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PENGANTAR 

Kehadiran teknologi digital telah membentuk era kehidupan baru yang disebut era digital 

(digital era); kehidupan yang sangat progesif akibat kekuatan dan kemudahan akses terhadap 

teknologi digital yang memberikan kemudahan dalam melakukan banyak hal di berbagai bidang 

kehidupan. Setiap era memiliki tantangannya sendiri. Demikian pula dengan era digital. Era 

digital mempersyaratkan sejumlah kecakapan bagi individu untuk bertahan hidup dan sukses 

menjalani kehidupan di era ini. Kecakapan itu adalah literasi digital (digital literacy) selain 

sejumlah kecakapan strategis lain yang sering disebut kecakapan abad 21. 

Literasi digital adalah kecakapan dalam mengelola, memahami, mengintegrasikan, 

mengomunikasikan, mengevaluasi, mengkreasi informasi, dan mengelola diri dalam 

berinteraksi dan memanfaatkan teknologi digital guna mendukung terciptanya kehidupan yang 

lebih baik. Pengertian tersebut menyatakan dengan jelas bahwa literasi digital tidak hanya 

berkaitan dengan kecakapan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital, melainkan 

juga terkait dengan kecakapan berpikir dan karakter diri yang baik. Kecakapan berpikir itu 

misalnya mewujud pada kecakapan dalam mengevaluasi dan mengkreasi informasi. Karakter 

diri itu juga mewujud pada kecakapan dalam mengelola diri dan emosi terutama dalam 

berinteraksi dengan orang melalui peranti teknologi digital seperti media sosial. 

Literasi digital dan kecakapan abad 21 tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan 

memerlukan daya dukung yang baik. Daya dukung terbaik itu adalah praktik pendidikan, 

termasuk melalui pembelajaran matematika. Pemanfaatan teknologi digital dapat dioptimalkan 

untuk menjadikan pembelajaran matematika lebih efisien dan efektif. Sebaliknya, pembelajaran 

matematika juga memiliki potensi untuk menumbuhkan literasi digital dan kecakapan strategis 

abad 21. 

 

ERA DAN LITERASI DIGITAL 

Banyak hal yang tidak pasti di dunia ini. Satu hal yang dipandang relatif pasti adalah 

perubahan. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan yang niscaya itu terjadi pada peradaban. 

Peradaban secara adaptif terus berubah sebagai respon atas perubahan kebutuhan dan tantangan 

hidup. Perkembangan pesat teknologi digital telah menjadi penggerak terbentuknya peradaban 

baru yang disebut masyarakat digital; peradaban yang diwarnai kemudahan akses dalam 

memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan banyak hal di berbagai bidang secara lebih 

eifisen dan efektif. 

Teknologi hadir di lembaga layanan publik untuk menciptakan layanan yang efisien dan 

transparan. Teknologi hadir di bidang bisnis untuk menciptakan produk yang lebih berdaya guna 

dengan proses produksi maupun distribusi yang lebih cepat dan hemat. Teknologi hadir di dunia 

pendidikan untuk menciptakan sumber belajar yang lebih kaya dan interaktif serta 

menghadirkan pengelolaan pembelajaran yang lebih interaktif dan dialogis. Teknologi juga 

hadir dalam interaksi sosial dalam bentuk platform media sosial (social media) yang 

memungkinkan setiap individu dapat berkomunikasi dengan individu lain secara lebih leluasa 

seakan tanpa batas. 

Kehadiran teknologi digital telah membentuk masyarakat baru yang disebut masyarakat 

digital (digital society); masyarakat yang sangat progresif sebagai dampak dari interaksinya 

dengan teknologi, terutama teknologi komunikasi dengan hadirnya internet. Jumlah pengguna 

internet di Indonesia kian hari kian bertambah signifikan. Jumlah pengguna internet di 
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Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai 171,17 juta jiwa atau setara dengan 64,8 persen dari 

total jumlah penduduk Indonesia (Kompas, 2019). Mayoritas pengguna internet itu berusia 15 – 

19 tahun. Jumlah yang sangat fantastis. 

Koneksi internet yang didukung infrastruktur teknologi yang semakin baik telah 

membuka ruang komunikasi yang semain terbuka dan tak berjarak, terutama melalui media 

sosial. Di satu sisi, hal ini memberikan dampak positif karena setiap individu memiliki 

kebebasan dan keleluasaan untuk berkomunikasi. Namun, interaksi masif di media sosial yang 

tak dibarengi dengan daya analisis kritis yang baik dapat berpotensi untuk merusak tata 

kehidupan sosial, misalnya melalui penyebaran berita tak akurat atau bahkan bohong. 

Kehidupan era digital yang syarat kecepatan sering menuntut individu untuk melakukan 

beberapa aktivitas secara paralel yang sering disebut dengan multitasking atau task switching, 

istilah yang dipopulerkan oleh Guy Winch (Duddy Fachrudin, 2018), yakni melakukan sejumlah 

aktivitas berbeda secara bersamaan di satu waktu. Memang, aktivitas demikian untuk jenis 

pekerjaan tertentu menjadi lebih efisien. Namun aktivitas ini untuk jenis aktivitas tertentu dapat 

menurunkan tingkat fokus bahkan dapat berakibat pada lelah otak yang dapat berimplikasi pada 

menurunnya daya dan fungsi kognitif. 

Multitasking dapat pula berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan yang ditandai 

dengan tidak terwujudnya kondisi hidup mindfulness. Mindfullness merujuk pada kesadaran 

penuh terhadap sesuatu yang dialami atau dilakukan. Individu yang menjalani hidup 

mindfulness akan memiliki hidup damai penuh penerimaan terhadap kondisi diri serta fokus 

menikmati dan menjalani kehidupannya. Maka, salah satu tantangan kehidupan di era digital 

adalah bagaimana individu dapat engaged dengan aktivitas yang dilakukan. Enggagement 

terjadi dengan hadirnya pikiran, dan perasaan ketika melakukan aktivitas itu. 

Kemajuan teknologi yang memberikan banyak manfaat bisa jadi harus dibayar mahal 

akan hilangnya banyak sisi-sisi kemanusiaan. Demikianlah kata John Naisbitt et al (2001), “the 

more high technology around us, the more the need for human touch”. Dampak negatif 

teknologi bahkan dapat menjadikan kehidupan sukses semu yang yang oleh Paul Pearsall (2004) 

disebut sebagai toxic success, yakni, “many highly successful men and women feel lonely, 

cutoff, and unfulfilled by their success”; 

Semua dampak negatif dan persoalan yang terjadi di dunia nyata dan dunia maya tidak 

muncul dengan sendirinya, melainkan akumulasi dari kurangnya kecakapan berpikir analitis dan 

rendahnya karakter diri (Tauhid Nur Azhar dkk, 2017). Penyebaran berita bohong, misalnya, 

tidak akan dilakukan oleh individu cerdas dengan daya analisis dan karakter diri baik. Individu 

dengan kecakapan berpikir dan daya analisis baik memiliki filter kritis dalam memanfaatkan 

teknologi digital. Dalam dirinya akan muncul mekanisme kritis evaluatif dengan bertanya pada 

diri sendiri, seperti apa yang terjadi jika saya posting ini? Apa yang terjadi jika saya tidak 

memposting ini? Apa yang tidak terjadi jika saya tidak memposting ini? Apa pula yang tidak 

terjadi jika saya tidak memposting ini?, begitu seterusnya. 

Faktanya, daya analisis masyarakat Indonesia secara umum belum cukup baik. 

Setidaknya, hal itu tercermin pada hasil Program for International Student Assesment/ PISA 

(OECD, 2015). PISA merupakan penilaian berskala internasional untuk mengukur kecakapan 

anak usia 15 tahun dalam bidang literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Hasil 

PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa skor rata-rata siswa Indonesia untuk mata pelajaran 

matematika adalah 386, di bawah rata-rata internasional (490). Demikian pula untuk 

kemampuan membaca dan sains juga masih rendah, yakni skor rata-rata siswa Indonesia dan 

rata-rata internasional berturut-turut adalah 397(493) dan 403(493). 

Teknologi digital merupakan produk peradaban, sehingga semestinya digunakan untuk 

membangun peradaban. Agar hal demikian terwujud, diperlukan kecakapan dalam berinteraksi 

dengan teknologi digital agar tidak berdampak destruktif. Individu perlu memiliki daya literasi 

teknologi, lebih tepatnya adalah literasi digital, untuk dapat mengakses teknologi untuk 

memperoleh tata hidup lebih baik sebagaimana dikemukakan Paul Pearsall (2004), “enjoying 

the fruits of technological advancements and having it truly sit well with our god or our 

spiritual beliefs”. 
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Apa itu literasi? Literasi menurut pengertian dasarnya adalah kemampuan membaca dan 

menulis. Secara lebih luas, literasi dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengambil dan 

memberikan makna atau pemahaman terhadap suatu informasi dari berbagai sumber guna 

memperoleh pemahaman yang lebih baik (The University of British Columbia, 2012). 

Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah keterampilan dalam mengelola, memahami, 

mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan mengkreasi informasi, serta 

mengelola diri dalam berinteraksi dan memanfaatkan teknologi digital mendukung kehidupan 

yang lebih baik (UNESCO Education Center, 2018). Definisi itu menegaskan bahwa literasi 

digital tidak hanya mempersyaratkan keterampilan dalam mengakses dan menggunakan 

teknologi, melainkan juga lebih pada kepemilikan daya pikir analisis yang baik, terutama dalam 

memilih dan mengevaluasi serta mengkreasi ide/informasi, dan daya kelola dan karakter diri 

dalam berinteraksi. Singkatnya, literasi digital mempersyaratkan kecakapan berpikir dan 

karakter yang baik. 

Literasi digital merupakan salah satu kecakapan penting dari sejumlah kecakapan penting 

lainnya untuk survive di abad modern; abad 21. Keterampilan abad 21 menurut The Partnership 

for 21st Century Skills (2007) mencakup empat komponen, yaitu (1) life and career skills, (2) 

learning and innovation skills, (3) information, media, and technology skills, dan (4) core 

subjects and 21st century themes. Kecakapan pertama mencakup (1) kecakapan berpikir kreatif 

dan kritis serta penyelesaian masalah dan (2) kecakapan berkomunikasi dan kolaboratif. 

Kecakapan kedua mencakup daya adaptif, bersikap fleksibel, memiliki inisiatif, mengelola diri, 

berinteraksi sosial, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kecapakan ketiga terkait dengan 

literasi media dan teknologi. Kecakapan keempat terkait dengan penguasaan substansi ilmu. 

Bila dikategorikan secara sederhana, kecakapan abad 21 terdiri atas karakter dan kecakapan 

berpikir baik, terutama kecakapan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). 

 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENGEMBANGKAN KECAKAPAN 

HIDUP ERA DIGITAL 

Literasi digital dan kecakapan strategis untuk hidup di era digital dan abad 21 tidak serta 

merta dapat tumbuh dengan sendirinya, melainkan memerlukan daya dukung. Daya dukung itu 

menurut The Partnership for 21st Century Skills (2007) diantaranya adalah praktik pendidikan 

dengan segala perantinya, yakni kurikulum dan pembelajaran (curriculum and insruction) dan 

lingkungan belajar (learning environment). 

Secara eksplisit, kurikulum di Indonesia untuk jenjang sekolah menengah maupun 

perguruan tinggi telah merumuskan capaian pembelajaran atau standar kompetensi lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dan 

Permenristekdikti 44 tahun 2017). Maknanya, secara eksplisit, kurikulum di Indonesia 

menghendaki bahwa semua jenjang pendidikan harus memfasilitasi lulusan untuk kecakapan 

komprehensif yang mencakup sikap (karakter), pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan 

dimaksud terdiri atas keterampilan konkret dan keterampilan abstrak. Keterampilan abstrak 

mencakup keterampilan berpikir dan keterampilan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, 

secara tesktual, kurikulum di Indonesia telah sejalan dengan pembentukan kecakapan abad 21, 

terutama pengembangan karakter dan kecakapan berpikir. 

Secara operasional, untuk mendukung penguatan karakter melalui praktik pendidikan, 

telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK). PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan 

pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, 

olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, 

dan masyarakat. 

Pengembangan kecakapan berpikir dan bernalar dalam pembelajaran matematika sejalan 

dengan tujuan pembelajaran matematika yang menurut R. Sodjadi (2000) terdiri atas dua 

macam, yakni tujuan yang bersifat material, terkait dengan penguasaan materi pelajaran, dan 

tujuan yang bersifat formal, yakni pembentukan daya nalar atau kecakapan berpikir dan 

karakter. ecakapan berpikir, terutama kecakapan berpikir tingkat tinggi merupakan kecakapan 
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adaptif yang dengannya orang dapat beradaptasi terhadap tantangan berbagai era, termasuk era 

digital. 

Pembentukan karakter atau sikap melalui pembelajaran matematika dapat terjadi by 

chance dan by design. Pembelajaran sikap by chance dimaksud adalah bahwa melalui 

pembelajaran matematika yang sistematis, siswa dengan sendirinya akan terbentuk dalam 

dirinya berbagai karakteristik positif, seperti daya nalar dan karakter yang baik. Pembelajaran 

karakter by design dimaksud adalah pembelajaran secara sengaja dirancang untuk 

mengembangkan karakter tertentu. Misalnya, dalam pembelajaran segiempat, persegi dapat 

didefinisikan sebagai belah ketupat yang salah satu sudutnya adalah siku-siku. Persegi dapat 

didefinisikan sebagai persegipanjang yang semua sisinya sama panjang. Hal demikian dapat 

dijadikan sarana untuk membelajarkan sikap terbuka, yakni menghargai perbedaan. Selain itu, 

pembelajaran karakter dapat pula dirancang melalui pembelajaran diskusi untuk membelajarkan 

beberapa karakter penting, seperti keterampilan bekerjasama, menerima kesepakatan, berbagi 

tugas dan tanggung jawab, dan berempati. 

Bagaimanapun, cara terbaik untuk membelajarkan sikap atau karakter adalah melalui 

keteladanan. Pendidik memiliki peran strategis untuk membelajarkan sikap kepada peserta 

didik. Demikian pentingnya peran pendidik tersebut, Imam Syafi’i (IKADI, 2009) memberikan 

nasihat kepada pendidik, “hendaklah satu hal yang pertama dimulai dalam mendidik anak 

adalah memperbaiki dirimu. Mata-mata mereka bergantung pada matamu. Kebaikan mereka 

adalah kebaikan apa yang engkau lakukan. Keburukan bagi mereka adalah sesuatu yang kau 

benci”. 

Pengembangan kecakapan berpikir demikian sangat penting karena tidak ada satupun 

perbuatan tanpa dimulai dengan aktivitas berpikir. Kecakapan berpikir dapat diklasifikasikan 

dan di-levelkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kecakapan berpikir tingkat 

tinggi adalah keterampilan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall), menyatakan kembali 

(restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite). Menurut taksonomi Bloom 

(Anderson et al, 2001), kecakapan berpikir tingkat tinggi mencakup keterampilan menganalisis 

(analysis/breaking information into parts to explore understanding and relationships), 

mengevaluasi (evaluation/justifying, hypothesizing, critiquing, experimenting, judging), dan 

mengkreasi atau berpikir kreatif (creating/generating new ideas, products, or ways of viewing 

things). Sementara kecakapan berpikir tingkat rendah (lower order thinking skills) adalah (1) 

mengingat (remembering/recalling information), (2) memahami (understanding/explaining 

ideas or concepts), dan (3) menerapkan (applying/using information in another familiar 

situation). 

Salah satu kecakapan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dikembangkan adalah 

kreativitas. Tentang kreativitas, hasil penelitian Dyers, et al (2011) menunjukkan bahwa dua 

pertiga bagian kreativitas seseorang dikembangkan melalui pendidikan dan sepertiganya 

diperoleh dari keturunan. Sebaliknya, kecerdasan (IQ) dua pertiganya diperoleh dari keturunan 

dan sepertiganya dari pendidikan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa proses pendidikan, 

termasuk pembelajaran matematika berperan sangat penting dalam pengembangan kreativitas. 

Terdapat beberapa strategi untuk mengembangkan kreativitas, misalnya menurut Sharp 

(2004) adalah dengan mengeksplorasi masalah, terutama masalah kontekstual dan masalah yang 

bersifat terbuka (open-ended problem). Sementara menurut Dyers, et al (2011), terdapat 

beberapa aktivitas produktif untuk menjadikan individu kreatif, diantaranya adalah questioning 

(menanya/mempertanyakan) dan networking (membuat jejaring/koneksi). Questioning 

menunjukkan keingintahuan (curiosity) dan curiosity itu pangkal kreasi. Berdasarkan penelitian 

Leung (1997), terdapat hubungan signifikan antara kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan 

mengajukan pertanyaan. Ragam pertanyaan yang diyakini dapat menstimulasi kreativitas dan 

berpikir tingkat tinggi adalah, can you be sure that?, what would happen if?, how would you 

explain?, what does that tell you?, how can we be sure that ...?, is it ever/always true/false that 

…?, what is wrong with …?, why is    true?,  is  there  a  better  solution  to…?   how  

effective  are.  ..?,  what      are  the consequences..?, can you design a…to…..?, can you think of 

some new and unusual uses for…..?, dan sebagainya. 
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Berikut diberikan dua contoh membelajarkan dan mengeksplorasi topik-topik matematika 

di sekolah untuk menstimulasi kecakapan berpikir tingkat tinggi. 

Contoh 1. 

Diketahui luas persegi panjang adalah 24 m2. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikembangkan 

dari informasi tersebut misalnya adalah sebagai berikut. Berapakah kelilingnya? Ada berapa 

jawaban yang mungkin? Bagaimana kamu mengetahui telah mendaftar semua kemungkinan 

jawaban itu? Berapakah keliling terkecil dan terbesar? Apakah dua persegipanjang yang 

memiliki keliling sama memiliki luas sama? Berikan gambar untuk menejaskan jawabanmu. 

Pertanyaan-pertanyaan itu dapat diperluas lagi menjadi pertanyaan kontekstual yang bersifat 

investigatif seperti berikut. Misalkan kamu diminta untuk membuat mendesain taman yang 

memiliki luas 24 m2. Berikan beberapa contoh desain beserta ukuran yang mungkin. 

Manakakah desain terbaik? Mana pula desain yang lebih hemat? 

 

Contoh 2. 

Terdapat 30 anak di suatu kelas. Rata-rata tinggi badan anak-anak itu adalah 140 cm. 

Pertanyaan-pertanyaan eksploratif untuk menstimulasi dan sekaligus mengukur kecakapan 

berpikir tingkat tinggi adalah sebagai berikut. 

1. Apakah sebagian besar anak di kelas itu memiliki tinggi badan 140 cm? 

2. Apabila diurutkan dari yang terpendek, apakah anak dengan tinggi 140 cm terletak di 

tengah? 

3. Apabila terdapat anak di kelas itu dengan tinggi 142 cm, apakah terdapat anak lain di 

kelas itu yang memiliki tinggi 138 cm? 

4. Separuh anak di kelas itu memiliki tinggi kurang dari 140 cm dan separuh lainnya 

memiliki tinggi lebih dari 140 cm. Apakah kamu setuju dengan pernyataan itu? 

 

Terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika, teknologi digital yang 

sangat mudah diakses di era digital juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran 

yang lebih bervariatif dan interaktif dengan kemudahan dalam mengakses berbagai sumber 

belajar. Dalam pembelajaran matematika, teknologi dapat memberikan pengalaman visual bagi 

siswa untuk memahami konsep-konsep matematika yang abstrak. Teknologi juga 

memungkinkan untuk mengeksplorasi suatu sifat matematis seperti karakteristik suatu grafik 

secara lebih efisien dan efektif. Apapun ragam peran teknologi dalam pembelajaran matematika, 

semestinya tetap difokuskan untuk memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang bersifat material maupun formal, yakni untuk memfasilitasi pemahaman terhadap konten 

materi dan mengembangkan daya nalar siswa. 

 

PENUTUP 

Memiliki literasi digital dan kecakapan abad 21 adalah keniscayaan bagi individu untuk 

bertahan hidup dan sukses di abad 21. Pembelajaran matematika memiliki potensi strategis 

untuk mengembangkan literasi digital dan kecakapan abad 21, terutama kecakapan bernalar dan 

berpikir dengan baik serta karakter yang baik pula. 
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Abstrak 

 
Perkembangan teknologi yang sangat cepat memunculkan era disrupsi 

(revolusi berbasis cyber physical system) telah membawa dampak pada semua lini 

kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Sudah sangat banyak layanan kehidupan 

manusia dilakukan oleh teknologi (aplikasi dan robot). Salah satu hal tersisa yang 

tidak dapat dilayani oleh aplikasi dan robot adalah karakter. Karena itu tuntutan 

terhadap generasi milenial telah meningkat, tidak hanya literasi baca-tulis-hitung, 

tetapi berkembang pada literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan karakter 

menjadi kunci utamanya. Pendidikan matematika harus mampu menopang 

pengembangan karakter peserta didik melalui pembelajaran bermakna. Materi 

matematika harus dibangun dan disampaikan secara bermakna agar peserta didik 

menjadi generasi kreatif, kritis, tangguh, disiplin, logis, dan humanis.. 

Kata kunci: peran pendidikan matematika, revolusi industri 4.0. 
 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan cepat sebagai hasil 

dari proses Pendidikan dan sekaligus menjadi tantangan bagi generasi yang menghadapi era 

revolusi industry 4.0. Perkembangan teknologi yang sangat nyata dan menjadi ancaman 

berbagai industri adalah teknologi 4G (dan saat ini telah 5G) yang mempermudah konektivitas 

di berbagai belahan dunia. Teknologi 4G telah berdampak pada munculnya layanan Gojek, 

Grab, Tokopedia, Bukalapak, dan layanan lainnya berbasis internet yang mampu membuka 

jutaan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru. Selain itu, juga telah bermunculan Whatsap, 

Instagram, facebook, twiter, dan fasilitas lain yang mempermudah manusia untuk berinteraksi 

dan melakukan aktivitas ekonomi di internet secara lebih mudah dan lebih baik serta 

menghasilkan finansial yang menguntungkan. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dengan 

berbagai layanan tersebut. Orang bisa mempromosikan produk melalui gambar atau video, 

melayani konsumen melalui chat, mengumpulkan investasi melalui media social, dan 

berkomunikasi secara serentak dalam berbagai grup. Perkembangan teknologi akan 

mempermudah konektivitas manusia dan perkembangan tersebut akan terus berlangsung dari 

satu teknologi ke teknologi berikutnya. 

Rasanya belum lama munculnya 4G (baru beberapa tahun yang lalu), saat ini telah 

muncul teknologi 5G. Perkembangan teknologi 5G tentu akan mengubah peradaban yang lebih 

cepat lagi. 5G sering disebut sebagai revolusi dan keajaiban teknologi konektivitas, karena lebih 

cepat dan mampu membawa data lebih besar dibandingkan dengan 4G. Rata-rata latensi (waktu 

jeda) koneksi dengan 4G adalah 100 milidetik atau 0,1 detik. Dengan 5G latensinya hanya 1 

milidetik atau 0,001 detik. Kecepatan yang dihasilkan oleh 5G adalah 20 kali dari 4G. Dengan 

demikian interkonektivitas bisa dilakukan secara real-time. Hal ini akan mempermudah 

pengembangan teknologi baru yang membutuhkan real-time, seperti mobil otonom. 

Berkembangnya teknologi 4G dan 5G yang supercepat tersebut telah menggeser tatanan 

kehidupan. Dampak dari perkembangan teknologi di era milenial (era digital) juga mengena 

pada semua bidang kehidupan: transportasi, perhotelan, pertokoan, hukum, kesehatan, 

Pendidikan, dan sebagainya. 

Bidang transportasi ditandai oleh munculnya aplikasi uber, grab, gojek, dan sebagainya. 
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Layanan aplikasi tersebut tidak hanya pada bidang transportasi tetapi juga merambah pada 

bidang lain. Misalkan gojek telah mengembangkan layanan: go-ride, go-car, go-food, go-send, 

go-mart, go-clean, go-massage, dan sebagainya. Layanan-layanan aplikasi tersebut telah 

memanjakan kehidupan manusia, karena memudahkan orang untuk menjalankan urusannya 

dengan biaya yang jauh lebih murah. Akibatnya banyak perusahaan transportasi yang harus 

gulung tikar. Fenomena aplikasi pada transportasi ini juga akan terjadi pada bidang lain 

(perhotelan, pertokoan, hukum, kesehatan). 

Selanjutnya yang menarik untuk dikaji adalah bidang pendidikan. Perkembangan 

teknologi telah menyiapkan semua informasi yang dibutuhkan dunia Pendidikan, semua materi 

pelajaran sudah ada di dunia maya, bahkan bertanya apa saja sudah ada di google. 

Pertanyaannya, apakah Pendidikan sudah sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut? Ada 

tiga perspektif masalah yang menarik untuk dikaji dalam dunia pendidikan: (1) bagaimana 

tantangan pendidikan era digital, (2) bagaimana praktik Pendidikan era digital, dan (3) 

bagaimana menyiapkan generasi di era digital. 

Pada masa mendatang (era digital), tantangan berat di bidang pendidikan adalah tuntutan 

dunia kerja yang lebih mengedepan-kan pada kompetensi/keterampilan daripada formalitas 

(ijazah). Dalam menerima tenaga kerja, pertanyaan utamanya adalah Anda memiliki 

kemampuan apa (bukan Anda berijasah apa). Meskipun “seharusnya” ijazah mencerminkan 

kompetensi, namun hal ini juga membuka peluang bagi mereka yang memiliki kompetensi dan 

tidak berijasah bisa diterima. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Lembaga-lembaga 

Pendidikan harus “benar-benar” menunjukkan bahwa ijazah yang dikeluarkan mencerminkan 

kompetensi pemegang ijazah. 

Praktik Pendidikan di era digital sudah saatnya banyak memberikan project yang dapat 

menumbuhkan kompetensi secara maksimal. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pada masa 

mendatang, bisa jadi sekolah tidak harus memiliki gedung yang megah. Ruang sederhana sudah 

cukup, yang penting yang dilengkapi dengan perangkat IT yang memadai. Karya-karya orisinal 

siswa dapat terdokumentasikan secara baik dan dapat digunakan untuk mengukur kompetensi 

yang diharapkan. Dengan menggunakan project, kompetensi yang dimiliki oleh siswa bersifat 

nyata dan bisa digunakan sebagai dasar mengeluarkan sertifikat/ijazah. Selain itu, guru di 

Lembaga Pendidikan sebagian bisa diambil alih oleh robot dan mungkin siswa lebih senang 

ketika diajar oleh robot. Kalau praktik Pendidikan era digital sudah terjadi maka hal ini menjadi 

ancaman yang berat bagi Lembaga- lembaga Pendidikan yang tidak mau menyesuaikan. 

Sebaliknya akan menjadi peluang bagi lembaga-lembaga pendidikan yang segera mau 

menyesuaikan. 

Selanjutnya, yang menjadi masalah utama adalah bagaimana menyiapkan generasi di era 

digital. Salah satu yang tersisa dari era digital, yang sulit untuk dibentuk melalui 

digital/mesin/robot adalah karakter. Karena dalam pembentukan karakter perlu adanya contoh 

dari perilaku manusia. Karakter juga menjadi salah satu kunci keberhasilan generasi digital. 

Oleh karena itu lembaga-lembaga pendidikan harus segera merumuskan pendidikan karakter 

yang baik. 

 

Pendidikan Karakter 

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

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

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

menekankan peranan pendidikan sangat penting dalam membentuk karakter manusia (Lickona, 

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

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

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

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

work (kerja keras), integrity (integritas), gratitude (sikap mau berterimakasih kepada orang 

lain), dan humility (kerendahan hati). Lebih lanjut Lickona menegaskan bahwa nilai-nilai utama 

yang membentuk karakter tersebut perlu dikembangkan di sekolah. Hal ini bisa dilakukan dalam 
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kegiatan penanaman nilai-nilai secara periodik, bisa mingguan, bulanan, dan tahunan. Sekolah 

juga perlu mengembangkan model penanaman nilai-nilai tersebut melalui kurikulum pendidikan 

di sekolah. Pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah akan 

menjadi lebih efektif jika dilakukan secara bersama dan komprehensif. 

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

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

berikut. 

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

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

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

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

universally understood as making people good human beings 

Pendidikan karakter digunakan untuk meningkatkan penanaman nilai-nilai yang berkaitan 

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

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

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

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

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

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

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

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

Character Education include: direct instruction, cooperative learning, role playing, and 

service projects. 

