswa memberikan respon negatif terhadap 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa siswa tidak dapat 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga hasil belajar yang akan diperoleh 

juga tidak maksimal. Oleh karena itu, selain data aktivitas siswa,data respon siswa juga digunakan 

oleh peneliti sebagai data pendukung. Presentase respon siswa untuk setiap kategori dapat dilihat 

pada tabel-tabel berikut. 

Tabel 3.Presentase Tanggapan Siswa Terhadap Komponen Pembelajaran 

No. Aspek yang Direspon Senang Tidak Senang 

1. Materi pembelajaran 89,3% 10,7% 

2. LKPD 89,3% 10,7% 

3. Suasana pembelajaran di kelas 85,7% 14,3% 

4. Cara guru mengajar 89,3% 10,7% 

5. Kegiatan belajar kelompok 78,6% 21,4% 

Rata-rata 86,4% 13,6% 

Tabel 4.Presentase Minat Siswa untuk Mengikuti Pembelajaran Selanjutnya dengan Menerapkan 

Model Kooperatif Tipe TAI 

Aspek yang Direspon Berminat Tidak Berminat 

Minat siswa untuk mengikuti pembelajaran 

selanjutnya dengan menerapkan model kooperatif 

tipe TAI 

89,3% 10,7% 

Tabel 5.Presentase Pendapat Siswa Terhadap Kejelasan Bahasa yang  Digunakan 

No. Aspek yang Direspon Jelas Tidak Jelas 

1. Penyampaian materi pembelajaran 89,3% 10,7% 

2. LKPD 85,7% 14,3% 

3. Tes Hasil Belajar 89,3% 10,7% 

Rata-rata 88,1% 11,9% 

Tabel 6.Presentase Pendapat Siswa Terhadap Tampilan LKPD 

Aspek yang Direspon Tertarik Tidak Tertarik 

Tampilan tulisan, ilustrasi/gambar, dan tata letak 

gambar yang terdapat pada LKPD 
85,7% 14,3% 
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Tabel 7. Presentase Pendapat Siswa Tentang Pengaruh Penerapan Model Kooperatif Tipe TAI 

Terhadap Pemahaman Materi 

Aspek yang Direspon Mempermudah Tidak Mempermudah 

Apakah kegiatan pembelajaran kooperatif 

tipe TAI dapat mempermudah siswa 

memahami materi? 

89,3% 10,7% 

Berdasarkan tabel-tabel analisis respon siswadi atas, lebih dari 80% siswa memberikan respon atau 

tanggapan yang positif pada setiap aspek yang direspon. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa merasa senang terhadap komponen pembelajaran dengan model kooperatif tipe TAI 

dan berminat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan model tersebut. Bahasa yang 

digunakan dalam proses pembelajaran pun sudah cukup jelas untuk dipahami siswa. Selain itu, 

siswa merasa tertarik dengan tampilan LKPD yang disediakan dan menyatakan bahwa penerapan 

model kooperatif tipe TAI ini dapat memudahkan mereka dalam memahami materi yang diajarkan. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model kooperatif tipe TAI 

mendapatkan respon yang positif dari siswa. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Devita Fadillah (2016) yang menyatakan bahwa respon siswa 

yang belajar dengan model kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) padamateri 

statistika di kelas VIISMP Negeri 3 Banda Aceh adalah positif. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa pada materi Persamaan Garis Lurus melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh dapat mencapai 

kategori baik. Aktivitas siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) pada materi Persamaan Garis Lurus di kelas VIII SMP Negeri 13 

Banda Aceh juga sudah baik dan siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. selain itu, 

respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

pada materi Persamaan Garis Lurus di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh adalah positif.  
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Abstrak. Pemecahan masalah sangat penting dalam pembelajaran matematika, 

tetapi kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal 

pemecahan masalah matematika dalam bentuk soal cerita.Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada 

materi geometri melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA-2 MAN Model Banda 

Aceh.Data diperoleh berdasarkan hasil tes individu siswa dalam menyelesaikan 

masalah yang mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis. Data dianalisis 

berdasarkan indikator pemecahan masalah .Hasil penelitian kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa menunjukkan bahwa sebanyak 14 siswa berada pada 

kategori kemampuan sangat baik, 11 siswa berada pada kategori kemampuan baik, 

sembilan siswa berada pada kategori kemampuan cukup dan satu siswa berada pada 

kategori kemampuan kurang baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemecahan masalah matematis siswa sudah baik dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL dan model ini bisa dijadikan salah satu alternatif guru dalam 

proses pembelajaran matematika. 

Kata kunci: Pemecahan masalah matematis, Geometri, Problem based learning 

(PBL) 

Pendahuluan 
Menurut Branca (Sumartini, 2016) kemampuan pemecahan masalah matematis sangat penting 

dalam pembelajaran matematika, karena kemampuan menyelesaikan masalah merupakan tujuan 

umum pengajaran matematika, penyelesaian masalah yang meliputi metode, prosedur dan strategi 

merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika, dan penyelesaian masalah 

merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Selain itu, Ruseffendi (1991) 

mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah penting bukan saja bagi mereka yang 

dikemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang 

akan menerapkannya dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hal 

ini, National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2000) juga mengatakan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah, guru harus memperhatikan lima kemampuan 

matematika dan salah satunya yaitu pemecahan masalah (problem solving). 

Berkenaan dengan pentingnya kemampuan pemecahan masalah, (NCTM, 2000) mengatakan 

bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah, guru harus memperhatikan lima 

kemampuan matematika yaitu koneksi (conections), penalaran (reasoning), komunikasi 

(communications), pemecahan masalah (problem solving), dan representasi (representations). 

Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis dalam diri siswa baik dalam bentuk metode pembelajaran yang 

dipakai, maupun dalam evaluasi berupa pembuatan soal yang mendukung. Hal ini sejalan dengan 

tujuan pembelajaran matematika menurut (Permendiknas No 22, 2006), siswa mampu memahami 

konsep metematika, menggunakan penalaran yang baik, mampu mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol matematika, mampu memecahkan masalah matematika serta mempunyai sikap 

menghargai kegunaan matematika  

mailto:kurniayuiska@yahoo.com


289 

Namun kenyataannya, siswa masih mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal pemecahan 

masalah matematika dalam bentuk soal non rutin. Hal ini sesuai dengan penelitian Fatmawati, 

Mardiyana dan Triyanto (2014) yang menyatakan siswa mengalami kesulitan jika menyelesaikan 

soal matematika yang berbentuk soal non rutin. Siswa masih kesulitan mengerjakan soal-soal non 

rutin yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, hal ini karena masih jarangnya guru 

memberikan soal-soal non rutin, sehingga siswa kesulitan mengerjakan soal-soal yang berbeda 

dengan contoh (Permana, 2010). 

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ozerem (2012) yang 

menyimpulkan bahwa penguasaan siswa terhadap geometri masih rendah, hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya kesalahan (miskonsepsi) yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

geometri. Kesalahan disebabkan oleh rendahnya penguasaan konsep geometri dan rendahnya 

analisis terhadap unsur-unsur geometri yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Untuk 

menyelesaikan soal-soal non rutin  dalam bentuk pemecahan masalah seperti ini biasanya siswa 

kurang bersemangat dan tidak mau berusaha keras untuk memahami soal, padahal memahami 

masalah adalah langkah awal dalam memecahkan masalah. Akibatnya, potensi-potensi yang 

dimiliki sulit dikembangkan yang pada akhirnya siswa kurang termotivasi dalam proses 

pembelajaran matematika (Ismail, 2014).  

Kemampuan matematika yang rendah dapat menyebabkan munculnya sikap tidak senangnya siswa 

terhadap pelajaran matematika. Rendahnya kemampuan matematika siswa dapat dilihat pada hasil 

ujian nasional mata pelajaran matematika mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang 

pendidikan menengah. Berdasarkan hasil evaluasi International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) dan Programme for International Student Assesment (PISA) diketahui bahwa siswa 

Indonesia memiliki kemampuan matematika yang rendah, dimana Indonesia selalu menduduki 

peringkat bawah (Mullis, 2012). Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya 

adalah penerapan model pembelajaran yang tepat. 

Problem Based Learning (PBL) penting diterapkan dalam pembelajaran matematika, karena 

model PBL menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, 

yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. PBL membantu 

siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan 

masalah (Arends 2008). PBL adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. PBL adalah suatu 

model pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah itu siswa memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. 

PBL adalah model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah melalui pencarian data 

sehingga diperoleh solusi dengan rasional yang membutuhkan penyelesaian nyata dari 

permasalahan yang nyata(Riyanto, 2009: 288).  Merujuk pada hasil penelitian terdahulu, 

(Gunantara,Suarjana &Riastini, 2014) menyimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran 

matematika. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah“Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi 

geometri melalui model pembelajaran Problem Based Learning?”. 

Metode  
Penelitian ini dilakukan dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

untuk melihat kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menentukan jarak dalam ruang di 

MAN Model Banda Aceh selama 2x45 menit. Indikator kemampuan pemecahan masalah dalam 

penelitian ini diadaptasi dari NCTM (2000), yaitu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui 
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dari soal, menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dalam soal, dan siswa 

dapat menggunakan matematika secara bermakna. 

Data mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menentukan nilai jarak 

dalam ruang diperoleh dari hasil tes individu yang dianalisis berdasarkan indikator pemecahan 

masalah matematis, kemudian deskripsi persentase dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

    
                                                

                                               
      

Adapun pemberian skor dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Indikator mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui diberikan skor 0 jika siswa tidak ada 

mengidentifikasi unsur, skor satu jika identifikasi unsur ada namun salah, skor 2 jika siswa 

identifikasi unsur benar tetapi tidak lengkap, dan skor 3 jika siswa identifikasi unsur benar dan 

lengkap. Indikator menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah diberikan skor 0 jika tidak 

ada strategi penyelesaian masalah, skor 1 jika strategi penyelesaian masalah ada namun salah, skor 

2 jika strategi penyelesaian masalah benar tetapi kurang lengkap, dan skor 3 jika strategi 

penyelesaian masalah benar tetapi kurang lengkap. Indikator melakukan perhitungan diberi skor 0 

jika siswa tidak ada penggunaan matematika, skor 1 jika penggunaan matematika ada namun salah, 

skor 2 jika penggunaan matematika benar tetapi tidak lengkap, dan skor 3 jika penggunaan 

matematika benar dan lengkap. 

Kriteria tingkat kemampuan siswa diberi skor menurut Arikunto (2010) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria tingkat kemampuan 

Nilai Kriteria 

0%  -  20% Tidak Baik 

21%  -  40% Kurang Baik 

41%  -  60% Cukup 

61%  -  80% Baik 

81%  -  100% Sangat Baik 

Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari pembelajaran berupa tes hasil kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Berikut ini adalah jawaban siswa terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis. 

Gambar 1. Jawaban siswa dengan kategori kemampuan sangat baik 
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Gambar 2. Jawaban siswa dengan kategori kemampuan baik 

Gambar 3. Jawaban siswa dengan kategori kemampuan cukup 
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Gambar 4. Jawaban siswa dengan kategori kemampuan kurang baik 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dari empat kategori kemampuan 

terhadap materi geometri yaitu jarak dalam ruang melalui model problem based learning dapat 

dilihat pada Tabel 2. berikut: 

Tabel 2. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

No 
Kode 

Siswa 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Indikator I Indikator II Indikator III 

1 S1 3 3 3 

2 S2 3 2 2 

3 S3 2 2 1 

4 S4 2 0 0 

Sumber : Hasil Olah Data 

Subjek 1 untuk indikator mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui mendapat skor 3, yang 

berarti bahwa siswa mengidentifikasi soal dengan baik dan benar dan lengkap, indikator 

menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah mendapat skor 3, yang berarti siswa 

menggunakan prosedur yang benar dan lemgkap untuk mencari solusi dari soal, indikator 

menggunakan matematika secara bermakna mendapat skor 3, yang berarti bahwa siswa melakukan 

proses perhitungan matematika yang benar dan lengkap sehingga mendapat hasil yang benar. 

Secara keseluruhan subjek 1 berada pada kategori kemampuan sangat baik dengan persentase 

100%. Subjek 2 untuk indikator mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui mendapat skor 3, 

yang berarti bahwa siswa mengidentifikasi soal dengan baik dan lengkap, indikator menerapkan 

strategi untuk menyelesaikan masalah mendapat skor 2, yang berarti siswa menggunakan prosedur 

yang tepat tetapi kurang lengkap untuk mencari solusi dari soal, indikator menggunakan 

matematika secara bermakna mendapat skor 2, yang berarti bahwa siswa melakukan proses 

perhitungan matematika yang benar tetapi kurang lengkap. Secara keseluruhan subjek 2 berada 

pada kategori kemampuan baik dengan persentase 78%. 

Subjek 3 untuk indikator mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui mendapat skor 2, yang 

berarti bahwa siswa mengidentifikasi soal dengan benar tetapi kurang lengkap, indikator 

menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah mendapat skor 2, yang berarti siswa 

menggunakan prosedur yang tepat tetapi kurang lengkap untuk mencari solusi dari soal, indikator 

menggunakan matematika secara bermakna mendapat skor 1, yang berarti bahwa siswa melakukan 

perhitungan matematika dengan proses yang salah. Secara keseluruhan subjek 3 berada pada 

kategori kemampuan cukupdengan persentase 56%. 

Subjek 4 untuk indikator mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui mendapat skor 2, yang 

berarti bahwa siswa mengidentifikasi soal dengan benar tetapi kurang lengkap, indikator 

menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah mendapat skor 0, yang berarti siswa tidak 
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menggunakan strategi penyelesaian maslah untuk mencari solusi dari soal, indikator menggunakan 

matematika secara bermakna mendapat skor 0, yang berarti bahwa siswa tidak melakukan 

perhitungan matematika. Secara keseluruhan subjek 3 berada pada kategori kemampuan kurang 

baik dengan persentase 22%. 

Berdasarkan hasil analisis data, jika dilihat secara keseluruhan diperoleh bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang dinilai berdasarkan ketiga indikator penskoran 

kemampuan dengan empat kategori kemampuan siswa maka ada 14 siswa yang berada pada 

kategori kemampuan sangat baik, 11 siswa berada pada kategori kemampuan baik, 9 siswa berada 

pada kategori kemampuan cukup dan 1 siswa berada pada kategori kemampuan kurang baik. 

Hasil tersebut menunjukkan gambaran bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Problem 

Based Leaning memberikan dampak positif dalam menumbuhkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa pada materi geometri khususnya tentang menentukan jarak dalm ruang. 

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian Sulistyani dan Retnawati (2015) yang 

mengatakan bahwa terdapat peningkatan signifikan terhadap rata-rata pencapaian kompetensi 

dasar melalui model PBL. Fatimah (2012) juga mendapatkan bahwa model PBL lebih sesuai untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kurang tepat untuk kemampuan komunikasi 

matematis. 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas X IPA-2 MAN Model Banda Aceh pada 

materi geometri khususnya menentukan nilai jarak dalam ruang dengan menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang dinilai berdasarkan indikator berada pada kategori kemampuan baik dengan 

14 siswa berada pada kategori kemampuan sangat baik, 11 siswa berada pada kategori kemampuan 

baik, sembilan siswa berada pada kategori kemampuan cukup dan satu siswa berada pada kategori 

kemampuan kurang baik. 

Ucapan Terima Kasih  
Penelitian ini dapat terlaksana karena dukungan dan bimbingan dari dosen pengasuh mata kuliah 

Inovasi Pembelajaran. Peneliti juga berterima kasih kepada guru dan siswa MAN Model Banda 

Aceh sehingga penelitian uji coba ini dapat terlaksana. 
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Penerapan  Pendekatan  Realistik  Berbasis  Konteks  Budaya  Melayu  Deli 

untuk Meningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa  

di SMP Negeri 5 Medan 

Izwita Dewi, Satria Pratama dan Sahat Saragih 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia 

Email: pratamasatria79@gmail.com 

Abstract. This study is motivated by the low of the ability to comprehend 

mathematical concepts of students.This study aims to: (1) improve the ability to 

comprehend mathematical concepts of students taught by using Realistic Approach 

Based on Deli-Malay Cultural Context (PR-BKBMD), (2) to observe students’ 

activity in mathematics learning using Realistic Approach Based on Deli- Cultural 

Context (PR-BKBMD), (3) see the ability of teachers to manage learning in teaching 

students by using Realistic Approach Based on Deli-Malay Cultural Context (PR-

BKBMD), and (4) to know the student's response to the implementation of Realistic 

Approach Based on Deli-Malay Cultural Context (PR- BKBMD). The instruments 

used are: (1) test of mathematical concept comprehension, (2) student activity 

observation sheets, (3) observation sheets of teacher ability to manage learning, and 

(4) student response questionnaire. Subjects in this study were students of class VII 

SMP Negeri 5 Medan academic year 2017/2018 which amounted to 34 students by 

dividing into 7 groups in heterogeneous subsequently taken 1 group to be observed 

as a whole. The result of the research indicates that: (1) there is an improvement of 

students' understanding of mathematical concept after applying PR-BKBMD, (2) 

student activity has fulfilled ideal time category (3) ability of teacher to manage in 

mathematics learning by using PR-BKBMD according to steps in the learning phase, 

(4) the student's response to the PR-BKBMD is generally good. 

Keywords: PR-BKBMD, ability to comprehend mathematical concept. 

Pendahuluan 
Matematika adalah mata pelajaran yang diberikan disetiap jenjang pendidikan di Indonesia dari 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi. 

Matematika dapat membantu siswa dalam mengembangkan berfikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kemampuan matematika sangat penting 

dikembangkan untuk membangun perkembangan kognitif siswa sebagai upaya meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. Hal ini sejalan dengan dengan tujuan umum pembelajaran matematika 

yang dirumuskan National Council of Teacher Mathematics (2000) yaitu: (1) belajar untuk 

berkomunikasi (mathematical communication) ; (2) belajar untuk bernalar (mathematical 

reasoning) ; (3) belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem solving) ; (4) belajar 

untuk mengaitkan ide (mathematical connection) ; (5) pembentukan sikap positif terhadap 

matematika (positive attitudes toward mathematics), (Somakin, 2010). Uraian di atas 

menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa merupakan faktor yang sangat penting bagi 

perkembangan kognitif siswa dan mempengaruhi hasil belajar. 

Namun kenyataannya, laporan penelitian TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study, 

2011) mengemukakan bahwa prestasi matematikasiswa Indonesia pada tahun 2011 berada pada 

peringkat 38 dari 42 dengan skor 386. Skor Indonesia turun 11 poin dari skor tahun 2007. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata skor matematika siswa Indonesia berada jauh dibawah rata-rata skor 

Internasional. 

mailto:pratamasatria79@gmail.com
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Merujuk pada salah satu standar proses, yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis 

merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki siswa. Kilpatrick (dalam Afrilianto, 2012:193) 

menyatakan bahwa pemahaman konsep (conceptual understanding) adalah kemampuan dalam 

memahami konsep, operasi dan relasi dalam matematika. Konsep matematika yang abstrak 

memungkinkan kita untuk dapat mengelompokkan (mengklasifikasi) objek atau kejadian tersebut 

untuk dapat menyatakan contoh atau non contoh dari konsep. 

Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran 

matematika, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan 

hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan 

konsep materi pelajaran itu sendiri. Zulkardi (2007:3) mengatakan bahwa “mata pelajaran 

matematika menekankan pada konsep”. Artinya dalam mempelajari matematika siswa harus 

memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu 

mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam dunia nyata. 

Namun kenyataannya dari hasil observasi awal peneliti dengan mengajukan soal yang mengukur 

kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi pecahan kepada siswa SMP Negeri 5 

Medan didapat bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih rendah. Hal ini 

ditemukan dari hasil observasi awal peneliti dengan memberikan tes kemampuan pemahaman 

konsep matematis kepada 34 orang siswa. Jumlah siswa yang mampu menjawab soal tersebut 

dengan benar adalah 7 orang atau 21 % dan belum mampu menjawab soal tersebut dengan benar 

adalah 27 orang atau 79 %. Dengan demikian disimpulkan bahwa siswa kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis 

Untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan kemampuan 

matematika khususnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa melalui pendekatan 

realistik. Penggunaaan pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika dapat menjadi salah 

satu sarana untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Pendekatan ini dapat 

digunakan karena pembelajaran dengan pendekatan ini menggunakan permasalahan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa harus mampu mencari cara 

penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang sesuai. Menurut (Daitin Tarigan dalam Susanti, 

2012), secara garis besar pendekatan realistik adalah pendekatan yang orientasinya menuju kepada 

pemahaman siswa yang bersifat realistik dan ditujukan kepada pengembangan pola pikir praktis, 

logis, kritis dan jujur dengan berorientasi pada pemahaman konsep matematis dalam 

menyelesaikan masalah.Menurut Bishop (dalam Tandililing, 2013: 194) mengatakan bahwa 

matematika merupakan suatu bentuk budaya. Matematika sebagai bentuk budaya, sesungguhnya 

telah terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dimanapun berada. Rohaeti 

(2011:141) menyebutkan: “agar siswa merasa bahwa materi yang dipelajarinya dalam matematika 

merupakan bagian dari dirinya maka pembelajaran matematika harus dimulai dengan 

pembelajaran yang kontekstual dari budaya dimana siswa itu berada.”  Budaya adalah aktivitas 

yang melekat pada suatu masyarakat tertentu. Pengajaran matematika di sekolah dan matematika 

yang ditemukan anak dalam kehidupan sehari-hari sangat berbeda. Berdasarkan Landasan 

Filosofis Kerangka Dasar Kurikulum 2013,  Pendidikan Indonesia harus berakar pada budaya 

bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini 

mengisyaratkan bahwa proses pendidikan yang dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran 

diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya bangsa. Hal tersebut berlaku untuk semua 

mata pelajaran, karena nilai-nilai budaya bersifat holistik dan dapat diintegrasikan kedalam semua 

mata pelajaran, termasuk dalam pembelajaran matematika.  

Integrasi konteks budaya Melayu Deli ke dalam perangkat pembelajaran matematika dapat 

diberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa juga seperti mengenalkan konteks budaya Melayu Deli yang dekat dengan lingkungan anak. 

Dengan demikian peneliti tertarik menerapkan pembelajaran melalui pendekatan realistik berbasis 
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konteks budaya Melayu Deli (PR-BKBMD) adalah untuk membantu siswa mengetahui bagaimana 

caranya siswa dapat berpikir secara matematis sesuai dengan budaya dan tradisi mereka.  

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 
Depdiknas (2006: 140) mengungkapkan bahwa tujuan dari pembelajaran matematika adalah 

pemahaman konsep yang diharapkan dapat dicapai dalam pembelajaran matematika yaitu dengan 

menunjukkan kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika yang dipelajari, 

menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. NCTM (1989 : 223) juga menyatakan 

indikator ketercapaian pemahaman konsep matematika dapat dilihat dari: (1) Mendefinisikan 

konsep secara verbal dan tulisan, (2) Mengidentifikasi membuat contoh dan bukan contoh, (3) 

Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep, (4) 

Mengubah suatu bentuk representasi menjadi bentuk lainnya, (5) Mengenal berbagai makna dan 

konsep, (6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep, (6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep, 

(7) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 

Pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini adalah kemampuan memahami konsep dan 

menggunakan prosedur secara lebih luas, tepat dan akurat dalam pemahaman konsep. Dalam 

penelitian ini kemampuan pemahaman konsep adalah penyerapan makna dari materi matematika 

dan pemahaman konsep siswa yang dilihat dari: 1) Menyatakan ulang sebuah konsep 2) 

Memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep 3) Mengaplikasikan konsep ke dalam 

pemecahan masalah. 

Pendekatan Realistik Berbasis Konteks Budaya Melayu Deli (PR-BKBMD) 
Pendekatan Realistik Berbasis Konteks Budaya Melayu Deli (PR-BKBMD) didasarkan pada teori 

pembelajaran yang menganut paham kontruktivisme yang mendasari pendekatan realsitik dan 

memberi perhatian pada karakteristik matematika dan pemanfaatan aspek-aspek budaya Melayu 

Deli. PR-BKBMD merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan kepada proses 

keterlibatan siswa secara penuh dengan menerapkan konteks budaya Melayu Deli untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata 

sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Adapun langkah-

langkah model pembelajaran PR-BKBMD hampir sama dengan langkah-langkah pendekatan 

realistik hanya saja dalam disisipkan budaya Melayu Deli ke dalamnya. Berdasarkan uraian di 

atas, prosedur pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistik berbasis konteks budaya 

Melayu Deli (PR-BKBMD) yaitu : (1) Memahami masalah kontekstual yang berhubungan dengan 

budaya Melayu Deli, (2) Menjelaskan masalah kontekstual yang berhubungan dengan budaya 

Melayu Deli, (3) Menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan budaya Melayu 

Deli, (3) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan (5) Menyimpulkan atau menemukan 

pengetahuan (Reinvention).  

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul 

”Penerapan Pendekatan Realistik Berbasis Konteks Budaya Melayu Deli untuk Meningkatan 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa di SMP Negeri 5 Medan”. Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) meningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

diajarkan dengan menggunakan Pendekatan Realistik Berbasis Konteks Budaya Melayu Deli (PR-

BKBMD), (2) melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 

Pendekatan Realistik Berbasis Konteks Budaya Melayu Deli (PR-BKBMD), (3) melihat 

kemampuan guru mengelola pembelajaran dengan mengajarkan siswa dengan menggunakan 

Pendekatan Realistik Berbasis Konteks Budaya Melayu Deli (PR-BKBMD), dan (4) mengetahui 

respon siswa terhadap penerapan Pendekatan Realistik Berbasis Konteks Budaya Melayu Deli 

(PR-BKBMD) 
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Metode 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research Development). Alasan pemilihan 

jenis penelitian ini adalah yang paling memungkinkan untuk mengembangkan suatu perangkat 

pembelajaran. Penelitian ini merupakan tahap disseminate (penyebaran) dari pengembangan 

perangkat pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Realistik Berbasis Konteks Budaya 

Melayu Deli (PR-BKBMD). 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-1 SMP Negeri 5 Medan tahun ajaran 

2017/2018 sebanyak 34 siswa, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan realistik berbasis konteks budaya Melayu Deli (PR-BKBMD) pada 

materi pecahan 

 

Untuk menghitung peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah 

menggunakan perangkat pembelajaran matematik yang dikembangkan melalui pendekatan 

realistik berbasis konteks budaya Melayu Deli (PR-BKBMD), ditentukan dengan rumus gain, 

yaitu: 

pretesNilaiidealNilai

pretestNilaipostestNilai
gain




  

Adapun kriteria penilaian gain dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Kategori Nilai gain 

Nilai Gain Kategori 

3,0gain  Rendah 

7,03,0  gain  Sedang 

7,0gain  Tinggi 
 

Jika nilai gain kurang dari 0,3 maka nilai gain berada pada kategori rendah, artinya 

peningkatannya tidak signifikan. Jika nilai gain antara 0,3 hingga 0,7, maka nilai gain berada pada 

kategori tinggi. Sedangkan nilai gain lebih dari 0,7, maka nilai gain berada pada kategori tinggi. 

Artinya jarak antara nilai pretes dan postes cukup jauh. 
 

 

Penentuan kriteria keefektifan aktivitas siswa berdasarkan pencapaian waktu ideal yang ditetapkan 

dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk pembelajaran dengan menggunakan PR-BKBMD, 

seperti yang terlihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.Persentase Waktu Ideal untuk Aktivitas Siswa 

Aspek Kategori 
Waktu 

ideal 
Interval Toleransi PWI 

Kriteria 

Ideal 

1. Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru 

25% dari 

WT 
            

Tiga dari 

1, 2, 3, 4, 

5 

dipenuhi 

dan 3, 4 

harus 

dipenuhi 

2. Membaca Buku Siswa dan LAS 
15% dari 

WT 
            

3. Mencatat penjelasan guru, mencatat 

dari buku atau dari teman, 

menyelesaikan masalah pada LAS, 

merangkum pekerjaan kelompok 

30% dari 

WT 
            

4. Berdiskusi/bertanya antara siswa dan 

temannya, dan antara siswa dan guru, 

menarik kesimpulan suatu prosedur 

atau konsep 

30% dari 

WT 
            

5. Melakukan sesuatu yang tidak relevan 

dengan pembelajaran 

0% dari 

WT 
          

                                            Sumber: Dimodifikasi dari Sinaga (2007:169) 
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Keterangan: 

PWI adalah presentase waktu ideal 

WT adalah waktu tersedia pada setiap pertemuan 

Kegiatan guru mengelola proses pembelajaran merupakan kemampuan untuk mengembangkan 

suasana belajar yang akrab dan positif. Kegiatan penentuan skor rata-rata total aspek penilaian 

kemampuan guru mengelola pembelajaran mengadaptasi langkah-langkah yang dikembangkan 

Hobri (Suryaningsih, 2014:71) sebagai berikut: 

a) Melakukan rekapitulasi hasil observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran ke dalam

tabel yang meliputi: aspek      dan skor      ;

b) Menentukan skor rata-rata setiap aspek pada setiap pertemuan dengan rumus   
  

    
 
   

 

Dengan    adalah skor pengamatan pertemuan ke-j terhadap aspek ke-i dan n adalah 

banyaknya observer.

c) Menentukan skor rata-rata seluruh aspek pada setiap pertemuan dengan rumus   
    

      

 

Dengan   
  adalah skor rata-rata setiap aspek pada setiap pertemuan dan m adalah banyaknya 

aspek pada setiap pertemuan.

d) Menentukan skor rata-rata seluruh aspek pada seluruh pertemuan dengan rumus   
    

      

 

Dengan   
    adalah skor rata-rata seluruh aspek pada setiap pertemuan dan r adalah banyaknya 

skor rata-rata seluruh aspek pada setiap pertemuan.

Kriteria: 

Karena rentang skor ini adalah 0 sampai 5, maka panjang interval dalam rentang skor ini adalah 5. 

Untuk membuat kriteria keefektifan kemampuan guru mengelola pembelajaran, selanjutnya 

interval ini dibagi menjadi 5 sub interval yang sama, yaitu:  

 Sangat rendah, jika        

 Rendah, jika        

 Cukup, jika        

 Tinggi, jika        

 Sangat tinggi, jika        

Keterangan: 

    adalah skor rata-rata 

Angket respon siswa dianalisis dengan menghitung persentase banyak siswa yang memberikan 

respon positif pada setiap kategori yang ditanyakan dalam lembar angket dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

     
  

  
 x 100% 

Keterangan: 

PRS :Persentase banyak siswa yang memberikan respon positif terhadap setiap kategori yang 

ditanyakan 
   : Proporsisi siswa yang memilih 
   : Jumlah siswa (responden) 

Kriteria yang ditetapkan untuk mengatakan bahwa para siswa memiliki respon yang positif 

terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan apabila banyaknya siswa yang member 

respon positif lebih besar atau sama dengan 80% dari banyak subjek yang diteliti untuk setiap uji 

coba (Sinaga, 2007:171). 
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Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan pengolahan data pretest, posttest dan gain tidak ternormalisasi kemampuan 

pemahaman konsep matematis, diperoleh persentase ketuntasan klasikal berikut: 

Gambar 1 Persentase Ketuntasan Klasikal Pretest dan Posttest 

Dari Gambar 1 diperoleh ketuntasan klasikal pretest dengan persentase 61,76% dan meningkat 

pada posttest dengan persentase 82,35%. Untuk nilai gain, diperoleh rata-rata gain sebesar 0,33 

yaitu gain berada pada kategori sedang. 

Gambar 2 Rata-rata Skor Siswa Berdasarkan Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis 

Dari Gambar 2, diperoleh bahwa skor siswa dalam menjawab tes pemahaman konsep matematis 

pada indikator 1 yaitu menuliskan definisi konsep adalah 2,95 pada pretest dan meningkat menjadi 

3,17 pada posttest. Pada indikator 2 yaitu menunjukkan contoh dan non contoh dari sebuah 

konsep, skor pretest 3,49 dan 3,82 pada posttest. Pada indikator 3 yaitu mengaplikasikan konsep 

ke dalam pemecahan masalah, skor pretest 3,18 dan skor posttest 3,13. 

Analisis Aktifitas Siswa dengan Menggunakan PR-BKBMD 

Berikut ini akan dijabarkan secara singkat rata-rata persentase waktu aktivitas siswa untuk 

pengamatan aktivitas siswa selama 2 (dua) kali pertemuan. 
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Tabel 3 Persentase Rata-Rata Waktu Ideal Aktivitas Siswa 

Pertemuan 

Persentase Rata-Rata Pencapaian Waktu Ideal aktivitas Siswa Untuk 

Setiap Kategori (%) 

1 2 3 4 5 

1 25,16 19,87 25,82 26,5 2,65 

2 26,97 19,07 25,04 25,67 3,25 

% Rata-Rata 26,065 19,47 25,43 26,085 2,95 

Gambar 3 Persentase Rata-Rata Waktu Ideal Aktivitas Siswa 

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa persentase waktu terbanyak yang dilakukan oleh siswa 

adalah melakukan aktivitas berdiskusi yaitu sebesar 26,085%. Hal ini menunjukkan selama 

kegiatan pembelajaran, siswa lebih dominan menghabiskan waktu untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya Sedangkan proporsi waktu paling sedikit terlihat pada indikator kategori kelima 

yaitu aktivitas siswa yang tidak relevan dengan pembelajaran yaitu sebesar 2,95%. 