Pendidikan karakter bisa dilakukan secara terintegrasi dalam praktik pembelajaran. Siswa bisa 

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

nilai-nilai karakter yang diperlukan dalam proses pembelajaran, misalnya dalam diskusi harus 

menghargai pendapat orang lain, harus menghormati orang lain, harus jujur, dan harus adil. 

Narvaez & Lapsley (2006) menekankan pentingnya mengintegrasikan pendidikan 

karakter ke dalam praktik pembelajaran. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran 

yang dapat menumbuhkembangkan karakter siswa. Guru juga perlu memberikan porsi yang 

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

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

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

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

pentingnya mengintegrasikan pendidikan karakter ke praktik pembelajaran. 

Pendidikan karakter semakin dirasakan penting seiring perkembangan tantangan 

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

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

pertunjukan langsung, whatsApp, Instagram, dan sebagainya. Demikian pula berbagai perilaku 

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

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

Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh siswa dan pentingnya pendidikan karakter di 

era global, maka perlu ada upaya sistematis untuk menumbuhkan karakter yang baik dan 

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

secara menyeluruh mulai dari pendidikan tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Selanjutnya 

untuk membentuk karakter yang baik pada peserta didik, sangat tergantung pada 

profesionalisme guru. Guru professional, memiliki peran yang sangat penting dalam memper-

siapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan era milenial, karena guru memiliki peranan 

sentral dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru sebagai motivator dan mediator bagi siswa 

untuk dapat belajar secara efektif dan efisien. Karena itu guru harus berperan mendorong siswa 

untuk belajar. Dalam hal ini guru dituntut menjadi   profesional dalam penguasaan materi dan  

pembelajaran, yang sering disebut pedagogic content knowledge (PCK) 
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Pedagogic Content Knowledge 

Berkaitan dengan perkembangan paradigma pendidikan, dari pandangan behaviorisme ke 

pandangan konstruktivis-me, maka perlu perubahan peran guru dari “memindahkan informasi 

dalam proses pembelajaran” ke arah “pemberian pengalaman, dan pengembangan berpikir 

(kognisi)”. Sehingga peran guru berubah dari “memberi/mengajar” menjadi “fasilitator” yang 

memfasilitasi siswa agar mampu belajar secara mandiri. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ticha 

dan Alena (dalam Subanji, 2013). 

This means, in a very simplified way, that education should move from the mere 

transmission of information, instructions and algorithms in the teaching/learning process 

to cognising, experiencing, acting, communicating... and developing a thirst for self-

education. This approach requires changes in the teacher’s role that promote new 

dimensions and become more demanding. The teacher becomes a facilitator, 

diagnostician, promoter, guide to knowledge and initiator. 

 

Telah banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlu adanya upaya keras untuk 

bisa mengubah perilaku guru dari penyampai atau pemberi pengetahuan menjadi pembangkit 

belajar (Lannin, dkk, 2013; Mason, 1998; Shein, P.P, 2012; Spilkova´, 2001; Carpenter, dkk, 

1988). Peran guru harus berubah menjadi fasilitator yang harus mengarahkan dan mendorong 

siswa untuk belajar. Namun kenyataannya, masih banyak guru matematika yang melakukan 

pembelajaran dengan strategi/langkah-langkah guru: (1) menjelas-kan dan memberi contoh  

soal, (2) memberikan latihan soal dengan prosedur penyelesaiannya “mirip” dengan yang 

dicontohkan, (3) meminta siswa mengerja-kan soal yang ada di buku, dan (4) memberi-kan tes. 

Strategi pembelajaran tersebut dilakukan setiap hari, sehingga berdampak pada anggapan 

matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, matematika harus banyak menghafal rumus, 

matematika sebagai matapelajaran yang hanya bisa dijangkau oleh siswa yang berkemampuan 

tinggi saja, dan belajar matematika adalah hal yang membosankan. 

Lebih jauh ditemukan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajar matematika, terutama terkait dengan proses mengonstruksi konsep dan pemecahan 

masalah matematika (Brodie, 2010; Gal & Linchevski, 2010; Bingolbali, dkk, 2010; Bray, 2011; 

Subanji & Toto, 2013). Kesulitan siswa dalam belajar matematika tidak lepas dari peran guru 

dalam pembelajaran matematika. Menurut Subanji & Isnandar (2010) guru memiliki peranan 

sentral dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru sebagai motivator dan mediator bagi siswa 

untuk dapat belajar secara efektif dan efisien. Karena itu guru harus berperan mendorong siswa 

untuk belajar. Dalam hal ini guru dituntut menguasai materi (content) dan pembelajaran 

(pedagogic). Namun kenyataannya dalam proses belajar mengajar masih banyak guru yang 

menekankan pada prosedur “pokoknya” dan belum mengajak siswa untuk berpikir dengan 

menekankan pada “mengapa” dan “bagaimana” bisa terjadi. Sehingga siswa beranggapan 

bahwa dalam menyelesaikan masalah, cukup memilih prosedur meskipun tidak tahu mengapa 

prosedur tersebut yang digunakan. Pembelajaran tersebut menjadi tidak bermakna bagi siswa. 

Akibatnya banyak siswa yang kurang berkembang penalarannya. 

Perlunya penguasaan guru terhadap materi (content) dan pembelajaran (pedagogical) 

telah diungkap oleh beberapa ahli (Carpenter dkk, 1988; Niess, 2005; Turnuklu & Yesildere, 

2007; Lannin dkk, 2013; Hill, Ball, & Schilling, 2008). Para ahli tersebut menggunakan istilah 

pedagogical content knowledge (PCK) untuk menyatakan pemahaman guru terhadap materi dan 

pedagogi. Carpenter dkk (1988) menginvestigasi pedagogical content knowledge 40 guru 

melalui kasus penyelesaian masalah  penjumlahan  dan  pengurangan  dari  siswa.  Neiss  (2005)    

membahas penyiapan guru pemula untuk menguasai pedagogical content knowledge dengan 

menggunakan teknologi. Turnuklu & Yesildere (2007) menemukan bahwa pedagogical content 

knowledge calon guru sekolah dasar belum cukup untuk membelajarkan matematika. Lannin 

dkk (2013) menjelaskan bahwa pengetahuan matematika dan pembelajaran sangat penting 

dikuasai oleh guru pemula, karena akan sangat membantu proses pembelajaran. Hill, Ball & 

Schilling (2008) mengeksplorasi pedagogic content knowledge guru pada topik-topik 

matematika tertentu. 
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Dari berbagai penelitian dapat disimpulkan bahwa pedagogical content knowledge (PCK) 

guru matematika perlu senantiasa ditingkatkan. Salah satu strategi meningkatkan PCK guru 

adalah membangun pembelajaran  matematika bermakna. 

 

Pembelajaran Bermakna 

Subanji (2013) menjelaskan bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses 

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

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

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

mengapa, dan bagaimana; (4) menginternalisasi pengetahuan ke dalam diri sedemikian hingga 

membentuk perilaku, dan (5) mengolah perilaku menjadi karakter diri. Karakter sebagai target 

akhir dalam pembelajaran bermakna dan sebagai bentuk enkapsulasi dari proses belajar. Karena 

itu pembelajaran bermakna sangat penting dalam membentuk karakter siswa.  

Dalam pembelajaran bermakna, peranan guru adalah (1) mengaitkan materi yang 

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

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

siswa. Proses pembelajaran bermakna dilakukan dengan 

mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan 

awal siswa. Dalam hal ini peran guru adalah merancang 

kegiatan pembelajaran yang dapat   mengaitkan   materi   

yang   akan  dipelajari dengan pengetahuan yang sudah 

dimiliki siswa.  

Guru sebagai pembangkit belajar dimaknai dengan 

“intervensi” guru dalam suatu proses pembelajaran diarahkan 

untuk menjadikan siswa lebih suka belajar dan giat belajar. 

Guru sebagai pemberi scafolding (bantuan secukupnya) 

ketika siswa  mengalami  kesulitan  dalam mengosntruksi 

atau memecahkan masalah. Guru juga perlu berperan dalam memicu siswa untuk berpikir. 

Dalam hal ini guru perlu memfasilitasi siswa dengan berbagai tantangan yang dapat memicu 

berpikir, antara lain melalui masalah tidak terstruktur, masalah kontesktual,  dan lembar 

aktifitas yang menantang siswa. 

Karakter yang terbentuk dalam diri siswa melalui 

pembelajaran bermakna antara lain: kerja keras, 

kemandirian, kreatifitas, kritis, menghargai pendapat orang 

lain, dan menghormati perbedaan pendapat. Kerja keras dan 

kemandirian terbentuk dari komponen learning by doing. 

Belajar yang dilakukan dengan beraktivitas akan mendorong 

siswa  untuk  bekerja  keras  dan  lebih    mandiri. 

Ketika siswa belajar tentang materi waktu dengan 

mempelajari posisi masing-masing jarum jam, tidak cukup 

jika siswa hanya ditunjukkan dengan gambar jam dan posisi 

jarum jamnya. Siswa perlu membuat jam beserta ketiga jarumnya, sekaligus untuk 

mempraktikkannya. Guru bisa memanfaatkan kardus bekas untuk memfasilitasi siswa membuat 

miniatur jam. Dengan demikian siswa bisa memahami lebih dari sekedar tahu mengapa jam 

memiliki tiga jarum, bagaimana hubungan ketiga jarum jam tersebut, dan bagaimana membaca 

waktu ketika posisi jarum jam sudah diketahui, bagaimana kalau posisi jarum jam diubah. Siswa 

menjadi mandiri, kritis dan kreatif dengan mengembangkan media dan mempraktikkannya. 

Semua aktifitas siswa akan bermakna dan pada akhirnya siswa bisa membanggakan produk 

sendiri. Kegiatan kritis, saling menghargai dan menghormati perbedaan terjadi pada kegiatan 

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

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

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

dan saling menghormati temannya yang sedang berargumen. 
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Contoh lain dari pembelajaran bermakna yang menumbuhkan kerja keras dan kreatif 

adalah pembelajaran membuat grafik fungsi linear. Guru memfasilitasi siswa dengan lembar 

kerja dan media yang berupa keras manila, benang, dan malem (untuk menempel benang). 

Begitu diberikan lembar kerja, siswa langsung merespon dengan mempelajari masalah yang ada 

di Lembar Kerja Siswa (LKS). Siswa memahami apa yang diinginkan dalam lembar kerja dan 

merencanakan penyelesaian. Mereka mencoba mengerjakan secara bersama-sama. 

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

melanjutkan    mengambil    media    kertas    karton.    Karena diminta menggambar grafik 

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

membuat skala dengan memanfaatkan penggaris yang 

dimilikinya. 

Ada satu kelompok yang tidak memiliki penggaris, 

sementara mereka harus membuat skala yang sama pada 

kertas karton. Ada seorang siswa yang mencoba membuat 

inisiatif dengan menggunakan tutupnya ballpoin untuk 

membuat skala. Setelah menyusun skala, siswa melanjutkan 

dengan menentukan dua titik yang dilalui oleh grafik fungsi 

yang diberikan. Siswa ternyata lebih menyukai menentukan 

dua titik dengan mencati titik potong  sumbu-X  dan  titik  

potong sumbu-Y. Kegiatan tersebut mencerminkan praktik pembelajaran bermakna yang dapat 

menumbuhkan karakter baik pada diri siswa. 

 

SIMPULAN 

Dari paparan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa (1) Peran Pendidikan memegang peran 

penting dalam mewujudkan perkembangan teknologi, (2) Pendidikan matematika perlu 

menekankan pada literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, (3) Peran pendidik perlu ada 

penyesuaian dari penyampai materi menjadi pembangkit belajar bagi peserta didik, (4) Karakter 

menjadi hal penting untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi era milenial, (5) era 

milenial menuntut revitalisasi materi matematika dan pembelajarannya agar sesuai dengan 

perkembangan. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran pop up 

book pada materi dimensi tiga untuk siswa kelas XII. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan dengan model ADDIE yang 

terdiri dari 5 tahap, antara lain: analysis, design, development, implementation dan 

evaluation. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil menunjukkan media pembelajaran pop up book yang 

dikembangkan sangat valid dengan rata-rata sebesar 3,3 dan dapat diujikan kepada 

siswa kelas XII. 

 

Kata kunci: Pengembangan media pop up book, dimensi tiga 

 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan belajar yang terencana dengan adanya 

keterlibatan informasi, lingkungan, media, dan metode serta sumber belajar untuk memudahkan 

siswa dalam belajar (Suprihatiningrum, 2013). Lebih lanjut dikatakan bahwa usaha yang 

diimplementasikan oleh guru ini mampu membantu siswa dalam menerima pengetahuan yang 

diberikan serta mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini menunjukkan guru merupakan salah satu 

unsur penting dalam proses pembelajaran (Balbag, Yenilmez, & Turgut, 2017). Peranan guru 

yaitu memperhatikan pemilihan media, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 

siswa di dalam kelas (Suprapto, Kusmayadi, & Sujadi, 2015). Selain itu, guru sangatlah penting 

untuk memastikan siswa dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya 

(Chakrabarty & Mohamed, 2013).  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan diseluruh jenjang 

pendidikan. Menurut Nuria et al (2006) despite its utility and importance, mathematics is 

perceived by most pupils and difficult, boring, not very practical, abstract, etc. Maksudnya, 

matematika adalah ilmu yang penting dan sebagian besar siswa matematika masih dianggap 

sulit, membosankan, tidak praktis dan abstrak. Dalam pembelajaran matematika, masih ada 

kendala dan masalah di SMA. Permasalahan dalam pembelajaran matematika adalah guru 

jarang sekali menggunakan media dalam pembelajaran matematika khususnya materi dimensi 

tiga. Hal ini, terbukti bahwa guru masih kebingungan dalam membuat media pembelajaran yang 

akan diterapkan. Siswa mengganggap bahwa materi dimensi tiga merupakan mata pelajaran 

yang sulit dipahami. Dengan demikian perlu dikembangkan dan digunakan inovasi pengajaran 

sehingga materi dimensi tiga menjadi mata pelajaran yang menarik bagi siswa.  

Salah satu cara yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran adalah media pop up 

book. Hal ini sesuai dengan pendapat Mariani, Wardono, & Kusumawardani (2014) menyatakan 

bahwa solusi media pembelajaran yang menarik dan praktis yaitu media pop op book. Menurut 

Blumel & Taylor (2012) pop up book adalah kontruksi, pergerakan buku yang muncul dari 

halaman yang membuat kita terkejut dan menyenangkan. Media pop up book dirancang dan 

dipersiapkan untuk kelas XII pada materi dimensi tiga. Media ini digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman kepada siswa dalam menguasai materi atau 

konsep yang di ajarkan. Selain itu, media pembelajaran pop up book juga mampu menjadikan 

pengajaran akan lebih menarik.  
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Blumel dan Talor dalam (Rahmawati, Sopandi, & Darmawati, 2018) menjelaskan 

mengenai kegunaan pop up book yaitu a) untuk mengembangkan kecintaan terhadap membaca 

buku bagi siswa; 2) untuk menjembatani hubungan antara kondisi kehidupan nyata melalui 

gambar/simbol yang disajikan; 3) pop up book dapat mengembangkan proses berfikir kritis dan 

kreatif siswa; dan 4) pop up book mampu membantu siswa belajar secara mandiri. Pop up book 

memiliki kelebihan antara lain sederhana, ekonomis, mudah diakses, mampu menyampaikan 

ringkasan, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, tidak memerlukan peralatan 

tertentu, dan penempatan mudah (Daryanto, 2016). Berdasarkan beberapa uraian diatas, akan 

dilakukan penelitian dengan judul “pengembangan media pembelajaran  pop up book pada 

materi dimensi tiga”. 

 

METODE  

Metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan dengan model 

ADDIE yang terdiri dari 5 tahap, antara lain: analysis, design, development, implementation, 

dan evaluation. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. Pada tahap evaluasi, dilakukan validasi dan uji coba. Validasi dilakukan oleh 

dosen pendidikan matematika pascasarjana Universitas Negeri Malang dan mahasiswa program 

magister pendidikan matematika yang sedang menempuh materi media pembelajaran. Media ini 

diuji cobakan melalui peer teaching dalam kuliah media pelajaran kelas E program magister 

pendidikan matematika Universitas Negeri Malang. Pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini, yaitu: 1) angket, digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan pada 

pengembangan media; 2) soal tes, bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dan 

ketercapaian tujuan yang telah ditentukan setelah menggunakan produk yang dikembangkan; 

dan 3) dokumentasi, foto kegiatan uji coba. 

Data yang diperoleh dari kegiatan validasi dan uji coba akan dianalisis yaitu dengan 

mengolah informasi data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian. Analisis data dilakukan 

menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan untuk 

menentukan kevalidan media, dilakukan pencocokan skor yang diperoleh dalam angket validasi 

pada Tabel 1. Kepraktisan ditentukan melalui hasil uji coba pada mahasiswa peer teaching. 

Media dapat dikatakan praktis jika ketika hasil uji coba menunjukkan media dapat dipergunakan 

dengan sedikit atau tanpa revisi. Sementara itu, prototype media, hasil observasi ketika 

dilakukan uji coba melalui peer teaching, serta saran validator dan penggunaan media (siswa 

dan mahasiswa) menjadi data yang dianalisis secara kualitatif. Media dianalisis secara kualitatif 

sesuai pada teori tentang media pembelajaran. 

Tabel 1 Kriteria Kevalidan Media 
Rata-rata Kategori 

3 ≤ �̅� ≤ 4 Sangat Valid 

2 ≤ �̅� ≤ 3 Valid 

1 ≤ �̅� ≤ 2 Kurang Valid 

   Diadaptasi oleh (Hobri, 2010) 

 

HASIL PENGEMBANGAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pop up book pada materi 

dimensi tiga dengan model ADDIE yang terdiri dari analysis, design, development, 

implementation, dan evaluation.  

Pada tahap analisis, peneliti menganalisis terhadap tiga aspek yaitu proses pembelajaran, 

materi, dan media belajar yang sering digunakan. Hasil analisis kebutuhan ditinjau dari tiga 

aspek tersebut telah menjadi permasalahan bagi siswa. Sebaiknya terdapat media alternatif yang 

dapat digunakan dalam materi dimensi tiga, maka diputuskan untuk mengembangkan media 
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pembelajaran pop up book diterapkan di kelas XII. Media pop up book dipilih karena media 

pembelajaran ini mampu menjadi variasi baru dalam proses pembelajaran.   

Pada tahap desain ini, media pop up book didesain sedemikian rupa untuk mempelajari 

materi dimensi tiga sehingga dapat menghasilkan suatu proses pembelajaran yang baik. Tahap 

ini dilakukan pengumpulan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan media pembelajaran. 

Adapun komponen, bahan dan alat yang dibutuhkan dalam mendesain media pembelajaran pop 

op book yaitu laptop, buku, kertas, gunting, penggaris, cutter, dan lem.  

Tahap pengembangan dilakukan pembuatan media menggunakan komponen, bahan dan 

alat sehingga terbentuklah media yang siap digunakan. Selanjutnya media tersebut divalidasi 

oleh validator.  

Halaman awal terdiri dari daftar isi yaitu KD dan tujuan pembelajaran, materi, bentuk 

kubus, dan latihan soal. Halaman ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menemukan 

halaman-halaman tertentu pada pop up book. Halaman awal dan kedua dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Halaman Awal dan Kedua 

 

Halaman selanjutnya pada pop up book ini adalah halaman materi. Halaman ini berisi 

pilihan-pilihan materi berupa jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Selain itu juga ada 

pengertian dimensi tiga, contoh benda yang berbentuk kubus, kotak titik-titik, kawat, dan 

petunjuk penggunaan. Berikut tampilan halaman ketiga dan keempat. 

 

 
Gambar 2. Halaman ketiga dan keempat 

Halaman kelima dan keenam adalah halaman yang berisi bentuk kubus beserta langkah-

langkah penggunaan media untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang diberikan pada 

jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis.  
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Gambar 3. Halaman keempat dan kelima 

 

Halaman terakhir merupakan halaman yang berisi latihan soal dan contoh soal jarak titik 

ke titik dan jarak titik ke garis serta kesimpulan. Halaman keenam dan ketujuh dapat dilihat 

pada Gambar 4.  

 

 
Gambar 4. Halaman keenam dan ketujuh 

 

Setelah media siap digunakan, selanjutnya media tersebut divalidasi oleh validator. 

Berdasarkan nilai akhir tingkat kevalidan media pembelajaran pop up book pada materi dimensi 

tiga termasuk dalam kategori sangat valid dengan rata-rata sebesar 3,3 dan dapat diujikan 

kepada siswa kelas XII setelah melakukan revisi kecil berdasarkan dari dua validator. Hasil 

penilaian validator pada media pembelajaran pop up book dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil Validasi media 
Kriteria yang dinilai Skor rata-rata tiap aspek 

Aspek isi media pembelajaran pop up book  

Media pembelajaran pop up book dapat membantu siswa 

belajar matematika 

4 

 

Media pembelajaran pop up book dapat membantu siswa 

membangun pemahaman matematika 

3 

Kegiatan yang diberikan memungkinkan adanya interaksi 

yang positif antara siswa dengan media pembelajaran pop up 

book 

3 

Kegiatan yang terdapat dalam penggunaan media 

pembelajaran pop up book sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

3,5 

 

 

Media pembelajaran pop up book tidak menimbulkan 

ambigu 

3,5 
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Aspek kegunaan media pembelajaran pop up book  

Dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran 

Dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran 

matematika disekolah 

Dapat mendorong siswa untuk lebih aktif 

3 

 

3,5 

 

3 

Aspek bentuk dan tampilan  

Tampilan media pembelajaran pop up book menarik 

Bentuk media proporsional 

3,5 

3 

 

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa media dapat dikatakan 

sangat valid dan siap untuk dilakukan uji coba. Hasil uji coba ini dilakukan untuk menilai 

kepraktisan terhadap media yang dikembangkan. Berikut tampilan hasil uji coba siswa pada 

Tabel 3.  

Tabel 3. Hasil Uji Coba Siswa 

Kriteria yang dinilai Skor rata-rata 

tiap aspek 

Aspek penyajian materi 

 

 

Media pembelajaran pop up book mudah saya gunakan 

Penyajian masalah pada media pembelajaran pop up 

bookmembantu saya memahami konsep matematika 

Saya senang belajar matematika melalui media 

pembelajaran ini karena menarik 

Media pembelajaran ini membuat saya menyukai 

matematika 

Media pembelajaran ini membuat saya ingin memahami 

matematika lebih lanjut 

3,4 

 

2,7 

 

3,3 

 

3,3 

 

3 

 

Aspek bahasa dan tampilan 

 

 

Petunjuk dan informasi yang disajikan mudah saya 

pahami 

Tampilan media pembelajaran pop up book menarik 

2,8 

 

3,8 

 

Pada tahap implementasi hanya dilakukan sebatas uji coba untuk mengetahui kepraktisan 

terhadap media yang dikembangkan. Uji coba pada guru dilakukan dengan cara menunjukkan 

media pembelajaran pop up book yang telah dikembangkan. Tujuan uji coba ini adalah untuk 

mengetahui kepraktisan terhadap media pembelajaran pop up book yang dikembangkan. 

Sedangkan uji coba pada siswa dengan cara siswa dibagi menjadi 2 kelompok yang tiap 

kelompok beranggotakan 5-6 siswa. Selanjutnya diberikan media pembelajaran pop up book 

untuk mengetahui kepraktisan media pembelajaran pop up book pada materi dimensi tiga.  

Tahap terakhir adalah tahap evaluasi dari tahap pengembangan ADDIE. Berdasarkan 

saran dari pengguna media dan dua validator, dilakukan sedikit revisi pada media pop up book. 

Revisi yang dilakukan yaitu: perlu diberikan jembatan yang menghubungkan konsep jarak 

(terutama titik dan garis) dengan aturan phytagoras dan kesimpulan tidak perlu ditulis dulu.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil validasi dan uji coba, diketahui bahwa media pembelajaran pop up 

book pada materi dimensi tiga sangat valid. Kevalidan media ini didasarkan pada dua validator 

yang menunjukkan bahwa rata-rata skor ≥ 3 setiap aspek yang dinilai. Aspek isi media 
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pembelajaran pop up book sebesar 3,4; aspek kegunaan media pembelajaran pop up book 

sebesar 3,2; selanjutnya aspek bentuk dan tampilan media pembelajaran pop up book sebesar 

3,3. Dari data tersebut media pembelajaran pop up book dapat digunakan oleh siswa dalam 

pembelajaran dikelas. Temuan yang diperoleh ketika melakukan peer teaching menunjukkan 

bahwa meskipun media ini dirancang untuk memberikan pemahaman pengetahuan, guru 

tetaplah memegang peranan penting sebagai fasilitator. Hal ini sesuai dengan pendapat Subanji 

(2013) menyatakan bahwa peranan guru yaitu menfasilitasi siswa untuk bisa belajar dengan 

baik, bisa dilakukan dengan menyediakan sumber belajar, mengondisikan terjadinya berpikir 

antara siswa, guru dengan siswa, siswa dengan sumber belajar, dan memberikan bantuan 

secukupnya.   

Hasil uji coba menunjukkan bahwa media pembelajaran pop up book yang dikembangkan 

praktis. Rata-rata skor kepraktisan ini adalah 3,3. Sehingga disimpulkan bahwa media 

pembelajaran pop up book dapat diujikan kepada siswa kelas XII. Media pembelajaran ini juga, 

mampu memahamkan pengetahuan siswa. Hasil ini sesuai dengan pendapat Misu (2015) yang 

menunjukkan bahwa media pembelajaran pop up book mampu memahamkan siswa dalam 

belajar matematika.  

Media pembelajaran pop up book yang telah dikembangkan tidak hanya terdiri dari 

materi dimensi tiga, namun juga memungkinkan siswa terlibat aktif dalam belajar. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Suhartati (2016) menjelaskan bahwa siswa merupakan subjek dalam 

proses pembelajaran yang harus dilibatkan secara aktif. Pada media yang telah dikembangkan 

ini, diberikan bentuk kubus untuk membuat siswa memiliki pengalaman yang lebih untuk 

mengukur panjang dengan menggunakan kawat dan penggaris. Media pembelajaran pop up 

book juga terdapat contoh soal untuk memberikan pengetahuan sebelum mengerjakan latihan 

soal yang telah disediakan. Soal-soal latihan ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui 

ketuntasan belajar dan ketercapaian tujuan siswa yang telah ditentukan setelah menggunakan 

media yang dikembangkan.  

Kelebihan media pembelajaran yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut: 1) 

menarik dan menyenangkan; 2) mendorong siswa lebih aktif; 3) membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran; dan 4) pendukung pembelajaran matematika di sekolah. Hal ini 

selaras dengan pendapat Blumel & Taylor (2012) menyatakan bahwa media pembelajaran pop 

up book dapat mempengaruhi lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan dan 

memunculkan keinginan untuk terus membaca. Selain itu, juga sejalan dengan pendapat Sari 

(2017) menyatakan bahwa media pembelajaran pop up book dapat menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan, memahami konsep siswa, tata bahasa yang baik, dan mudah untuk 

dipahami, serta penampilan yang bagus dan menarik.    

Namun demikian, media pembelajaran ini juga masih terdapat kekurangan, yaitu: 1) perlu 

diberikan jembatan yang menghubungkan konsep jarak titik ke titik dan titik ke garis dengan 

aturan phytagoras; 2) kesimpulan tidak perlu ditulis terlebih dahulu; dan 3) media pembelajaran 

pop up book untuk proyeksi perlu ditambah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian pengembangan media pop up book pada materi dimensi tiga termasuk 

dalam kategori sangat valid dengan rata-rata sebesar 3,3 dan dapat diujikan kepada siswa kelas 

XII. Hasil penelitian menyarankan media pembelajaran pop up book, bisa dijadikan alternatif 

dalam membelajarkan materi dimensi tiga di sekolah dan bagi peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan media pembelajaran pop up book pada materi matematika yang lainnya.  
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Abstrak 

Kita hidup di jaman era revolusi industri 4.0 sehingga aktivitas manusia 

selalu berhubungan dengan teknologi. Tidak terkecuali di dunia pendidikan. Kini 

pembelajaran dapat dilakukan melalui teknologi, sehingga lebih mudah bagi 

pendidik dan siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Hal ini semua 

menjadi tantangan bagi pelaku pendidikan. Kemudahan setiap orang dalam 

menggunakan internet terkadang disalahgunakan. Sehingga pendidik perlu 

membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi dengan baik. Berdasarkan 

situasi tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan referensi kepada 

para pendidik agar bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses belajar 

mengajarnya. Sehingga pendidik mampu merubah pola pikir siswa yang awalnya 

enggan mempelajari matematika lambat laun berubah menjadi gemar belajar 

matematika. Selain itu, hasil dari kajian literatur menunjukkan bahwa tutntutan pada 

dunia pendidikan ke depan salah satunya yaitu pola pikir kreatif dan inovatif yang 

berwawasan ke depan. Pembelajaran matematika dapat digunakan sebagai salah satu 

sarana untuk melatih siswa dalam berfikir kreatif dan inovatif melalui pemecahan 

masalah. Melalui pembelajaran matematika berbasis teknologi yang baik akan 

menumbuhkan kreatifitas dan inovasi pada siswa karena secara umum siswa sudah 

paham dengan teknologi. Sikap kreatifitas merupakan kemampuan untuk 

menciptakan hal baru, sedangkan inovasi siswa akan muncul melalui eksperimennya 

sehingga mereka mampu menemukan sesuatu yang baru. Kreatifitas dan inovasi 

merupakan sifat bawaan tiap individu yang dapat ditumbuhkembangkan. Pendidik 

mempunyai peran untuk menstimulasi siswa sehingga muncul sikap kreatif dan 

inovatifnya. Stimulasi melalui metode, media serta teknologi diharapkan mampu 

menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif siswa.   

Kata kunci: Kreatif dan Inovatif, Pembelajaran Matematika, Revolusi Industri 4.0  

 

PENDAHULUAN 

Era Revolusi Industri (RI) dimulai dari RI 1.0 pada sekitar abad ke-18, RI 2.0 pada abad 

ke 19-20, RI 3.0 sekitar tahun 1970an kemudian RI 4.0 yang dimulai pada tahun 2010an hingga 

kini. RI 4.0 menggunakan rekayasa intelegensia dan internet of thing sebagai tulang punggung 

pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin (Prasetyo & Trisyanti, 2018). Indonesia telah 

memasuki era revolusi industri 4.0 sejak tahun 2018. Berbagai perubahan dan usaha dilakukan 

oleh pemerintahan Indonesia untuk menghadapi dampak RI 4.0. Di bidang pendidikan, 

Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-38 dari 137 negara di Asia Tenggara. 

Era Revolusi Industri (RI) 4.0 membawa tuntutan tersendiri bagi dunia pendidikan. Salah 

satu tuntutannya adalah harus memiliki kemampuan berfikir kreatif dan inovatif (Hakim, 2019; 

Sujadi, 2018). Baik pendidik maupun siswa harus kreatif dan inovatif. Seorang pendidik harus 
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kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa (Wartomo, 2016). 

Pendidik yang kreatif dan inovatif dapat membangun kreatifitas dan inovasi dalam diri siswa. 

Pendidik yang tidak kreatif dan inovatif tidak akan bisa memenuhi tuntutan era RI 4.0. Begitu 

pula dengan siswanya. Siswa harus dapat berfikir kreatif dan inovatif agar dapat mengikuti 

perkembangan jaman. Menurut Nasir (Ristekdikti, 2018) perlu dipersiapkan Sumber Daya 

Manusia  yang kompeten dan mampu berfikir inovatif dalam menerapkan ilmunya pada dunia 

kerja. 

Kenyataannya, siswa Indonesia saat masih perlu ditumbuhkan sikap kreatif dan 

inovatifnya. Kreatifitas siswa Indonesia (Luntungan, dkk., 2013) menunjukkan siswa belum 

tuntas tes kreatifitas. Hasil observasi di SMP Negeri 2 Padang juga menunjukkan bahwa siswa 

tidak kreatif (Hasanah, dkk., 2018). Siswa Indonesia masih sering mencotek, masih banyak 

siswa yang belum dapat mengembangkan kreatifitas sdalam belajar dan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler, serta siswa kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut 

mungkin karena pendidik yang tidak mampu memvariasi metode pembelajaran yang digunakan 

dalam mengajar sehingga siswa tidak minat mengikuti proses belajar mengajar. 

Fakta lain menunjukkan bahwa tidak semua pendidik di Indonesia dapat memanfaatkan 

kemajuan teknologi karena rendahnya pengetahuan pendidik pada teknologi. Selain itu, 

pendidik masih terbiasa dengan pembelajaran konvensional era tahun 80an. Sedangkan siswa 

jaman sekarang sudah tidak dapat menerima system pembelajaran 80an (Wartomo, 2016). 

Keadaan seperti ini dapat memperburuk permasalahan pendidikan di era RI 4.0. Seharusnya 

perlu diberikan pembimbingan kepada pendidik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi pada 

pembelajaran (Andriani, 2010). 

Melihat pentingnya kreatifitas dan inovasi di era ini, pendidik harus mengetahui peran 

pentingnya dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi siswa. Melalui pembelajaran 

matematika berbasis teknologi, pendidik dapat membantu siswa untuk menumbuhkan pola pikir 

kreatif dan inovatif. Pembelajaran matematika dapat melatih siswa dalam berfikir kreatif dan 

inovatif dalam pemecahan masalah (Sudrajat, 2008).Oleh sebab itu, seorang pendidik harus 

dapat memenuhi tuntutan jaman dan menyadari perannya dalam menumbuhkan kreatifitas dan 

inovasi siswa. Sehingga pendidik harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk 

membantu siswanya dalam menumbuhkan kreatifitas dan inovasi. 

DISKUSI 

 Pendidikan pada era revolusi 4.0 di abad ini berbeda dengan abad sebelumnya. Kini 

telah dikenal super komputer, Internet of Things (IoT), dan Internet of People (IoP). Revolusi 

Industri 4.0 berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Syamsuar & Reflianto, 

2018). Kemajuan teknologi mengubah kehidupan manusia  mulai dari kebiasaan, cara hidup 

hingga ilmu pengetahuan manusia (Suciati, 2018).  

Era Revolusi Industri (RI) 4.0 membawa tuntutan tersendiri bagi dunia pendidikan. Salah 

satu tuntutannya adalah kemampuan berfikir kreatif dan inovatif (Hakim, 2019; Sujadi, 2018). 

Menurut Roekel (dalam Susriyati Mahanal, 2014), siswa harus menguasai 4 keterampilan yang 

salah satunya adalah kreatifitas dan inovasi. Baik pendidik maupun siswa harus kreatif dan 

inovatif. Seorang pendidik dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyampaikan 

pembelajaran kepada siswa (Wartomo, 2016). Pendidik yang kreatif dan inovatif dapat 

membangun kreatifitas dan inovasi dalam diri siswa. Pendidik yang tidak kreatif dan inovatif 

tidak akan bisa memenuhi tuntutan era RI 4.0. Oleh sebab itu diharapkan pendidik dapat 

menciptakan pembelajaran yang menumbuhkan kreatifitas dan inovasi siswa (Hasibuan, 2017). 

Begitu pula dengan siswanya. Siswa harus dapat berfikir kreatif dan inovatif agar dapat 

mengikuti perkembangan jaman. Menurut M.Nasir perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kompeten dan berfikir inovatif dalam menerapkan ilmunya dalam dunia pekerjaan 

(Ristekdikti, 2018). 

Era RI 4.0 ini seluruh kehidupan manusia dikuasai oleh teknologi. Sangat diharapkan 

bahwa pendidik harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi 
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(Syamsuar & Reflianto, 2018). Pendidik juga harus dapat menggunakan teknologi dalam 

pembelajaran. Hal ini tentunya juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal transformasi 

pembelajaran menggunakan teknologi digital untuk mendorong pembelajaran yang berpusat 

pada minat belajar peserta didik (Sujadi, 2018). 

Kreatif dan Inovatif 

 Seseorang dapat dikatakan kreatif ketika ia mampu menghasilkan suatu hal yang baru, 

baik gagasan baru serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah (Andheska, 2017; 

Hasanah, dkk., 2018). Seseorang juga dapat dikatakan kreatif jika ia dapat mengembangkan 

potensinya, membuat hal-hal yang sifatnya masih baru, serta peka terhadap masalah dirinya dan 

lingkungannya. Kreatif merupakan sifat dasar seseorang untuk berpikir positif sehingga dapat 

mengembangkan potensinya dengan baik (Sunarto, 2019). Kreatifitas merupakan potensi 

bawaan dari tiap orang serta pengaruh dari lingkungannya (Hartanto, 2011). Kreatifitas 

bersumber dari imajinasi, ide, dan proses kreatif (Istifadah & Tjaraka, 2017). Oleh sebab itu 

kreatifitas dapat dan perlu dilatih serta ditumbuhkembangkan. 

 Inovasi merupakan proses dalam menciptakan gagasan/hal-hal baru yang belum pernah 

ada (Afifah, 2015). Revolusi industri telah membawa perubahan yang dapat memudahkan 

pendidik dalam berinovasi pada proses belajar mengajar. Pendidik yang melakukan inovasi 

dalam pembelajaran adalah pendidik yang menggunakan berbagai macam metode pembelajaran 

dan selalu peka terhadap perubahan siswanya (Sunarto, 2019).  

Pembelajaran Matematika Berbasis Teknologi 

 Kemajuan teknologi mengubah kehidupan manusia  mulai dari kebiasaan, cara hidup 

hingga ilmu pengetahuan manusia (Suciati, 2018). Termasuk dalam proses belajar mengajar. 

Kemajuan teknologi juga memudahkan individu untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

(Andriani, 2010). Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan yang cepat dalam kemajuan dan 

teknologi. Tinggal bagaimana tiap individu dapat menyikapi perubahan ini sehingga teknologi 

pada era 4.0 dapat dimanfaatkan pada pembelajaran.  

Matematika merupakan ilmu yang dipelajari pada semua jenjang pendidikan. Belajar 

matematika dapat menjadi bekal bagi tiap individu untuk mempelajari pengetahuan modern 

karena bersifat dinamis serta segala ilmu pengetahuan didasarkan oleh bahasa matematika 

(Sudrajat, 2008). Selama ini seringkali matematika menjadi momok bagi siswa di Indonesia 

(Rangkuti, 2014). Diperlukan pendidik yang kreatif untuk melakukan inovasi dalam 

pembelajaran matematika agar siswa senang dalam belajar matematika (Rangkuti, 2014). 

Abad 21 juga menuntut pendidik untuk dapat mengembangan pembelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan jaman. Pendidik harus memiliki cerminan kinerja inovatif yaitu dapat 

merekayasa organisasi, mengembangkan keterampilan serta menerapkan teknologi baru 

(Hasibuan, 2017). Inovasi pembelajaran di era RI 4.0 dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

sarana teknologi informasi era RI 4.0 (Syamsuar & Reflianto, 2018). Selain itu, kemajuan 

teknologi informasi di era RI 4.0 ini dapat memudahkan pendidik maupun siswa untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan. Tidak terkecuali pada pembelajaran matematika. Tidak hanya 

dalam pembelajaran, pendidik dapat memanfaatkan teknologi Big Data untuk meneliti dan 

menganalisa kemampuan anak agar dapat menentukan metode pembelajaran yg tepat. 

Teknologi internet yang kini dapat digunakan dimanapun juga harus dapat dimanfaatkan 

oleh guru untuk melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring mungkin 

dapat menarik minat dan motivasi siswa. Sehingga belajar matematika menjadi menyenangkan. 

Pembelajaran daring di Indonesia dapat dilakukan misalnya dengan membuat blog atau website 

yang berisikan materi, media maupun tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Selain itu, saat 

ini sedang marak penggunaan media sosial Whatsapp yang juga dapat dimanfaatkan oleh guru 

dengan membuat grup obrolan sebagai tempat diskusi. Sehingga pembelajaran matematika 

dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan uraian diatas, pendidik memiliki peran penting dalam menumbuhkan 

kreatifitas dan inovasi pada siswa. Pendidik mempunyai peran untuk menstimulasi siswa 

sehingga muncul sikap kreatif dan inovatif. Stimulasi melalui metode, media serta teknologi 

diharapkan mampu menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif siswa. pendidik untuk dapat 

mengembangan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan jaman. Teknologi internet 

yang kini dapat digunakan dimanapun juga harus dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 

melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring mungkin dapat menarik 

minat dan motivasi siswa.  
Sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional bahwa seorang pendidik harus memiliki 

empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

serta kompetensi professional (Afifah, 2015). Kompetensi pedagogik berarti pendidik harus 

memiliki landasan pendidikan, memahami peserta didik, dapat merancang pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, mengevaluasi hasil pembelajaran, 

serta membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan diri. Peran pendidik dalam 

pembelajaran era digital yaitu sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, 

pembimbing, motivator, evaluator (Wartomo, 2016). Pendidik juga harus memiliki cerminan 

kinerja inovatif dengan merekayasa organisasi, mengembangkan keterampilan serta menerapkan 

teknologi baru (Hasibuan, 2017). 

Pendidik tentunya memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan 

inovasi siswa. Pendidik pada pembelajaran matematika dapat merancang pembelajaran yang 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, termasuk sikap kreatif (Rangkuti, 

2014). Oleh sebab itu, seorang pendidik matematika harus dapat memenuhi tuntutan jaman dan 

menyadari perannya dalam menumbuhkan kreatifitas dan inovasi siswa. Sehingga pendidik 

harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk membantu siswanya dalam 

menumbuhkan kreatifitas dan inovasi. Melalui pembelajaran matematika berbasis teknologi, 

pendidik dapat membantu siswa untuk menumbuhkan pola pikir kreatif dan inovatif.  

Kreatifitas dapat dikembangkan di lingkungan sekolah oleh pendidik. Menurut Semiawan 

(dalam Hartanto, 2011), pendidik yang dapat memupuk kreatifitas adalah pendidik yang dapat 

memberikan rasa aman secara psikologis kepada siswa. Rasa aman tersebut dapat diciptakan 

dengan menerima siswa apa adanya, tidak memberikan ancaman, memahami pikiran, perasaan 

dan perilaku anak, menerima minat dan gagasan anak secara terbuka, dan memberi waktu siswa 

untuk berkembang. Selain memberikan rasa aman, memberikan latihan pemecahan masalah 

juga dapat mengembangkan kreatifitas anak (Hartanto, 2011). 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada materi lingkaran berdasarkan langkah 

pemecahan masalah Polya. Subjek merupakan tiga siswa yang dipilih menggunakan 

teknik purposive sampling. Siswa terpilih kemudian diberikan tes wawancara. 

Penelitian dilakukan di kelas VIII F SMPN 04 Malang semester genap tahun ajaran 

2018/2019 pada bulan Mei. Hasil penelitian menunjukkan siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi pada semua tahap penyelesaian masalah pertama menggunakan 

proses berpikir asimilasi. Pada tahap memahami masalah dan merencanakan strategi 

masalah kedua, siswa melakukan proses berpikir akomodasi. Pada tahap 

melaksanakan rencana dan melihat kembali jawaban, siswa melakukan proses 

berpikir asimilasi. Siswa dengan kemampuan matematika sedang, pada semua tahap 

pemecahan masalah melakukan proses berpikir akomodasi, kecuali pada tahap 

merencanakan strategi masalah pertama melakukan proses berpikir asimilasi. Siswa 

dengan kemampuan matematika rendah melakukan proses berpikir asimilasi pada 

semua tahap penyelesaian masalah pertama, kecuali pada tahap melaksanakan 

rencana. Pada soal kedua, siswa melakukan proses berpikir akomodasi pada semua 

tahap pemecahan masalah. 

Kata kunci: proses berpikir, asimilasi, akomodasi, masalah matematika  
 

PENDAHULUAN 

Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Pembelajaran 

matematika di sekolah memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan 

lingkungan dan dunia yang semakin berkembang (Siswono, 2002). Matematika perlu diberikan 

kepada siswa untuk melatih berpikir kritis, logis, analitis, sistematis, dan kreatif (Retna, 

Mubarokah, & Suhartatik, 2013). Siswa memerlukan kemampuan dalam berpikir, bernalar, 

memprediksi, dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan (Widyastuti, 

2015). Sehingga, pemecahan merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran matematika di 

sekolah. Pembelajaran matematika di SMP/MTs juga diarahkan agar siswa terdorong untuk 

mencari tahu dari berbagai sumber, mampu merumuskan masalah dan bukan hanya 

menyelesaikan pertanyaan sederhana dalam kehidupannya sehari-hari (Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2016). Kemampuan dalam memecahkan masalah meliputi kemampuan dalam 

memahami masalah, membuat perencanaan model matematika, menyelesaikan model yang 

telah dibuat, dan menjelaskan solusi yang diperoleh (Widyastuti, 2015).  

Proses berpikir memiliki peranan yang sangat besar di dalam proses memecahkan 

masalah. Carson (2007) menambahkan bahwa berpikir merupakan penggabungan antara teori, 

praktik, abstrak dan konkret, serta konsep dan fakta. Di dalam suatu proses berpikir terjadi 

pengolahan informasi dari luar yang masuk dengan skema (struktur kognitif) yang ada di dalam 

otak manusia. Masalah atau informasi baru yang masuk tersebut akan diolah dengan melakukan 

adaptasi skema melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan suatu proses 

kognitif yang terjadi ketika seseorang mengintegrasikan persepsi yang dimiliki, konsep yang 

ada, atau pengalaman baru dengan skema yang sudah ada sebelumnya. Jika pengalaman atau 
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informasi yang dihadapi tersebut tidak sesuai dengan skema maka akan terjadi akomodasi.  

Pada studi pendahuluan yang dilakukan di SMPN 4 Malang kelas VIII F, diberikan soal 

tes kepada 32 siswa yang telah menempuh materi lingkaran. Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti, beberapa siswa memiliki jawaban yang sama namun mengerjakan dengan 

cara yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan proses berpikir siswa dalam 

menyelesaikan masalah ditunjukkan dengan adanya perbedaan langkah pengerjaan yang 

dilakukan oleh siswa sebagai hasil dari berpikirnya. Dalam teori Van Hiele dikatakan bahwa 

kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh seorang siswa ditentukan oleh proses berpikir yang 

digunakan oleh siswa tersebut dan tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya 

(Masfingatin, 2013) 

Guru perlu melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap suatu materi. Salah satu 

caranya adalah dengan menanyakan tahapan berpikir yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang telah diberikan untuk kemudian mengetahui kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa (Widyastuti, 2015). Tugas utama pendidik matematika adalah 

mempelajari proses berpikir seseorang dalam mempelajari matematika dan bagaimana 

matematika itu dipresentasikan dalam pikiran. Untuk mengetahui proses berpikir siswa kita 

dapat mengamatinya melalui pemberian tes dan wawancara mengenai langkah kerjanya. 

Chamberlin (2005) menyatakan beberapa manfaat ketika guru mengetahui pemikiran 

matematika siswa mereka, antara lain: (1) guru mampu membangun atau memilih tugas-tugas 

matematika yang bermanfaat; (2) pergeseran pembelajaran dari teacher centered menjadi 

pemecahan masalah student centered; (3) meningkatkan pemahaman konseptual siswa; dan (4) 

adanya sikap yang positif terhadap matematika. 

Asimilasi menurut Ormrod (2008) merupakan proses merespons terhadap suatu objek 

atau peristiwa sesuai dengan skema yang telah dimiliki sebelumnya. Jika terdapat suantu 

informasi baru yang diterima seseorang dan informasi tersebut sesuai dengan skema yang ada, 

maka informasi tersebut akan mendukung untuk diadaptasi menjadi pengetahuan baru. Dalam 

hal ini terjadi proses asimilasi yang tidak membentuk skema baru, tetapi asimilasi disini 

mengembangkan skema yang telah dimiliki sebelumnya. Sebaliknya, jika suatu masalah yang 

dihadapi seseorang tidak sesuai dengan pengalamannya atau tidak memiliki skema dalam 

benaknya, maka akan terjadi pengubahan skema untuk di modifikasi agar sesuai dengan 

masalah tersebut. Peristiwa merespon dan melakukan modifikasi skema tersebut dinamakan 

akomodasi. Suparno (2001) menyatakan bahwa akomodasi terjadi jika seseorang tidak 

menemukan skema dalam benaknya dengan peristiwa yang sedang dihadapinya. Jika seorang 

siswa selama proses belajar menemukan masalah baru yang agak berbeda atau tidak cocok 

dengan pengalaman yang dimilikinya, hal ini berarti siswa tersebut tidak memiliki skema untuk 

masalah tersebut dalam benaknya, maka akan terjadi proses pembentukkan skema baru yang 

sesuai dengan masalah tersebut. Akan tetapi. jika suatu masalah tersebut hanya kurang cocok 

dengan skema yang ada, maka akan terjadi modifikasi terhadap struktur skema tersebut. 

Untuk mengetahui proses berpikir siswa dalam setiap langkah pemecahan masalah, maka 

dibuat indikator proses berpikir siswa dalam melakukan tahapan pemecahan masalah Polya. 

Tabel 1 berikut ini merupakan kerangka kerja proses berpikir siswa yang telah dibuat. 

 

Tabel 1 Kerangka Kerja Proses Berpikir 
No Langkah Polya Asimilasi Akomodasi 

1. Memahami 

masalah 

Siswa dapat mengidentifikasi 

secara langsung informasi yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal. 

Siswa dapat menentukan langkah 

awal yang perlu dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah 

Siswa tidak dapat mengidentifikasi 

informasi yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal. 

Siswa tidak dapat secara langsung atau 

memerlukan suatu proses berulang-

ulang untuk menentukan langkah awal 

dalam menyelesaikan masalah 
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No Langkah Polya Asimilasi Akomodasi 

2. Menyusun rencana 

penyelesaian 

Siswa dapat secara langsung 

menyusun rencana penyelesaian 

berdasarkan informasi yang 

diketahui pada soal 

Siswa tidak dapat secara langsung atau 

memerlukan suatu proses berulang-

ulang untuk menyusun rencana 

penyelesaian seperti coretan, diagram, 

tabel, dan lain-lain 

3. Melakukan 

rencana 

penyelesaian yang 

telah dibuat 

Siswa dapat secara langsung 

menyelesaikan soal dengan 

prosedur yang tepat dan algoritma 

perhitungan yang benar 

Siswa tidak dapat secara langsung 

menyelesaikan masalah yang ada atau 

siswa melakukan penyelesaian tidak 

sesuai rencana 

4. Memeriksa 

kembali jawaban 

Siswa dapat memeriksa kembali 

jawaban atau prosedur yang 

dilakukan dengan tepat 

Siswa meyakini kebenaran 

jawabannya 

Siswa tidak yakin dengan kebenaran 

dari hasil jawaban yang telah diperoleh 

serta memilih melakukan pembetulan 

jawaban. 

METODE 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini dapat digolongkan 

ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan proses 

berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi lingkaran berdasarkan 

langkah Polya. Menurut Moleong (2011) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Data 

utama penelitian ini berupa kata-kata tertulis yang diperoleh dari penggunaan instrumen 

pertama berupa tes tulis yang terdiri dari 2 soal materi lingkaran dan data lisan dari hasil 

wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 4 Malang. Sekolah ini dipilih karena materi 

lingkaran sudah ditempuh di kelas 8 semester 2 dan kemampuan siswa termasuk dalam kategori 

rata-rata menengah ke atas di Kota Malang. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan 

teknik purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2018). 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 4 Malang kelas VIII semester II 

tahun akademik 2019. Subjek penelitian terdiri dari 3 siswa yang dipilih dengan pertimbangan 

tertentu. Subjek terpilih merupakan siswa yang dapat menyelesaikan masalah yang diberikan 

dan berdasarkan rekomendasi guru. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan masalah berupa soal lingkaran. Siswa diminta 

untuk menyelesaikan masalah secara individu dengan menuliskan langkah-langkah kerja secara 

jelas. Peneliti memeriksa pekerjaan siswa dan mendiskusikan hasilnya dengan guru matematika. 

Siswa yang dapat menjawab soal  dengan benar untuk semua masalah yang diberikan 

dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, sebaliknya siswa yang belum dapat 

menjawab dengan benar untuk semua masalah yang diberikan tidak dijadikan subjek penelitian. 

Selanjutnya, peneliti bersama guru pengajar menetapkan subjek penelitian. 

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Pada 

penelitian ini reduksi data dilakukan pada hasil pengerjaan siswa terhadap instrumen tes 

pemecahan masalah berupa dua soal materi lingkaran. Peneliti memilih jawaban siswa yang 

benar pada salah satu soal atau keduanya. Jawaban yang dituliskan merupakan hasil kerja siswa 

secara mandiri. 

Hasil analisis terhadap jawaban siswa selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

mengenai langkah pemecahan masalah siswa beserta proses berpikirnya. Kemudian data yang 

diperoleh ditarik kesimpulan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Verifikasi dilakukan 

untuk meninjau kembali terhadap kajian pustaka terkait hasil penelitian yang ditemukan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perangkat instrumen penelitian yang divalidasi oleh validator diantaranya; (1) instrumen 

tes pemecahan masalah, (2) instrumen pedoman wawancara. Hasil validasi instrumen tes 

pemecahan masalah yakni: 81,25% dari dosen ahli dan 83,34% dari guru bidang studi 

matematika. Hasil validasi instrumen pedoman wawancara yakni: 83,34% dari dosen ahli dan 

86,11% dari guru bidang studi matematika. Subjek terpilih merupakan satu siswa dengan 

kemampuan matematika tinggi, satu siswa dengan kemampuan sedang, dan satu siswa dengan 

kemampuan matematika rendah berdasarkan rekomendasi guru. Penelitian dilakukan pada 

tanggal 2 Mei 2019 dan wawancara pada tanggal 3 Mei 2019. 

 Subjek terpilih merupakan tiga siswa yang dikategorikan kemampuan pemecahan 

masalah matematika di kelas berdasarkan rekomendasi guru. Tabel 2 berikut adalah daftar 

subjek terpilih. 

Tabel 2 Daftar Subjek Penelitian 
Kemampuan Matematika Siswa Inisial Siswa Kode 

Rendah DPS S3 

Sedang KRD S2 

Tinggi RJB S1 

 
 Dari hasil tes pemecahan masalah matematika, siswa dengan kemampuan matematika 

tinggi menyelesaikan masalah pertama dengan langkah menggambar bangun seperempat 

lingkaran dengan bagian tembereng yang diarsir. Siswa kemudian menentukan luas tembereng 

dengan mengurangkan hasil luas seperempat lingkaran dengan luas segitiga (Gambar 1). Hasil 

pengurangan tersebut dikalikan dengan delapan untuk menentukan seluruh luas daerah yang 

diarsir pada soal. Sedangkan pada soal kedua. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan pada soal sebagai langkah awal. Siswa kemudian menentukan diameter 

lingkaran besar dan diameter lingkaran terkecil (Gambar 2). Hasil pengurangan diameter 

lingkaran besar dengan diameter lingkaran terkecil merupakan diameter lingkaran yang 

kongruen. Dengan demikian, siswa dapat menenentukan luas lingkaran yang kongruen. 

 

    
Gambar 1. Jawaban Soal 1 oleh S1  Gambar 2. Jawaban Soal 2 oleh S1 

 
 Siswa dengan kemampuan matematika sedang melakukan langkah pemecahan masalah 

berupa menggambar simbol pengurangan luas seperempat lingkaran dengan luas segitiga 

(Gambar 3). Siswa kemudian merencanakan untuk menghitung luas daerah yang diarsir dengan 
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cara mengurangi luas seperempat lingkaran dengan luas segitiga (Gambar 3). Siswa kemudian 

mengalikan empat hasil pengurangan yang telah didapatkan. Hal ini membuat hasil perhitungan 

yang didapatkan siswa kurang tepat. Siswa kemudian melakukan pembetulan pada tahap 

perhitungan.  

 
Gambar 3. Hasil Pengerjaan Siswa S2 

 

 
Gambar 4. Cuplikan Wawancara dengan S2 

 

Pada soal kedua, siswa menentukan jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil 

(Gambar 5). Siswa kemudian menentukan jari-jari lingkaran kongruen. Selanjutnya, siswa 

menghitung luas lingkaran yang kongruen menggunakan jari-jari yang diperoleh dari hasil 

perhitungan. Akan tetapi siswa tidak teliti dalam mensubtitusi nilai jari-jari lingkaran yang 

kongruen. Sehingga, siswa melakukan pembetulan perhitungan dengan mengganti nilai jar-jari 

lingkaran yang telah disubtitusi. 

 

 
Gambar 5. Pembetulan Jawaban Soal 2 oleh S2 

 

 Siswa dengan kemampuan matematika rendah menyelesaikan masalah pertama dengan 

cara mengarsir daerah yang tidak diarsir pada soal (Gambar 6). Siswa kemudian menghitung 

luas daerah yang tidak diarsir dengan cara menentukan luas persegi dan luas lingkaran. Hasil 

pengurangan luas persegi dengan luas lingkaran kemudian dikalikan dua. Selanjutnya, siswa 

menentukan luas daerah yang diarsir pada soal dengan cara mengurangi luas persegi dengan 

luas daerah yang tidak diarsir pada soal. Cara yang dilakukan oleh siswa tersebut merupakan 

hasil pengalamannya yang didapatkan dari guru. Pada soal kedua, siswa dengan kemampuan 

matematika rendah melakukan langkah awal penyelesaian masalah berupa menentukan jari-jari 

lingkaran besar dan jari-jari lingkaran terkecil. Siswa melakukan tersebut untuk menentukan 

luas lingkaran besar dan lingkaran terkecil. Dari langkah kerja yang telah dilakukan siswa 

tersebut tidak dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menjawab soal yakni menentukan 

luas lingkaran kongruen. 