Analisis Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran dengan Menggunakan PR-BKBMD 

Berikut ini akan dijabarkan secara singkat nilai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan menggunakan PR-BKBMD untuk dua kali pertemuan: 

Gambar 4. Nilai Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 

Pada pertemuan 1, nilai kemampuan guru mengelola pembelajaran 3,84 pada kategori tinggi. 

Sedangkan pada pertemuan 2, nilai kemampuan guru mengelola pembelajaran 4,01 pada kategori 
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sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa guru telah memenuhi kriteria dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas dengan menggunakan PR-BKBMD. 

Analisis Respon Siswa Terhadap Pembelajaran dengan Menggunakan PR-BKBMD 

Berdasarkan hasil analisis data hasil pembelajaran selama 2 pertemuan diperoleh bahwa, 

persentase rata-rata respon siswa pada masing-masing pertemuan bernilai positif. Artinya siswa 

memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan PR-BKBMD. 

Respon siswa yang diberikan pada setiap uji coba telah mencapai kategori kriteria yang telah 

ditentukan yaitu 85,65% Hal ini menunjukkan bahwa, pembelajaran dengan menggunakan PR-

BKBMD telah memenuhi kriteria efektif ditinjau dari respon siswa. 

Hasil dan Pembahasan 
Salah satu tujuan yang diperoleh pembelajaran dengan menggunakan PR-BKBMD dalam 

penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dengan 

menggunakan pendekatan realistik, peran guru menjadi sangat penting yaitu menjadi fasilitator, 

guru harus mampu mengarahkan atau membantu siswa untuk menentukan apa yang telah 

diketahui, apa yang dibutuhkan untuk diketahui dan dimana mereka dapat mencari informasi yang 

penting (Bilgin et al :2009), sehingga dengan demikian siswa mampu memahami untuk apa dan 

mengapa mereka harus belajar. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistik 

yang demikian membawa dampak positif pada pengembangan kemampuan pemahaman konsep 

matematis serta membantu siswa mengembangkan disiplin intelektual dan kebutuhan keterampilan 

untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mencari jawaban dari keingintahuannya. 

Zakaria (2017) menyatakan “The result showed significant differences between the Realistic 

Mathematics Approach and the traditional approach in terms of achievement. The study showed 

no significant difference between the Realistic Mathematics Approach and the traditional 

approach in term of attitudes towards mathematics. It can be concluded that the use of realistic 

mathematics education approach enhanced students’ mathematics achievement, but not attitudes 

towards mathematics. The Realistic Mathematics Education Approach encourage students to 

participate actively in the teaching and learning of mathematics. Thus, Realistic Mathematics 

Education Approach is an appropriate methods to improve the quality of teaching and learning 

process”.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan realistik dapat meningkatkan 

peningkatan kemampuan matematis siswa. Namun, tidak demikian halnya dengan sikap siswa 

terhadap matematika. Pendekatan realistik juga mengembangkan partisipasi aktif siswa dalam 

belajar matematika. Maka penelitian tersebut merupakan pendukung data bahwa dengan 

melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan realistic dapat meningkatkan kemampuan 

matematis siswa. 

Kemudian, hasil penelitian Minarni & Napitupulu (2016) menunjukkan bahwa, “Learning 

materials developed based on JPBL is effective to improve the students’ mathematical 

understanding ability and the teachers and the students’ response towards learning materials are 

positive.” yang bermakna bahwa pengembangan bahan ajar berbasis Joyful Problem Based 

Learning (JPBL) dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis serta menghasilkan 

respon yang positif dari pemakai (guru dan siswa). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan. Dimana dengan mengembangkan bahan ajar atau perangkat pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Dalam tahap ini adalah tahap 

penyebaran dari penelitian pengembangan (Research Development). 

Berdasarkan hasil analisis peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan 

menggunakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan melalui PR-BKBMD menunjukkan 

bahwa persentase klasikal kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada hasil pretest 

61,76% dan meningkat posttest menjadi sebesar 82,35%. Serta nilai gain sebesar 0,33 pada 

kategori sedang. Berdasarkan kriteria yang menyatakan siswa telah mampu berkonsep matematik 
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apabila terdapat     siswa yang mengikuti tes kemampuan pemahaman konsep matematis 

mendapat minimal nilai 75 (Trianto, 2009:241). Maka peningkatan persentase ketuntasan klasikal 

siswa dari pretest ke posttest telah efektif/memenuhi kriteria. Aktifitas siswa juga telah 

menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan diperolehnya persentase aktifitas siswa yang 

paling dominan adalah berdiskusi. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 

menggunakan PR-BKBMD juga telah memenuhi kriteria yaitu pada kategori tinggi. Selanjutnya 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan PR-BKBMD juga menunjukkan respon 

positif siswa sebesar 85,65% 

. 

Kesimpulan 
Terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah diajarkan dengan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan melalui PR-BKBMD. Ketuntasan klasikal pretest 

sebesar 61,76% dan meningkat pada posttest sebesar 82,35%. Serta diperoleh nilai gain sebesar 

0,33 yang berada pada kategori sedang. Aktifitas siswa menunjukkan hasil yang cukup signifikan 

dengan diperolehnya persentase aktifitas siswa yang paling dominan adalah berdiskusi sebesar 

26,085%.Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan PR-BKBMD 

telah memenuhi kriteria yaitu pada kategori tinggi.Respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan PR-BKBMD menunjukkan respon positif siswa sebesar 85,65%. 
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Abstract. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembelajaran Contextual 

Teaching and LearningMateri Perbandingan Pada Siswa MTs Negeri 2 Banda Aceh 

dapat mencapai ketuntasan.Populasi adalah seluruh siswa kelas VIIMTs Negeri 2 

Banda Aceh sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan 

objek penelitian yaitu siswa kelas VII
4
MTs Negeri 2 Banda Aceh. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes yang berbentuk uraian 

pada materi perbandingan dan di peroleh dari tempat dilaksanakan penelitian. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan didapat hasil melalui 

tes siswa dengan soal berbentuk essay berjumlah empat soaldan diolah 

menggunakan uji Chi Square  dengan tujuan untuk mengetahui normalitas data. 

Kemudian digunakan uji t (uji pihak kanan) dengan       ; untuk menguji 

Hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan hasil menunjukkan bahwa 

thitung = 3.43 dengan dk=28, daftar distribusi t menunjukkan t = 1.701, sehingga 

3.43  1.701. Dengan demikian jelas bahwa hipotesis H0 ditolak dan menerima Ha, 

maka dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis adalah dengan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) materi perbandingan pada siswa MTs 

Negeri 2 Banda Aceh telah mencapai ketuntasan. 

Kata kunci:PembelajaranContextual Teaching and Learning (CTL),Materi 

Perbandingan. 

Pendahuluan 

Matematika sebagai ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang pesat baik materi dan kegunaannya. 

Dengan matematika seseorang akan mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan 

menggambarkan bilangan-bilangan berupa simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang 

memberikan kejelasan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas 

bahwa matematika sangat berperan dalam kehidupan siswa sehingga siswa dapat berfikir untuk 

menemukan konsep yang merupakan inti dari matematika. Pembelajaran matematika di sekolah 

dikatakan berhasil jika siswa dapat belajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu proses 

pembelajaran dikatakan baik, jika komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran tersebut mampu 

meninggalkan intensitas proses yang terjadi dalam pembelajaran tersebut mampu menimbulkan 

intensitas proses belajar yang tinggi. 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi perhatian utama. 

Dalam kenyataannya, matematika masih merupakan pelajaran yang sulit dipelajari oleh siswa 

bahkan merupakan pelajaran yang menakutkan bagi sebagian besar siswa. Hal ini dikemukakan 

oleh Ruseffendi (2001) bahwa matematika bagi anak-anak pada umumnya merupakan mata 

pelajaran yang tidak disenangi, kalau bukan sebagai mata pelajaran yang dibenci. Dengan 

demikian, guru matematika khususnya harus dapat meyakinkan bahwa matematika itu mata 

pelajaran yang mudah dan menjadi kebutuhan hidup, harus digunakan sedemikian rupa agar benar-

benar bermanfaat untuk kehidupan dan itu harus ditanamkan dalam benak siswa sejak awal. 

mailto:rahmadi93@mhs.unsyiah.ac.id
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Pembelajaran matematika melibatkan unsur yang saling berhubungan dalam menentukan 

keberhasilan belajar. Unsur-unsur tersebut adalah pendidik (guru), peserta didik (siswa), 

kurikulum, pengajaran, evaluasi (tes), dan lingkungan (Suharyono, 2002:4). Salah satu tugas guru 

adalah menciptakan suasana belajar dengan baik. Suasana belajar yang tidak monoton akan 

berdampak positif dalam pencapaian hasil yang optimal. Dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, guru diperkenankan menggunakan pendekatan multistrategi, dan multimedia,   sumber 

belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar (DEPDIKNAS, 2006:6). 

IMSTEP-JICA (2000), menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya kualitas kemampuan 

matematika siswa dalam pembelajaran matematika adalah guru terlalu berkonsentrasi pada hal-hal 

yang prosedural dan mekanistik seperti pembelajaran berpusat pada guru, konsep matematika 

disampaikan secara informatif, dan siswa dilatih menyelesaikan banyak soal tanpa pemahaman 

yang mendalam. Belajar merupakan kata kunci yang paling penting dalam setiap usaha 

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Belajar tidak hanya 

terbatas pada mengumpulkan atau menghafalkan data-data yang tersaji dalam bentuk informasi 

materi pelajaran atau terbatas pada latihan belaka seperti yang tampak pada latihan membaaca dan 

menulis. Akan tetapi, belajar dapat diartikan sebagai perubahan. Seseorang dapat dikatakan telah 

berhasil dalam belajar apabila ada perubahan dalam dirinya. Salah satu pertanda bahwa seseorang 

telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya, sebagaimana yang 

dikatakan Slameto (2003:2) “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Pembelajaran tidak hanya sekedar guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, tetapi 

bagaimana siswa dapat memaknai apa yang dipelajarinya. Menurut Istarani (2012:1) “pendekatan 

pembelajaran adalah istilah lain yang memiliki kemiripan dengan strategi pembelajaran”. Sebuah 

sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Ada dua 

pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang 

berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan 

diri tanpa merugi dari segi manfaat, sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus 

menerapkan dan mengaitkannnya dengan dunia nyata. Dengan demikian, inti dari pendekatan 

pembelajaran adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. 

Untuk mengaitkannya biasa dilakukan dengan berbagai cara, selain karena memang materi yang 

dipelajari secara langsung terkait dengan kondisi faktual, juga bisa disiasati dengan pemberian 

ilustrasi atau contoh, sumber belajar, media, dan lain sebagainya yang memang baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan pengalaman siswa. 

Berdasakan pengamatan awal terhadap proses pembelajaran matematika kelas VII MTs Negeri 2 

Banda Aceh diperoleh informasi bahwa selama proses pembelajaran terutama pada materi 

perbandingan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masih kurang dipahami oleh siswa. 

Hal ini disebabkan karena cara mengajar guru yang masih terlalu berpatokan pada buku pelajaran, 

sehingga pada materi perbandingan jarang sekali dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas, salah satu usaha guru dalam meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa khususnya pada materi perbandingan yaitu dengan menggunakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan matematis siswa. Salah satu 

bentuk pendekatan yang diduga cocok untuk diterapkan adalah pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) atau pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika. 

Contextual Teaching and Learning (CTL), menuntut guru berperan sebagai motivator dan 

fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik sehingga proses belajar 

bukan merupakan transfer pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan sesuatu pengetahuan yang 
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dipelajarinya dari kehidupan nyata, siswa dituntut mencari sendiri sehingga siswa akan merasa 

lebih memahami sesuatu yang dipelajarinya sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka tersebut 

dan siswa mampu berpikir kritis (Nurhadi, 2002:4). Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Menurut Johnson (Rusman, 2011:187) “pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah sebuah system yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan 

makna”.  

Menurut Suprijono (2010:81) “pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

pembelajaran yang memusatkan pembelajaran pada proses dan hasil, sehingga assesmen dan 

evaluasi memegang peran penting untuk mengetahui pencapaian standar akademik dan standar 

performance (kinerja)”. Dalam penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

guru dituntut untuk dapat melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran baik secara individu dan 

kelompok. 

Inti dari pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah keterkaitan setiap materi 

atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) memungkinkan siswa untuk menerapkan pembelajaran kooperatif yang bertujuan agar 

terjadinya kerja sama yang harmonis dan dinamis antara siswa dengan siswa dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) berasal dari 

konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa dan pembelajaran harus bersifat 

menyenangkan, agar siswa termotivasi untuk terus belajar tanpa diperintah dan agar siswa tidak 

merasa terbebani atau takut. 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) berfungsi agar terus memotivasi siswa agar 

siswa mengadakan eksplorasi, kreasi, dan bereksperimen dalam pembelajaran. Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan ilmu pengetahuan yang melandasi belajar 

aspek pengalaman dan pelaksanaan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar dalam hidup 

kebersamaan yang merupakan aspek kesosialan anak, bagaimana bersosialisasi, dan bagaimana 

hidup bertoleransi dalam keberagaman yang ada di sekeliling siswa.Menurut Trianto (2009:111-

120), ada enam prinsip pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu 1) 

Konstruktivisme (Constructivism),  2) Menemukan (Inquiry). 3) Masyarakat Belajar (Learning 

Community), 4) Pemodelan (Modeling), 5) Refleksi (Reflection), 6) Penilaian Autentik (Authentic 

Assesment). 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) diduga tepat diterapkan pada materi 

perbandingan, karena pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada prosesnya selalu 

berhubungan dengan kehidupan nyata. Sementara materi perbandingan merupakan materi yang 

sangat erat kaitannya dengan kehidupan nyata. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Eli Santi 

(2014), menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi aritmetika social di kelas VII SMP 

Negeri 2 Darul Imarah-Aceh Besar.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melanjutkan penelitian dengan judul “Pembelajaran Contextual Teaching and Learning materi 

perbandingan pada siswa MTs Negeri 2 Banda Aceh”. 

Metode 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar setelah peneliti menerapkan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). Tes tersebut berbentuk uraian yang 

berjumlah 4 soal dan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tes ini adalah 2 x 40 menit. 

Adapun pendekatan penelitian ini dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2010:27) “penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka, mulai 
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dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya”. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:212) 

“eksperimen semu adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok 

pembanding”. Penelitian eksperimen semu adalah sebuah penelitian eksperimental yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang sebenarnya dalam 

keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atas memanipulasi semua variabel yang 

relevan. 

Adapun desain penelitian ini menurut Suharsimi Arikunto (2013:124) adalah desain one-shot case 

study yang digambarkan seperti diagram berikut. 

X O 

Keterangan: X adalah treatment atau perlakuan 

O adalah hasil observasi sesudah treatment 

Pada penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah suatu kelas dengan satu kali tes 

setelah pembelajaran, sehingga digolongkan dalam desain one-shot case study. Hal ini sesuai 

dengan Suharsimi Arikunto (2013: 124), yang menyatakan bahwa rancangan studi kasus satu 

tembakan adalah sebuah eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok perbandingan dan 

juga tanpa tes awal. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 2 Banda Aceh yan terletak di jalan 

T. Imum Lueng Bata, Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 28 Oktober 2015 

sampai dengan tanggal 11 November 2015.Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

seluruh siswa kelas VII MTs Negeri 2 Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2010:173) “populasi adalah keseluruhan objek penelitian” dan sampelnya adalah satu 

kelas yang dipilih secara random yaitu kelas VII.4.Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

tes. Tes dilakukan pada akhir proses pembelajaran, untuk mengukur hasil belajar yang dicapai 

siswa. Adapun tes yang digunakan adalah tes soal berbentuk essay sebanyak empat buah soal.Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes. Tes diberikan dengan tujuan 

melihat ketuntasan hasil belajar siswa.Ketuntasan hasil belajar siswa dapat diperoleh berdasarkan 

hasil tes akhir pada pertemuan ketiga. 

Adapun statistik yang digunakan adalah rumus uji-t sebagai berikut;Setelah data terkumpul secara 

keseluruhan, tahap berikutnya adalah mengolah data. Tahap ini merupakan tahap penting karena 

hasil penelitian dirumuskan. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan menganalisis 

data dengan menggunakan rumus t-tes. Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, menurut 

Sugiyono (2008:250) dapat digunakan statistik uji-t sebagai berikut. 

t = 
     

 

  

keterangan:t  = nilai t yang dihitung 

   = nilai rata-rata 

µ0 = 75, merupakan nilai KKM yang ditetapkan di sekolah tersebut 

s  = simpangan baku 

n  = banyaknya kelas 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji pihak kanan, dengan taraf signifikan α = 

0,05. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H0 : µ = µ0 (penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) tidak 

dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi perbandingan 

di kelas VII MTs Negeri 2 Banda Aceh). 
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Ha : µ > µ0 (penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi perbandingan di 

kelas VII MTs Negeri 2 Banda Aceh). 