 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

30



 

 

 

 
Gambar 6. Hasil Pengerjaan Soal 1 oleh Siswa S3 

 

 
Gambar 7. Hasil Pengerjaan Soal 2 oleh Siswa S3 

 
 Berdasarkan langkah kerja yang telah dituliskan siswa dan keterangan siswa 

pada saat diwawancara, maka proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan ditunjukkan seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3 Proses Berpikir Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

 

  

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi melakukan proses berpikir asimilasi pada semua tahapan 

penyelesaian, sedangkan siswa dengan kemampuan matematika rendah lebih dominan 

melakukan proses berpikir asimilasi dibandingkan siswa dengan kemampuan 

matematika sedang pada saat mengerjakan soal pertama. Penjelasan mengenai temuan 

  Memahami 

Masalah 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Melaksanakan 

Rencana 

Melihat 

Kembali 

S1 

Soal 1 Asimilasi Asimilasi Asimilasi Asimilasi 

Soal 2 Akomodasi Akomodasi Asimilasi Asimilasi 

S2 

Soal 1 Akomodasi Asimilasi Akomodasi Akomodasi 

Soal 2 Akomodasi Akomodasi Akomodasi Akomodasi 

S3 

Soal 1 Asimilasi Asimilasi Akomodasi Asimilasi 

Soal 2 Akomodasi Akomodasi Akomodasi Akomodasi 
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diatas dipaparkan pada pembahasan di bawah ini. 

 Pada tahap memahami masalah, siswa yang memiliki kemampuan matematika 

tinggi melakukan proses berpikir asimilasi pada soal pertama dan akomodasi pada soal 

kedua. Menurut Krulik dan Posamentier (2009) masalah merupakan suatu keadaan yang 

dihadapi siswa, kemudian siswa membutuhkan pemecahan dan jawaban dari masalah 

tersebut, akan tetapi penyelesaiannya tidak dapat diketahui secara langsung. Sedangkan 

siswa dengan kemampuan matematika sedang dalam tahap ini melakukan proses 

berpikir akomodasi pada soal pertama dan kedua. Untuk siswa dengan kemampuan 

matematika rendah, pada tahap memahami masalah pertama melakukan proses berpikir 

asimilasi, tetapi pada soal kedua melakukan proses berpikir akomodasi. 

Pada tahap merencanakan penyelesaian masalah, siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi melakukan proses berpikir asimilasi pada soal pertama dan 

akomodasi pada soal kedua. Hal yang sama dengan siswa kemampuan matematika 

sedang yang melakukan proses berpikir asimilasi dalam merencanakan penyelesaian 

masalah pertama dan akomodasi pada perencanaan penyelesaian masalah kedua. Begitu 

juga siswa dengan kemampuan matematika rendah melakukan proses berpikir asimilasi 

pada soal pertama dan akomodasi pada soal kedua dalam tahap ini. Stewart dan Thomas 

(2009) mengatakan bahwa ketika kita mencari tahu kelemahan dan kekurangan dalam 

proses berpikir siswa maka guru dapat melihat bagian mana yang memerlukan 

bimbingan dan bagaimana cara yang digunakan untuk mengatasinya. Berpikir 

matematika penting untuk membelajarkan matematika (Stacey, 2007).  

Pada tahap melaksanakan penyelesaian masalah, siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi melakukan proses berpikir asimilasi pada soal pertama dan kedua, 

sedangkan siswa dengan kemampuan matematika sedang melakukan proses berpikir 

akomodasi pada soal pertama dan kedua. Siswa dengan kemampuan matematika rendah 

melakukan proses berpikir akomodasi pada soal pertama dan kedua. 

Pada tahap pengecekan kembali, siswa dengan kemampuan matematika tinggi 

melakukan proses berpikir asimilasi pada soal pertama dan kedua. Sedangkan, siswa 

dengan kemampuan matematika sedang melakukan proses berpikir akomodasi pada 

kedua soal. Terakhir, siswa dengan kemampuan rendah melakukan proses berpikir 

asimilasi pada soal pertama, tetapi akomodasi pada soal kedua.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, siswa dengan kemampuan matematika tinggi 

melakukan proses berpikir asimilasi pada semua tahap penyelesaian masalah pertama 

karena siswa telah memiliki bekal penyelesaian masalah yang baik dari pengalaman 

menyelesaikan soal yang diberikan pada studi pendahuluan. Sedangkan, pada tahap 

memahami masalah dan merencanakan penyelesaian masalah kedua, siswa melakukan 

proses berpikir akomodasi. Siswa melakukan proses berpikir asimilasi pada tahap 

menyelesaikan masalah dan melihat kembali. Siswa dengan kemampuan matematika 

sedang, pada tahap memahami masalah, melaksanakan penyelesaian masalah, dan 

pengecekan kembali jawaban soal pada masalah pertama dan kedua melakukan proses 

berpikir akomodasi. Hanya pada tahap membuat rencana penyelesaian, siswa 

melakukan proses berpikir asimilasi pada soal pertama dan akomodasi pada soal kedua. 

Siswa dengan kemampuan matematika sedang lebih dominan melakukan proses 

berpikir akomodasi dalam mengerjakan masalah pertama karena siswa tidak merekam 

dengan baik pengalaman dalam mengerjakan soal yang serupa yang telah diberikan 

pada studi pendahuluan. Suparno (2001) menyatakan bahwa akomodasi terjadi jika 

seseorang tidak dapat menggunakan pengalaman baru yang telah diperoleh dengan 

skema yang sudah ada, hal ini disebabkan pengalaman baru tersebut tidak sesuai dengan 

skema yang telah ada dibenaknya. Berbeda dengan proses berpikir yang dilakukan 

siswa dengan kemampuan matematika rendah. Dalam hal ini, siswa melakukan proses 

berpikir asimilasi pada tahap memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, dan 

pengecekan kembali jawaban pada soal pertama. Hal ini karena siswa mengaplikasikan 

pengalamannya yang didapatkan dari guru terkait langkah kerja yang digunakan dalam 
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menyelesaikan masalah yang serupa. Menurut Gagne (dalam Bilgin dan Karakirik, 

2005) bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses berpikir dimana siswa dapat 

mengkombinasikan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya untuk bisa 

menyelesaikan masalah yang baru. Sehingga, siswa dengan kemampuan matematika 

rendah lebih banyak melakukan proses berpikir asimilasi dibandingkan dengan siswa 

berkemampuan matematika sedang. Pada tahap yang sama, siswa melakukan proses 

berpikir akomodasi di soal kedua dan juga pada tahap melaksanakan rencana masalah 

pertama dan kedua. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Siswa dengan kemampuan matematika tinggi melakukan proses berpikir 

asimilasi pada semua tahapan penyelesaian masalah pertama. Sedangkan pada masalah 

kedua, siswa melakukan proses berpikir akomodasi pada tahap memahami masalah dan 

merencanakan srategi. Akan tetapi, pada tahap melaksanakan penyelesaian dan melihat 

kembali siswa melakukan proses berpikir asimilasi. Siswa dengan kemampuan 

matematika sedang melakukan proses berpikir akomodasi pada semua tahapan 

penyelesaian masalah pertama dan kedua, kecuali pada tahap merencanakan strategi 

siswa melakukan proses berpikir akomodasi. Sedangkan siswa dengan kemampuan 

matematika rendah, siswa melakukan proses berpikir asimilasi pada semua tahap 

penyelesaian masalah pertama, kecuali pada tahap melaksanakan strategi siswa 

melakukan proses berpikir akomodasi. Siswa melakukan proses berpikir akomodasi 

pada semua tahap pemecahan masalah kedua. 

 Berdasarkan pemaparan hasil pada simpulan di atas, maka ada beberapa saran 

yang dapat dijadikan pertimbangan bagi guru dan pembaca. Penting bagi guru untuk 

mengetahui proses berpikir siswa pada saat menyelesaikan masalah matematika. Hal ini 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Guru juga dapat 

memberikan bantuan berupa arahan dalam selama proses pembelajaran matematika 

sesuai dengan proses berpikir siswa. Selain itu, guru sebaiknya memberikan soal-soal 

pemecahan masalah untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. 
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Abstrak 

 
Kemampuan metakognitif merupakan salah satu aspek penting dalam 

penyelesaian masalah. Dengan menggunakan kemampuan metakognitif, seorang 

pemecah masalah akan menggunakan kesadaran dalam memilih pengetahuan atau 

pengalamannya serta meregulasi pengalaman yang sesuai dengan masalah tersebut, 

untuk menyusun rencana penyelesaian, memonitor prosesnya, serta melihat kembali 

hasil dan tindakan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif penelitian 

ini mendeskripsikan aktivitas metakognitif siswa SMA berdasarkan tahapan Polya, 

dalam menyelesaikan masalah matematika berkategori HOTS. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa dalam tahapan memahami masalah subjek menggunakan 

metakognisi kesadaran dan evaluasi, Proses metakognitif evaluasi, kesadaran dan 

regulasi digunakan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan rencana dan 

pemeriksaan kembali. 

Kata kunci: metakognitif, penyelesaian masalah, HOTS  
 

PENDAHULUAN 

Kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah merupakan aspek penting untuk 

dimiliki siswa dalam proses pembelajaran. Branca (1980) menyatakan alasan kemampuan 

menyelesaikan masalah penting untuk dikuasai karena: (1) kemampuan menyelesaikan masalah 

merupakan tujuan umum dari pendidikan matematika, bahkan sebagai jantung dari pendidikan 

matematika; (2) penyelesaian masalah yang meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan 

proses inti dan utama dalam kurikulum matematika; dan (3) penyelesaian masalah merupakan 

kemampuan dasar dalam belajar matematika. 

Dalam pembelajaran matematika, penyelesaian masalah bukan hanya menjadi tujuan, 

tetapi menjadi bagian utama dalam pembelajaran tersebut. Penyelesaian merupakan integrasi 

dari keseluruhan bagian dalam matematika, bukan hanya satu bagian yang terpisah dalam 

matematika (NCTM, 2000). Kemampuan penyelesaian masalah dipengaruhi oleh kemampuan 

metakognitif. Dengan kemampuan metakognitif, siswa dapat mengenali masalah apa yang akan 

diselesaikan, melihat pada masalah sebenarnya, dan memahami bagaimana cara dalam 

mencapai solusinya (Kuzle, 2013). 

Kemampuan metakognitif penting untuk dikuasai oleh peserta didik. Sebab peserta didik 

yang dapat menggunakan kemampuan metakognitif lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. 

Kemampuan metakognitif adalah keterampilan yang mampu membuat jalan berpikir menjadi 

jelas (Ozsoy & Ataman, 2009).  

Aktivitas metakognitif (Wilson & Clarke, 2004) mengacu pada kesadaran (awareness), 

evaluasi (evaluation), dan regulasi (regulation) tiap individu pada pemikirannya. Dalam konteks 

penyelesaian masalah, kesadaran (awareness) pada aktivitas metakognitif mengacu pada 

kesadaran seorang individu tentang pengetahuan yang dimilikinya dan apa yang perlu dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah. Evaluasi (evaluation) pada aktivitas metakognitif mengacu pada 

penilaian strategi yang dipilih, sedangkan regulasi (regulation) pada aktivitas metakognitif 
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mengacu pada pengambilan keputusan terhadap penggunaan strategi tertentu seperti 

perencanaan dan mengoreksi diri. 

Anggo (2011) menjelaskan bahwa ada beberapa beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan kemampuan metakognitif dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan 

mengerjakan soal matematika yang menantang dan tidak mudah diselesaikan dengan cara biasa 

atau soal berkategori HOTS. HOTS dalam Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorin 

Anderson, David Karthwohl, dkk. Pada tahun 2001 merupakan keterampilan berpikir yang 

meliputi keterampilan menganalisis (analyzing), mengevaluasi (evaluating), dan mencipta 

(creating).  

Berkaitan dengan paparan diatas mengenai pentingnya kemampuan metakognitif bagi 

siswa dalam penyelesaian masalah, maka penulis memandang perlu untuk mengetahui aktivitas 

metakognitif siswa dalam menyelesaikan masalah matematika berkategori Higher Order 

Thinking Skills (HOTS).  

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian terdiri dari 3 orang siswa dari kelas B3 SMAN 5 Malang yang memiliki kemampuan 

komunikasi baik. Pengumpulan data aktivitas metakognitif menggunakan instrumen tes tertulis 

dan wawancara. Data dianalisis menggunakan indikator aktivitas metakognitif  menurut Wilson 

dan Clarke (2004). Tahapan penyelesaian masalah yang digunakan dalam menganalisis 

penyelesaian masalah pada penelitian ini adalah empat tahapan penyelesaian masalah 

berdasarkan pendapat Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian 

masalah, pelaksanaan rencana penyelesaian, dan melihat kembali. Aktivitas metakognitif yang 

terjadi pada setiap tahapan dideskripsikan menjadi sebuah peta berpikir yang merupakan hasil 

dari penelitian ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aktivitas metakognitif Subjek S1 Pada penyelesaian Masalah  

Aktivitas metakognitif yang terjadi pada subjek S1 dalam menyelesaikan masalah 

matematika berkategori HOTS adalah sebagai berikut. 

 
Gambar.1 Alur perubahan aktivitas metakognitif subjek 1  
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Keterangan: 

 

: Awal alur perubahan aktivitas metakognitf 

 

: Akhir alur perubahan aktivitas metakognitif 

 

: Indikator aktivitas metakognitif yang terjadi 

 

: Indikator aktivitas metakognitif yang tidak terjadi 

 

: Komponen Awareness 

 

: Komponen Regulation 

 

: Komponen Evaluation 

 

: Arah perubahan aktivitas metakognitif 

1,2, dst. : Nomor urut indikator masing- masing aktivitas metakognitif 

   

Alur perubahan aktivitas metakognitif pada subjek S1 saat menyelesaikan masalah adalah  

subjek S1 Membaca soal berulang untuk menangkap maksud soal (A1.1), Memahami maksud 

soal dan mampu melanjutkan langkah pada proses penyelesaian masalah (A5.2), Mengukur 

kemampuan diri dan mengaitkan dengan tingkat kesulitan soal, “Apakah  saya mampu 

mengerjakan soal ini”(E5.2), Memperkirakan waktu yang akan digunakan dalam penyelesaian 

masalah dan membandingkan dengan waktu yang tersisa dari waktu yang diberikan (R1.3). 

Selanjutnya subjek S1 Mengingat pelajaran sebelumnya dan menemukan rumus yang 

dapat membantu menyelesaikan masalah pada soal (A3.1), Mengingat apakah pernah 

mengerjakan soal semacam ini (A2.1), Menyadari pengalaman penyelesain masalah yang telah 

dilakukan dan mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman tersebut (A4.6), 

Memutuskan mengerjakan atau meninggalkan soal (A4.3), Menyadari pengalaman penyelesain 

masalah yang telah dilakukan dan mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan 

pengalaman tersebut  (A4.6). 

Kemudian subjek S1 mengulang aktivitas Membaca soal berulang untuk menangkap 

maksud soal (A1.1), dan selanjutnya Mengingat pelajaran sebelumnya dan menemukan rumus 

yang dapat membantu menyelesaikan masalah pada soal (A3.1), Mengumpulkan informasi 

penting pada soal (A1.3), Memeriksa kembali soal dan menuliskan informasi penting yang 

didapat sebagai suatu permisalan (A4.2), Menuliskan informasi penting yang dikumpulkan 

sebagai hal yang diketahui (A4.1), Mengukur kemampuan diri dan mengaitkan dengan tingkat 

kesulitan soal, “Apakah  saya mampu mengerjakan soal ini” (E5.2).  

Subjek S1 menyusun rencana dengan Mengaitkan pemahamannya tentang pelajaran 

sebelumnya dengan soal untuk menyelesaikan masalah. (E1.2), Membuat perencanaan yang 

akan dilakukan selanjutnya dalam menyelesaikan masalah matematis pada soal (R3.1).  

Subjek S1 melaksanakan rencana dengan mencoba cara lain atau cara baru untuk 

menyelesaikan masalah matematis yang belum pernah dilakukan sebelumnya (R2.2), membuat 

rancangan penyelesaian masalah berupa model matematika sebagai persamaan awal yang akan 

diselesaikan terkait permasalahan pada soal (R1.2), Mengingat penyelesaian yang mungkin 

sudah dilakukan sebelumnya, langkah seperti apa yang digunakan sebelumnya  (E1.1), 

Mengingat langkah apa yang seharusnya tidak dilakukan atau diubah dari penyelesaian 

sebelumnya agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali (R2.1), subjek S1 terus 

melakukan pemeriksaan jawaban secara parsial seperti memikirkan kebenaran perhitungan 

matematis dan ketepatan langkah yang diambil sebelum melanjutkan pada langkah berikutnya 

(E3.1), Mencoba cara lain atau cara baru untuk menyelesaikan masalah matematis yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya (R2.2), Menuliskan kembali penyelesaian masalah dengan 

langkah berbeda ketika menyadari terdapat kesalahan dalam proses penyelesaian sebelumnya 

(R4.1). 

Pada tahapan melihat kembali subjek S1 Memeriksa kebenaran hasil penyelesaian 

masalah  (E3.3), Melakukan perhitungan ulang dengan mensubstitusikan nilai yang didapat 

pada persamaan awal (E4.1), dan Menyimpulkan pemecahan masalah yang bersifat final dan 

diyakini kebenarannya.(A5.1). 
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Aktivitas metakognitif Subjek S2 Pada penyelesaian Masalah  

 Aktivitas metakognitif yang terjadi pada subjek S2 dalam menyelesaikan masalah 

matematika berkategori HOTS adalah sebagai berikut. 

 
Gambar.2  Alur perubahan aktivitas metakognitif subjek 2 

 

Alur perubahan aktivitas metakognitif pada subjek S2 saat memahami  masalah adalah  

subjek S2 Membaca soal sekilas  (A1.1), Memikirkan tentang apa yang diketahui dari masalah 

matematis pada soal (A1.2), dan kembali mambaca soal secara seksama untuk memahami 

maksud soal (A1.1). dan mengumpulkan informasi penting pada soal (A1.3). kemudian subjek 

S2 Menuliskan informasi penting yang dikumpulkan sebagai hal yang diketahui (A4.1) dan 

Memeriksa kembali soal dan menuliskan informasi penting yang didapat sebagai suatu 

permisalan (A4.2).  

Selanjutnya subjek S2 Mengingat pelajaran sebelumnya dan menemukan rumus yang 

dapat membantu menyelesaikan masalah pada soal (A3.1), Mengingat apakah pernah 

mengerjakan soal semacam ini (A2.1), Memikirkan kembali masalah pada soal dan 

mengaitkannya dengan masalah sejenis yang telah diselesaikan sebelumnya (A2.2), Memikirkan 

tentang tingkat kesulitan soal (E5.1), dan Mengukur kemampuan diri dan mengaitkan dengan 

tingkat kesulitan soal, “Apakah  saya mampu mengerjakan soal ini”(E5.2),  selanjutnya 

Memutuskan mengerjakan (A4.3).  

 Subjek S2 Mengingat penyelesaian yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya, langkah 

seperti apa yang digunakan sebelumnya (E1.1),  Memikirkan apakah langkah yang dilakukan 

sebelumnya sudah benar (E2.1), Mengingat letak kesalahan yang dilakukan sebelumnya yang 

membuat penyelesaian masalah sebelumnya menjadi tidak tepat (E2.2), Memikirkan tentang 

kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemilihan metode penyelesaian 

masalah pada soal (E5.3), Memikirkan cara apa yang paling tepat yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada soal ini (R1.1), dan Menemukan metode yang tepat 

dan diyakini benar dapat menyelesaikan masalah pada soal (A4.4) untuk selanjutnya Mengingat 

langkah apa yang seharusnya tidak dilakukan atau diubah dari penyelesaian sebelumnya agar 

kesalahan yang sama tidak terulang kembali (R2.1). 

Subjek S2 membuat rancangan penyelesaian masalah berupa model matematika sebagai 

persamaan awal yang akan diselesaikan terkait permasalahan pada soal (R1.2), Membuat 

perencanaan yang akan dilakukan selanjutnya dalam menyelesaikan masalah matematis pada 

soal (R3.1), Melihat kembali hal- hal yang diketahui dalam masalah matematis pada soal 

(A4.5), Menyadari pengalaman penyelesain masalah yang telah dilakukan dan mengetahui apa 

yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman tersebut  (A4.6). 
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Ketika mendapati kesalahan pada jawabannya, subjek S2 Menandai hal- hal penting pada 

cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematis (E1.3), Menuliskan langkah 

penyelesaian masalah berdasarkan rancangan yang telah dibuat (R3.2), dan  Menuliskan 

kembali penyelesaian masalah dengan langkah berbeda ketika menyadari terdapat kesalahan 

dalam proses penyelesaian sebelumnya (R4.1), Subjek S2 melaksanakan rencana dengan 

mencoba cara lain atau cara baru untuk menyelesaikan masalah matematis yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya (R2.2), subjek S2 terus melakukan pemeriksaan jawaban secara parsial 

seperti memikirkan kebenaran perhitungan matematis dan ketepatan langkah yang diambil 

sebelum melanjutkan pada langkah berikutnya (E3.1), subjek S2 juga memikirkan tentang 

langkah yang akan dilakukan selanjutnya sesuai dengan rancangan penyelesaian masalah yang 

telah dibuat (R3.3).  

Pada tahapan melihat kembali, subjek S2 Memikirkan kembali kebenaran rumus dan 

ketepatan metode dengan permasalahan yang akan diselesaikan pada soal (E3.2), Memeriksa 

kebenaran hasil penyelesaian masalah  (E3.3), Melakukan perhitungan ulang dengan 

mensubstitusikan nilai yang didapat pada persamaan awal (E4.1), Membandingkan hasil dari 

masing- masing cara yang sudah dicoba (E4.2), dan Menyimpulkan pemecahan masalah yang 

bersifat final dan diyakini kebenarannya.(A5.1). 

 

Aktivitas metakognitif Subjek S3 Pada penyelesaian Masalah  

Aktivitas metakognitif yang terjadi pada subjek S3 dalam menyelesaikan masalah 

matematika berkategori HOTS adalah sebagai berikut. 

 
Gambar.3  Alur perubahan aktivitas metakognitif subjek 3 

Alur perubahan aktivitas metakognitif pada subjek S3 saat memahami  masalah adalah  

subjek S3 Membaca soal berulang untuk memahami maksud soal  (A1.1), Memikirkan tentang 

apa yang diketahui dari masalah matematis pada soal (A1.2), mengumpulkan informasi penting 

pada soal (A1.3). kemudian subjek S3 Menuliskan informasi penting yang dikumpulkan sebagai 

hal yang diketahui (A4.1) dan Memeriksa kembali soal dan menuliskan informasi penting yang 

didapat sebagai suatu permisalan (A4.2). Selanjutnya subjek S3 Mengingat pelajaran 

sebelumnya dan menemukan rumus yang dapat membantu menyelesaikan masalah pada soal 

(A3.1).  

Subjek S3 menyusun rencana dengan Mengaitkan pemahamannya tentang pelajaran 

sebelumnya dengan soal untuk menyelesaikan masalah. (E1.2), membuat rancangan 

penyelesaian masalah berupa model matematika sebagai persamaan awal yang akan 

diselesaikan terkait permasalahan pada soal (R1.2), Membuat perencanaan yang akan dilakukan 
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selanjutnya dalam menyelesaikan masalah matematis pada soal (R3.1), Melihat kembali hal- hal 

yang diketahui dalam masalah matematis pada soal (A4.5), Menuliskan langkah penyelesaian 

masalah berdasarkan rancangan yang telah dibuat (R3.2), subjek S3 juga memikirkan tentang 

langkah yang akan dilakukan selanjutnya sesuai dengan rancangan penyelesaian masalah yang 

telah dibuat (R3.3).  

Subjek S3 Menuliskan langkah penyelesaian dengan yakin dan dapat menjelaskan setiap 

langkah yang dilakukan dengan benar (E4.3), kemudian Memeriksa kebenaran hasil 

penyelesaian masalah  (E3.3), Melakukan perhitungan ulang dengan mensubstitusikan nilai 

yang didapat pada persamaan awal (E4.1), Memeriksa apakah ada jawaban lain yang mungkin 

dapat ditemukan pada penyelesaian masalah ini (E1.5), dan Menyimpulkan pemecahan masalah 

yang bersifat final dan diyakini kebenarannya.(A5.1). 

Aktivitas metakognitif yang terjadi dan alur perubahan yang terjadi berbeda- beda tiap 

individu. Hal yang melandasi terjadinya aktivitas metakognitif dalam penyelesaian masalah 

adalah pengalaman mengerjakan soal, kemampuan komunikasi matematis, dan pemahaman 

terhadap diri sendiri. Pengalaman dalam penyelesaian masalah pada soal- soal non rutin atau 

HOTS yang dapat memicu terjadinya aktivitas metakognitif dapat menjadi pengalaman 

metakognitif yang berdampak pada pengembangan keterampilan siswa dalam menggunakan 

kemampuan metakognitifnya. Hal ini disebabkan saat menyelesaikan masalah matematis 

berkategori HOTS, siswa berusaha dan bersungguh- sungguh dalam menyelesaikannya. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Anderson (2002) dalam Thamraksa (2009) bahwa dalam mendorong 

siswa dalam menerapkan strategi metakognitif, guru berperan untuk meminta siswa bersungguh 

– sungguh menyelesaikan masalah yang dihadapi.  

Pada alur perubahan aktivitas metakognitif yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

dilihat bahwa subjek S2 yang terbiasa menyelesaikan masalah secara terstruktur dan sistematis 

memiliki aktivitas metakognitif paling banyak dibanding dengan subjek S1 dan subjek S2. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki pengalaman dan terbiasa menyelesaikan masalah 

secara sistematis, memiliki aktivitas metakognitif yang lebih banyak dibanding dengan siswa 

yang tidak terbiasa menyelesaikan masalah secara sistematis. Hal ini telah dijelaskan Thamraksa 

(2009) bahwa pengalaman penyelesaian masalah secara sistematis mampu meningkatkan 

penggunaaan strategi metakognitif.  Strategi yang dimaksud adalah mempersiapkan dan 

merencanakan penyelesaian masalah, memilih dan menggunakan strategi penyelesaian masalah, 

memonitoring strategi, serta mengevaluasi diri.   

Pada hasil penyelesaian masalah oleh S3, jawaban akhir yang diberikan tidak tepat, 

namun saat wawancara, subjek S3 mampu menjelaskan penyelesaian masalah dengan benar. 

Hal ini disebabkan subjek S3 mampu menggunakan kemampuan metakognitif serta kemampuan 

matematis lisan yang baik namun subjek S3 tidak memiliki kemampuan komunikasi matematis 

tulis yang baik sehingga jawaban akhir yang diberikan salah. Kemampuan metakognitif yang  

dikembangkan bersamaan dengan kemampuan komunikasi matematis dapat meningkatkan 

kemampuan matematika yang baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada penyelesaian masalah berkategori HOTS dapat memicu terjadinya aktivitas 

metakognitif awareness, evaluation, dan regulation. Pada tahapan memahami masalah, aktivitas 

metakognitif yang dominan terjadi adalah awareness. Pada tahapan menyusun rencana 

penyelesaian masalah, aktivitas metakognitif yang terjadi adalah awareness, evaluation dan 

regulation. Aktivitas metakognitif evaluation dan regulation terjadi beberapa kali dan saling 

mendominasi.  Pada tahapan pelaksanaan rencana, aktivitas metakognitif yang mendominasi 

adalah regulation Pada tahapan melihat kembali, aktivitas metakognitif yang dominan terjadi 

adalah evaluation. 

Aktivitas metakognitif yang terjadi dan alur perubahan yang terjadi berbeda- beda tiap 

individu. Hal yang melandasi terjadinya aktivitas metakognitif dalam penyelesaian masalah 

adalah pengalaman mengerjakan soal, kemampuan komunikasi matematis, dan pemahaman 
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terhadap diri sendiri. Pengalaman dalam penyelesaian masalah pada soal- soal non rutin atau 

HOTS yang dapat memicu terjadinya aktivitas metakognitif dapat menjadi pengalaman 

metakognitif yang berdampak pada pengembangan keterampilan siswa dalam menggunakan 

kemampuan metakognitifnya. 
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Abstrak 

 
Etnomatematika adalah studi tentang matematika yang berhubungan dengan 

budaya yang ada di masyarakat. Salah satu budaya yang terdapat dalam masyarakat 

adalah hukum waris adat Jawa. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan 

hukum waris adat Jawa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, keterkaitan 

antara matematika dengan pelaksanaan hukum waris adat Jawa khususnya di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan implementasinya pada pembelajaran topik bilangan 

rasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara narasumber dan mempelajari dokumen. 