Kriteria penolakan hipotesis dari uji-t adalah tolak H0 jika t ≥ t-(1-α) dan terima H0 jika t berharga 

lain. Derajat kebebasan untuk daftar distribusi t adalah dk = (n – 1) dan taraf signifikan α = 0,05. 

Hasil dan Pembahasan 
Berikut ini adalah data hasil tes 29 orang siswa kelas VII.4 yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini dan di sajikan dalam Tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Data Nilai Tes Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Materi Perbandingan 

Pada Siswa MTs Negeri 2 Banda Aceh 

No 
Kode 

Siswa 

Nomor Soal dan Skor Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Ketuntasan 

1 2 3 4 T TT 

1 AFI 10 25 10 15 60 60 - 

2 AFM 5 25 25 25 80 80  - 

3 AND 10 25 25 25 85 85  - 

4 ASY 11 25 25 25 91 91  - 

5 ASL 8 25 25 25 83 83  - 

6 DNG 20 25 25 25 95 95  - 

7 FRH 8 25 25 25 83 83  - 

8 FHN 5 25 25 25 80 80  - 

9 GHZ 16 25 25 11 75 75  - 

10 GHS 25 25 25 25 95 95  - 

11 HIZ 13 25 25 25 88 88  - 

12 HWN 20 15 10 15 60 60 - 

13 IBN 25 25 25 25 95 95  - 

14 IVJ 16 20 25 5 66 66 - 

15 LHR 11 25 25 25 86 86  - 

16 LLH 11 20 25 25 81 81  - 

17 MHF 21 25 25 25 95 95  - 

18 MRT 0 25 25 25 75 75  - 

19 MAI 8 25 25 25 83 83  - 

20 MHM 8 25 25 25 83 83  - 

21 MIL 20 25 25 25 95 95  - 

22 MRS 5 25 25 25 80 80  - 

23 NIZ 5 20 25 25 75 75  - 

24 PRD 25 25 20 25 95 95  - 

25 PTR 16 25 25 25 91 91  - 

26 SAM 16 25 0 25 66 66 - 

27 SMY 11 20 25 25 86 86  - 

28 WDU 6 25 25 25 81 81  - 

29 CNK 17 15 10 25 67 67 - 

Jumlah (   372 685 650 671 2377 2377 24 5 

Rata – Rata (   12.83 23.62 22.41 23.14 81.96 81.96 

Persentase (%) 51.31 94.48 89.66 92.55 81.96 81.96 

Ketuntasan TT T T T T T 

Dari hasil tes materi perbandinganpada siswa MTs Negeri2 Banda Aceh terlihat bahwa siswa yang 

tuntas dan dapat dikatakan mampu menyelesaikan soal perbandingan sebanyak 24 orang siswa, 
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dengan mendapat nilai ≥ 75. Sedangkan yang tidak tuntas atau belum dapat menyelesaikan soal 

perbandingan berjumlah 5orang siswa, dengan mendapat nilai < 75. 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil          dan       .   Selanjutnya untuk 

menguji normalitas data, perlu ditentukan batas-batas kelas untuk menghitung luas di bawah kurva 

normal bagi setiap interval kelas. Hasil pengujian menunjukan data berdistribusi normal, 

          
        sedangkan       

 dengan          pada taraf signifikan     05, 

           
      , karena       

        
  yaitu           , maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

hasil tes siswa MTs Negeri 2 Banda Aceh setelah Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning materi perbandingan berdistribusi normal.Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji-t dengan taraf signifikan ∝      . Hipotesis menggunakan uji pihak 

kanan.Dalam hal ini tolak    jika                   , dengan       didapat dari daftar distribusi 

Student t menggunakan peluang       dan         . Dari perhitungan statistik diperoleh 

       ;                (titik ujung interval nilai (kelulusan), n = 29. Perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa             dengan nilai α                   , daftar distribusi t 

menunjukkan t(0.95)(28) = 1.701 (ini didapat dari daftar distribusi t dengan jalan maju ke kanan dari 

28 dan menurun dari 0.95, sehingga             Dengan demikian jelas bahwa hipotesis H0 

ditolak dan menerima Ha. Disimpulkan hasil pengujian hipotesis adalah dengan penerapan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi perbandingan di kelas VII MTs 

Negeri 2 Banda Aceh telah mencapai ketuntasan. 

Berikut beberapa hasil jawaban siswa yang mendapat nilai rendah atau belum mencapai ketuntasan 

minimal yaitu < 75, dapat dilihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan dalam Tabel tampak bahwa jabawan siswa tidak lengkap, pada gambar pertama 

terlihat bahwa siswa hanya dapat menjawab pengertian dan contoh dari perbandingan senilai, pada 

gambar kedua siswa menjawab lebih baik dari siswa yang pertama, terlihat bahwa siswa tidak bisa 

menjelaskan contoh dari perbandingan berbalik nilai sedangkan pada gambar ketiga siswa tidak 

dapat mendeskripsikan pengertian dari perbandingan senilai dan berbalik nilai tetapi siswa mampu 

memberikan contoh dari kedua perbandingan tersebut. Beberapa siswa terlihat menghafal sebagian 

dari pengertian kedua perbandingan tetapi tidak mengerti bagaimana contoh dari kedua 

perbandingan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih belum bisa membedakan antara 

perbandingan senilai dan berbalik nilai. 
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Tabel 2. Hasil Jawaban Siswa Yang Belum Mencapai Nilai KKM 

Soal nomor 1 

Deskripsikan yang kalian ketahui tentang perbandingan dan berikan contohnya! 

Jawaban 

Siswa 

Jawaban 

Benar 

a. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua nilai atau lebih dari suatu

besaran yang sejenis yang memiliki nilai atau harga yang sama.

Jawaban 

Siswa 

Jawaban 

Benar 

b. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua nilai dari suatu

besaran yang sejenis dimana semakin banyak nilai suatu komponen naik

maka komponen yang lain akan semakin turun begitu juga sebaliknya.

Jawaban 

Siswa 

Jawaban 

Benar 

c. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran

sebenarnya.
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Kemudian untuk siswa dengan nilai sedang dan sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 

83, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini 

Tabel 3. Hasil Jawaban Siswa YangTelah Mencapai Nilai KKM 

Soal nomor 2 

Diketahui skala pada sebuah peta adalah 1 : 500.000. Jika diukur jarak antara kota Takengon 

dengan kota Banda Aceh adalah 70 cm, berapakah jarak sebenarnya? 

Jawaban Siswa Jawaban Benar 

              
         

         

       
  

  
 

       
  

    

  
                     

                 

          

Berdasarkan Tabeld di atas pada jawaban no 2 di atas, jawaban siswa masih salah. Terdapat dua 

kesalahan pada jawaban tersebut, yaitu yang pertama jawaban siswa masih salah dalam melakukan 

perkalian, dan yang kedua siswa masih belum paham dalam mengubah satuan dari cm ke satuan 

km.Dari kedua responden di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam menentukan komponen-komponen dari suatu perbandingan, sehingga 

sulit menentukan  yang mana perbandingan senilai dan berbalik nilai. Namun sudah banyak siswa 

yang mencapai ketuntasan, meskipun ada beberapa siswa yang mengalami kesalahan pada masalah 

yang sama. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) adalah pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa. 

Hasil ini juga sesuai dengan karakteristik Contextual Teaching and Learning (CTL) yang 

merupakan salah satu model pembelajaran berbasis kompetensi yang dapat digunakan untuk 

mengefektifkan dan menyukseskan implementasi kurikulum 2013. Hasil penelitian ini sudah 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dasriani (2009) tentang Penerapan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi pecahan di 

kelas VII SMP N 3 Ingin Jaya Aceh Besar. 

Suatu alternatif pembelajaran yang menarik sangat diperlukan untuk membuat siswa lebih aktif 

dan menyukai suatu pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar serta mampu 

mencapai hasil belajar siswa yang lebih efektif. Pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

pendekatan  Contectual Teaching Learning. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah pembelajaran dimana guru dituntut untuk dapat melibatkan siswa di dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada 

siswa karena Contextual Teaching and Learning (CTL) menganut konstruktivisme dimana siswa 

dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofi konstruktivisme 

siswa diharapkan dapat belajar berdasarkan “pengalaman” bukan “menghafal”. Hasil penelitian ini 

sudah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Suyata (2013) tentang Penerapan 

model pembelajaran kontekstual pada materi pecahan siswa MTsN Cot Gue-Aceh Besar tahun 

pelajaran 2013/2014. 
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Siswa yang masih sulit dalam belajar dikarenakan tidak bisa mencerna kejadian yang masih 

abstrak. Dengan begitu, Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat membuat siswa lebih 

memahami materi dengan konkret dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengandemikian pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) telah dibuktikan secara statistic dapat menjawab permasalahan dalam penelitian 

ini, sehingga hipotesis(Ha) diterima. 

 

Kesimpulan 
Dari hasil penelitian diperoleh hasil belajar di kelas VII-4 MTs Negeri 2 Banda Aceh, siswa sudah 

mulai belajar lebih aktif dan berpikir, dalam proses belajar mengajar siswa tidak merasa takut, 

siswa merasa lebih memahami sesuatu yang dipelajarinya sesuai kehidupan nyata melalui 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dikarenakan banyaknya tuntutan dari 

pembelajaran tersebut, seperti bertanya, menemukan permasalahan, bekerja sama, 

menghubungkan dengan kehidupan nyata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nilai rata-rata 

yang diperoleh dalam kelas tersebut pada materi perbandingan = 81.53 dan simpangan baku = 

9.36. Artinya siswa tersebut telah mencapai angka rata-rata hasil tes dari kriteria yang diterapkan 

yaitu  75 (KKM).  Dengan taraf signifikan α = 0,05 dan               , maka hasil 

pengolahan data dan tinjauan terhadap hipotesis diperoleh bahwa                yakni      

      yang berarti bahwa Dengan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning materi 

perbandingan pada siswa MTs Negeri 2 Banda Aceh telah mencapai ketuntasan.  
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Abstrak. Lingkaran adalah salah satu materi matematika pada cabang geometri 

yang dipelajari pada kelas VIII SMP. Konsep yang di pahami siswa tentang materi 

ini tergolong masih rendah dan berakibat siswa salah dalam menerapkan konsep 

dalam menjawab soal khususnya pada garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran. Pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan sangat dianjurkan oleh 

Kurikulum 2013. Software GeoGebra merupakan salah satu aplikasi matematika 

yang dapat digunakan pada bidang geometri dan aljabar. Tujuan dari penelitian ini 

adalah melihat hasil belajar siswa dengan menggunakan software GeoGebra di SMP 

N 2 Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-5. Instrumen 

yang digunakan adalah rubrik penilaian pembelajaran lingkaran menggunakan 

software Geogebra. Analisis data yang digunakan adalah menganalisis jawaban 

siswa dengan menggunakan instrumen.  Secara keseluruhan hasil belajar siswa 

setelah diterapkannya pembelajaran menggunakan GeoGebra sudah tergolong baik, 

secara individu sebesar 70,6% siswa sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan konsep garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

Kata kunci: Lingkaran, konsep, GeoGebra 

Pendahuluan 
Geometri sebagai salah satu cabang matematika yang mempelejari tentang bentuk-bentuk dari 

objek-objek dalam dunia matematika. Geometri SMP yang harus dikuasai siswa sesuai standar isi 

(Mendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, 2016) yang berimbas pada kompetensi dasar antara 

lain: hubungan antar sudut, keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat serta segitiga, 

kedudukan titik, teorema Pythagoras, sudut pusat, sudut keliling, unsur-unsur lingkaran, garis 

singgung lingkaran, bangun ruang sisi datar, transformasi geometri, kesebangunan dan 

kekongruenan sampai pada bangun ruang sisi lengkung. 

Lingkaran adalah salah satu materi matematika pada cabang geometri yang dipelajari pada kelas 

VIII SMP. Materi ini harus dapat dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. Meskipun penerapan materi lingkaran sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 

namun pemahaman siswa tentang konsep dasar lingkaran dalam matematika masih rendah, selain 

itu siswa juga kesulitan dalam mengerjakan persoalan lingkaran(Gafur, Ismaimuza, & Puluhuala, 

2016). Selain itu pada materi lingkaran siswa kebanyakan hanya menghafal rumus tanpa 

mengetahui konsep dasar yang membentuk rumus tersebut(Rizta, Siroj, & Novalina, 2016). 

Permasalahan lain adalah siswa belum dapat memahami materi lingkaran khususnya untuk garis 

singgung persekutuan dua lingkaran dikarenakan kebanyakan siswa melakukan kesalahan dalam 

menggunakan rumus yang tersedia, lalu siswa hanya dapat menyelesaikan permasalahan ini 

dengan tepat jika permasalaan yang diberikan serupa dengan permasalah yang telah dibahas oleh 

guru(Warouw, Hadjar, & Hamid, 2016). Selanjutnya siswa juga masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalaan garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam maupun luar saat 

mailto:rizkiwanbakti@dr.com
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diberikan visualisasi atau gambar dari garis singgung persekutuan dua lingkaran tersebut 

(Paloloang, 2014). 

Penerapan TIK di dunia Pendidikan bukan lagi merupakan hal yang baru. Bahkan TIK sudah harus 

dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Sesuai dengan kebijakan tentang pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi juga tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 yakni teknologi informasi dan komunikasi 

harus dapat diterapkan secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi 

pembelajaran. Pemanfaatan TIK dapat berupa media pembelajaran untuk membantu siswa dalam 

memahami konsep matematika sekalgus untuk mengecek kebenaran dari permasalahan khususnya 

dalam bidang geometri.  

Salah satu media pembelajaran dalam bidang geometi adalah pemanfaatan softwareGeoGebra. 

Menurut Hohenwarter GeoGebra adalah aplikasi atau program komputer (software) untuk 

membelajarkan matematika khsusnya geometri dan aljabar. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi 

guru maupun siswa, tidak sebagaimana pada penggunaan aplikasi komersial yang biasanya hanya 

bisa dimanfaatkan di sekolah, GeoGebra dapat diinstal pada komputer pribadi dan dimanfaatkan 

kapan dan di manapun oleh siswa(Hohenwarter & Fuchs, 2017). hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan GeoGebra dapat meningkatkan pengetahuan konseptual dan prosedur 

(Hutkemri & Effandi, 2012). Berdasarkan pada permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang persepsi siswa terhadap matematika secara umum lewat pembelajaran matematika 

menggunakan media GeoGebra pada materi lingkaran tingkat SMP.  

Metode 
Penelitian ini melibatkan 17 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Banda Aceh. 

Instrumen yang digunakan adalah soal tes kelompok dan soal tes individu. Soal tes kelompok 

berbentuk lembar kerja siswa (LKS) dan soal tes individu berbentuk pilihan berganda yang 

berisikan soal-soal mengenai garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. LKS 

diberikan saat kegiatan inti dalam pembelajaran berlangsung sedangkan tes individu dilaksanakan 

diakhir kegiatan belajar mengajar. LKS dianalisis menggunakan rubrik penilaian LKS sedangkan 

tes individu dianalisis dengan cara mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban. 

Hasil dan Pembahasan 
Penerapan software geogebra dalam ujicoba ini adalah sebagai media pembelajaran. Peneliti 

mengkolaborasikan media pembelajaran ini dengan model pembelajaran tipe Student Team 

Achievement Division (STAD). Materi garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran 

diajarkan kepada siswa dengan menggunakan media geogebra. Media ini digunakan pada fase ke-

2 dengan menampilkan contoh berupa sepeda dalam software geogebra. Kemudian guru 

memberikan penjelasan tentang materi garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran 

melalui contoh. Selanjutnya siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam LKS.  

Berdasarkan jawaban siswa pada LKS, dari 5 kelompok yang tersedia hanya 1 kelompok yang 

menjawab seluruh permasalahan dengan tepat. Kelompok lainnya hanya dapat menyelesaikan 

sekitar 70% dari permasalaan LKS. Namun demikian semua kelompok dapat memahami konsep 

dasar dari garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran. Hal ini juga terlihat dari hasil 

tes individu yang diberikan pada akhir pembelajaran dengan pencapaian sebesar 70,6% siswa 

dapat menyelesaikan soal yang diberikan. Oleh karena itu, media pembelajaran geogebra dapat 

menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam mengajarkan garis singgung persekutuan dalam dan 

luar dua lingkaran.  
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil ujicoba yang dilakukan di SMP Negeri 2 Banda Aceh maka media pembelajaran 

GeoGebra dapat diterapkan pada materi garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran 

di kelas 8-V. Pengujicoba menyimpulkan konsep dasar dapat dibentuk dengan menerapkan media 

geogebra pada siswa berdasarkan hasil belajar siswa yang didapat dari LKS dan tes individu. 