Dalam pelaksanaannya, hukum waris adat Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta 

menganut prinsip parental atau bilateral dimana hak mewarisi sama-sama dimiliki 

oleh anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya. 

Pelaksanaan pembagian warisan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat 

diimplementasikan ke dalam pembelajaran matematika topik pembelajaran bilangan 

rasional. 

Kata kunci: etnomatematika,  hukum waris, hukum waris adat, pembelajaran 

bilangan rasional 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia (Sutardjo dalam Detikfinance, 

2012). Tak heran jika Indonesia kaya akan suku dan budayanya. Menurut sensus yang dilakukan 

BPS tahun 2010, tercatat 1.340 suku bangsa yang dimiliki oleh tanah air. Tak jarang disetiap 

kecamatan atau kota ditemukan perbedaan budaya yang berkembang. Budaya menurut KBBI 

adalah pikiran; akal budi; adat istiadat; sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar 

diubah. Sedangkan adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, 

norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah (dalam 

Wikipedia). Menurut Vollenhoven dalam A. B. Wiranata (2005), menyebutkan bahwa hukum 

adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, 

yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dilain pihak tidak dikodifikasi. Salah satu hukum adat 

yang masih diterapkan dalam kehidupan masa kini adalah hukum waris.  

Menurut Moechthar (2019) hukum waris adalah cabang ilmu hukum yang menyangkut 

bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-

nya. Sedangkan menurut Poespasari (2018) harta warisan dalam hukum adat adalah semua harta 

yang dikuasai suami-istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang 

dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta 

penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami-istri, dan barang-barang pemberian hadiah. 

Dalam Ali (2008), Betrand Ter Haar menyebutkan bahwa hukum waris adat adalah proses 

penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial dari turunan ke turunan. Dari 

beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam hukum adat adalah 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

42

mailto:fslingling83@gmail.com


 

cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana proses penerusan peralihan kekayaan materiill 

seperti harta yang dikuasai suami-istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta 

kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, 

harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami-istri, dan barang-barang pemberian 

hadiah dan immaterial dari turunan ke turunan.  

Menurut Kuntjaraningrat dalam Dr. Komari (2011) menyatakan bahwa sistem hukum 

warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Ada empat prinsip pokok 

garis keturunan (principle decent) di Indonesia yaitu : prinsip patrilinel (patrilineal decent) yang 

menghitung hubungan kekerabatan laki – laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap 

individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan 

kekerabatannya, sedang kaum kerabat ibu  jatuh di luar batas itu. Prinsip yang kedua adalah 

prinsip matrilineal (matrilineal decent) yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui 

perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap tiap individu dalam masyarakat 

semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di 

luar batas itu. Prinsip yang ketiga adalah prinsip bilineal (bilineal decent) yang menghitungkan 

hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan 

melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan 

bahwa bagi tiap – tiap individu dalam masyarakat kadang – kadang semua kaum kekerabatan 

ayah masuk kedalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar 

batas itu, dan kadang – kadang sebaliknya. Prinsip yang terakhir adalah prinsip bilateral 

(bilateral decent) yang menghitungkan hubungan keturunan melalui ayah dan ibu. 

Menurut  Hadikusuma (1983), hukum waris adat mempunyai enam sistem pewarisan 

yaitu sistem keturunan, sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektip,sistem 

pewarisan mayorat,sistem pewarisan islam, sistem pewarisan barat. Sistem waris kolektif yaitu, 

harta warisan dimiliki secara bersam-sama, dan ahlitim patrilineal,sistem matrilineal, sistem 

parental atau bilateral. Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris 

mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut 

bagiannya masing – masing. Sistem pewarisan kolektip ialah dimana harta peninggalan 

diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak 

terbagi bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan 

untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem pewarisan mayorat 

sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan 

pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi – bagi itu dilimpahkan kepada anak 

tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan 

kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem hukum waris islam adalah sistem 

hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. 

Sistem pewarisan menurut hukum barat yang dimaksud disini adalah yang sebagaimana diatur 

dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta warisan jika pewaris 

wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian.   

Menurut  Hadikusuma (1983), pelaksanaan pembagian waris adat terkadang berbeda 

antara suku daerah dan daerah lainnya karena sistem hukum kewarisan mempunyai corak 

tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem 

keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Pada masyarakat Minang misalnya, 

dengan sistem kekerabatan yang matrilineal dimana yang berhak mendapat harta warisan adalah 

anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya. Sedangkan anak laki-laki tidak 

mendapatkan apa-apa. Sistem kekerabatan di masyarakat Minangkabau memiliki beberapa ciri 

diantaranya keturunan dihitung menurut garis Ibu, suku terbentuk melalui garis keturunan Ibu, 

serta hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya dari saudara laki-laki 

Ibu kepada anak dari saudara perempuan. Sedangkan pada masyarakat Batak Toba dan Karo 

dengan sistem kekerabatnnya yang patrilineal, yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki dan 

anak perempuan tidak dipandang sebagai ahli waris dari orang tuanya. 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

43



Menurut Suwarsono (2015), etnomatematika merupakan suatu studi tentang matematika 

yang muncul atau digunakan di dalam kelompok-kelompok etnis masyarakat tertentu. Albanese 

(2015) mengungkapkan bahwa etnomatematika merupakan program penelitian dimana  yang 

menjadi fokusnya yaitu pada hubungan antara matematika dan budaya. Faktanya bahwa secara 

tidak langsung juga masyarakat Jawa Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta telah 

menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari pada sistem pembagian harta 

waris dengan menerapkan konsep bilangan rasional. Diambil dari Wikipedia.com, bilangan 

rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai 
𝑎

𝑏
 dimana a, bilangan bulat dan b tidak 

sama dengan nol (0), dimana batasan dari bilangan rasional adalah mulai dari selang (∞, −∞). 

Dengan melihat suatu konsep dan pola matematika, peneliti ingin mengungkap adanya 

ketentuan-ketentuan berdasarkan perhitungan matematis yang dapat ditinjau berdasarkan konsep 

bilangan rasional dalam analisis matematika. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis, penulis tertarik meneliti lebih 

lanjut mengenai nilai budaya yang ada dalam masyarakat Jawa khususnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan kaitannya dengan konsep matematika pada pembagian harta waris. Warisan 

dalam hukum adat yang pada pembagiannya memiliki perbedaan namun hakikatnya menganut 

konsep matematis. Dengan demikian penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “ Kajian 

Etnomatematika Terkait Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa Khususnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Implementasinya Pada Pembelajaran Topik Bilangan Rasional”. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kajian etnomatematika dalam 

pelaksanaan hukum adat Jawa dalam pembagian warisan khususnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta?  Dan bagaimana implementasi pelaksanaan hukum adat Jawa dalam pembagian 

warisan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta pada topik bilangan rasional? Berdasarkan 

rumusan masalah yang sudah tentukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian 

etnomatematika dalam pelaksanaan hukum adat Jawa dalam pembagian warisan khususnya di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui implementasi pelaksanaan hukum adat Jawa 

dalam pembagian warisan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta pada topik bilangan 

rasional. 

 

METODE 

Objek  penelitian ini adalah  hukum waris adat. Narasumber dalam penelitian ini adalah 

tokoh masyarakat jawa di Yogyakarta  yang mengenal benar  hukum waris yang berada di 

Yogyakarta. Metode Penelitian ini adalah penilitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin 

(dalam skripsi Siti Nurcahyani.2018) penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian 

yang prosedurnya penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau 

kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis yang 

mendalam terkait konsep matematika dalam hukum waris adat Jawa Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Daerah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Desa Giricahyo kab. Gunungkidul, Desa Mulyodadi Kab. Bantul dan Desa 

Condongcatur Kab. Sleman yang merupakan desa-desa yang berada di Yogyakarta. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, yakni : wawancara 

narasumber dan mempelajari dokumen. Pertama peneliti melakukan wawancara terhadap 

narasumber yaitu pengacara hukum waris. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Dalam wawancara ini, peneliti 

memberikan pertanyan-pertanyan terkait masalah dalam hukum waaris. Setelah itu, tahap kedua 

peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang lain yaitu tokoh masyarakat yang 

mengenal benar hukum waris adat di Yogyakarta.Wawancara dilakukan untuk menggali lebih 

dalam informasi hukum waris baik dari Pengacara maupun masyarakat di Yogyakarta. Hasil 

wawancara tersebut direkam  dengan tape recorder kemudian ditranskrip. Mempelajari 

dokumen dilakukan dengan membaca buku hukum waris peninggalan jaman dahulu. 

Etnomatematika yang terkandung dalam dokumen tersebut di foto dan dilampirkan dalam 
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artikel. Dengan cara demikian memungkinkan dilakukan triangulasi untuk menguji keabsahan 

data yang diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara dan mempelaji dokumen peneliti dapat 

mengetahui kajian etnomatematika yang terdapat pada proses pembagian warisan terhadap adat 

jawa di Yogyakarta. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hukum waris dalam hukum adat adalah cabang ilmu hukum yang menyangkut 

bagaimana proses penerusan peralihan kekayaan materiill seperti harta yang dikuasai suami-istri 

selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta 

perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta 

pencarian bersama suami-istri, dan barang-barang pemberian hadiah dan immaterial dari 

turunan ke turunan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu PPAT (Pejabat Pembuat Akta 

Tanah) yang tinggal di Sleman didapatkan bahwa pada jaman dahulu hukum waris yang 

digunakan di Yogyakarta sistem sepikul segendong yaitu laki laki memperoleh bagian dua 

kalinya lebih banyak dari pada perempuan dengan perbandingan 2 : 1. Namun seiring 

perkembangan zaman serta akibat dari peristiwa emansipasi wanita yang di cetuskan oleh R.A 

Kartini pembagian warisan di DIY sudah mengikuti hukum waris nasional. Hukum waris 

nasional menganut prinsip pembagian warisan parental atau bilateral. Prinsip bilateral adalah 

menghitungkan hubungan keturunan melalui ayah dan ibu. Artinya semua anak mendapatkan 

hak mewaris dengan pembagian yang sama, dengan perbandingan anak laki-laki dan perempuan 

1 : 1. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Hadikusuma (1983) yang menyebutkan bahwa 

masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan parental (bilateral), dimana hak mewarisi sama-

sama dimiliki oleh anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan diantara 

keduanya.  

Lalu dilakukan wawancara dengan narasumber tokoh masyarakat yang biasa menjadi 

saksi untuk pembagian warisan yakni salah satu ketua RT di desa Giricahyo kabupaten Gunung 

Kidul. Memang dalam proses pembagian waris biasanya ahli waris mengundang tokoh 

masyarakat setempat sebagai saksi seperti RT, RW dan Dukuh. Beliau mengatakan bahwa 

pembagian warisan di desa Giricahyo kab. Gunungkidul menggunakan sistem 1 : 1. Dahulu 

desa tersebut memang pernah menggunakan sistem 2 : 1 namun lambat laun masyarakat berfikir 

bahwa bukan hanya laki-laki saja yang "rekoso", melainkan juga perempuan. Mulai saat itu 

pembagian waris menggunakan sistem 1 : 1. Sistem 1 : 1 yang diterapkan di desa ini bukanlah 

pembagian yang benar-benar adil karena dari segi harga jual atau luas tanah yang di bagi tidak 

persis sama bagian yang didapat oleh anak yang satu dengan yang lainnya. Misalkan terdapat 

sepasang suami istri yang memiliki lahan 12 petak sawah yang berbeda luasnya. Sepasang 

suami istri tersebut memiliki anak sebanyak 4 orang, maka tanah tersebut akan dibagi sehingga 

seorang anak mendapat 3 petak sawah. Dari sinilah maksud dari pembagian 1 : 1 yang tidak 

benar-benar adil. Karena setiap anak belum tentu memiliki luas tanah yang sama besarnya, 

namun perbandingan yang sama lebih dimaksudkan untuk menentukan kuantitas petak tanah 

yang didapatkan. 

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan subjek yang pernah mendapatkan warisan 

dari orang tuanya. Dari wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa fakta yang dapat 

disimpulkan yakni : bapak kandung dari subjek menikah dengan istri pertama dan memiliki 3 

orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, lalu bapak kandung subjek 

menikah lagi dengan istri kedua dan memiliki 4 orang anak yang terdiri dari 2 anak perempuan 

dan 2 anak laki-laki. Subjek adalah anak ke 5 dari bapak kandung atau anak ke dua dari ibu 

kandung yang merupakan istri kedua dari bapak kandungnya. Sehingga subjek memiliki 3 

saudara tiri dan 3 saudara kandung. Setelah bapak dan ibunya wafat, mereka diwarisi harta 

berupa tanah dengan luas total kurang lebih 1.300 𝑚2. Dari pejabat desa Mulyodadi, pembagian 

warisan dilakukan dengan konversi hak adat yang menganut prinsip parental atau membagi 
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warisan dengan perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan 1 : 1. Untuk menentukan 

tanda-tanda batas tanahnya disesuaikan dengan Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan 

Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 tentang tanda-tanda batas tanah.  Semua 

anak dari istri pertama dan istri kedua mendapatkan haknya sama banyak. Kurang lebih subjek 

mendapatkan tanah seluas  186 𝑚2 atau 
1

7
 dari warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya.  

Dalam hukum waris adat Jawa yang berlaku di Yogyakarta terdapat aktivitas 

etnomatematika yang terjadi. Aktivitas etnomatematika yang dapat dikaji dari hukum waris adat 

Jawa adalah aktivitas menghitung. Konsep tersebut berkaitan dengan suatu konsep bilangan 

rasional yang dapat ditemukan dari suatu perbandingan, operasi hitung matematika berupa 

perkalian dan pembagian yang terdapat dalam pembagian warisan secara adat Jawa. Namun 

dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai konsep bilangan rasional dari suatu perbandingan. 

Konsep bilangan rasional dapat dikaji dengan masalah perbandingan dalam proses 

pembagian warisan. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai 
𝑎

𝑏
 dimana 

a, bilangan bulat dan b tidak sama dengan nol (0), dimana batasan dari bilangan rasional adalah 

mulai dari selang (∞, −∞). Dalam kasus yang terjadi di desa Giricahyo kabupaten Gunung 

Kidul didapatkan bahwa perbandingan warisan yang didapatkan anak laki-laki dan anak 

perempuan adalah 1 : 1 berdasarkan kuantitas petak tanah yang dimiliki orang tua. Pewaris 

memiliki 4 anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pewaris memiliki 12 

petak tanah yang akan diwariskan kepada anak-anaknya menggunakan hukum waris adat Jawa 

yang berlaku di daerah mereka. Warisan yang didapatkan anak pertama, kedua, ketiga dan 

keempat masing-masing mendapatkan 3 petak sawah yang dapat dituliskan dalam bentuk 

bilangan rasional yaitu jumlah warisan yang didapat setiap anak per jumlah warisan seluruhnya 

dan dapat dituliskan menjadi 
3

12
 atau dapat dikatakan 

1

4
 bagian dari seluruh warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris dimana harta warisan tidak sama dengan nol.  Misalkan x1 = warisan 

yang didapatkan anak laki-laki pertama, x2 = warisan yang didapatkan anak laki-laki kedua, x3 = 

warisan yang didapatkan oleh anak perempuan ketiga dan x4 = warisan yang didapatkan oleh 

anak perempuan keempat. Perbandingan banyaknya warisan yang didapatkan setiap anak dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

𝑥1 ∶  𝑥2 ∶  𝑥3 ∶ 𝑥4  
1

4
∶  

1

4
∶  

1

4
∶  

1

4
 

Dari perbandingan di atas, didapatkan 𝑥1 ∶  𝑥2 ∶  𝑥3 ∶ 𝑥4 yaitu 1 : 1 : 1 : 1. Hal ini sesuai 

dengan hukum waris adat Jawa yang menganut prinsip parental yaitu setiap anak baik laki-laki 

maupun perempuan mendapatkan warisan yang sama banyak. 

Dalam kasus yang terjadi di desa Mulyodadi kabupaten Bantul, didapatkan bahwa 

perbandingan warisan yang didapatkan anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1 : 1 

berdasarkan luas tanah yang dimiliki orang tua (pewaris). Pewaris memiliki 7 anak yang terdiri 

dari 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Pewaris memiliki tanah seluas kurang lebih 

1.300 𝑚2 yang akan diwariskan kepada anak-anaknya menggunakan hukum waris adat Jawa 

yang berlaku di daerah mereka. Warisan yang didapatkan anak pertama, kedua, ketiga, keempat, 

kelima, keenam dan ketujuh masing-masing mendapatkan kurang lebih 186 𝑚2  petak sawah 

yang dapat dituliskan dalam bentuk bilangan rasional yaitu jumlah warisan yang didapat setiap 

anak per jumlah warisan seluruhnya dan dapat dituliskan menjadi 
186

1300
 atau dapat dikatakan 

93

650
  

kurang lebih 
1

7
 bagian dari seluruh warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dimana harta warisan 

tidak sama dengan nol.  Misalkan x1 = warisan yang didapatkan anak laki-laki pertama, x2 = 

warisan yang didapatkan anak laki-laki kedua, x3 = warisan yang didapatkan oleh anak 

perempuan ketiga, x4 = warisan yang didapatkan oleh anak perempuan keempat, x5 = warisan 

yang didapatkan oleh anak laki-laki kelima, x6 = warisan yang didapatkan oleh anak perempuan 

keenam, x7 = warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki ketujuh. Perbandingan banyaknya 

warisan yang didapatkan setiap anak dapat dituliskan sebagai berikut : 
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𝑥1 ∶  𝑥2 ∶  𝑥3 ∶ 𝑥4 ∶  𝑥5 ∶  𝑥6 ∶ 𝑥7  
1

7
∶  

1

7
∶  

1

7
∶  

1

7
∶  

1

7
∶  

1

7
 ∶  

1

7
 

 

Dari perbandingan di atas, didapatkan 𝑥1 ∶  𝑥2 ∶  𝑥3 ∶ 𝑥4 ∶  𝑥5 ∶  𝑥6 ∶ 𝑥7  yaitu 1 : 1 : 1 : 1 

: 1 : 1 : 1. Hal ini sesuai dengan hukum waris adat Jawa yang menganut prinsip parental yaitu 

setiap anak baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan yang sama banyak. 

 

IMPLEMENTASI PADA TOPIK BILANGAN RASIONAL 

 

Pada Pelaksanaannya, hukum waris adat Jawa terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta 

dapat diimplementasikan pada pembelajaran matematika topik bilangan rasional. Implementasi 

dapat dilakukan dalam pembelajaran pada bagian apersepsi sebagai permasalahan yang dapat 

mengantarkan peserta didik memahami topik bilangan rasional dan kegiatan inti yang dapat 

memperdalam pemahaman peserta didik.  

Dalam apersepsi, kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Guru  menyajikan sebuah permasalahan terkait dengan pembagian warisan. 

Permasalahan yang dapat disajikan adalah sebagai berikut : 

Terdapat sepasang suami istri di daerah Gunung Kidul yang memiliki lahan 16 petak sawah 

yang berbeda luasnya. Sepasang suami istri tersebut memiliki anak sebanyak 4 orang yang 

terdiri dari tiga orang laki – laki dan seorang perempuan. Ketika sepasang suami istri 

tersebut meninggal dunia, lahan yang dimiliki oleh mereka yaitu 16 petak sawah yang 

berbeda luasnya tersebut diwariskan kepada ketiga anaknya dengan menggunakan hukum 

adat jawa yang menerapkan sistem pembagian waris 1:1.  

Tentukan : 

a. Apakah ada konsep bilangan rasional? Jika ada berikan alasannya! 

b. Berapa bagian yang akan diperoleh oleh masing masing anak dengan 

menggunakan sistem pembagian waris 1:1 tersebut? 

2. Peserta didik bersama dengan guru mengamati permasalahan tersebut. 

Berikut adalah salah satu penyelesaian permasalahan yang diberikan : 

a. Dalam soal tersebut terdapat konsep bilangan rasional karena masing – masing 

anak mendapatkan warisan sebanyak  16/4 petak sawah dan pengertian bilangan 

rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai 𝑎/𝑏  dimana a dan b bilangan 

bulat dan b tidak sama dengan nol (0), dimana batasan dari bilangan rasional 

adalah mulai dari selang (∞,−∞) sehingga 16/4 merupakan bilangan rasional. 

b. Masing – masing anak mendapatkan warisan sebanyak 4/16=1/4 bagian petak 

sawah 

3. Guru mengenalkan bilangan rasional dari permasalahan tersebut 

Dalam kegiatan inti, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru mengenai bilangan bulat 

2. Guru memberikan latihan soal kepada peserta didik mengenai bilangan rasional 

Berikut adalah latihan soal yang dapat diberikan : 

Terdapat sepasang suami istri di daerah Bantul yang memiliki seluas 400 m2. Sepasang 

suami istri tersebut memiliki anak sebanyak 2 orang yang terdiri dari seorang laki – laki 

dan seorang perempuan. Ketika sepasang suami istri tersebut meninggal dunia, tanah 

yang dimiliki oleh mereka yaitu seluas 400 m2 tersebut diwariskan kepada kedua anaknya 

dengan menggunakan hukum adat jawa yang menerapkan sistem pembagian waris 1:1. 

Tentukan : 

a. Apakah ada konsep bilangan rasional? Jika ada berikan alasannya! 

b. Berapa bagian yang akan diperoleh oleh masing masing anak dengan menggunakan 

sistem pembagian waris 1:1 tersebut? 
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3. Guru memberikan tugas kelompok kepada peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan pelaksanaan hukum adat Jawa dalam pembagian warisan 

Berikut adalah salah satu contoh penyelesaian yang dapat menjadi jawaban persoalan di 

atas : 

a. Dalam soal tersebut terdapat konsep bilangan rasional karena masing – masing 

anak mendapatkan warisan sebanyak  200/2   bagian tanah dan pengertian 

bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai 𝑎/𝑏  dimana a, 

bilangan bulat dan b tidak sama dengan nol (0), dimana batasan dari bilangan 

rasional adalah mulai dari selang (∞,−∞) sehingga 200/2 merupakan bilangan 

rasional. 

b. Masing – masing anak mendapatkan warisan sebanyak 1/2   bagian tanah yaitu 

masing- masing anak mendapatkan tanah seluas 50 m2. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hukum waris adat Jawa di DIY menganut prinsip parental atau bilateral yakni 

menghitungkan hubungan keturunan melalui ayah dan ibu. Artinya semua anak mendapatkan 

hak mewaris dengan pembagian yang samadengan perbandingan anak laki-laki dan perempuan 

1 : 1. Dalam kasus di Gunung Kidul perbandingan warisan yang didapatkan anak laki-laki dan 

perempuan adalah 1 : 1 berdasarkan kuantitas petak tanah yang dimiliki orang tua (pewaris). 

Dalam kasus di Bantul perbandingan warisan yang didapatkan anak laki-laki dan perempuan 

adalah 1 : 1 berdasarkan luas tanah yang dimiliki orang tua (pewaris).  

Saran penelitian selanjutnya dapat dikaji etnomatematika terkait pelaksanaan hukum 

waris adat jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implementasinya pada pembelajaran topik 

bilangan pecahan atau operasi hitung matematika atau logika matematika. 
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Abstrak 

 

Budaya merupakan sistem nilai dan ide yang dihayati oleh sekelompok 

manusia di suatu lingkungan hidup tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. 

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan 

meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga 

dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Etnomatematika dapat 

diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya, seperti 

masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia 

tertentu, masyarakat adat, dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, masyarakat sering 

tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan berbagai konsep matematika 

dalam adat istiadat dan budaya mereka. Budaya masyarakat Lamalera yang 

diwariskan oleh nenek moyang dan masih dipertahankan hingga saat ini adalah 

Perburuan Ikan Paus dan Sistem Barter. Perburuan Ikan Paus dan Sistem Barter 

merupakan tradisi khas masyarakat Lamalera yang tentunya memiliki kaitan erat 

dengan beberapa konsep matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan aspek dan aktivitas matematis pada Budaya Penangkapan Ikan 

Paus dan Sistem Barter Masyarakat Desa Lamalera Lembata Nusa Tenggara Timur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data, yaitu melakukan wawancara, observasi tidak 

langsung, dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pada budaya Penangkapan Ikan Paus dan Sistem Barter masyarakat desa Lamalera 

yang sangat kental dengan tradisi tersebut mengandung unsur-unsur matematika 

seperti geometri (bangun datar), logika, dan aritmatika sosial. Selain itu, aktivitas 

tersebut juga berkaitan dengan aktivitas fundamental matematis, yaitu counting dan 

explaining. 

Kata kunci: Etnomatematika, Penangkapan Ikan Paus, Sistem Barter Masyarakat 

Desa Lamalera Lembata Nusa Tenggara Timur. 
 

PENDAHULUAN 

Menurut E.B. Tylor (Rachmawati, 2012), budaya dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan 

kebiasaan-kebiasaan lain. Sedangkan Daoed Joesoef (Wahyuni dkk, 2013) menyatakan bahwa 

budaya merupakan sistem nilai dan ide yang dihayati oleh sekelompok manusia di suatu 

lingkungan hidup tertentu dan di suatu kurun waktu tertentu. Dalam konteks ini, tinjauan 

budaya dilihat dari tiga aspek, pertama, budaya yang universal yaitu budaya yang berkaitan 

niliai-nilai universal, berlaku di mana saja dan berkembang sejalan dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan/teknologi. Kedua, budaya nasional, yaitu nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara nasional. Ketiga, budaya lokal, yaitu 

nilai-nilai yang eksis dalam kehidupan masyarakat setempat. 
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Kebudayaan dibagi menjadi tujuh unsur yang dapat ditemukan pada semua bangsa di 

dunia (Rachmawati, 2012), yaitu sebagai berikut:  

1. Bahasa, dengan wujud ilmu komunikasi dan kesusteraan mencakup bahasa daerah, pantun, 

syair, novel-novel, dan lain sebagainya.  

2. Sistem pengetahuan, meliputi science (ilmu-ilmu eksak) dan humanities (sastra, filsafat, 

sejarah, dsb). 

3. Organisasi sosial, seperti upacara-upacara (kelahiran, pernikahan, kematian).  

4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, meliputi pakaian, makanan, alat-alat upacara, dan 

kemajuan teknologi lainnya.  

5. Sistem mata pencaharian hidup.  

6. Sistem religi, baik sistem keyakinan, dan gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh, neraka, 

surga, maupun berupa upacara adat maupun benda-benda suci dan benda-benda religius 

(candi dan patung nenek moyang) dan lainnya.  

7. Kesenian, dapat berupa seni rupa (lukisan), seni pertunjukan (tari, musik,) seni teater 

(wayang), seni arsitektur (rumah, bangunan, perahu, candi, dsb), berupa benda-benda indah, 

atau kerajinan. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang 

akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat 

dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. 

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai 

makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-

pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang 

kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan 

bermasyarakat. 

Istilah ethnomathematics yang selanjutnya disebut etnomatematika pertama kali 

diperkenalkan oleh D'Ambrosio, seorang matematikawan asal Brasil pada tahun 1977. Secara 

bahasa, awalan “ethno” diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks 

sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. 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. Sedangkan secara istilah D'Ambrosio 

mengartikan etnomatematika sebagai: “The mathematics which is practiced among identifiable 

cultural groups such as nationaltribe societies, labour groups, children of certain age brackets 

and professional classes”. Artinya: “Matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya 

diidentifikasi seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia 

tertentu dan kelas profesional (Wahyuni dkk, 2013). 

Istilah tersebut kemudian disempurnakan kembali oleh D'Ambrosio menjadi: “I have been 

using the word ethnomathematics as modes, styles, and techniques (tics) of explanation, of 

understanding, and of coping with the natural   and   cultural environment (mathema) in   

distinct cultural systems (ethno)”.  Artinya: “Saya telah menggunakan kata Etnomatematika 

sebagai mode, gaya, dan teknik (tics) menjelaskan, memahami, dan menghadapi lingkungan 

alam dan budaya (mathema) dalam sistem budaya yang berbeda (ethnos)” (Wahyuni dkk, 2013). 