Ucapan Terima Kasih  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen perngasuh mata kuliah Inovasi atas dukungan 
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Abstrak.  Hasil analisis daya serap Ujian Nasional tahun 2015/2016 bahwa SKL 

siswa masih rendah, dimana untuk propinsi Aceh 51,18% dan Nasional 59,54%. 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa 

MAN 3 Banda Aceh dalam menyelesaikan himpunan penyelesaian dari Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel Berbantuan Autograph. Pengumpulan data 

dilakukan di MAN 3 Banda Aceh kelas X-1 dengan jumlah siswa 29 orang, dibagi 

dalam 3 kelompok. Data ini diperoleh dari jawaban siswa berdasarkan kelompoknya 

masing – masing kemudian dianalisis berdasarkan rubrik penilaian yang telah 

disiapkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil ujicoba didapatkan skor untuk 

tiap kelompok yaitu 45, 75 dan 50. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak 

siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita yang 

berhubungan SPLTV serta dalam menggambarkan grafik. 

Kata kunci: SPLTV, autograph, pembelajaran matematika 

Pendahuluan 
Menguasai matematika telah menjadi lebih penting daripada sebelumnya di dunia (Gegbe, Sundai, 

dan Sheriff, 2015). Matematika dipandang oleh masyarakat sebagai dasar dari pengetahuan 

teknologi ilmiah yang sangat penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa 

(Enu,Agyman, dan Nkum, 2015; Mbugua, KGeorge, M George, dan Nkonke; 2015). Matematika 

memegang peranan penting dalam dunia pendidikan, sehingga siswa dituntun untuk mampu 

menguasai matematika. 

Salah satu kompetensi dasar keterampilan dalam kurikulum matematika kelas X edisi revisi tahun 

2016 adalah mampu menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan SPLTV (sistem persamaan 

linear tiga variabel) (Mendikbud, 2016). Kompetensi tersebut dapat tercapai melalui pembelajaran 

yang menekankan pada pengonstruksian konsep secara bermakna, dan penggunaan masalah dalam 

kelas.  Suatu konsep bermakna jika konsep tersebut dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 

dan kehdupan sehari-hari. Sebaliknya, suatu konsep tidak bermakna jika pengetahuan tersebut 

tidak dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya atau kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil analisis daya serap Ujian Nasional tahun 2015/2016 dapat ditunjukkan bahwa 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) siswa pada materi sistem persamaan tiga variabel masih 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Puspendik Balitbang Kemendikbud 

tahun 2016 didapatkan bahwa siswa memiliki kemampuan memahami konsep dasar pada materi 

sistem persamaan linier dan materi sistem pertidaksamaan linier untuk provinsi Aceh 51,18 % dan 

nasional 59,54 %. 

Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear 

tiga variabel, bahkan belum mampu memahami maksud dari soal yang diberikan serta masih 

banyak yang tidak bisa memodelkan ke dalam bentuk matematika, sehingga salah dalam 

menuliskan jawaban akhir soal. Menurut Hanifah (2009) bahwa kesulitan yang paling banyak 
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dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan dalam memahami soal. Hal ini 

sesuai Menurut Rosyidi (2005) bahwa letak kesalahan siswa adalah memahami soal masalah, salah 

dalam membuat model (kalimat) matematika, salah dalam menyelesaikan model dan salah dalam 

menuliskan jawaban akhir soal. 

 

Banyak masalah dalam matematika yang sukar dan hampir tidak bisa dilakukan oleh manusia, 

dapat dengan mudah dilakukan oleh komputer, misalnya untuk menggambar grafik fungsi dalam 

ruang dimensi tiga. Dalam hal menghitung, kecepatan dan ketepatan komputer sukar dicari 

tandingannya. Selain itu, sesuai pernyataan Decker Walker (dalam Sewell, 1990:3), komputer 

dapat membuat suatu objek di layar tampak “hidup”. Hal ini karena kemampuan komputer untuk 

membuat animasi dan visualisasi dari suatu objek. Kelebihan yang dimiliki oleh komputer ini, 

sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika. 

 

Software Autograph adalah salah satu software pendidikan matematika tingkat menengah, yang 

didesain dengan 3 prinsip utama dalam proses pembelajaran, yaitu fleksibilitas, berulang-ulang 

dan menarik kesimpulan yang membantu guru dan siswa untuk melihat hubungan antara 

representasi visual dan simbolik mengenai materi yang sedang dipelajari seperti peluang dan 

statistik, juga geometri koordinat baik 2 dimensi (2D) maupun 3 dimensi (3D).  

 

Tarmizi (Umam, 2014) menyatakan bahwa dalam kelas matematika, pemakaian software 

autograph memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan dan fenomena pengetahuan matematika 

lebih lanjut dalam kehidupan nyata. Terbukti bahwa penggunaan autograph dalam pembelajaran 

berbasis masalah membuat situasi belajar menjadi lebih menarik, efisien dan menyenangkan. Hal 

ini sejalan dengan prinsip dasar matematika sekolah (principles for school mathematics) yang 

menyatakan bahwa kehadiran teknologi dalam proses belajar mengajar sangat penting dalam 

mempengaruhi perkembangan otak untuk meningkatkan prestasi siswa dalam matematika. 

 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penulis telah melakukan studi tentang kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel bernbantuan Autograph di 

salah satu MAN di Banda Aceh. Sekolah yang dipilih adalah MAN 3 Banda Aceh yang terletak 

dekat kampus Universitas Syiah Kuala. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel berbantuan Autograph. 

 

Metode 
Penelitian ini adalah penelitian uji coba terbatas, dimana penelitian ini telah dilakukan hanya satu 

kali pertemuan di MAN 3 Banda Aceh dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas X-1 yang 

berjumlah 29 orang yang dibagikan ke dalam 3 kelompok. Pemilihan subjek penelitian diambil 

secara purposif sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

(Sugiyono, 2013). 

 

Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan uji coba ini dilakukan berkaitan dengan penyelesaian sistem persamaan linear tiga 

variabel (SPLTV) dengan grafik berbantuan softwareAutograph, dilaksanakan pada tanggal  28 

April 2017 kelas X-1 di MAN 3 Banda Aceh. Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti adalah 

memberikan soal tes dalam bentuk Lembar Aktivitas Siswa (LAS) yang kemudian dari jawaban 

mereka akan dianalisis, sejauhmana mereka memahami soal dan menyelesaikan soal dari SPLTV 

tersebut serta bagaimana mereka menggambarkan grafik. Peneliti bekerja sama dengan guru mata 

pelajaran matematika. Pada saat pengambilan data siswa yang hadir hanya 29 siswa dibagikan 

kedalam 3 kelompok, dimana tiap- tiap kelompok diberikan soal berbeda. Soal dalam LAS 

tersebut dijawab oleh siswa dengan waktu yang diberikan yaitu maksimal 70 menit , selanjutnya 

dipresentasikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok sekitar 5 menit.  
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Berikut foto suasana kelas ketika kelompok siswa mengerjakan penyelesaian  sistem persamaan 

linear tiga variabel berbantuan Autograph. Berikut foto suasana kelas ketika kelompok siswa 

mengerjakan penyelesaian  sistem persamaan linear tiga variabel berbantuan Autograph. 

Gambar 1. Susana kelas ujicoba Gambar 2 . Susana kelas ujicoba 

Siswa dalam kelompok yang sedang mengerjakan soal di LAS pada saat  ujicoba pembelajaran 

sistem persamaan linear tiga variabel berbantuan Autograph ditunjukkan pada gambar 3. 

Gambar 3. Siswa mengerjakan LAS dengan berdiskusi 

Siswa dalam kelompok sedang mengerjakan/ menulis jawaban di LAS untuk dipresentasikan di 

depan kelas. Gambar ditunjukkan pada gambar 3. Perwakilan dari tiap kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang penyelesaian sistem persamaan linear tiga 

variabel berbantuan Autograph. Gambar ditunjukkan pada gambar 4 dan 5.  

Gambar 4. Siswa presentasi  hasil diskusi Gambar 5. Siswa presentasi hasil diskusi 

Berikut ini adalah hasil penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel berbantuan autograph 

serta menggambarkan grafik 
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Hasil tes  
Tabel 1.Hasil penyelesaian masing-masing kelompok 

Kelompok Anggota kelompok Skor Jawaban 

1 10 45 

2 10 75 

3 9 50 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat satu kelompok pun yang mendapatkan skor 

100. Skor paling rendah terdapat pada kelompok 1 dengan skor 45 dan paling tinggi 75, dimana 

kelompok 1 dapat merubah kedalam bentuk model matematika, tetapi tidak dapat menyelesaian 

SPLTV dengan baik, tetapi pada kesimpulan benar karena mereka mengamatinya pada Autograph, 

sedangkan grafik yang mereka kerjakan salah. Pada kelompok 2, siswa sudah dapat mengerjakan 

SPLTV dengan baik serta sudah dapat menyimpulkan, tetapi grafik yang mereka kerjakan belum 

benar. Kelompok 3 sudah benar cara menyelesaikan SPLTV, tetapi salah menarik kesimpulan 

serta grafik juga belum benar. 

Berdasarkan hasil uji coba dan analisis data diperoleh bahwa terdapat banyak siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita yang berhubungan SPLTV, dalam 

menggambarkan grafik, serta kemampuan siswa kelas X-1 dalam mengerjakan soal SPLTV masih 

tergolong rendah. Ketidakmampuan siswa dalam memahami masalah mengakibatkan siswa tidak 

bisa menyelesaikan SPLTV, karena disebabkan pemahaman siswa terhadap SPLTV terbatas pada 

pengetahuan prosedural tanpa makna, disisi lain siswa  mengatakan bahwa mereka belum pernah 

diberikan soal SPLTV seperti dalam LAS terutama soal SPLTV yang mempunyai banyak 

penyelesaian. Hal ini terlihat dari jawaban skor kelompok siswa, dimana kelompok 1 mendapat 

skor 45, kelompok 2 mendapat skor 75 dan kelompok 3 mendapat skor 50. 

Dari hasil data uji coba tersebut, juga siswa mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan SPLTV, 

serta siswa tidak berusaha kembali dalam memahami masalah. Kondisi demikian terjadi karena 

pemahaman siswa tersebut tidak dikaitkan dengan pengetahuan lainnya mengenai makna SPLTV 

(mengapa ada tiga persamaan dalam SPLTV), dan pemahaman terhadap masalah. Padahal, siswa-

siswa yang memiliki pengetahuan yang terkait dengan pengetahuan lainnya, maka siswa-siswa 

tersebut lebih mampu dalam menyelesaikan masalah (Hudojo, 2005). Suatu pengetahuan dapat 

dikaitkan dengan pengetahuan-pengethuan lainnya jika guru menerapkan pembelajaran 

konstruktivisme seperti strategi REACT (relating, experiencing, applying, cooperating, 

transferring), belajar penemuan, atau pembelajaran matematika realistik (Fauziah, 2010; Pitajeng, 

2006; Sahrudin, 2014; Sari, 2014; Windari, Dwina, & Suherman, 2014).  

Guru seharusnya meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah-masalah 

matematika, khususnya dalam penyelesaian SPLTV. Caranya adalah dengan menerapkan 

pembelajaran yang dapat membantu siswa mengonstruksi pemahaman bermakna, dan sesering 

mungkin mengajukan soal – soal yang menantang,  membimbing di setiap kesulitan yang dialami 

siswa serta  mampu membawa situasi belajar menjadi lebih menarik, efisien dan menyenangkan 

seperti pemakaian software Autograph yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan dan 

fenomena pengetahuan matematika lebih lanjut dalam kehidupan nyata. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uji coba pembelajaran SPLTV berbantuan Autograph di MAN 3 Banda Aceh 

kelas X-1 dan analisis data diperoleh bahwa bahwa terdapat banyak siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam memahami soal cerita yang berhubungan SPLTV, dalam menggambarkan grafik, 

serta kemampuan siswa kelas X-1 dalam mengerjakan soal SPLTV masih tergolong rendah. Hal 

ini terlihat dari jawaban skor kelompok siswa, dimana kelompok 1 mendapat skor 45, kelompok 2 

mendapat skor 75 dan kelompok 3 mendapat skor 50. Selain itu, siswa mengatakan bahwa mereka 

belum pernah diberikan soal SPLTV seperti dalam LAS terutama soal SPLTV yang mempunyai 
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banyak penyelesaian. Oleh karena itu maka perlu dikembangkan soal-soal SPLTV didalam 

pembelajaran yang mempunyai banyak penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian. 

Guru seharusnya meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah-masalah 

matematika, khususnya dalam penyelesaian SPLTV. Caranya adalah dengan menerapkan 

pembelajaran yang dapat membantu siswa mengonstruksi pemahaman bermakna, dan sesering 

mungkin mengajukan soal – soal yang menantang,  membimbing di setiap kesulitan yang dialami 

siswa serta  mampu membawa situasi belajar menjadi lebih menarik, efisien dan menyenangkan 

seperti pemakaian software autograph yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan dan 

fenomena pengetahuan matematika lebih lanjut dalam kehidupan nyata. 
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Abstrak. Materi program linear merupakan salah satu materi matematika yang sulit 

dipelajari karena siswa kurang paham dalam merumuskan model matematika, 

mencari nilai optimum, dan siswa sering keliru dalam menentukan x, y pada grafik 

program linear. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan model dan media 

pembelajaran matematika. Salah satunya model Discovery Learning dengan bantuan 

software Geogebra. Model Discovery Learning adalah model yang menuntut siswa 

menemukan sendiri materi atau jalan pembelajaran. Sedangkan software Geogebra 

merupakan media komputer yang dapat digunakan pada materi geometri dan aljabar. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa pada materi 

program linear melalui model Discovery Learning dengan bantuan software 

Geogebra di kelas XI SMA Negeri 1 Sigli dapat mencapai KKM. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi program linear melalui model 

Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di kelas XI SMA Negeri 1 

Sigli. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Populasinya adalah seluruh 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sigli dan sampelnya adalah satu kelas dengan jumlah 

siswa 23 orang.. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan statistik uji-t. 

Berdasarkan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dalam 

materi program linear melalui model Discovery Learning dengan bantuan software 

Geogebra di kelas XI SMA Negeri 1 Sigli dapat mencapai nilai KKM. 

Kata Kunci: Program linear, Model discovery learning, Software geogebra 

Pendahuluan 

Materi program linear adalah salah satu materi matematika wajib diikuti oleh siswa SMA kelas XI 

Semester 1 yang termuat dalam kurikulum 2013. Materi program linear adalah materi 

pembelajaran yang dipelajari berkelanjutan sampai ke perguruan tinggi terkait dengan pemodelan 

matematika, riset operasi, ekonomi, industri, sosial, dan lain-lain. Selain itu program linear juga 

sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari menyangkut dengan kewirausahaan. Pemahaman 

konsep banyak digunakan dalam materi program linear salah satunya dalam merancang model 

matematika. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 

Sigli, program linear  merupakan salah satu materi matematika yang sulit dipelajari karena siswa 

kurang paham dalam merumuskan model matematika, mencari nilai optimum dari program linear, 

dan siswa sering keliru dalam menentukan x,y pada grafik program linear.  

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah di atas adalah penerapan model pembelajaran 

dibantu oleh media komputer yang mengutamakan keaktifan siswa dan siswa dapat 

mengembangkan potensinya secara maksimal. Penggunaan model pembelajaran yang dapat 

membuat siswa dapat aktif mengeluarkan pendapat dan menemukan konsepnya sendiri yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Model Discovery Learning 

merupakan salah satu model yang menuntut siswa aktif. Menurut Sardiman (2012: 145) “Dalam 

mengaplikasikan model pembelajaran Discovery Learning guru berperan sebagai pembimbing 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat 

guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan”. 
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Model pembelajaran Discovery Learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara siswa 

aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan 

tahan lama dalam ingatan, tidak mudah dilupakan siswa. Dengan menggunakan model ini, maka 

materi program linear dapat disajikan secara menarik, seperti menemukan bagaimana membuat 

model matematika, membuat grafik, dan mencari nilai optimum program linear dengan cara siswa 

sendiri, guru hanya mengarahkan siswa. Belajar dengan menggunakan model Discovery Learning 

siswa juga bisa berpikir analisis dan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi. Kebiasaan ini 

akan ditransfer dalam kehidupan masyarakat. 

Selain penggunaan model pembelajaran yang tepat, hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

penyajian materi dan media yang digunakan. Dengan demikian siswa akan memiliki keterampilan 

operasional dalam menyelesaikan matematika. Suherman (dalam maxrizal, 2010:5) 

mengemukakan media komputer memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Banyak hal abstrak yang sulit dipikirkan 

siswa dapat dipresentasikan melalui simulasi komputer. Hal ini tentu lebih menyederhanakan jalan 

pikiran siswa dalam memahami matematika. Salah satu media komputer adalah Geogebra. 

Geogebra adalah program komputer untuk membelajarkan matematika khususnya geometri dan 

aljabar (Hohenwarter dalam Mahmudi, 2010:2) Menurut Lavicza (Mahmudi, 2010:3), sejumlah 

penelitian menunjukkan bahwa Geogebra dapat mendorong proses penemuan dan eksperimentasi 

siswa di kelas. Fitur-fitur visualisasinya dapat secara efektif membantu siswa dalam mengajukan 

berbagai konjektur matematis. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah hasil belajar siswa pada materi program 

linear melalui model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di kelas XI SMA 

Negeri 1 Sigli dapat mencapai KKM. Tujuannya untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi 

program linear melalui model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di kelas XI 

SMA Negeri 1 Sigli. 

Metode 

Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Data yang 

diperoleh dengan menggunakan tes hasil belajar siswa yang terdiri dari 4 soal. Populasinya adalah 

seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sigli, sedangkan sampelnya adalah satu kelas dengan 

jumlah siswa 23 orang.Tes dilakukan setelah pembelajaran program linear melalui model 

Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra. Data diolah menggunakan statistik uji-t. 

Rancangan penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut: 

X O 

Keterangan: 

X: Pembelajaran yang diberikan kepada siswa melalui model Discovery Learning dengan bantuan 

software Geogebra 

O: Hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran melalui model Discovery Learning dengan 

bantuan software Geogebra 

Hasil dan Pembahasan 

Karena   
      

   
     

 maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sebaran data dari tes 

hasil belajar siswa kelas XI-MIA5 mengikuti distribusi normal. 

Pengujian Hipotesis 

  :     Hasil belajar matematika siswa pada materi program linear melalui model 

Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di kelas XI SMA 

Negeri 1 Sigli tidak dapat mencapai KKM. 
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  :    Hasil belajar matematika siswa pada materi program linear melalui model 

Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di kelas XI SMA 

Negeri 1 Sigli dapat mencapai KKM. 

     Merupakan nilai standar yang menyatakan siswa telah menguasai 70  dari 

materi pelajaran ( KKM=70). 

Pengujian menggunakan statistik uji t adalah 

  
     
 

   

  
        

     

    

     

Untuk mencari derajat kebebasan adalah 

dk= (n-1) 

 = (23-1) 

     = 22 

Harga titik t dengan taraf signifikan        dan dk=22 dari daftar t  diperoleh: 

                          

 =           

 =     
 =     

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan setelah dilakukan pengolahan data serta pengujian 

terhadap hipotesis menggunakan uji-t, dapat dinyatakan bahwa pembelajaran program linear 

dengan model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di kelas XI SMA Negeri 1 

Sigli dapat mencapai KKM. Hal ini disebabkan pembelajaran program linear melalui model 

Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan. 

Kelebihan dari pembelajaran Discovery Learning yaitu dapat membuat siswa merasa ingin tahu 

karena pada model ini siswa didorong untuk menemukan pemecahan masalah. Siswa melakukan 

eksperimen sesuai dengan dugaan sementara. Penggunaan model Discovery Learning dalam 

proses pembelajaran lebih memungkinkan siswa berperan aktif dalan berpikir dan mengolah 

informasi. Menggunakan software Geogebra sebagai bantuan dalam pembelajaran juga memiliki 

beberapa kelebihan yaitu menyediakan perintah-perintah yang berkaitan dengan perhitungan 

aljabar, geometri, maupun kalkulus (misalnya mencari turunan dan integral). 

Kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh model Discovery Learning dan software Geogebra 

dalam pembelajaran membawa dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini tampak saat 

pembelajaran dilaksanakan, siswa sangat antusias dan semangat. 

Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya pengaruh positif pembelajaran melalui 

model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra. Salah satunya adalah penggunaan 

software Geogebra dengan metode penemuan terbimbing untuk meningkatkan motivasi belajar 

pada materi segiempat bagi siswa kelas VIIC SMP N 2 Depok (Maxrizal, 2010). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

Pembelajaran Discovery Learning dengan software Geogebra yang dilakukan selama penelitian ini 

mengacu pada pendapat Markaban ( dalam Maxrizal, 2010), yaitu: 

1) Peneliti merumuskan materi yang diajarkan ke dalam file-file Geogebra dan menyusun

petunjuk penemuan dalam LKS.

2) Dari LKS dan file-file Geogebra yang disusun peneliti, siswa menyusun, memproses,

mengorganisir, dan menganalisis data tersebut dengan bantuan software Geogebra.
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3) Siswa mencatat data dari hasil penemuannya di LKS.

4) Perwakilan kelompok siwa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk memeriksa

kebenaran hasil penemuannya dengan kelompok lain.

5) Peneliti menyediakan soal latihan atau soal kuis untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu

benar.

Dalam menerapkan model Discovery Learning banyak faktor yang sangat mempengaruhi, baik 

internal (kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi) maupun faktor eksternal (keluarga, sekolah, dan 

masyarakat). Hasil belajar siswa secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman siswa dan faktor 

internal, dan pengalaman belajar siswa dipengaruhi oleh unjuk kerja guru. Berhasil atau tidaknya 

pembelajaran dengan menggunakan model tergantung bagaimana guru menyiapkan model yang 

akan diterapkan dan kesiapan siswa untuk menerima model pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru. Selain itu, kemauan atau kebiasaan siswa sangat mempengaruhinya. 

Pembelajaran menggunakan bantuan software Geogebra berjalan dengan lancar. Karena 

kemampuan siswa dalam mengoperasi komputer/ laptop sudah baik. Sehingga mudah saat 

menjelaskan cara penggunaan software Geogebra untuk menyelesaikan masalah. Namun, 

pembelajaran melalui model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra memiliki 

beberapa kelemahan yaitu pada saat belajar kelompok ada beberapa siswa yang malas dan hanya 

mengharap temannya saja yang mengerjakan LKS. Kurangnya sarana komputer yang terdapat di 

sekolah sehingga peneliti menggunakan komputer seadanya, kurang USB sehingga membutuhkan 

waktu sedikit lebih lama untuk menginstall software Geogebra, dan terbatas proyektor. 

Penelitian tentang model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra telah diteliti 

sebelumnya diantaranya tentang penggunaan software Geogebra dengan metode Penemuan 

Terbimbing untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi segiempat bagi siswa kelas VIIC 

SMP N 2 Depok (Maxrizal, 2010) dan pengembangan media pembelajaran matematika interaktif 

berbantuan Geogebra dengan pendekatan saintifik berbasis penemuan terbimbing (guided 

discovery) pada materi persamaan lingkaran untuk siswa SMA kelas XI (Wulandari, 2015). Kedua 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa melalui model 

Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada materi 

program linear melalui model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra di kelas XI 

SMA Negeri 1 Sigli dapat mencapai nilai KKM. Hal ini disebabkan karena siswa lebih fokus dan 

sangat antusias dengan penggunaan software komputer dalam pembelajaran. 

Agar penelitian ini berjalan lancar, maka: 

1. Diharapkan kepada guru, pastikan siswa menguasai media komputer sebelum menerapkan

model Disovery Learning dengan bantuan Software Geogebra.

2. Diharapkan kepada guru, pastikan komputer yang digunakan cukup untuk siswa sebelum

menerapkan model Discovery Learning dengan bantuan software Geogebra.

3. Diharapkan kepada guru, pastikan tersedianya proyektor di sekolah.

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menerapkan model Discovery Learning

dengan software Geogebra pada materi lain.
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Abstrak. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat siswa dalam 

mempelajari matematika yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pendekatan 

Matematika Realistik menjadikan siswa berpikir secara kontekstual sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna, dengan model two stay two stray siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga aktivitas anak menjadi aktif dan menarik. 

Tujuan dari penulisan ini adalah 1) untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa 

setelah menerapkan pendekatan matematika realistik dengan model two stay two 

stray, 2) untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan matematika relistik dengan model two stay two stray, 3) 

untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan. Populasi dalam 

penulisan ini adalah seluruh kelas VII MTsN 2 Banda Aceh, sedangkan sampel 

ditentukan dengan teknik acak dan yang menjadi kelas penulisan adalah kelas VII-2 

MTsN 2 Banda Aceh. Teknik pengumpulan data berupa tes yang berbentuk essay 

sebanyak 3 soal. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji-t pihak kanan 

dengan taraf signifikan 0,05. Hasil belajar melalui penerapan pendekatan 

matematika realistik dengan model two stay two stary pada materi aritmetika sosial 

di kelas VII MTsN 2 Banda Aceh siswa telah mencapai ketuntasan. Aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran aktif. Respon siswa pada pembelajaran memperoleh 

hasil yang positif. 

Kata kunci : Pendekatan matematika realsitik, Model pembelajaran two stay two 

stray, Hasil belajar. 

Pendahuluan 
Pendidikan merupakan proses yang terjadi secara sadar dalam rangka meningkatkan pengetahuan 

manusia. Pendidikan pada dasarnya juga diarahkan untuk memperbaiki sikap seorang peserta 

didik. Setiap anak yang sudah menempuh jalur pendidikan diharapkan mampu 

mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan di samping mampu mengamalkan 

pengetahuan yang telah dimiliki. Pengetahuan siswa Indonesia yang kurang baik dalam 

penguasaan dan penerapan matematika dapat disebabkan oleh kurangnya minat siswa dalam 

mempelajari matematika. Sebagian besar siswa Indonesia bahkan sudah merasa tidak tertarik 

dengan matematika sebelum mereka mengenal matematika dengan baik (Wijaya, 2012:8) . Hal 

ini akan menimbulkan masalah seperti siswa tidak suka mempelajari matematika. Menurut 

Ruseffendi (Azmi, 2013:14), salah satu faktor siswa bersikap positif terhadap matematika 

disebabkan siswa bisa mengetahui kegunaan dari matematika. Bukan hanya sebagai bahan 

hafalan. Karena pada dasarnya, matematika sangat berguna dalam banyak hal yang berkaitan 

dengan kehidupan. Sehingga untuk meningkatkan minat siswa terhadap matematika, maka 

matematika harus dikaitkan dengan masalah dalam kehidupan nyata. Selain untuk menarik minat 

siswa, cara ini juga akan memudahkan siswa dalam memahami matematika. 

Selain disebabkan karena materi yang dipelajari dirasa kurang bermakna, penyebab lain yang 

selanjutnya mengurangi minat siswa dalam mempelajari matematika adalah metode maupun 
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pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru (Suradi 2007:19).  Jika digunakan 

pendekatan konvensional, siswa hanya mendengarkan guru berceramah  dan  mengerjakan tugas 

di akhir  proses pembelajaran,  maka  siswa akan merasa sangat bosan. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasaan bagi siswa dalam proses 

belajar.  

Salah satu pendekatan pembelajaran dalam matematika yang memberikan keleluasaan bagi siswa 

untuk menemukan konsep dalam belajar matematika adalah pendekatan pendidikan matematika 

realistik (PMR). Melalui pendekatan pembelajaran ini, proses pembelajaran diharapkan mampu 

menjadi proses belajar yang bermakna. Berdasarkan teori belajar menurut Ausubel (Trianto: 

2009:51), belajar dikatakan bermakna jika informasi lama mampu dikaitkan dengan konsep-

konsep baru oleh siswa. Sehingga, siswa yang akan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam kehidupan nyata harus memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu. 

Serta usaha yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan melaksanakan kondisi 

belajar yang lebih efektif dan melibatkan siswa secara aktif. Maka pembelajaran kooperatif dinilai 

dapat memberikan keterlibatan antar siswa dan mencapai tujuan bersama. Salah satu model 

kooperatif yang dapat digunakan adalah pembelajaran Two Stay Two Stray. Huda, Miftahul 

(2011:140) “Model pembelajaran two stay two stray dapat diterapkan dalam semua mata 

pelajaran yang memungkinkan setiap kelompok untuk saling berbagi informasi dengan 

kelompok-kelompok lain”.  

Maka pendekatan PMR serta model pembelajaran two stay two stray dapat digunakan agar 

terciptanya pemahaman untuk menyelesaikan masalah nyata dan menjadikan aktivitas belajar 

siswa menjadi aktif serta mendapatkan respon yang positif. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di MTsN 2 Banda Aceh, penulis menemukan 

bahwa hasil belajar matematika siswa kelas VII tergolong rendah, hanya beberapa siswa yang 

mencapai nilai KKM. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai ujian dan wawancara bersama guru bidang 

studi matematika. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui hasil belajar dengan menerapkan 

pendekatan dan model yang telah dipaparkan.  

Metode  
Untuk mengumpulkan data penulis bertindak sebagai guru yang mengajar dan menerapkan 

pendekatan matematika realistik dengan model two stay two stray pada satu kelas. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VII-2. Pembelajaran akan dilaksanakan selama tiga kali pertemuan, 

diakhir pembelajaran diadakan tes untuk melihat ketuntasan hasil belajar siswa.  

Adapun teknik pengumpulan data yang mendukung penulisan ini adalah : 

1. Tes hasil belajar : Tes hasil belajar dilakukan diakhir pembelajaran (post-test). Tes ini

diberikan untuk melihat ketuntasan hasil belajar siswa. Soal tes berupa uraian atau essay

sebanyak 3 soal dengan waktu 40 menit. Instrumen soal disusun berdasarkan bentuk soal

penyelesaian masalah

2. Lembar Observasi Aktivitas belajar: Lembar observasi aktivitas belajar siswa diserahkan

kepada pengamat ketika guru sedang melaksanakan pembelajaran untuk diisi setiap 5 menit

dengan menuliskan kode atau nomor kategori aktivitas siwa yang sesuai. Tujuannya adalah

untuk memperoleh data aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dan mengetahui

apakah aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung aktif atau sebaliknya

3. Angket Respon Siswa: Pemberian angket respon siswa bertujuan untuk mengetahui respon

atau tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan penerapan

pendekatan matematika realistik dengan model two stay two stray pada materi aritmetika

sosial, angket diberikan pada pertemuan akhir penulisan atau pertemuan ketiga.
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Hasil dan Pembahasan 
1. Hasil Belajar

Pada pertemuan pertama penulis memberikan materi untung dan persentase untung, dimana pada 

pertemuan ini guru menyajikan masalah-masalah sesuai konteks dan meminta siswa untuk 

menemukan penyelesaiannya dengan menciptakan model yang ditentukan secara berdiskusi. Pada 

pertemuan ini suasana dan proses pembelajaran belum maksimal, dikarenakan siswa belum 

terbiasa dengan pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik dengan model TSTS 

yang diterapkan penulis. Siswa terlihat masih belum bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang 

dijelaskan oleh penulis. Pertemuan selanjutnya penulis menjelaskan materi rugi dan persentase 

rugi. Pada pertemuan ini kelas menjadi lebih kondusif, siswa sudah mulai terbiasa dan terlihat 

antusias dengan model pembelajaran yang digunakan. Hal ini juga terlihat pada pertemuan ketiga, 

dimana penulis menjelaskan materi harga pembelian dan harga penjualan. Setiap siswa 

bertanggung jawab penuh terhadap kelompoknya, meskipun beberapa siswa sesekali terlihat 

menganggu temannya. 

Setelah pertemuan ketiga selesai, penulis melakukan post test untuk melihat hasil belajar siswa. 

Dari data yang terkumpul dan setelah dilakukan pengolahan data serta pengujian hipotesis, 

diperoleh rata-rata hasil belajar siswa kelas VII-2 yang diajarkan menggunakan pendekatan 

matematika realistik dengan model TSTS yaitu 83 dan nilai ini sudah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di MTsN 2 Banda Aceh yaitu 80. t hitung  yang diperoleh yaitu 1,9367 

dan t tabel adalah 1,70 dengan taraf signifikan   = 0,05 sehingga t hitung ≥ t tabel, ini berarti t berada 

pada daerah penolakan H0 dan penerimaan H1. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

melalui penerapan pendekatan matematika realistik dengan model TSTS di kelas VII MTsN 2 

Banda Aceh hasil belajar siswa telah mencapai ketuntasan. 