Dari definisi tersebut etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan 

oleh sebuah kelompok budaya, seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, 

anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan lainnya. D'Ambrosio 

(Rachmawati, 2012) menyatakan bahwa tujuan dari adanya etnomatematika adalah untuk 

mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam menggunakan ilmu matematika dengan 

mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang dikembangkan oleh berbagai 

sektor masyarakat serta dengan mempertimbangkan modus yang berbeda di mana budaya yang 

berbeda merundingkan praktek matematika mereka (cara mengelompokkan, berhitung, 

mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain dan lainnya). 

Matematika dan budaya memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat 
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sehari-hari. Masyarakat sering tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan berbagai 

konsep matematika dalam adat istiadat dan budaya mereka. Demikianpun halnya pada 

kehidupan budaya dan adat istiadat masyarakat Lamalera. Budaya masyarakat Lamalera yang 

diwariskan oleh nenek moyang dan masih dipertahankan hingga saat ini adalah Perburuan Ikan 

Paus dan Sistem Barter. Tradisi Perburuan Ikan Paus dan Sistem Barter merupakan tradisi khas 

masyarakat Lamalera yang juga memiliki kaitan erat dengan beberapa konsep matematika. 

Menurut Haryadi (Kurniasari & Reswati, 2011: 31), Lamalera merupakan sebuah 

kampung yang terletak di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).  Secara 

terminologi kata "Lamalera" menurut bahasa Lamaholot yaitu bahasa daerah di kawasan Flores 

Timur, berasal dari kata “lama” yang berarti piringan atau cakram dan “lera” yang berarti 

matahari, sehingga Lamalera dapat diartikan sebagai pinggiran/cakram matahari. Desa Lamalera 

berada sekitar 230 bujur timur dan 8,300 lintang selatan dengan jarak sekitar 47 KM dari pusat 

kota Kabupaten Lembata. Secara geografis, desa lamalera berada di daerah pesisir pantai 

dengan kondisi pantai yang cukup terjal dan bertebing batu cadas. Hanya terdapat sedikit pantai 

berpasir yang di tempati masyarakat untuk menambatkan perahunya. Kondisi yang demikian 

yang membuat nelayan Lamalera menjadi nelayan yang tangguh, pemberani, dan dan pantang 

menyerah. 

Menurut laporan Ekspedisi Lamalera, perairan kepulauan lamalera merupakan perairan 

yang dekat dengan daratan dan daerah fishing ground penangkapan ikan bagi nelayan di 

perairan Kepulauan Lamalera. Hal ini dapat dipahami karena perairan tersebut memiliki kondisi 

yang subur dan merupakan tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya 

dalam jumlah yang cukup besar. Perairan Lamarela, Nusa Tenggara Timur merupakan alur 

migrasi kelompok cetacean yang berasal dari laut Pasifik melalui selat Alor ke perairan laut 

Banda. Keberadaan ekosistem yang kompleks, pola aliran arus antar pulau yang dinamis dan 

aktivitas di kawasan kepulauan tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola penyebaran 

kelompok cetacean (Yusron, 2011: 1).  

Cetacean adalah sebutan umum bagi mamalia laut, antara lain terdiri dari paus, lumba-

lumba, dan pesut. Seperti mamalia laut yang pada umumnya hidup di darat, di dalam air 

cetacean juga bernapas menggunakan paru-paru dan berreproduksi dengan cara melahirkan.  

Beberapa yang ada di Indonesia, seperti paus biru, paus sirip, paus sei dan paus sperma 

memanfaatkan perairan zona eklusif dan alur-alur sempit di antara pulau-pulau kecil sebagai 

rute migrasinya (Salim, 2011). Paus-paus ini bermigrasi dan melewati perairan Indonesia setiap 

musimnya. Dari beberapa jenis paus ini, paus sperma menjadi target buruan dari masyarakat 

Lamalera. 

Menurut Revees (Desrianti, 2011: 6) Paus Sperma (Physeter microcephalus) merupakan 

salah satu mamalia laut buruan nelayan Lamalera. Secara umum, paus merupakan salah satu 

mamalia laut yang tergolong dalam kelompok cetacean yang masuk dalam daftar spesies yang 

terancam punah. Haryadi (Kurniasari & Reswati, 2011: 31) mengungkapkan bahwa dari tiga 

puluh satu jenis cetacean di Indonesia, empat belas diantaranya berimigrasi melewati laut sawu 

yang terletak di sekitar desa lamalera. Di antara berbagai kampanye pelestarian satwa, tradisi 

menangkap ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur (NTT), 

hingga kini tidak surut. Meski terkadang masih ada pro dan kontra, aktivitas kultural tersebut 

tetap dipertahankan demi memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat Lamalera.  

Desa Lamalera dikenal sebagai desa para pemburu paus. Kebiasaan memburu paus ini 

telah dilakukan sejak abad ke-17. Paus buruan atau dalam bahasa setempat dikenal dengan nama 

baleo. Ikan paus di perairan Lamalera dapat muncul di sepanjang tahun, yaitu pada bulan mei-

oktober, namun tidak semua paus diburu masyarakat setempat. Terdapat beberapa jenis paus 

yang tidak diburu oleh masyarakat Lamalera. Pertama ialah Paus Biru, karena jenis ini 

disakralkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, paus yang sedang hamil untuk jenis apapun 

juga tidak boleh diburu, karena tidak diperbolehkan secara adat dan juga telah diatur dalam 

peraturan lingkungan hidup. Perburuan pun tidak dilakukan setiap hari, perburuan hanya akan 

dilakukan pada saat masyarakat Lamalera melihat semburan dari ikan paus yang juga dijadikan 

sebagai tanda akan dilakukannya perburuan. 
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Sebelum dilaksanakan proses berburu didahului dengan beberapa seremonial adat atau 

yang biasa dikenal dengan istilah Tobo Nama Fata (ritus penyelesaian masalah suku dan tuan 

tanah). Seremonial adat ini diawali dengan ritus Ie Gerek di batu paus oleh tuan tanah Suku 

Langowujo yang dilakukan pada tanggal 29 April setiap tahun, dan pada tanggal 01 Mei setiap 

tahun dilanjutkan dengan Misa Leva dengan tradisi agama katolik untuk memohon restu kepada 

Tuhan atas musim Lewa (musim menangkap ikan paus) yang akan terjadi mulai Tanggal 02 Mei 

s/d 30 September setiap tahun. 

Pada dasarnya di desa Lamalera, aspek pertanian tidak bisa diandalkan sehingga satu-

satunya harapan masyarakat hanya pada hasil laut. Ikan paus yang diburu diyakini sebagai 

pemberian dari Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu, sesampainya paus hasil buruan di daratan, 

Lamafa (juru tombak dalam proses perburuan paus) akan membagi-bagikan dagingnya kepada 

semua yang berada di kapal, sesuai dengan beratnya pekerjaan. Bagian jantung dari paus hasil 

buruan akan diberikan kepada pemilik kapal. Selain itu, mereka juga membagi-bagikan hasil 

tangkapan kepada para janda dan anak yatim piatu. Ada juga yang nantinya dibarterkan ke 

pasar-pasar barter, untuk ditukarkan dengan kebutuhan pokok lainnya. 

Awal sejarah dimulainya sistem barter ini, yaitu pada tahun 6000 SM. Sistem barter 

pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopatania. Selanjutnya sistem ini 

diadopsi dan digunakan oleh masyarakat Fenisia yang menukarkan berbagai barang milik 

mereka pada orang-orang yang ada di kota-kota lainya. Sebuah sistem yang dinilai lebih baik 

dibandingkan dengan barter kemudian dikembangkan di Babilonia. Berbagai barang telah 

digunakan untuk dijadikan sebagai standar atau patokan dari sistem barter yang dilakukan. 

Misalnya terngkorak manusia, tetapi barang yang paling populer dan sering digunakan dalam 

sistem barter adalah garam. Garam dahulu dianggap sebagai barang berharga. Bahkan pada 

masa itu gaji seorang romawi saja dibanyar dalam bentuk garam (Hadikusuma, 1993). 

Barter adalah kegiatan tukar menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar 

lainnya. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menghasilkan semua barang yang 

dibutuhkan. Maka dari itu manusia perlu melakukan sistem barter, untuk memperoleh barang 

yang mereka butuhkan. Barter juga bisa diartikan sebagai tukar menukar barang satu dengan 

barang yang lain. Pada masa itu juga telah ditetapkan barang yang selalu digunakan untuk 

barter.  

Setelah manusia berhasil menemukan uang sebagai alat pembayaran utama. Sistem barter 

sudah mulai ditinggalkan dan tidak lagi digunakan di masyarakat umum. Akan tetapi ada 

sebagian orang tetap berpegang teguh pada pendirian yang tetap menggunakan sistem ini, 

walaupun jumlahnya sangat kecil. 

Awal mulanya sistem barter terjadi di Lamalera ialah dilakukan saat orang gunung dan 

orang pantai sedang berada di atas kapal. Orang-orang yang melakukan proses barter itu adalah 

orang dari suku Wukak (daerah pegunungan) dan suku Lamanudek (daerah pantai). Setelah 

proses barter dilakukan di kapal saat orang gunung dan pantai bertemu, selanjutnya proses 

barter berlanjut saat orang pantai pergi ke daerah gunung untuk menukarkan hasil laut mereka 

dengan hasil pertanian dari daerah gunung. Proses itu berlangsung cukup lama dan masih 

dipertahankan sampai sekarang. Setelah itu dimusyawarahkan suatu hasil kesepakatan antara 

orang gunung dan orang pantai untuk membuat suatu tempat pertemuan antara orang gunung 

dan orang pantai untuk melakukan suatu proses barter. Tempat yang disepakati itu yang sampai 

sekarang masih dilakukan proses tukar menukar hasil pertanian dan laut, yaitu Wulandoni 

(Elannor dan Suwarsono, 2019). 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Sebagai metode ilmiah, fenomenologi dapat menunjukan jalan dan arah 

perumusan ilmu pengetahuan melalui tahap-tahap tertentu, di mana suatu fenomena yang 

dialami manusia menjadi subjek kajiannya (Hasbiansyah, 2015). Menurut Moleong (Aslamiyah, 
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2013), pendekatan deksriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau 

memo, dan dokumentasi lainnya. Model pendekatan fenomenologi memfokuskan pada 

pengalaman pribadi tertentu, subjek penelitiannya adalah orang yang mengalami langsung 

kejadian atau fenomena yang terjadi, bukan hanya individu yang mengetahui suatu fenomena 

secara tidak langsung atau melalui media tertentu (Aslamiyah, 2013). 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif 

dari Miles dan Huberman (Aslamiyah, 2013) yaitu model analisis interaktif dan komparatif, 

yaitu membandingkan hasil-hasil penelitian dengan temuan-temuan penelitian terdahulu. Proses 

analisis ini dilakukan melalui tiga langkah: data yang muncul berujud kata-kata dari hasil 

observasi, wawancara, intisari dokumen, dan sebagainya. Data tersebut diproses dengan 

pengetikan, pencatatan, dan penyuntingan. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara 

berlanjut yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan 

metode ini, peneliti ingin mengetahui hubungan atau kaitan proses penangkapan ikan paus, 

proses pembagian daging ikan paus, dan sistem barter pada masyarakat lamalera dengan aspek 

matematika sebagai ilmu pengetahuan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Etnomatematika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang membahas tentang 

kaitan antara matematika dengan budaya. Menurut D’Ambrosio (1985), etnomatematika dapat 

diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya diidentifikasi 

seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, 

masyarakat adat dan lainnya. Tujuan dari kajian etnomatematika yakni memperlihatkan 

keterkaitan antara matematika dan budaya, sehingga persepsi siswa dan masyarakat tentang 

matematika menjadi lebih tepat, dan pembelajaran matematika bisa lebih disesuaikan dengan 

konteks budaya siswa dan masyarakat, dan matematika bisa lebih mudah dipahami karena tidak 

lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang ‘asing’ oleh siswa dan masyarakat. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan dengan dua orang narasumber yang mengetahui dan juga 

pernah mengikuti proses perburuan ikan paus. Dalam tradisi penangkapan ikan paus dan pasar 

barter terdapat cukup banyak aspek matematis yang dapat diamati. 

Berdasarkan hasil analisis domain, diperoleh macam-macam bentuk etnomatematika pada 

budaya masyarakat Lamalera berupa, aktivitas matematika yang diterapkan dan telah 

berkembang dalam budaya masyarakat Lamalera. Aktivitas matematika tersebut meliputi 

konsep-konsep matematika yang dapat dikelompokkan pada Penangkapan Ikan Paus (Ritual 

perburuan sebelum melakukan penangkapan ikan paus, peralatan penangkapan ikan paus, proses 

penangapan ikan paus, serta proses pembagian hasil tangkapan) dan Sistem Barter. 

A. Penangkapan Ikan Paus 

1. Ritual Perburuan sebelum melakukan penangkapan ikan paus 

Masyarakat Lamalera merupakan masyarakat dengan budaya yang dipengaruhi 

oleh ajaran Katolik.  Hal ini diketahui karena daerah Lamalera termasuk salah satu 

daerah penyebaran Katolik pertama di Indonesia yang dibawa oleh bangsa Portugis 

pada abad ke 16 Masehi. 

Sebelum dilaksanakan proses berburu didahului dengan beberapa seremonial 

adat atau yang biasa dikenal dengan istilah Tobo Nama Fata. Upacara adat ini dihadiri 

oleh seluruh komponen masyarakat lamalera untuk membahas seluruh persoalan 

kampung terutama persoalan perburuan dengan berbagai tahapan yang harus 

dilaksanakan dalam perburuan tersebut. Seremonial adat ini diawali dengan ritus Ie 

Gerek di Batu Paus oleh tuan tanah yang dilakukan pada tanggal 29 April setiap tahun 

di mana menggunakan tombak dan gong sebagai simbol mereka. Penggunaan tombak 

dan gong di darat ialah untuk memanggil ikan-ikan di laut. Upacara berikutnya 

dilaksanakan pada tanggal 30 april yang bertujuan untuk menghormati dan mendoakan 
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arwah kaum lelaki yang meninggal di laut saat sedang mencari nafkah. Selanjutnya 

pada tanggal 01 Mei dilanjutkan dengan Misa Leva dengan tradisi agama katolik 

dilanjutkan dengan pemercikan air suci ke perahu-perahu. Misa leva dilaksanakan untuk 

memohon restu kepada Tuhan atas musim Lewa yang akan terjadi mulai Tanggal 02 

Mei s/d 30 September setiap tahun.  

Tabel 1 
No. Nama Alat Keterangan Gambar Representasi Geometris 

1. Tombak 

 
Gambar 1.1 

 

2. Gong 

 
Gambar 1.2 

 

 

Tabel 2 

No. Aturan adat sebelum dilakukan penangkapan ikan paus 

Aspek matematis yang 

berhubungan dengan 

aturan tersebut  

1. Ritus Ie Gerek dan Upacara Misa Leva dilakukan sebelum 

proses perburuan ikan paus dilakukan 
Konjungsi 

2. Jika masyarakat lamalera melakukan rangkaian upacara 

sebelum perburuan ikan paus maka masyarakat lamalera 

akan mendapatkan keberkahan selama proses perburuan 

Implikasi 

3. Jika masyarakat lamalera mendapatkan musibah selama 

proses perburuan maka masyarakat lamalera tidak 

melaksanakan rangkaian upacara sebelum perburuan ikan 

paus 

Kontraposisi 

 

2. Peralatan Penangkapan Ikan Paus 

Pemaknaan lingkungan yang kaya akan nilai-nilai keterikatan dengan alam 

ditunjukkan dalam proses penangkapan ikan paus. Budaya penangkapan ikan paus 

memanfaatkan peralatan dan perlengkapan tradisional untuk menunjang proses 

perburuan. Peralatan yang sederhana tersebut meliputi layar, tali (yang terbuat dari 

benang kapas, daun gebang, dan serat kulit waru), pancing, tempuling atau harpun, 

peledang (perahu) dari kayu, galah tempat menancapkan harpun untuk menombak, alat 

untuk menggayung air, gentong air dan faje (alat untuk mendayung). 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam perburuan ini berkaitan erat 

dengan ilmu matematika.  Salah satu ilmu matematika yang merepresentasikan 

peralatan yang digunakan yakni konsep Geometri. Konsep ini dapat ditemukan pada 

peralatan dan perlengakapan berburu yang digunakan misalnya perahu (peledang) yang 

berbentuk trapesium, tombak (tempuling) yang berbentuk segitiga, layar yang 
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berbentuk persegi panjang, penyangga layar yang berbentuk segitiga sama kaki, dan 

dayung yang berbentuk lingkaran. 

Tabel 3 
No. Nama Alat Keterangan Gambar Representasi Geometris 

1. 
Perahu 

(peledang) 

 
 

Gambar 3.1 

 

2. 
Mata 

Tombak 

 
Gambar 3.2  

3. Layar 

 
Gambar 3.3 

 

4. 
Penyangga 

Layar 

 
Gambar 3.4  

5. Dayung 

 
 

Gambar 3.5  

 

3. Proses Penangkapan Ikan Paus 

Perburuan ikan puas di perairan laut sawu dilakukan oleh nelayan lamalera 

dengan jumlah nelayan yang dapat mengikuti perburuan sekitar 8 sampai 12 orang tiap 

perahu dengan rentan usia dari 16 tahun hingga 55 tahun. Syarat untuk menjadi lamafa 

sangat sederhana: ia harus lelaki baik-baik, perilakunya sopan, dan taat beribadah. Bisa 

berburu pagi hari, malamnya seorang lamafa dilarang menggauli istrinya. Bila 

pantangan itu tidak dilakukan dengan baik, warga meyakini bahwa dalam proses 
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perburuan tidak akan bisa menangkap satu paus pun. 

Dalam proses perburuan, paus yang dapat diburu oleh nelayan lamalera yakni 

paus sperma yang dalam kondisi tidak hamil. Sedangkan paus sperma yang sedang 

hamil dan paus biru merupakan paus yang harus dilindungi nelayan dan tidak boleh 

diburu. Berdasarkan mitologi yang mereka yakini secara turun temurun, paus biru 

pernah berjasa menolong orang Lamalera yang mengalami kecelakaan di laut. Oleh 

karenanya, paus biru harus dihormati dan tidak boleh ditangkap. Perburuan pun tidak 

dilakukan setiap hari, perburuan hanya akan dilakukan pada saat mereka melihat 

semburan dari ikan paus di sekitar laut sawu. 

Tabel 4 

No. Aturan penangkapan ikan paus 

Aspek matematis yang 

berhubungan dengan 

aturan tersebut  

1. 

1) Paus biru adalah jenis paus yang disakralkan dan tidak 

boleh diburu oleh masyarakat lamalera 

2) Paus Sperma yang sedang hamil tidak boleh diburu oleh 

masyarakat lamalera 

Pernyataan Tertutup 

(kalimat tertutup) 

2. 

Nelayan yang ikut dalam proses perburuan adalah nelayan 

yang berusia sekitar 16 tahun sampai 55 tahun dan 

mempunyai kemampuan berburu 

Kojungsi 

 

4. Proses Pembagian Hasil Tangkapan 

Masyarakat lamalera menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan sosial. Hal ini 

dapat ditemukan saat ketika proses pembagian hasil laut. Masyarakat lamalera 

menempatkan para janda, fakir miskin dan anak yatim piatu pada posisi utama dalam 

pembagian hasil laut. Hal ini menunjukkan tingginya naluri prososial yang dimiliki oleh 

masyarakat Lamalera. Menurut Haryadi (2007), tubuh paus sperma atau koteklema 

dalam bahasa setempat itu sudah mempunyai peta khusus untuk pembagian, misalnya 

selain daging dan lemaknya, para pemilik kapal berhak mendapatkan bagian dari 

jantung, sayatan bagian ekor juga diberikan kepada matros (para pemburu) yang ikut 

membunuh paus. Semua warga mengetahui bagian mana yang sudah menjadi haknya, 

dan hak itu diatur berdasarkan perannya dalam perburuan paus tersebut serta perannya 

dalam hubungan sosial. 

Tabel 5 

No. Aturan dalam pembagian daging ikan paus 

Aspek matematis yang 

berhubungan dengan 

aturan tersebut  

1. 
Jantung dari paus hasil buruan diberikan kepada pemilik 

kapal 

Pernyataan tertutup 

(kalimat tertutup) 

 

B. Barter 

Lamalera sendiri memiliki pasar barter yang dibuka seminggu sekali. Di pasar ini, 

warga desa Lamalera bisa menukar hasil tangkapan ikan paus yang dimilikinya dengan 

bahan pangan lain. Dengan adanya pasar barter, dapat membantu memenuhi kebutuhan 

sehari-hari masyarakat Lamalera. Pada pelaksanaannya, masyarakat daerah pesisir di 

Lamalera tidak hanya sekedar melakukan kegiatan barter dengan masyarakat dari daerah 

pegunungan, namun tanpa disadari juga bahwa masyarakat desa Lamalera telah 

menggunakan konsep matematika dalam aktivitas barter tersebut. Meskipun nenek moyang 

masyarakat Lamalera tidak mempelajari matematika secara formal, namun pada 

kenyataannya kegiatan barter tersebut telah menggunakan salah satu penerapan konsep 

matematika yaitu aritmatika sosial.  

Aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang 

keuntungan dan kerugian pada kehidupan sosial misalnya di bidang ekonomi. Pada 

pelaksanaannya, konsep untung dan rugi sangat berhubungan erat dengan kegiatan 
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ekonomi. Salah satunya kegiatan barter di pasar tradisional Lamalera. Akan tetapi, dalam 

proses barter yang dilakukan, masyarakat setempat tidak mengutamakan keuntungan yang 

diperoleh melainkan kesetaraan antara barang yang ditukarkan. Sehingga, jika ditanyakan 

berapa persen keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari kegiatan barter itu masyarakat 

yang terlibat dalam kegiatan ini tidak tahu, karena mereka tidak mempelajari matematika 

secara formal. Akan tetapi mereka dapat mengetahui bahwa sepotong daging ikan paus bisa 

ditukarkan dengan 15 tongkol jagung atau setandan pisang.  

Dalam proses barter yang terjadi di pasar juga ditemukan beberapa aktivitas 

fundamental matematis (menurut Bishop) yang dicirikan sebagai kegiatan matematis. 

Aktivitas fundamental tersebut yakni, pertama yaitu aktivitas counting seperti menghitung 

jumlah tongkol jagung, menghitung banyak ekor ikan, dan menghitung banyak ikat sayur. 

Kedua yaitu aktivitas measuring sangat berkaitan dalam proses barter yang terjadi seperti 

memperkirakan satu potong ikan paus dapat ditukarkan dengan 15 tongkol jagung atau 5 

ekor ikan dapat ditukar dengan 10 ikat sayur. Serta aktivitas explaining seperti menjelaskan 

hubungan timbal balik antara masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan dimana 

masyarakat pesisir membutuhkan bahan pangan berupa jagung, sayur, pisang, dan ubi 

sedangkan masyarakat pegunungan membutuhkan ikan dan garam. 

 

Tabel 6 

No. Jenis Kegiatan 

Aspek matematis yang 

berhubungan dengan kegiatan 

tersebut  

1. 

Jika masyarakat pesisir memiliki 1 bagian daging 

ikan paus maka dapat ditukarkan dengan 15 tongol 

jagung dari masyarakat pegunungan 

Implikasi, Pola Bilangan, dan 

Operasi Hitung 

2. 
15 tongkol jagung atau 1 sisir pisang dapat 

ditukarkan dengan 1 bagian daging ikan paus 

Disjungsi, Pola Bilangan, dan 

Operasi Hitung 

3. 
2 ikat sirih pinang (1 ikat = 12 sirih dan 1 pinang) 

senilai dengan 1 bagian daging ikan paus 

Perbandingan Senilai, Pola 

Bilangan, dan Operasi Hitung 

4. 

Jika dalam 1 sisir pisang terdapat 20 buah dan ingin 

menukarnya dengan 2 ikan maka harus menambah 4 

buah pisang supaya genap 24 buah. Dan sebaliknya, 

jika hanya ingin menukarnya dengan 1 ikan, maka 

harus mengambil 8 buah pisang tersebut 

Perbandingan Senilai, Pola 

Bilangan, dan Operasi Hitung. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa aspek matematis pada tradisi 

Penagkapan Ikan Paus dan Sistem Barter masyarakat desa Lamalera, meliputi konsep-konsep 

matematika pada: 

a. Ritual Perburuan sebelum melakukan penangkapan ikan paus 

Pada proses ritual perburuan sebelum melakukan penangkapan ikan paus, terdapat 

beberapa aspek matematis dalam pelaksanaannya. Seperti: segitiga, lingkaran, 

konjungsi, implikasi, kontraposisi, dan disjungsi. 

b. Peralatan Penangkapan Ikan Paus 

Pada peralatan yang digunakan nelayan lamalera dalam melakukan perburuan ikan paus 

terdapat beberapa aspek matematis. Adanya konsep geometri pada peralatan yang 

digunakan. Seperti: trapesium, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran.  

c. Proses Penangkapan Ikan Paus 

Pada proses penangkapan ikan paus masyarakat desa Lamalera, terdapat aspek 

matematis di dalamnya, yaitu pernyataan tertutup (kalimat tertutup) dan konjungsi. 

d. Proses Pembagian Hasil Tangkapan 
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Pada proses pembagian hasil tangkapan ikan paus, terdapat aspek matematis yaitu 

berupa pernyataan tertutup (kalimat tertutup). 

e. Sistem Barter 

Pada sistem barter, masyarakat desa Lamalera telah menggunakan beberapa konsep 

matematika dalam pelaksanaannya. Seperti: implikasi, disjungsi, pola bilangan, dan 

operasi hitung. Selain itu, dalam sistem barter masyarakat lamalera juga terdapat dua 

aktivitas fundamental matematis yaitu aktivitas counting dan aktivitas explaining. 
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Abstrak 

 
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kebudayaanya. Salah 

satu budaya yang ada di Indonesia adalah seni Begalan yang berasal dari kabupaten 

Banyumas. Seni Begalan merupakan kesenian yang biasanya dipentaskan pada 

upacara pernikahan. Dalam seni Begalan terdapat pertunjukan yang memperebutkan 

alat-alat rumah tangga yang disebut Brenong Kepang. Brenong Kepang dapat 

dikaitkan dengan etnomatematika karena etnometematika merupakan jembatan 

antara pembelajaran matematika dengan budaya yang ada. Oleh sebab itu, tujuan 

dari artikel ini adalah mengetahui aktivitas matematika pada Brenong Kepang dan 

untuk mengetahui implementasi dari Brenong Kepang pada materi geometri. Metode 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara yang bersumber pada literatur buku, internet, selain itu Teknik analisis 

dilakukan secara triangulasi. Hasil dari artikel ini menunjukkan aktivitas pada 

etnomatematika dan implementasi Brenong Kepang pada materi geometri. 

 

Kata kunci: Etnomatematika, Brenong Kepang, Pembelajaran Matematika, 

Geometri. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kebudayaanya. Berbicara 

tentang berbagai jenis kebudayaan yang ada di Indonesia tidak akan pernah ada habisnya. 

Keunikan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengenal lebih dalam 

tentang budaya yang ada di Indonesia. Budaya merupakan kata yang berasal dari buddhayah 

(bahasa sansekerta ) yang berarti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal dan budi 

manusia. Menurut KBBI, definisi dari budaya adalah sebuah adat istiadat, pemikiran atau akal 

budi sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia 

seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sejalan dengan itu Koentjaraningrat (1985) 

mengungkapkan bahwa budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan dan 

karya yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. 

Salah satu budaya yang ada di Indonesia adalah Seni Begalan yang berasal dari 

kabupaten Banyumas. Seni Begalan merupakan kesenian yang biasanya dipentaskan pada 

upacara pernikahan. Seni Begalan adalah hiburan pada acara pernikahan yang mengandung 

berbagai macam pesan berupa nasehat tentang dunia pernikahan untuk kedua mempelai 

pengantin. Istilah Begalan sendiri berasal dari kata begal, yang artinya mencuri barang orang 

lain. Namun, menurut Supriyadi (1993: 6) istilah Begalan dalam kesenian ini bermaksud untuk 

menjaga keselamatan dan menghindari hal-hal negatif yang akan terjadi dalam kehidupan 

rumah tangga kedua mempelai tersebut. Pada saat ini masih banyak masyarakat Banyumas yang 

melaksanakan upacara pernikahan Seni Begalan.  