Selama peneltian berlangsung di kelas VII-2 MTsN 2 Banda Aceh, terdapat banyak hal yang 

terjadi dalam proses pembelajaran, baik yang diinginkan penulis maupun yang tidak diinginkan 

oleh penulis. Hal tersebut antara lain, pada pertemuan pertama dikelas VII-2 pelajaran matematika 

dimulai setelah mata pelajaran penjaskesrek, dimana hal ini mengakibatkan 20 menit waktu 

pemebelajaran terpakai untuk siswa-siswa mengganti baju seragam. Pada pertemuan ini juga 

diselingi oleh jam istirahat sehingga siswa-siswa sulit berkonsentrasi. Pendekatan matematika 

realistik dengan model TSTS ini memiliki kelebihan dalam meningkatkan minat dan tanggung 

jawab siswa terhadap materi yang diberikan. Hal ini disebabkan karena setiap kelompok memiliki 

model tersendiri dalam penyelesaian masalah serta setiap anggota kelompok memiliki tanggung 

jawab untuk dapat menjelaskan kembali kepada teman kelompok lain, atau setiap anggota 

kelompok harus mampu memahami hasil diskusi kelompok lain sebelum ia kembali ke kelompok 

asalnya. sehingga tanggung jawab kelompok dalam menguasai materi lebih besar. Pembelajaran 

ini juga mengajarkan siswa untuk terampil dalam berkomunikasi dan mengelola kelompok yang 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menjalin hubungan sosial dengan  orang lain. 

Penulis menemukan hasil belajar dapat mencapai ketuntasan karena setiap siswa berusaha berkerja 

sama untuk mendapatkan penyelesaian dalam permasalahan yang mereka alami. Siswa 

bertanggung jawab penuh terhadap pemahaman materi baik secara individu maupun kelompok. 

2. Aktivitas Siswa

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan  pendekatan matematika realistik dengan model TSTS, maka penulis 

mengambil 3 siswa yang telah dikategorikan pada tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. 

Pada kategori mengamati adanya peningkatan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua yaitu 

dari 24,30% ke 25,69%, dimana pada proses ini guru menunjukkan berbagai macam permasalahan 

yang terjadi dikehidupan nyata pada materi aritmetika sosial. Namun terjadi penurunan pada saat 

pertemuan ketiga, siswa baru saja selesai mengikuti mata pelajaran penjaskesrek yang 

mengakibatkan beberapa siswa terlambat  masuk ke kelas dan  terjadinya penurunan perhatian 
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terhadap siswa yang sudah terlebih dahulu masuk ke kelas, namun ketiga pertemuan ini masih 

masuk dalam kategori waktu yang ideal. 

Kegiatan kedua yang dilakukan siswa adalah mengumpulkan informasi, siswa dituntun 

menggunakan berbagai macam permasalahan yang sesuai dengan konteks, dimana informasi-

informasi tersebut dapat membantu proses pembelajaran aritmetika sosial. Pada kegiatan 

mengumpulkan informasi, persentase terhitung naik dari pertemuan pertama 17,36% pertemuan 

kedua 18,06% dan pertemuan ketiga 19,44%. Hal ini disebabkan keingintahuan siswa dalam 

mecari dan mengumpulkan informasi yang ada disekitarnya dan bersifat nyata, serta didukung 

oleh beberapa pernyataan yang diberikan oleh penulis. 

Siswa terlihat sangat antusias dalam bertanya pada pertemuan pertama dan kedua, hal ini terlihat 

pada persentase kegiatan menanya pertemuan pertama dan kedua yaitu 21,52% dan 22,91%. Tapi 

terjadi penurunan pada pertemuan ketiga yaitu 21,53%. Walaupun terjadi penurunan, namun pada 

pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kegiatan menanya masih masuk dalam kategori waktu ideal. 

Kegiatan yang diamati selanjutnya adalah kegiatan memecahkan masalah, siswa diminta 

memecahkan masalah dengan model yang ia buat sendiri dan dilaksanakan secara diskusi 

kelompok. Pada pertemuan pertama dan ketiga terdapat jumlah yang sama yaitu 18,05% namun 

terjadi penurunan pada saat pertemuan kedua yaitu 15,27%. Setelah proses diskusi beberapa siswa 

diminta untuk mencari informasi dari kelompok lain dan beberapa mempresentasi hasil 

kelompoknya, terlihat siswa sangat antusias pada pertemuan setiap pertemuan dengan persentase 

tertinggi yaitu 5,55%. Diakhir pembelajaran guru meminta siswa menarik kesimpulan.  

Dari segi pembelajaran semua aspek kegiatan memiliki persentase waktu ideal dengan batas 

toleransi 5%. Namun dari aspek yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran, penulis 

menemukan waktu yang tidak ideal yaitu 7,64%. Walaupun demikian, persentase yang tidak 

sesuai dengan KBM menurun dari pertemuan kedua ke pertemuan ketiga.  

Penulis menemukan bahwa saat proses mengamati dan mengumpulkan informasi siswa 

berkemampuan tinggi dan sedang lebih terlihat fokus dan serius serta mencari informasi dari 

berbagai sumber. Pada kegiatan  menanya atau memberikan pendapat siswa berkemampuan tinggi 

terlihat lebih sering bertanya dibandingkan dengan siswa berkemampuan sedang dan rendah. Pada 

kegiatan mengkomunikasikan hasil kerja kelompok, cenderung untuk stay adalah siswa 

berkemampuan rendah dan cenderung untuk stray adalah siswa berkemampuan tinggi. Hal ini 

diakibatkan siswa yang berkemampuan tinggi terus ingin mencari tau penyelesaian masalah yang 

ditemukan oleh anggota kelompok lainnya, sedangkan siswa berkemampuan rendah memilih stay 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain yang datang 

berkunjung. Aktivitas siswa menjadi aktif dikarenakan proses pembelajaran stay dan stray yang 

menyebabkan semua anggota kelompok memiliki perannya masing-masing sehingga semua siswa 

terus berupaya memberikan hasil yang terbaik, pemahaman siswa berdasarkan kehidupan sehari-

hari, serta suasana diskusi yang menyenangkan. 

3. Respon Siswa

Berdasarkan angket respon yang telah diisi oleh 28 siswa secara individu setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik dengan model TSTS yang 

dilakssiswaan pada pertemuan keempat (terakhir). Maka diperoleh hasil respon siswa yang telah 

dirangkum pada tabel lampiran. 

Berdasarkan tabel tersebut penulis memberikan pertanyaan secara umum ke khusus, dimana 

penulis menyajikan pertanyaan yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Penulis 

menemukan 96,42% siswa menyetujui dilaksanakan nya pendekatan realistik dengan model TSTS 

disekolah, dan 3,58% tidak menyetujui. Sebanyak 92,85% siswa merasa senang saat proses 

pembelajaran berlangsung, hal ini didukung dengan siswa yang terlihat antusias saat melaksanakan 

proses pembelajaran. 
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Pendekatan matematika realistik dianggap menarik dan menjadikan siswa merasa lebih mudah 

memahami materi matematika. Terlihat saat pembelajaran aritmetika sosial yang menggunakan 

pendekatan matematika realistik dengan model TSTS siswa merasa memperoleh manfaat nya 

dalam kehidupan nyata dan memberikan pengalaman baru. 

Pada proses pembelajaran komponen materi, LKS dinilai baru oleh siswa seuai dengan persentase 

yang berjumlah 89,28% siswa setuju dengan pertanyaan penulis. 28 orang mengatakan bahwa 

mereka menemukan kesulitan dan dapat menemukan pemecahan masalahnya. Penulis menemukan 

64,28% siswa merasa senang terhadap hasil ynag mereka peroleh setelah pembelajaran 

berlangsung, hal ini didukung dengan adanya kemampuan siswa untuk bertanggung jawab 

terhadap pemahaman kelompoknya, sehingga secara individu siswa harus dapat menguasai 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Di akhir pertanyaan, penulis memberikan pertanyaan yang 

sangat penting yaitu terhadap minat siswa untuk mengikuti pembelajaran pada materi lain 

menggunakan pendekatan matematika realistik dengan model TSTS, respon yang diberikan 

penulis sangat baik, hanya 1 orang yang tidak memiliki respon baik namun 27 orang lagi atau 

96,24% siswa ingin melanjutkan pembelajaran dengan pendekatan dan model yang sama. 

Penulis menemukan bahwa siswa berkemampuan tinggi lebih senang jika pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan realistik matematika dan model TSTS, namun 1 siswa 

berkemampuan rendah tidak merasa senang ketika memperoleh pembelajaran yang diterapkan 

oleh penulis, hal ini disebakan karena siswa kurang memiliki minat belajar yang baik. Keseluruhan 

siswa menjawab bahwa materi penggunaan penerapan pendekatan matematika realistik dengan 

model TSTS pada materi aritmetika sosial memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-

hari. Siswa berkemampuan tinggi, sedang dan rendah memiliki pendapat yang sama terhadap 

kompenen materi pembelajaran, lks yang diberikan saat proses pembelajaran dinilai siswa sangat 

baru. Keenam siswa ini juga  menemukan masalah namun dapat menyelesaikannya. Dan respon 

yang dilihat langsung oleh penulis adalah siswa senang mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan realistik matematika dengan model TSTS, hal ini terlihat saat proses stay dan stray 

peserta didik terlihat antusias dan aktif. 

Sehubungan dengan kedelapan aspek dari sepuluh aspek yang direspon positif, maka rata-rata 

persentase respon siswa terhadap pernyataan positif sebesar 80%. Maka berdasarkan tabel dapat 

disimpulkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran baik secara umum dan khusus yaitu pada 

materi aritmetika sosial menggunakan pendekatan matematika realistik dengan model TSTS 

termasuk dalam kategori positif. Hal ini berbanding lurus dengan ketuntasan belajar yang didapat 

oleh siswa, artinya semakin positif respon siswa terhadap penerapan pendekatan matematika 

realistik dengan model TSTS maka ketuntasan belajar yang diperoleh siswa akan semakin tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penulisan Wardi (2014: 94) “ Pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS dengan PMR memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik dari model 

pembelajaan konvensional serta terciptanya suasana belajar aktif dan menyenangkan di kelas VIII 

SMP Negeri Kabupaten Lombok 

Kesimpulan 
1. Hasil belajar siswa melalui penerapan pendekatan matematika realistik dengan model two

stay two stray pada materi aritmetika sosial di kelas VII MTsN 2 Banda Aceh telah mecapai

ketuntasan

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran aritmetika sosial menggunakan pendekatan

matematika realistik dengan model two stay two stray pada materi aritmetika sosial di kelas

VII MTsN 2 Banda Aceh berada pada kategori aktif.

3. Respon siswa terhadap pembelajaran aritmetika sosial menggunakan pendekatan matematika

realistik dengan model two stay two stray pada materi aritmetika sosial di kelas VII MTsN 2

Banda Aceh mendapatkan respon positif
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Abstrak.  Problem solving merupakan bagian dari kurikulum 2013 yang menuntut siswa 

untuk berpikir tingkat tinggi melalui pengembangan Higher Order of Thinking Skill 

(HOTS). Kemampuan HOTS ini digunakan apabila seseorang menerima informasi baru 

dan menyimpannya untuk kemudian digunakan atau disusun kembali untuk keperluan 

problem solving berdasarkan situasi. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau instrumen 

soal pada RPP mahasiswa Profesi Pendidikan Guru (PPG) yang berbasis problem 

solving. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui analisis RPP mahasiswa PPG. Data 

tentang instrumen soal pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mahasiswa PPG 

yang berbasis problem solving diungkapkan secara deskriptif. Oleh karena itu, penelitian 

ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian 

ini adalah RPP mahasiswa PPG yang diambil secara acak sebanyak 5 buah RPP. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen soal pada RPP mahasiswa PPG yang 

berbasis problem solving adalah 41,67%, dan ini termasuk kategori rendah karena belum 

mencapai 50%. Sehingga perlu peningkatan instrumen soal yang berbasis problem 

solving. Supaya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, 

logis, dan sistematis. Instrumen soal pada RPP mahasiswa PPG yang berbasis problem 

solving dapat berupa soal non rutin dalam bentuk soal open ended atau soal cerita, yang 

melibatkan logika, penalaran, dan uji coba dalam memecahkan soal-soal tersebut. 

Kata kunci: Instrumen soal, matematika, problem solving 

Pendahuluan 
Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang harus dimulai dari penetapan tujuan yang 

akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Sanjaya, 2013:23). Perencanaan 

pembelajaran harus dirancang oleh guru sebaik mungkin, karena dengan adanya perencanaan 

pembelajaran yang matang, guru dapat memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai 

melalui proses pembelajaran yang sistematis, efektif, dan efisien. Apabila kegiatan pembelajaran 

dilakukan tanpa perencanaan pembelajaran yang baik, kemungkinan besar akan cenderung mengalami 

kegagalan karena tidak memiliki acuan yang seharusnya dilakukan dalam rangka keberhasilan kegiatan 

pembelajaran. Nuraini (2004:11) mengatakan, “Setiap guru dituntut untuk selalu menyiapkan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan program pembelajaran yang akan berlangsung. Persiapan awal yang 

dilakukan oleh guru ialah membuat suatu perencanaan pembelajaran”. 

Perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan penting dan menjadi tuntutan setiap guru, agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar dan optimal, sehingga guru harus mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang baik dan benar. Dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 disebutkan 

mailto:suryawatina@gmail.com
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bahwa RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok 

atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. 

Secara garis besar, merancang RPP terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran, yaitu: (1) kegiatan 

pendahuluan; (2) kegiatan inti; dan (3) kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, salah satu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru adalah melakukan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, guru 

mempersiapkan instrumen soal untuk evaluasi hasil belajar dengan tujuan  menilai pengetahuan siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  

RPP terdiri atas: (1) identitas mata pelajaran; (2) tujuan pembelajaran; (3) materi ajar; (4) metode 

pembelajaran; (5) media, alat, dan sumber pembelajaran; (6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; 

dan (7) penilaian hasil belajar. Komponen-komponen tersebut harus disajikan secara sistematis dan 

terstruktur agar mudah dimengerti dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Identitas mata pelajaran yang perlu dicantumkan adalah nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan alokasi waktu. Selain itu, 

guru harus merancang tujuan umum pembelajaran yang dirumuskan sebagai indikator hasil belajar. 

Tujuan pembelajaran dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga tiap pertemuan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah diprogram.  Setelah merancang tujuan pembelajaran, maka dilanjutkan 

dengan penempatan materi ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Dalam penempatan materi 

pembelajaran, guru dapat menyesuaikan dengan indikator yang akan dicapai. 

Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar 

sesuai kompetensi dasar atau indikator. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi peserta didik serta karakteristik peserta didik dari setiap indikator yang ingin dicapai. 

Selanjutnya, menentukan sumber pembelajaran berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, serta 

materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber pembelajaran 

mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Setelah dilakukan 

kegiatan pembelajaran, maka guru melakukan penilaian hasil belajar dengan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. 

Dalam kurikulum 2013 revisi 2017, menurut Astutik (2017) RPP harus mengacu pada penguatan 

pendidikan karakter (PPK), Literasi, 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and 

Problem Solving, and Creativity and Innovation), dan Higher Order of Thinking Skill (HOTS). Tujuan 

dari penerapan empat macam hal tersebut yaitu untuk kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, 

metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang perlu 

diterapkan kepada peserta didik supaya mampu memecahkan soal-soal matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik, sebagaimana tuntutan dari kurikulum 

2013 bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, supaya lebih aktif, kreatif, inspiratif, dan 

mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

kurikulum 2013 adalah metode pembelajaran yang berbasis problem solving, karena dalam metode 

pembelajaran problem solving, guru dapat mengintegrasikan HOTS sebagaimana tuntutan dari 

kurikulum 2013. 

Dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, guru harus memfasilitasi peserta didik untuk 

menjadi pemikir dan pemecah masalah yang lebih baik, yaitu dengan cara memberikan suatu masalah 

yang memungkinkan peserta didik untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh 

karena itu, diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan 

kreatif peserta didik dalam bentuk mengintegrasikan HOTS.  Menurut Ariandari  (2015), permasalahan 
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atau soal yang dapat digunakan dalam meningkatkan HOTS peserta didik adalah soal HOTS 

matematika yang berkriteria: (1) membutuhkan pemikiran yang kompleks untuk menyelesaikannya 

(menuntut peserta didik untuk mengeksplorasi dan menerapkan konsep-konsep matematika, atau 

hubungan antar konsep), (2) menggunakan soal/masalah non-rutin, yaitu masalah yang menuntut 

peserta didik menentukan sendiri strategi penyelesaiannya sebelum mereka menggunakan berbagai 

rumus yang telah mereka kuasai dan dapat diselesaikan dengan berbagai cara penyelesaian atau non-

algoritmik (baik menggunakan solusi tunggal maupun banyak solusi-open ended), dan (3) menuntut 

siswa untuk menggabungkan fakta dan ide dalam mensintesis, menggeneralisasi, menjelaskan, 

melakukan dugaan, dan membuat kesimpulan atau interpretasi. 

Holmes (dalam Wiworo , 2013:4) menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, terdapat dua 

jenis bentuk soal yaitu soal rutin dan soal non rutin. (1) Soal rutin ialah soal latihan biasa yang dapat 

diselesaikan dengan prosedur atau strategi yang sudah ada. Soal rutin sering disebut sebagai 

penerjemah karena deskripsi situasi dapat diterjemah dari kata-kata menjadi simbol-simbol. Soal rutin 

membutuhkan satu, dua, atau lebih langkah pemecahan. Dalam pembelajaran matematika yang 

diprioritaskan terlebih dahulu adalah soal rutin. (2) Soal non rutin ialah bentuk soal dalam 

penyelesaiannya diperlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama 

dengan prosedur yang dipelajari. Soal nonrutin mengharuskan pemecah masalah untuk membuat 

sendiri strategi pemecahan. Strategi-strategi seperti menggambar, menebak, dan melakukan cek, 

membuat tabel atau urutan kadang perlu dilakukan. Soal non rutin kadang memiliki lebih dari satu 

solusi pemecahan. Soal tersebut kadang melibatkan situasi kehidupan atau melibatkan berbagai 

hubungan subjek. 

Departement mathematics and computer science (Carson, 2007:8) mengemukakan lima tipe soal 

matematika, yaitu: 

1. Soal-soal yang menguji ingatan (memori).

2. Soal-soal yang menguji keterampilan (skills).

3. Soal-soal yang membutuhkan penerapan keterampilan pada situasi yang biasa (familiar).

4. Soal-soal yang membutuhkan penerapan keterampilan pada situasi yang tidak biasa

(unfamiliar) dan mengembangkan strategi untuk masalah yang baru.

5. Soal-soal yang membutuhkan ekstensi (perluasan) keterampilan atau teori yang kita kenal

sebelum diterapkan pada situasi yang tidak biasa (unfamiliar).

Soal tipe 1, 2, dan 3 termasuk pada kelompok soal rutin. Soal tipe ini sering diberikan kepada peserta 

didik, akan tetapi soal tipe ini tidak dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. 

Soal tipe 4 dan 5 merupakan soal dalam kelompok non rutin yang banyak mengasah kemampuan 

dalam pemecahan masalah. 

Sanjaya (2006:135) mengatakan bahwa kategori sebuah soal menjadi soal non rutin antara lain: (a) 

soal tersebut memiliki lebih dari satu cara penyelesaian, (b) soal tersebut melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba, dan (c) soal tersebut sesuai dengan situasi nyata dan minat siswa. Penyelesaian soal 

matematika yang bersifat non rutin dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, analitis, 

sistematis, dan logis (Fajriah, 2018). 

Problem solving merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dapat 

membantu siswa mengembangkan keterampilan intelektual dan mengajarkan cara memecahkan 

masalah menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah (Suherman , 2003:83). Kemampuan 

pemecahan masalah dapat dikembangkan jika mereka dibiasakan menghadapi soal yang bersifat non 

rutin. Artinya, soal tersebut bukan suatu soal yang langsung tergambar cara penyelesaiannya, tetapi 
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dibutuhkan strategi khusus untuk menemukan solusi dari soal tersebut. Misalnya, strategi seperti 

menggambar, membuat pola, membuat tabel atau diagram (Ruseffendi, 2006).  Semua strategi tersebut 

membutuhkan pemikiran yang rasional, kritis analitis, sitematis, dan logis. Polya (dalam Hudojo, 

2005:130) mengemukakan bahwa ciri-ciri soal yang berbasis problem solving yaitu soal tersebut 

menantang pikiran (challenging) dan soal tersebut tidak otomatis diketahui cara penyelesaian 

(nonroutine). Berdasarkan pendapat di atas, soal non rutin inilah yang dapat digunakan sebagai soal 

yang berbasis problem solving dan guru matematika hendaknya membiasakan siswa mengerjakan soal 

non rutin agar siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis. 

Pembelajaran berbasis problem solving merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

direkomendasikan oleh pemerintah (Kemdikbud, 2014), di mana dalam pembelajaran ini, kemandirian 

peserta didik dalam menyelesaikan soal non rutin sangat diperlukan. Apabila peserta didik dibiasakan 

memecahkan masalah yang bersifat non rutin, maka peserta didik tersebut akan lebih mudah 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja, 

menjadi seorang pemecah masalah (problem solver) yang baik bisa membawa manfaat-manfaat besar. 

Oleh karena itu, problem solving sangat penting dalam pelajaran matematika, mengingat masih banyak 

peserta didik yang merasa kesulitan dalam mengkonstruksikan dan mengaplikasikan ide-ide dalam 

problem solving matematika. Langkah-langkah penyelesaian soal tidak rutin sebaiknya mengikuti 

langkah-langkah problem solving model Polya, karena merupakan langkah-langkah penyelesaian yang 

sistematis sehingga penyelesaian mudah dan terarah (Fajriah, 2018). Problem solving model Polya 

(1973) terdapat empat (4) langkah penyelesaian yaitu: (1) memahami masalah; (2) merencanakan 

penyelesaian masalah; (3) melaksanakan rencana penyelesaian; dan (4)  memeriksa kembali. 

Menurut Susanto  (2013:197) dilihat dari aspek kegunaan atau fungsinya, problem solving dalam 

pembelajaran matematika dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: 

a. Problem solving sebagai tujuan

Problem solving ditetapkan atau dianggap sebagai tujuan pengajaran, maka ia tidak tergantung

pada soal atau masalah yang khusus, prosedur, atau metode serta isi matematika. Anggapan

yang penting dalam hal ini bahwa pembelajaran tentang bagaimana menyelesaikan masalah

(solve problem) merupakan alasan utama belajar matematika.

b. Problem solving sebagai proses

Dalam hal ini problem solving diartikan sebagai proses mengaplikasikan segala pengetahuan

yang dimiliki pada situasi yang baru dan tidak biasa. Dalam interpretasi ini, yang perlu

diperhatikan adalah metode, prosedur, strategi dan heuristik yang digunakan siswa dalam

menyelesaikan suatu masalah.

c. Problem solving sebagai keterampilan dasar

Keterampilan dasar dalam hal ini yaitu menyangkut keterampilan minimal yang harus dimiliki

siswa dalam matematika, dan keterampilan minimal yang diperlukan seseorang agar dapat

menjalankan fungsinya dalam berhitung, keterampilan aritmatika, keterampilan logika dan lain

sebagainya.

Oleh karena itu, problem solving menjadi fokus penting dalam pembelajaran matematika sehingga 

secara jelas terdapat pada kurikulum mata pelajaran matematika, mulai dari jenjang sekolah dasar 

sampai sekolah menengah. Dalam setiap kompetensi inti, ada salah satu kompetensi dasar yang 

mengarahkan siswa untuk mampu menggunakan konsep-konsep matematika dalam menyelesaikan 

masalah. 

Menurut Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013, Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah suatu program 

pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapakan lulusan S1 Kependidikan atau S1/DIV 

Nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru 



337 

secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik 

prefesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sistem 

pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan 

mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Progam Pengalaman 

Lapangan (PPL), dan program pengayaan bidang studi dan/atau pedagogi yang diselenggarakan 

dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing. Lokarya pengembangan 

perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada 

pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. 

Dengan demikian, fokus penelitian ini yaitu tentang instrumen soal pada RPP mahasiswa PPG 

(Pendidikan Profesi Guru) sebagai calon guru, karena berdasarkan konteks permasalahan yang telah 

diuraikan bahwa selama ini instrumen soal yang dikembangkan oleh guru belum mencapai kriteria 

yang diharapkan dalam kurikulum 2013 (Kinasih, 2017). Sementara Suryadi (2010) menyatakan 

bahwa hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang digunakan guru, baik 

sebelum pembelajaran (merancang RPP), saat pembelajaran dimulai (penerapan RPP) dan setelah 

pembelajaran (penilaian terhadap proses pembelajan). Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian 

dirumuskan ke dalam pertanyaan  peneliti: “ bagaimana instrumen soal pada RPP mahasiswa PPG 

yang berbasis problem solving?”. 

Metode 
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau instrumen soal pada RPP mahasiswa PPG (Profesi Pendidikan 

Guru) yang berbasis problem solving. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui analisis RPP mahasiswa 

PPG. Sumber data dalam penelitian ini ialah mahasiswa PPG bidang studi pendidikan matematika dan 

RPP yang dibuat mahasiswa tersebut. Subjek penelitian ini adalah lima buah RPP mahasiswa PPG 

Pendidikan Matematika Universitas Syiah Kuala. Jadi, data yang dikumpulkan berupa dokumentasi 

RPP yang dibuat oleh mahasiswa PPG tersebut. Setelah RPP matematika buatan mahasiswa PPG 

dikumpulkan, selanjutnya RPP tersebut dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak 

persentase instrumen soal yang berbasis problem solving. Kemudian, setelah mendapat seberapa 

banyak persentase soal rutin dan soal non rutin, selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap soal 

non rutin yang digunakan sebagai soal yang berbasis problem solving. 

Hasil dan Pembahasan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah RPP buatan mahasiswa PPG bidang studi 

pendidikan Matematika yang diambil secara acak sebanyak 5 buah RPP. Berikut ini penjelasan 

mengenai kelima RPP tersebut. 

RPP 1: Butir soal yang dievaluasikan sebanyak dua butir soal, salah satunya soal non rutin. Pada soal 

non rutin ini mengharuskan pemecah masalah menentukan prosedur penyelesaian terlebih dahulu. 

Kemudian, mencocokkan prosedur/pola yang sudah ditentukan dengan data-data yang ada dalam soal. 

Soal seperti ini melibatkan logika, penalaran, dan uji coba dalam menentukan prosedur/pola 

matematikanya. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik supaya lebih mudah 

dalam menentukan soal-soal non rutin.  

RPP 2 adalah barisan geometri dan soal yang dievaluasikan sebanyak dua butir soal, salah satunya soal 

non rutin yang berbasis problem solving terintegrasi HOTS. Dalam memecahkan soal non rutin yang 

berbasis problem solving terintegrasi HOTS, sangat diperlukan pemahaman terhadap soal supaya dapat 
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mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam memecahkan soal tersebut. Kemudian, menentukan 

konsep matematika yang terlibat dalam barisan geometri.  

RPP 3: menjelaskan materi peluang, dalam RPP 3, hanya satu soal yang termasuk soal non rutin dari 

dua soal yang dievaluasikan. Soal non ruti dalam RPP 3 ini merupakan soal non rutin yang berbasis 

open ended, sehingga siswapeserta didik perlu melibatkan logika, penalaran, dan uji coba dalam 

memecahkan soal-soal tersebut. Soal open ended biasanya memiliki lebih dari satu cara penyelesaian 

atau memilki lebih dari satu solusi. 

RPP 4 membahas materi barisan aritmatika. Dalam RPP ini, soal yang dievaluasikan sebanyak empat 

soal, tiga diantaranya soal rutin dan satu soal non rutin. Seharusnya, minimal ada dua soal non rutin 

yang dapat dimunculkan dalam materi ini karena semakin banyak diberikan soal non rutin, maka akan 

semakin meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan soal barisan aritmatika. Soal non rutin 

yang ada dalam RPP ini merupakan soal yang open ended, sehingga memberikan kesempatan yang 

sangat luas kepada siswa untuk menggunakan segala kemampuan matematisnya dalam 

mengembangkan dan menggunakan ide-ide beserta skill matematikanya, mendemonstrasikan 

pemahaman yang mendalam melalui berbagai cara, untuk mengkonstuksi berbagai kemungkinan solusi 

dan argumentasi terhadap masalah matematika yang dipecahkan. 

RPP 5 membahas materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). Dalam RPP ini, hanya dua 

soal yang dievaluasikan, salah satunya soal non rutin. Soal non rutin pada materi ini memiliki lebih 

dari satu solusi pemecahan, baik menggunakan metode grafik, metode substitusi, dan metode 

eliminasi.  

Hasil analisis instrumen soal yang ada dalam RPP tersebut berjumlah 12 butir soal. Berikut ini rincian 

soal rutin dan soal non rutin. 

Tabel 1. Rincian Soal Rutin dan Soal Non Rutin 

RPP RPP 1 RPP 2 RPP 3 RPP 4 RPP 5 Total 

Soal Rutin 1 1 1 3 1 7 

Soal Non Rutin 1 1 1 1 1 5 

Berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh 58,33% butir soal rutin dan 41,67% butir soal non rutin. 

Soal non rutin dalam penelitian ini merupakan soal yang berbasis problem solving terintegrasi HOTS. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen soal pada RPP mahasiswa PPG yang berbasis 

problem solving terintegrasi HOTS adalah 41,67% dan ini termasuk kategori rendah karena belum 

mencapai 50%, sehingga perlu peningkatan mutu soal yang berbasis problem solving terintegrasi 

HOTS. Hal ini sejalan dengan penelitian Suandito, dkk (2009:10) menunjukkan bahwa pengembangan 

soal-soal yang berbasis problem solving yang terintegrasi soal HOTS masih sangat rendah dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan guru belum terbiasa menerapkan soal HOTS dalam 

pembelajaran dan guru hanya menggunakan soal-soal yang ada dalam buku panduan, dengan alasan 

banyak menghabiskan waktu ketika siswa menyelesaikan soal-soal yang berbasis problem solving. 

Padahal, soal yang berbasis problem solving banyak memberikan manfaat kepada siswa. Siswa 

menjadi terampil dalam memecahkan soal matematis. Selain itu, siswa juga akan terampil dalam 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari karena dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat 

dipungkiri dari masalah sehingga perlu pemecahan masalah (problem solving) yang efektif. Hal serupa 

juga dikemukakan oleh Fajriah (2016:54) bahwa guru lebih dominan mengajarkan soal-soal rutin 

kepada siswa, sehingga soal-soal non rutin jarang diajarkan dalam pembelajaran matematika. Soal-soal 

yang diterapkan dalam pembelajaran matematika belum berbasis problem solving, sehingga perlu 
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adanya peningkatan mutu soal yang berbasis problem solving supaya dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berpikir kritis, analitis, logis, dan sistematis. Dengan demikian, guru sebaiknya 

membiasakan penerapan soal-soal non rutin dalam pembelajaran matematika supaya siswa terbiasa 

dengan soal pemecahan masalah. Sebagaimana tuntutan dari kurikulum 2013, salah satunya 

pembelajaran berbasis problem solving. 

Dengan demikian, guru harus membiasakan penerapan soal non rutin dalam pembelajaran matematika, 

supaya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, logis, dan sistematis 

melalui pemecahan masalah. Selanjutnya, guru harus mengajarkan kepada siswa langkah-langkah 

problem solving matematika yang tepat dalam pemecahan soal yang terintegrasi HOTS. Misalnya, 

menggunakan langkah-langkah problem solving model Polya. Penyelesaian soal-soal non rutin bukan 

sekadar menyelesaikan prosedur perhitungan matematika saja, namun pada setiap kegiatan pemecahan 

soal non rutin harus disertai dengan pemahaman yang bermakna. Dengan kata lain, tiap langkah 

penyelesaian soal non rutin harus disertai dengan kesadaran terhadap konsep matematika yang terlibat, 

keterkaitan terhadap konsep yang dinyatakan dalam bentuk model matematika permasalahan, 

menerapkan konsep sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memeriksa kebenaran solusi sesuai 

dengan masalah awal. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa instrumen soal pada RPP mahasiswa PPG 

yang berbasis problem solving adalah 41,67%, dan ini termasuk kategori rendah, sehingga perlu 

peningkatan instrumen soal yang berbasis problem solving karena dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi melalui pengembangan Higher Order of Thinking Skill (HOTS). Instrumen soal 

pada RPP mahasiswa PPG yang berbasis problem solving dapat berupa soal non rutin dalam bentuk 

soal open ended atau soal cerita, yang melibatkan logika, penalaran, dan uji coba dalam memecahkan 

soal-soal tersebut. Soal non rutin dalam bentuk open ended merupakan soal-soal yang memiliki lebih 

dari satu solusi pemecahan, sedangkan soal non rutin dalam bentuk soal cerita merupakan soal-soal 

yang terkait dengan situasi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai instrumen soal pada RPP mahasiswa PPG (Pendidikan Profesi 

Guru) yang berbasis problem solving, maka saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengingat pentingnya HOTS dalam pembelajaran matematika, maka dalam pengembangan

pembelajaran problem solving hendaknya diintegrasikan HOTS sehingga potensi peserta didik

dapat diasah secara maksimal.

2. Diharapkan kepada guru (pengajar) mata pelajaran matematika untuk menyisipkan soal-soal non

rutin dalam pembelajaran matematika agar kemampuan berpikir kritis, analitis, logis, dan

sistematis siswa dapat meningkat sebagaimana tuntutan dari kurikulum 2013.

3. Pengajar hendaknya dalam proses pembelajaran mengajarkan keempat langkah  problem solving

model Polya kepada siswa, yaitu langkah memahami masalah, merencanakan penyelesaian,

melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali, supaya siswa terbiasa bekerja secara

sistematis.
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