Seni Begalan dapat dikaitkan dengan Etnomatematika. Menurut Milton,dkk (2016: 6) 

mengatakan bahwa etnomatematika adalah sebuah rangkaian penelitian yang menggabungkan 

pedagogi, antropologi, sejarah,linguistik, dan filsafat matematika yang bertujuan untuk 
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mengatasi dan menjelaskan pemahaman berbagai permasalahan dalam lingkungan sosial 

budaya. Etnomatematika adalah jembatan antara pembelajaran matematika dengan budaya yang 

ada. Sehingga, dengan adanya etnomatematika ini pembelajaran matematika lebih menarik 

apabila dikaitkan dengan budaya yang ada. Menurut Francois dalam Suwarsono (2015) 

mengatakan bahwa etnomatematika telah mengubah dan memperkaya makna pada konsep 

pembelajaran matematika. Pada saat ini, etnomatematika menjadi bermakna dalam 

pembelajaran di kelas karena diadakan kelas yang multikultural diseluruh dunia. Setiap ruang 

kelas saat ini memiliki keanekaragaman baik etnis, linguistik, jenis kelamin, sosial, budaya, dan 

lain-lain. 

Berkaitan dengan etnomatematika ini, Seni Begalan khususnya dalam Brenong Kepang 

ingin penulis kaji mengenati konsep geometrinya. Sejalan dengan ini, pada Brenong Kepang ini 

juga terdapat aspek matematis di dalamnya. Aspek matematis merupakan segala hal yang 

berkaitan dengan aktivitas matematis. Terdapat 6 fundamental mathematical activities menurut 

Alan J. Bishop (1988), namun hanya satu yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Design. 

Hal yang berkaitan dengan Design yaitu mengenai Abstraction; Shape; Form; Aesthetics; 

Objects compared by properties of form; Large, small; Similarity; Congruence; Properties of 

shapes; Common geometric shapes, figures and solids; Nets; Surfaces; Tesselations; Symetry; 

Proportion; Ratio; Scale-model Enlargementes; Rigidity of shapes. 

Penelitian ini terfokus untuk membahas bentuk-bentuk geometri dari objek Brenong 

Kepang yang ada di acara Seni Begalan. Geometri adalah salah satu materi pembelajaran 

matematika yang dipelajari saat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, menurut 

Susanah dan Hartono (2014: 1) geometri adalah materi matematika yang membahas adanya 

keterkaitan antara titik, garis, sudut, bidang serta bangun datar dan bangun ruang. Dewi dan 

Badu (2019) dalam penelitian yang berjudul “Keterkaitan Budaya Banyumas Dalam 

Pembelajaran Matematika”. Pada penelitian ini dibahas mengenai budaya Banyumas yaitu 

“Begalan” terkait dengan aspek budaya terhadap materi geometri pada matematika yaitu bentuk 

dari peralatan yang digunakan selama seni begalan berlangsung (brenong kepang). Hasil 

penulisan menunjukkan bahwa pembelajaran matematika tidak hanya berasal dari buku, namun 

budaya di lingkungan sekitar pun dapat menjadi sumber belajar. Selain itu, juga ada Nur,dkk 

(2019) yang melakukan penelitian terkait Seni Begalan. Penelitian tersebut berjudul 

“Ethnomathematika Budaya Purbalingga Dalam Pembelajaran Matematika”. Pada penelitian ini 

membahas mengenai budaya yang ada di Purbalingga yaitu “Begalan” terkait dengan aspek 

budaya terhadap materi geometri yaitu bentuk dari peralatan yang digunakan selama seni 

begalan dan materi matematika dasar yaitu menghitung ketukan dalam seni musik yang 

mengiringi begalan tersebut. Hasil penulisan diperoleh kesimpulan bahwa kebudayaan memiliki 

keterkaitan dengan konsep matematika, sehingga kebudayaan sekitar dapat dijadikan sebagai 

bahan ajar dalam proses pembelajaran dikelas, dan melalui pembelajaran etnomatematika dapat 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik. 

Sesuai dengan pembahasan diatas maka dilakukan penelitian mengenai etnomatematika 

pada Brenong Kepang di Seni Begalan yang merupakan upacara pernikahan dari Banyumas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas matematika pada kebudayaan yang terdapat 

pada Brenong Kepang Seni Begalan, dan untuk mengetahui implementasi dari Brenong Kepang 

Seni Begalan pada materi geometri. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif.  Menurut 

Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menganalisis atau menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas. Seperti yang dikemukakan oleh Nazir (1988), tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran, deskripsi  secara sistematis, faktual dan 

ukuran mengenai fakta,sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.  
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena 

yang dialami oleh subjek penelitian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks 

khusus yang alamiah, menurut Moleong (2016). Dalam penelitian ini objek penelitian yang 

digunakan adalah  Brenong Kepang. Untuk dapat melakukan penelitian ini dilakukan 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara yang bersumber pada literatur buku, internet, 

selain itu diperlukan pula triangulasi serta dokumentasi. Pedoman wawancara pun digunakan 

untuk membantu peniliti dalam pengumpulan data.  

Tahapan yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menentukan narasumber dan 

melakukan wawancara terhadap narasumber yang merupakan masyarakat asli Banyumas yang 

telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2019. Selain itu, wawancara diberikan pula terhadap 

pengrajin bambu yaitu sebagai narasumber terkait proses pembuatan beberapa alat pada brenong 

kepang yang sudah dilaksanakan 3 November 2019. Langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis terhadap budaya tersebut yang kemudian dikaitkan dengan aktivitas matemaris serta 

penerapannya pada geometri yaitu bentuk dan ukurannya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Brenong Kepang merupakan istilah untuk alat-alat yang digunakan dalam Seni Begalan. 

Seni Begalan merupakan salah satu budaya yang ada di Banyumas. Begalan merupakan budaya 

adat warisan leluhur yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Banyumas pada 

acara pernikahan terutama pada calon pengantin laki-laki yang dalam silsilah keluarga anak 

sulung atau anak bungsu. 

Kata “Begalan” berasal dari bahasa Jawa yang berarti perampokan. Upacara begalan 

merupakan kominasi antara seni tari dan seni tutur/lawak dengan iringan gending. Penari terdiri 

dari dua orang yang masing-masing berperan sebagai pembawa Brenong Kepang dan satunya 

sebagai perampok/pembegal. 

Berikut merupakan alat-alat (Brenong Kepang) beserta maknanya. 

 Tampah 

Tampah digunakan untuk memisahkan beras dengan gabah. Tampah memiliki makna untuk 

menggambarkan ajaran yang memisahkan hal baik dan buruk. 

 Ilir 

Alat dapur (kipas) dimana dapat menghasilkan angin. Angin dimaknai sebagai sesuatu yang 

penting pada kehidupan. 

 Kukusan 

Kukusan adalah alat yang digunakan untuk memasak nasi. Makna kukusan yaitu seseorang 

yang sudah menikah harus berjuang untuk mencukupI kebutuhan hidup semaksimal 

mungkin. 

 Sorok 

Sorok adalah alat yang digunakan untuk meneriskan makanan yang sedang diolah 

(digoreng). Makna sorok yaitu agar dapat menyaring terlebih dahulu isu-isu yang tidak baik 

sebelum disebarluaskan. 

 Siwur  

Siwur dibuat dari buah kelapa utuh yang bagian atasnya dilubangi dan diberi tangkai yang 

digunakan untuk mengambil air, serta memiliki makna bahwa apabila air yang diambil 

menggunakan siwur berlebih maka air akan tumpah, itu berarti sebagai manusia tidak boleh 

serakah dalam segala hal. 

 Wangkring  

Wangkring terbuat dari bambu yang memiliki makna agar mampu dalam menghadapi 

kehidupan setelah pernikahan, segala kejadian dapat saja terjadi namun tidak semua kejadian 

tersebut sempurna sehingga harus diatasi bersama.   

 Sapu lidi 

Sapu lidi terbuat dari pelepah kelapa dan aren. Sapu lidi menggambarkan gotong royong, 
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karena sapu lidi merupakan penggabungan dari beberapa lidi menjadi satu, kalau hanya satu 

lidi saja tidak bisa untuk membersihkan, akan tetapi kalau penggabungan dari beberapa lidi 

menjadi satu bisa digunakan untuk membersihkan, begitu pula dalam berkeluarga harus 

bergotong royong antar anggota keluarga agar tercipta keluarga yang rukun dan bahagia. 

 Cething  

Cething terbuat dari anyaman bambu. Cething bermakna sebagai suatu wadah atau organisasi 

dalam bermasyarakat. 

 Ian/ tabag  

Ian/ tabag adalah alas untuk mendinginkan nasi (angi) terbuat dari bambu. Ian 

menggambarkan jagad gumelar atau alam semesta sehingga bermakna bahwa kita sebagai 

manusia itu harus menjaga alam semesta dengan baik. 

 Irus 

Irus digunakan untuk mengolah/mengaduk berbagai rasa menjadi satu rasa yang enak, untuk 

itu makna dari irus ialah dalam berkeluarga perasaan yang sedang dialami baik itu senang, 

sedih bahagia, itu semua dapat menajdi pembelajaran. 

 Muthu 

Alat yang digunakan untuk mnggerus/ menghaluskan bumbu dapur. Muthu memiliki makna 

yaitu diharapkan setelah berkeluarga dapat mampu memecahkan masalah serta segala 

persoalan yang dating. 

 Ciri 

Ciri terbuat dari bahan dasar kayu yang tak sama dari masing-masing daerah. Ciri 

merupakan alas untuk membuat sambal, menggambarkan ajaran mawas diri dalam artian 

ketika sudah berkeluarga harus mampu menjadi tempat untuk menyimpan berbagai macam 

perkataan baik itu yang bersifat baik atau buruk tentang keluarganya. 

 Padi  

Padi mengajmelambangkan kemakmuran.  

 Pala Gumantung 

Pala Gumantung memiliki makna bahwa dalam hidup berkeluarga, diharapkan tidak terlalu 

bergantung pada orang lain. 

 Pala Kependhem 

Pala Kependhem memiliki makna bahwa dalam kehidupan harus mampu memendam rasa 

sakir hati kepada orang lain dan saling memaafan sehingga dapat hidup rukun.  

 

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian diperoleh konsep matematika yang berkaitan 

dengan Brenong Kepang. Dengan adanya konsep matematika yang dikaitkan dengan 

kebudayaan sekitar, peserta didik diharapkan lebih mudah memahami konsep matematika. Hal 

itu dapat terjadi  karena pembelajaran dapat memberikan contoh real dalam kehidupan sehari-

hari. Aktivitas matematika yang terdapat pada semua alat yang ada pada brenong kepang adalah 

designing.  

Pada Tabel 1.1 akan dibahas tekait akivitas matematika designing serta kaitannya pada 

geometri.  

Tabel 1.1 

No. Nama Alatnya Gambar Alatnya Implementasi 

1. Tampah 

 

Berbentuk tabung tanpa tutup, dengan 

alasnya adalah lingkaran yang pada 

umumnya memiliki diameter 40 cm – 60 

cm, dan memiliki tinggi sekitar 2 cm – 4 

cm. 
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2. Ilir  

 
 

Berbentuk segiempat, dan luasannya 

merupakan gabungan dari persegi dan 

persegi panjang. 

3. Kukusan  

 
 

Terbuat dari anyaman bambu yang 

berbentuk kerucut tanpa tanpa tutup dan 

memiliki satu titik puncak. Kukusan 

biasanya memiliki tinggi 32 cm – 43 cm, 

dan diameter 32 cm – 40 cm. 

4. Sorok   

 
 

Sorok berbentuk kerucut tanpa tutup, dan 

gagangnya berbentuk tabung. 

5. Siwur 

 

Siwur memiliki beragam bentuk yaitu 

antara setengah bola dan tiga per empat 

bola, dengan diameternya sekitar 12 cm – 

14 cm. 

6. Wangkring  Kaki pada wangkring membentuk sebuah 

segitiga. Dengan menggunakan konsep 

tersebut, wangkring dapat berdiri dengan 

tegak dan seimbang. Serta dapat menahan 

beban yang cukup berat. 
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7. Cething 

 
 

Cething berbentuk seperti kerucut 

terpancung  yang tidak memiliki tutup. 

Diameter cething antara lain 15- 24 cm 

8. Ian/tabag 

 
 

Ian ini berbentuk segiempat yang 

memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 

simetris. 

9. Irus 

 

Irus memiliki bentuk seperti seperempat 

bola dengan ukuran diameter rata-rata 15 

cm 

10. Muthu 

 

Muthu memiliki bentuk seperti tabung 

dengan sedikit lekukan. 

11. Ciri   Variasi ukurannya juga sangatlah banyak, 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

64



KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika tidak hanya bersumber dari buku namun budaya di sekitar juga bisa menjadi sumber 

pembelajaran. Salah satu contohnya budaya yang berasal dari Banyumas yaitu Seni Begalan 

yang dapat dijadikan sumber dalam pembelajaran matematika. Terdapat aktivitas matematika 

pada Brenong Kepang yaitu designing. Konsep-konsep matematika yang terdapat pada Brenong 

Kepang Seni Begalan adalah geometri terkait ukuran dan bentuknya. Dengan mengaitkan 

pembelajaran matematika dengan budaya yang ada di Banyumas ini diharapkan peserta didik 

dapat memaknai pembelajaran geometri dengan baik. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, 

masih ada alat yang belum ditemukan implementasinya terhadap matematika. Oleh sebab itu, 

untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan implementasi dari alat yang belum 

ditemukan implementasinya. 
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namun dalam pembuatannya memiliki 

bentuk dasar yang sama yaitu berbentuk 

tabung yang nantinya akan diukir 

sehingga menghasilkan ciri. Diameter 

rata- rata 17-40 cm 
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Abstrak 

 
Indonesia memiliki beraneka ragam budaya. Salah satu kebudayaan di 

Indonesia adalah tarian. Kebudayaan dapat dikaitkan dengan matematika yang 

kemudian dikenal dengan istilah etnomatematika. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan penelitian terhadap tarian di Yogyakarta, yaitu jathilan. Objek penelitian 

adalah grup jathilan Mudha Wirama dari Dusun Kleben VII, Kelurahan Sidorejo, 

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui aktivitas matematika apa saja yang ada di Jathilan Mudha 

Wirama dan implementasinya untuk pembelajaran topik Transformasi Geometri dan 

Geometri Dimensi dua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan dokumen, 

wawancara dengan pengurus dan penari grup jathilan Mudha Wirama, serta 

observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktivitas matematika berupa 

locating (penentuan tempat) dan designing (mendesain) dalam Jathilan Mudha 

Wirama Kleben VII. Aktivitas locating ada pada pola gerakan penari dan pola lantai. 

Sedangkan aktivitas designing terlihat pada pola gerakan penari dan formasi penari 

dalam kelompok. Aktivitas locating dan designing yang diperoleh dapat 

dihubungkan ke dalam materi pelajaran matematika yang sesuai yaitu Transformasi 

Geometri dan Geometri Dimensi Dua. Transformasi geometri meliputi refleksi, 

dilatasi, rotasi, translasi, dan regangan. Geometri dimensi dua meliputi konsep titik, 

garis lurus, garis sejajar, segi empat, segitiga, dan lingkaran. 

Kata kunci: Etnomatematika, Jathilan, Aktivitas Matematika, Transformasi 

Geometri, Geometri Dimensi Dua 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau di dalamnya. Banyaknya 

pulau membuat Indonesia dihuni beraneka ragam suku dengan bermacam-macam budaya. Salah 

satu budaya di Indonesia adalah tari. Berdasarkan latar belakang kemunculannya seni tari di 

Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu, tarian rakyat (tari daerah), tarian tradisional (tari 

klasik), dan tari kreasi (tari modern). Tari daerah merupakan tari-tarian yang lahir dari 

masyarakat biasa sebagai lambang kegembiraan dan suka cita. Tari tradisional merupakan tarian 

yang lahir dari dalam keraton (Jawa) ataupun dari kaum bangsawan. Sedangkan tari kreasi 

merupakan jenis tarian yang tidak terikat oleh tradisi atau aturan-aturan tertentu. 

Soedarsono dalam bukunya Tari-tarian Indonesia I mengatakan bahwa tari dalam 

kehidupan masyarakat berfungsi untuk sarana upacara adat, sarana mengungkapkan 

kegembiraan, untuk pergaulan, dan juga sebagai seni tontonan. Tarian berkembang di setiap 

daerah di Nusantara. Salah satunya adalah jathilan yang merupakan bentuk tarian Jawa tertua 

dan secara tradisional ditampilkan oleh orang-orang muda (Soedarsono, 1976). Kuswaryanto 

(2013:3) menjelaskan bahwa secara fungsional, jathilan memiliki peran yang penting dalam 
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kehidupan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, yang lebih dikenal sebagai sarana 

upacara, seperti merti désa atau bersih desa. Dalam penampilannya, jathilan menggunakan 

properti kuda kepang.  

Jathilan berkembang di daerah Jawa, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY). Menurut data Seksi Kesenian Dinas Kebudayaan DIY tahun 2008 (dalam Kuswarsantyo, 

2013:8), jumlah grup kesenian jathilan di Kabupaten Sleman ada 158 grup jathilan. Sebanyak 

10 grup jathilan berada di kecamatan Godean. Salah satu grup jathilan yang ada di kecamatan 

Godean adalah grup jathilan Mudha Wirama dari Dusun Kleben VII, Kelurahan Sidorejo. 

Jathilan Mudha Wirama merupakan jathilan kreasi baru yang gerakan-gerakan dalam tariannya 

cenderung energik, inovatif, dan mengikuti perkembangan zaman. 

Kebudayaan dapat dihubungkan dengan matematika yang kemudian dikenal dengan 

etnomatematika. Istilah etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh D’Ambrosio yang 

menyatakan bahwa etnomatematika secara istilah diartikan sebagai matematika yang 

dipraktikkan di antara kelompok budaya yang diidentifikasikan dalam kelompok buruh, 

kelompok anak-anak usia tertentu, buruh dan anak-anak dari kelas profesional (D'Ambrosio, 

1985). Selain itu, etnomatematika juga diartikan sebagai penelitian yang menghubungkan antara 

matematika atau pendidikan matematika dan hubungannya dengan bidang sosial dan latar 

belakang budaya, yaitu penelitian yang menunjukkan bagaimana matematika dihasilkan, 

ditransferkan, disebarkan, dan dikhususkan dalam berbagai macam sistem budaya (Zhang & 

Zhang, 2010). Adanya etnomatematika sebagai jembatan antara budaya dengan matematika 

dapat mempermudah penyampaian materi matematika kepada siswa. Hal ini dikarenakan 

budaya cukup melekat di dalam diri masyarakat Indonesia, misalnya saja jathilan yang banyak 

tumbuh dan berkembang di pelosok desa. Kemudian tujuan etnomatematika menurut 

D’Ambrosio (2001) adalah untuk memberi kontribusi baik untuk memahami budaya dan 

pemahaman matematika, tetapi terutama untuk menghargai hubungan antara matematika dan 

budaya. Dengan demikian muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan matematika dan budaya 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan matematika. 

Aspek budaya seperti kesenian tradisional, permainan tradisional, tarian, motif batik, dll. 

sering kali dapat dikaji unsur matematisnya. Dalam mempermudah penentuan aspek matematika 

dalam suatu budaya, Bishop (1988) mengelompokkan aspek matematika berdasarkan enam 

aktivitas matematika fundamental, yaitu menghitung (counting), penentuan lokasi (locating), 

mengukur (measuring), mendesain (designing), bermain (playing), dan menjelaskan 

(explaining). Penelitian etnomatematika terkait budaya masing-masing daerah di Nusantara 

terus berkembang hingga saat ini. Salah satu aspek budaya yang dapat dijadikan penelitian 

etnomatematika adalah tari tradisional. Sandhi (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

terdapat etnomatematika pada aktivitas tarian Jejer Jaran Dawuk Banyuwangi yang dilakukan 

oleh penari di sanggar tari Jingga Putih Banyuwangi. Aktivitas matematika yang terlihat antara 

lain aktivitas menghitung, mengukur, dan mendesain. Selain itu, ada pula penelitian yang 

dilakukan oleh Maure dan Gabriela (2017) terkait eksplorasi etnomatematika dalam tarian Caci 

masyarakat Manggarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aspek dan aktivitas 

matematis dalam atribut yang dipakai dan aturan tarian Caci tersebut. Adapun aspek dan 

aktivitas tersebut adalah aspek geometri, himpunan, relasi dan fungsi serta aktivitas mengukur 

dan membilang. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

locating (penentuan tempat) dan designing (mendesain) yang terdapat pada Jathilan Mudha 

Wirama Kleben VII dan implementasinya untuk pembelajaran, khususnya pada topik 

Transformasi Geometri dan Geometri Dimensi dua. 
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METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan metode 

penelitian kualitatif sendiri menurut Sugiyono (2015) adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. 

Objek penelitian adalah grup jathilan Mudha Wirama dari Dusun Kleben VII, Kelurahan 

Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah pengamatan dokumen, wawancara, dan observasi. Pengamatan dokumen 

berupa buku ataupun penelitian terkait kesenian jathilan dan video pertunjukan jathilan Mudha 

Wirama dari beberapa event yang dapat diakses melalui YouTube. Narasumber untuk 

wawancara adalah pengurus dan penari jathilan Mudha Wirama Kleben VII. Observasi 

dilakukan dengan mengamati gerakan-gerakan dalam tari jathilan yang diperagakan oleh penari 

jathilan Mudha Wirama Kleben VII. 

Tahap pengolahan data kualitatif yang dilakukan sesuai dengan Miles dan Huberman 

(1992:16) meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap 

pengambilan keputusan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mencatat semua 

data yang didapatkan dari hasil pengamatan dokumen, observasi, dan wawancara secara apa 

adanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan 

usaha untuk membuat rangkuman yang sesuai dengan apa yang akan dikaji yaitu seputar 

aktivitas locating (penentuan lokasi) dan designing (mendesain) pada unsur-unsur yang ada di 

Jathilan Mudha Wirama. Pada tahap penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk 

deskripsi dari hasil proses reduksi data. Pada tahap pengambilan keputusan dan verifikasi, 

peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan 

dianalisis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Etnomatematika pada Jathilan Mudha Wirama Kleben VII 
 

Grup jathilan Mudha Wirama didirikan pada tanggal 15 Februari 2005. Grup jathilan 

Mudha Wirama merupakan grup jathilan dari dusun Kleben VII, Sidorejo, Godean, Sleman, 

Yogyakarta. Tujuan dibentuknya grup jathilan tersebut adalah untuk melestarikan kebudayaan 

dan mengembangkan potensi pemuda dusun dalam bermain musik gamelan dan menari. 

Berdasarkan hasil pengamatan dokumen, observasi, dan wawancara dengan pengurus dan 

penari jathilan Mudha Wirama Kleben VII terdapat etnomatematika yang muncul pada jathilan 

Mudha Wirama Kleben VII, antara lain aktivitas penentuan tempat dan aktivitas mendesain. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandhi (2018) terkait 

aktivitas mendesain yang muncul saat penari melakukan pola gerakan tangan, gerakan kaki, dan 

pola lantai. Aktivitas mendesain dan penentuan tempat merupakan dua dari enam aktivitas dasar 

matematika. Bishop (1988) menjelaskan mengenai kedua aktivitas tersebut sebagai berikut: 

Aktivitas mendesian (designing) pada awalnya digunakan untuk melihat bentuk dari 

keanekaragaman bentuk suatu objek yang berupa gedung atau untuk melihat pola-pola 

yang berkembang dalam berbagai tempat yang ada. Dalam aktivitas designing ada 

beberapa hal yaitu rancangan, abstraksi, bentuk (geometris), bentuk secara umum, 

estetika/keindahan, objek yang dibandingkan berdasarkan bentuknya yang besar maupun 

kecil, kesebangunan, kekongruenan, sifat-sifat dari bangun, bentuk geometri yang umum, 
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jaringan, gambar dan benda, permukaan, pengubinan, simetri, proporsi, perbandingan, 

pembesaran dengan skala, kekauan dari suatu benda. Sedangkan aktivitas locating 

(penentuan tempat) pada awalnya digunakan untuk membantu masyarakat dalam 

menentukan lokasi berburu yang cocok, menentukan arah dengan menggunakan kompas 

pada saat melakukan perjalanan, serta dengan menentukan lokasi yang didasarkan pada 

objek benda langit. Dalam aktivitas locating terdapat beberapa hal yaitu preposisi 

(misalnya letaknya di luar atau di dalam) dalam hal ini bisa dalam bentuk titik 

maksimum, titik minimum, deskripsi rute/lintasan, lokasi lingkungan, arah mata angin, 

atas/bawah, depan/belakang, jarak, garis lurus/garis lengkung, sudut sebagai penanda 

perputaran, sistem lokasi, koordinat kutub, koordinat 2D/3D, pemetaan, lintang/bujur, 

tempat kedudukan (lokus), penghubungan, lingkaran, elips, spiral. 

Pada penelitian ini, aktivitas penentuan tempat terlihat dari pola gerakan dan pola lantai 

sedangkan aktivitas mendesain terlihat pada saat penari melakukan pola gerakan dan bentuk 

formasi penari dalam kelompok. Pola lantai adalah pola atau denah yang dilakukan oleh seorang 

penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi seorang penari dalam sebuah 

ruang untuk menari (Yoyok RM, 2008:90). 

Claire Holt (dalam Kuswarsantyo, 2013:36) mendefinisikan kesenian naik kuda tiruan 

sebagai berikut: 

Dikenal sebagai kuda kepang (kuda : kuda, kepang : bambu yang dianyam), pertunjukan 

rakyat ini dilakukan oleh laki-laki menunggang kuda-kudaan pipih yang dibuat dari 

anyaman bambu dan dicat. Tungkai-tungkai penari sendiri menciptakan ilusi dan gerak 

kuda.  Pertunjukan ini juga dikenal sebagai kuda lumping (di Jawa Barat kuda itu dari 

kulit : lumping), ebleg (di barat daya), jathilan (di daerah Yogyakarta), dan reyog di Jawa.  

Jathilan identik dengan kesenian tradisional berupa tarian dengan properti kuda tiruan. Penari 

bergerak menyerupai kuda yang berjingkrak-jingkrak. Tidak seluruh penampilan jathilan 

menyajikan gerakan kuda yang berjingkrak tak beraturan saja, akan tetapi penyajian jathilan 

dikemas sedemikian rupa dalam babak per babak. Menurut Kuswarsantyo (2013:156), penyajian 

jathilan di Yogyakarta secara garis besar dibagi menjadi empat bagian utama yaitu, majeng 

beksa, inti beksa, trance atau ndadi, dan mundur beksa. Babak majeng beksa (majeng : maju, 

beksa : tari) merupakan awalan dalam jathilan, di mana penari mulai memasuki arena. Inti beksa 

merupakan simbol isasi konflik antara tokoh yang melambangkan kebaikan (protagonis) dengan 

tokoh yang melambangkan kejahatan (antagonis). Penari jathilan terbagi menjadi dua formasi 

yang saling berhadapan (ajeng-ajengan) kemudian melakukan adegan perang-perangan. Babak 

ketiga adalah trance atau ndadi yang identik dengan jathilan, diawali dengan para penari yang 

mulai melingkar kemudian terhempas karena kesurupan roh. Pola tarian penari tidak lagi 

mengikuti pola gerakan yang tersistematis, akan tetapi lebih banyak bersifat spontan yang 

kadang di luar alam sadar. Babak terakhir adalah mundur beksa, di mana penari yang ndadi 

cukup lama satu per satu disadarkan oleh pawang jathilan kemudian dipapah keluar arena. 

Etnomatematika gerak tarian, pola lantai, dan formasi penari dalam jathilan Mudha 

Wirama Kleben dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1 Hasil Analisi Aspek dan Aktivitas Matematis 

dalam Jathilan Mudha Wirama Kleben VII 

Gambar 

Gerak 

Tarian /  

Pola Lantai 

/ Formasi 

Penari 

 

1. Inti Beksa (ajeng-ajengan) 

 
2. Gerakan kaki saat Majeng Beksa 

Aktivitas 

Matematika 
Penentuan Tempat Penentuan Tempat 

Materi 

dalam 

Pelajaran 

Matematika 

Refleksi Translasi 

 

Gambar 

Gerak 

Tarian /  

Pola Lantai 

/ Formasi 

Penari 

 

3. Inti Beksa 

(Ajeng-ajengan + ukelan) 

 

4. Gerakan penari saat Inti Beksa 

(berputar dengan menyudut ke 8 

arah mata angin) 
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Aktivitas 

Matematika 
Penentuan Tempat Penentuan Tempat 

Materi 

dalam 

Pelajaran 

Matematika 

Regangan, Translasi Rotasi, Refleksi 

 

Gambar 

Gerak 

Tarian /  

Pola Lantai 

/ Formasi 

Penari 
 

5. Majeng Beksa (memasuki arena) 

 

6. Majeng Beksa (berpasangan maju 

ke depan dengan garis sejajar) 

Aktivitas 

Matematika 
Mendesain, Penentuan Tempat Mendesain, Penentuan Tempat 

Materi 

dalam 

Pelajaran 

Matematika 

Garis Lurus, Translasi Garis Sejajar, Translasi, Refleksi 

 

Gambar 

Gerak 

Tarian /  

Pola Lantai 

/ Formasi 

Penari  

7. Ndadi 

 

8. Majeng Beksa (memasuki arena 

dengan mengelilingi arena) 

Aktivitas 

Matematika 
Mendesain, Penentuan Tempat Mendesain, Penentuan Tempat 

Materi 

dalam 

Pelajaran 

Matematika 

Titik, Lingkaran, Rotasi, Dilatasi, 

Translasi 
Segi empat, Translasi 
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Gambar 

Gerak 

Tarian /  

Pola Lantai / 

Formasi 

Penari 

 
9. Inti Beksa (Formasi 1-2-3 untuk 6 

penari dan 1-3-4 untuk 8 penari) 

Aktivitas 

Matematika 
Mendesain, Penentuan Tempat 

Materi 

dalam 

Pelajaran 

Matematika 

Segitiga, Refleksi 

 

Implementasi pada Pembelajaran Transformasi Geometri 
 

Pada gerakan penari jathilan, perpindahan posisi penari merupakan hal utama. 

Perpindahan atau pergeseran suatu objek dengan jarak tertentu dalam matematika disebut 

translasi. Gambar 2 merupakan perpindahan yang dilakukan oleh seorang penari jathilan dari 

posisi awal maju menuju posisi akhir di depan. Posisi awal penari disebut objek kemudian 

posisi akhir penari disebut bayangan.  
 

 

Posisi Akhir Penari (−8,2) Posisi Awal Penari (−3,2) 

Semisal posisi awal dan akhir penari digambarkan pada koordinat Cartesius. Posisi awal 

penari berada pada titik (−3,2) kemudian posisi akhir penari berada pada titik (−8,2). Kita 

dapat mengatakan bahwa penari tersebut berpindah ke kiri sebanyak 5 satuan dan berpindah ke 

atas/bawah sebanyak 0 satuan. Hal ini dapat dijadikan salah satu contoh oleh guru dalam 

pemberian apersepsi sekaligus kegiatan inti untuk menemukan konsep translasi pada saat 

pembelajaran transformasi geometri. 

Apersepsi menurut Yaumi (2017:245) adalah suatu proses membangun pemahaman 

tentang kualitas suatu objek yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Tahapan apersepsi 

sebagai implementasi etnomatematika jathilan Mudha Wirama Kleben VII pada pembelajaran 

transformasi geometri dapat dilakukan sebagai berikut: 1) Guru memutarkan video penampilan 

jathilan Mudha Wirama Kleben VII, 2) Guru membimbing siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya terkait apa yang siswa dapatkan setelah melihat video tersebut, 3) Guru 

memberikan cuplikan gambar dari video jathilan, misal gambar yang sesuai dengan gambar 2, 

4) Guru membimbing siswa untuk menggambarkan posisi awal dan akhir penari jathilan ke 
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dalam koordinat Cartesius (lihat Gambar 10), 5) Siswa dapat mengaitkan topik koordinat 

Cartesius yang telah dipelajari di kelas VIII dengan topik transformasi geometri. 

 

 

Gambar 10. Posisi Awal dan Akhir Penari pada Koordinat Cartesius 

 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

dasar yang dilakukan secara interaktif, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif  serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, 

minat, perkembangan fisik dan psikologis siswa (Yaumi, 2017). Pada kegiatan inti, siswa 

dibimbing untuk eksplorasi transformasi geometri yang ada pada video penampilan jathilan 

Mudha Wirama yang telah ditampilkan pada tahapan apersepsi sebelumnya. Eksplorasi dapat 

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Siswa diberikan gambar cuplikan video 

penampilan jathilan Mudha Wirama, misalkan gambar yang sesuai dengan gambar 1, 3, dan 4, 

2) Siswa menggambarkan posisi-posisi penari jathilan ke dalam koordinat Cartesius, 3) Siswa 

mencari sumber yang relevan dengan transformasi geometri, 4) Siswa mengonstruksi 

pengetahuan terkait transformasi geometri yang diperoleh dari sumber relevan dengan 

gambarnya dalam koordinat Cartesius, 5) Guru membimbing siswa untuk memperoleh konsep 

dari masing-masing transformasi geometri (translasi, refleksi, dilatasi, rotasi, regangan). 

Contoh penerapan kegiatan inti dengan melanjutkan contoh translasi sebelumnya. Siswa 

yang telah menggambarkan posisi penari seperti Gambar 10 dapat mengonstruksi 

pemahamannya bahwa jarak penari berpindah dipandang sebagai vektor pergeseran. Adapun 

vektor pergeseran dari gerakan tersebut adalah (−5,0). Berdasarkan vektor tersebut, proses 

translasi dapat dituliskan sebagai berikut: 

(
−8
2
) = (

−3
2
) + (

−5
0
) 

 

(
𝑥′
𝑦′
) = (

𝑥
𝑦) + (

𝑎
𝑏
) 

atau secara umum dapat ditulis: 

𝐴(𝑥, 𝑦)
𝑇=(

𝑎
𝑏
)

→    𝐴′(𝑥 + 𝑎, 𝑦 + 𝑏) 
 

dengan titik 𝑃 adalah titik awal penari (objek), 𝑇 adalah vektor perpindahan, dan titik 𝑃′ 
adalah posisi akhir penari (bayangan objek). 
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Implementasi pada Pembelajaran Geometri Dimensi Dua 
 

Pada formasi penari jathilan Mudha Wirama terlihat beberapa bangun geometri dimensi 

dua, antara lain lingkaran, segi empat, dan segitiga. Selain itu terlihat pula aspek titik, garis 

lurus dan garis sejajar. Implementasi etnomatematika jathilan Mudha Wirama terhadap 

pembelajaran geometri dimensi dua salah satunya sebagai kegiatan evaluasi. Setelah siswa 

memahami konsep bangun geometri dimensi dua, siswa dapat mengamati video penampilan 

jathilan Mudha Wirama Kleben VII.  Selanjutnya siswa diminta menyebutkan macam-macam 

bangun geometri dimensi dua yang mereka lihat dalam video tersebut beserta alasannya. 

Contohnya sebagai berikut: 
 

 

 

Lingkaran Segitiga 

(Setiap penari memiliki jarak yang sama 

terhadap pawang/titik pusat) 

(Memiliki tiga sisi dan tiga titik sudut) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat aktivitas 

matematika berupa locating dan designing dalam Jathilan Mudha Wirama Kleben VII. Aktivitas 

locating (penentuan tempat) ada pada pola gerakan dan pola lantai. Sedangkan aktivitas 

designing (mendesain) terlihat pada saat penari melakukan pola gerakan dan formasi penari 

dalam kelompok. Aktivitas locating dan designing yang diperoleh dapat dihubungkan ke dalam 

materi pelajaran matematika yang sesuai yaitu Transformasi Geometri dan Geometri Dimensi 

Dua. Transformasi geometri meliputi refleksi, dilatasi, rotasi, translasi, dan regangan. Geometri 

dimensi dua meliputi konsep titik, garis lurus, garis sejajar, segi empat, segitiga, dan lingkaran. 
 

Saran 

Pembaca atau peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat mencoba untuk 

mengkaji lebih lanjut implementasi etnomatematika jathilan Mudha Wirama Kleben untuk 

pengembangan soal-soal HOTS. 
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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan alat peraga edukatif mistar kayu bilangan bulat (misyu bilbul) pada 

mata pelajaran matematika untuk siswa kelas VII. Penelitian ini menggunakan 

model pengembangan Thiagarajan yang dikenal dengan model Four-D, yaitu: (1) 

define (pendefinisian), (2) design (perancangan), (3) develop (pengembangan), (4) 

disseminate (penyebaran). Hasil validasi menunjukkan bahwa alat peraga cukup 

valid dengan skor 77,50%. Sementara, uji coba alat peraga pada mahasiswa 

menunjukkan bahwa alat peraga praktis dengan skor 84,64%. Oleh karena itu, alat 

peraga yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dan praktis. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa alat peraga dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

operasi hitung bilangan bulat dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Penggunaan 

alat peraga edukatif mistar kayu bilangan bulat (misyu bilbul) sangat disarankan 

dalam pembelajaran matematika. 

Kata kunci: pengembangan, alat peraga edukatif, bilangan bulat. 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan mata pelajaran yang penting untuk dipelajari, karena matematika 

merupakan pilar utama dari ilmu pengetahuan. Mata pelajaran matematika dipelajari oleh semua 

siswa mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Banyak permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan kemampuan matematika, seperti mengukur, 

menimbang, dan menghitung (Shanty, 2016). Menyadari pentingnya mata pelajaran matematika 

bagi kehidupan, maka motivasi belajar matematika perlu ditingkatkan agar pembelajaran 

matematika di kelas menjadi menyenangkan. Namun, banyak siswa yang masih beranggapan 

bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang membosankan dan menakutkan. Hal 

tersebut muncul karena berbagai alasan, diantaranya: (1) guru kurang memberikan motivasi 

belajar kepada siswa, (2) metode pembelajaran yang digunakan guru bersifat konvensional, dan 

(3) media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran kurang menarik (Ilma, 2012). Oleh 

karena itu, seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu cara 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan menggunakan alat peraga. 

Alat peraga merupakan alat bantu yang digunakan untuk menerangkan konsep 

matematika, yang wujudnya dapat berupa benda konkret, gambar atau diagram (Andrianto, 

2017). Kegunaan alat peraga diantaranya: (1) membangkitkan motivasi belajar siswa, (2) 

merangsang siswa belajar dengan semangat, (3) menguatkan informasi, dan (4) meningkatkan 

pemahaman konsep siswa terhadap materi. Menurut Hendri (2017) alat peraga adalah alat bantu 

pembelajaran yang secara sengaja dan terencana disiapkan oleh guru untuk menjelaskan materi 

pelajaran, serta siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Alat peraga juga dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep-konsep matematika, dari pemahaman yang abstrak menjadi 

konkret. Tak terkecuali pemahaman konsep pada materi bilangan. 
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Bilangan merupakan bagian dari matematika yang paling sering digunakan, seperti 

bilangan cacah, bilangan asli, bilangan pecahan, dan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah salah 

satu pokok bahasan dalam pelajaran matematika jenjang SMP/ MTs kelas VII. Bilangan bulat 

terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Menurut 

Wahyuningtyas (2018) bilangan bulat sering digunakan secara langsung (menggunakan lambang 

bilangan bulat) atau tidak langsung (menggunakan istilah atau kata-kata). Misalnya, bilangan 

bulat dengan kata dalam kehidupan sehari-hari seperti maju 5 langkah dapat ditulis +5, mundur 

3 langkah dapat ditulis −3, naik 6 kg dapat ditulis +6, turun 4 kg dapat ditulis −4 dan 

sebagainya. Banyak siswa yang masih kesulitan dalam membedakan tanda “+” dan “−“ sebagai 

operasi hitung dengan tanda “+” dan “−“ sebagai jenis suatu bilangan. Sehingga, siswa kurang 

memahami konsep bilangan bulat. Cetin (2019) menyatakan bahwa konsep operasi hitung 

bilangan bulat merupakan dasar dari pembelajaran aljabar dalam pembelajaran matematika 

sekolah dasar dan dianggap sebagai prasyarat penting dalam belajar matematika. Konsep 

operasi hitung bilangan bulat masih bersifat abstrak (Tengah et al., 2017). Tujuan penggunaan 

alat peraga adalah membantu siswa dalam memahami dan mengingat konsep operasi hitung 

bilangan bulat pada garis bilangan. Selanjutnya, setelah siswa memahami konsep dengan alat 

peraga, diharapkan siswa dapat mengerjakan operasi hitung bilangan bulat tanpa bantuan alat 

peraga. Alternatif alat peraga yang dapat digunakan siswa dalam memahami konsep bilangan 

bulat adalah dengan menggunakan mistar kayu bilangan bulat (misyu bilbul). Penggunaan alat 

peraga ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep bilangan bulat dengan 

baik. 

METODE 

Pengembangan alat peraga edukatif dilakukan dengan menggunakan model 

pengembangan Thiagarajan (1974) atau yang lebih dikenal dengan model Four-D, yaitu: (1) 

define (pendefinisian), (2) design (perancangan), (3) develop (pengembangan), (4) disseminate 

(penyebaran). Pengembangan alat peraga edukatif ini masih pada tahap develop 

(pengembangan) dan belum dilakukan upaya disseminate (penyebaran). 

Tahap untuk menghasilkan produk pengembangan adalah tahap develop (pengembangan). 

Pada tahap ini dilakukan validasi dan uji coba terbatas. Validasi dilakukan oleh dosen 

pendidikan matematika pascasarjana Universitas Negeri Malang program magister pendidikan 

matematika Universitas Negeri Malang yang sedang menempuh materi media pembelajaran. 

Alat peraga edukatif ini diujicobakan melalui peerteaching pada kuliah media pembelajaran 

kelas A program magister pendidikan matematika Universitas Negeri Malang angkatan 2018. 

Data yang diperoleh dari kegiatan validasi dan uji coba dianalisis secara kuantitatif dan 

kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan kevalidan dan kepraktisan alat 

peraga. Penentuan kevalidan alat peraga dilakukan dengan mencocokkan skor yang diperoleh 

dari angket validasi dengan tabel 1. Penentuan kepraktisan alat peraga dilakukan melalui hasil 

uji coba pada mahasiswa dengan cara peerteaching. Alat peraga dikatakan praktis jika hasil uji 

coba terbatas dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa revisi. Sedangkan, hasil observasi 

ketika uji coba melalui peerteaching, saran validator, dan pengguna alat peraga (mahasiswa) 

adalah bagian data yang dianalisis secara kualitatif. 

 

Tabel 1. Kriteria Kevalidan Alat Peraga (Akbar, 2013) 

Persentase Kriteria Validitas 

85,01% – 100,00% Sangat valid 

70,01% – 85,00% Cukup valid 

50,01% – 70,00% Kurang valid 

1,00 – 50,00% Tidak valid 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui penelitian pengembangan, dihasilkan alat peraga edukatif yang diberi nama 

“Mistar Kayu Bilangan Bulat (Misyu Bilbul)”. Alat peraga ini terbuat dari balok kayu yang 

mempunyai panjang 100 cm dan lebar 5 cm dengan beberapa lubang yang berfungsi sebagai 

lompatan miniatur kelinci. Pada mistar kayu dituliskan bilangan bulat sebagai satuannya, 

misalnya panjang mistar 21 satuan dapat ditulis −10, −9, −8, −7, −6, −5, −4, −3, −2, −1, 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara, miniatur kelinci terbuat dari kain flanel yang di dalamnya 

berisi kapas. Miniatur kelinci memiliki sisi muka dan sisi belakang agar siswa dapat 

membedakan arah maju dan mundur lompatan miniatur kelinci. Alat peraga edukatif dalam 

penelitian ini diilustrasikan pada gambar 1. 

 

 

     

Gambar 1. Alat Peraga Edukatif Mistar Kayu Bilangan Bulat 

 

Alat peraga edukatif ini mempunyai petunjuk dalam penggunaannya yang dihubungkan 

dengan operasi hitung bilangan bulat. Petunjuk penggunaan alat peraga ini, diantaranya: (1) 

mula-mula posisi miniatur kelinci berada pada bilangan 0 dan menghadap bilangan bulat positif, 

(2) miniatur kelinci melompat ke bilangan bulat pertama pada operasi bilangan bulat, (3) 

bilangan bulat positif miniatur kelinci menghadap bilangan positif, (4) bilangan bulat negatif 

miniatur kelinci menghadap bilangan negatif, (5) operasi penjumlahan miniatur kelinci 

melompat maju, dan (6) operasi pengurangan miniatur kelinci melompat mundur.  

Secara umum, langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan alat peraga edukatif 

misyu bilbul pada materi operasi hitung bilangan bulat adalah sebagai berikut: 

1. Tahap awal, guru memberikan motivasi dengan menghubungkan materi operasi hitung 

bilangan bulat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mengukur tinggi badan, 

menimbang berat badan, menghitung total belanjaan, dan lain-lain. 

2. Tahap presentasi kelas, guru mengenalkan alat peraga misyu bilbul dan menyampaikan 

petunjuk penggunaannya. Guru juga memancing respon siswa dengan memberikan 

pertanyaan terkait dengan operasi hitung bilangan bulat. 

3. Tahap diskusi, guru membagi siswa menjadi dua kelompok. Pada tahap ini, siswa 

menggunakan alat peraga misyu bilbul untuk memahami konsep operasi hitung bilangan 

bulat dengan menyelesaikan kegiatan yang ada pada Lembar Kerja Kelompok (LKK). 

Selama proses diskusi, guru berkeliling melihat pekerjaan siswa dan membantu 

mengarahkan siswa apabila mengalami kesulitan. Setelah diskusi selesai, guru menunjuk 

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi pada kegiatan yang telah 

dikerjakan dengan menggunakan alat peraga. 
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4. Tahap akhir, guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman materi operasi hitung 

bilangan bulat dan menunjuk salah satu siswa untuk merefleksikan materi yang telah 

dipelajari. 

Hasil validasi menunjukkan bahwa secara umum alat peraga edukatif misyu bilbul cukup 

valid dengan persentase 77,50%. Validator menyarankan aturan penggunaan alat peraga ditulis 

pada Lembar Kerja Kelompok (LKK) dan diberikan kegiatan-kegiatan pada Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) yang mengarah pada kesimpulan, sehingga siswa dapat menemukan hal-hal 

penting dari operasi hitung bilangan bulat, misalnya 2 + (−3) = 2 − 3 dan 2 − (−3) = 2 + 3. 

Hasil validasi ditunjukkan oleh Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Validasi Alat Peraga 
Pernyataan Persentase Kriteria 

Aspek Isi Alat Peraga Pembelajaran   

Alat peraga pembelajaran dapat membantu siswa belajar 

matematika materi operasi hitung bilangan bulat 

75.00% Cukup valid 

Alat peraga pembelajaran dapat membantu siswa 

membangun pemahaman materi operasi hitung bilangan 

bulat 

75.00% Cukup valid 

Kegiatan yang diberikan memungkinkan adanya interaksi 

yang positif antara siswa dengan alat peraga 

87.50% Sangat valid 

Kegiatan yang terdapat dalam penggunaan alat peraga 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran 

75.00% Cukup valid 

Alat peraga pembelajaran tidak menimbulkan banyak 

penafsiran 

75.00% Cukup valid 

Aspek Kegunaan Alat Peraga Pembelajaran   

Dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran 

87.50% Sangat valid 

Dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran 

matematika di sekolah 

75.00% Cukup valid 

Dapat mendorong siswa untuk lebih aktif 75.00% Cukup valid 

Aspek Bentuk dan Tampilan   

Tampilan alat peraga pembelajaran menarik 75.00% Cukup valid 

Bentuk alat peraga proporsional 75.00% Cukup valid 

 

Uji coba alat peraga edukatif misyu bilbul pada mahasiswa menunjukkan persentase 

84,64%, sehingga alat peraga edukatif ini dapat digunakan dengan sedikit revisi. Hasil uji coba 

alat peraga ditunjukkan oleh Tabel 3. Mahasiswa menganggap alat peraga edukatif menarik 

dilihat dari bentuk dan warna, mudah dioperasikan, membantu dalam memahami konsep operasi 

hitung bilangan bulat, serta dapat meningkatkan motivasi dalam belajar matematika. Akan 

tetapi, mereka memberikan beberapa saran agar menambahkan aturan penggunaan alat peraga 

edukatif misyu bilbul ditulis pada Lembar Kerja Kelompok (LKK) secara jelas. Mereka juga 

menyarankan agar lebih menekankan arah maju dan mundur atau hadap depan dan belakang 

pada miniatur kelinci. 

Tabel 3. Hasil Uji Coba Alat Peraga 
Pernyataan Persentase Kriteria 

Aspek Penyajian Materi   

Alat peraga pembelajaran matematika 

mudah saya gunakan 

90.00% Dapat digunakan 

tanpa revisi 

Penyajian masalah pada media pembelajaran 

matematika membantu saya memahami 

konsep matematika 

82.50% Dapat digunakan 

dengan sedikit revisi 

Saya senang belajar matematika melalui alat 

peraga pembelajaran ini karena menarik 

82.50% Dapat digunakan 

dengan sedikit revisi 

Alat peraga pembelajaran ini membuat saya 

menyukai matematika 

82.50% Dapat digunakan 

dengan sedikit revisi 
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Pernyataan Persentase Kriteria 

Alat peraga pembelajaran ini membuat saya 

ingin memahami matematika lebih lanjut 

82.50% Dapat digunakan 

dengan sedikit revisi 

Bahasa dan Tampilan   

Petunjuk dan informasi yang disajikan 

mudah saya pahami 

82.50% Dapat digunakan 

dengan sedikit revisi 

Tampilan alat peraga pembelajaran menarik 90.00% Dapat digunakan 

tanpa revisi 

 

Penggunaan alat peraga edukatif misyu bilbul ini memberikan dampak positif dalam 

pembelajaran operasi hitung bilangan bulat. Berdasarkan temuan pada saat melakukan 

peerteaching menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran lebih menarik karena alat peraga ini 

dibuat untuk memahami konsep bilangan bulat yang abstrak menjadi konkret dengan bentuk 

yang unik dan warna yang mencolok, sehingga siswa tertarik dalam menggunakannya. Alat 

peraga mempermudah penyampaian guru terhadap siswa dalam memahami konsep operasi 

hitung bilangan bulat, dimana kegiatan pembelajaran tidak hanya terfokus pada komunikasi 

verbal melalui penuturan secara lisan guru terhadap siswa (Reeder, 2016). Pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga membuat siswa lebih aktif di kelas, seperti mengamati alat peraga, 

menggunakan alat peraga untuk menyelesaikan masalah yang diberikan melalui diskusi, dan 

mempresentasikan hasil diskusi. Dengan demikian, penggunaan alat peraga edukatif misyu 

bilbul ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan penelitian pengembangan yang telah dilakukan mengenai penggunaan alat 

peraga misyu bilbul dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga misyu bilbul meliputi 4 

tahap, yaitu tahap awal, tahap presentasi kelas, tahap diskusi, dan tahap akhir. Pada tahap awal, 

guru memberikan motivasi dengan menghubungkan materi operasi hitung bilangan bulat dengan 

kehidupan sehari-hari. Pada tahap presentasi kelas, guru mengenalkan alat peraga misyu bilbul 

dan menyampaikan petunjuk penggunaannya. Pada tahap diskusi, siswa menggunakan alat 

peraga misyu bilbul untuk memahami konsep operasi hitung bilangan bulat dengan 

menyelesaikan kegiatan yang ada pada Lembar Kerja Kelompok (LKK). Pada tahap akhir, guru 

membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan. 

Penelitian pengembangan yang dilakukan telah menghasilkan alat peraga edukatif yang 

valid dan praktis. Persentase kevalidan sebesar 77,50%, sedangkan persentase kepraktisan 

sebesar 84,64%. Penelitian juga menunjukkan bahwa alat peraga edukatif mampu menunjang 

kegiatan siswa serta memotivasi siswa dalam belajar. Hasil penelitian pengembangan 

menyarankan pengoptimalan pemanfaatan alat peraga sebagai alat bantu pembelajaran di 

sekolah. 
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Abstrak 

 
Modus merupakan ukuran pemusatan data yang kurang menjadi perhatian 

dikarenakan perhitungannya yang sederhana dan kurang kompleks dibanding dua 

ukuran lain yaitu mean dan median. Namun, dari studi pendahuluan diketahui bahwa 

masih terdapat banyak mahasiswa calon guru yang mengalami kesalahan dalam 

menentukan modus data tunggal. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kesalahan 

yang mahasiswa calon guru miliki dalam menentukan modus dari data tunggal. Studi 

ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memberikan tes kepada 

mahasiswa calon guru terkait penentuan modus data tunggal dari data yang memiliki 

modus lebih dari satu dan yang tidak memiliki modus. Selanjutnya wawancara semi 

terstruktur dilakukan dan direkam kemudian ditranskrip. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesalahan mahasiswa dalam penelitian ini ialah pemahaman 

konsep modus mereka yang masih kurang. Mereka tidak memahami secara utuh 

definisi dari modus, khususnya makna dari “paling” banyak atau frekuensi “paling” 

atau “ter” tinggi sebagai suatu quantifier. Selain itu, terdapat tiga situasi atau 

kumpulan data di mana mahasiswa sering mengalami kesalahan dalam menentukan 

modus data tersebut. 

Kata kunci: mahasiswa calon guru, kesalahan, modus, data tunggal  
 

PENDAHULUAN 

Ukuran pemusatan data merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam 

menganalisis dan membandingkan data sehingga seseorang dapat membuat keputusan 

berdasarkan hasil analisis tersebut (Gravetter & Wallnau, 2017). Penelitian terkait ukuran 

tersebut berkembang semakin banyak mulai dari yang meneliti terkait interpretasi, pengetahuan 

atau pemahaman guru atau calon guru mengenai ukuran pemusatan data (Amiruzzaman, 2016; 

Santo & da Ponte, 2013; Jacobbe, 2012), miskonsepsi siswa mengenai ukuran tersebut (Ismail 

& Chan, 2015; Zaidan dkk, 2012),  penalaran statistis juga miskonsepsi dalam penalaran 

statistis (Rosidah dkk, 2018; Maryati & Priatna, 2018), aktivitas kelas untuk membantu 

mengembangkan pemahaman konsep tersebut (Holt & Scariano, 2009), peningkatan efisiensi 

belajar pada statistika dasar (termasuk ukuran pemusatan data) dengan metode belajar dan 

mengajar kontekstual (Pinwanna, 2015), estimasi dan pemilihan ukuran pemusatan data yang 

tepat bagi permasalahan tertentu (Roy dkk, 2016), kelebihan dan kekurangan median dan modus 

(Manikandan, 2011).  

Meskipun berbagai aspek dalam ukuran pemusatan data banyak yang telah dieksplor, 

kebanyakan dari penelitian tersebut membahas mean dan median. Penelitian yang membahas 

terkait modus beberapa di antaranya mencakup perhitungannya (data yang memiliki modus), 

penggunaannya dalam pembuatan keputusan dalam situasi dunia nyata, atau bahkan 

pengetahuan guru mengenai konsep modus. Penelitian yang secara khusus hanya membahas 

modus ialah studi pada mahasiswa calon guru mengenai pengetahuan mereka mengenai modus 

(Jairaman dkk, 20). Namun, dari semua penelitian yang membahas modus dan bahkan yang 

secara khusus hanya meneliti modus, kurang atau bahkan tidak membahas terkait pengetahuan 

seseorang mengenai kumpulan data yang memiliki lebih dari satu atau tidak memiliki modus. 
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Artinya, masih terdapat bagian dari modus yang perlu dieksplor. 

Terlebih lagi, pengalaman peneliti dalam bekerja dengan mahasiswa calon guru dan guru 

matematika menunjukkan bahwa baik guru baru maupun mahasiswa calon guru seringkali 

mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menentukan modus dari kumpulan data dengan 

modus lebih dari satu atau yang tidak memiliki modus. Soal dan jawaban mereka dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Soal dan Jawaban Mahasiswa 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa calon guru masih mengalami kesalahan 

dalam menentukan modus dari data tunggal untuk kumpulan data tertentu. Jika kesalahan ini 

dibiarkan tidak dieksplor, pemahaman mereka akan tetap kurang dan mereka akan tetap tidak 

menyadarinya. Masalah ini juga dapat menyebabkan siswa nantinya memiliki miskonsepsi 

mengenai modus. Oleh karena itu, suatu studi yang membahas kesalahan mahasiswa calon guru 

dalam menentukan modus data tunggal perlu dilakukan. 

METODE 

Tujuh puluh delapan mahasiswa calon guru diberikan suatu tes yang meminta mereka 

menentukan modus data tunggal. Subjek penelitian dipilih berdasarkan respon mereka dan 
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terdapat sebanyak 10 mahasiswa calon guru yang terpilih (SYD, YSN, SF, HA, IPS, RA, ZJW, 

BD, TI dan AJ). Peneliti kemudian mewawancarai secara mendalam subjek penelitian dengan 

wawancara semi terstruktur yang berlangsung selama kurang lebih 15 menit dan merekam 

wawancara tersebut kemudian membuat transkrip hasil wawancaranya agar data lebih mudah 

dianalisis. Selain itu, triangulasi data berupa triangulasi subjek juga dilakukan agar data yang 

diperoleh kredibel. 

Kumpulan data pada setiap soal terdiri dari data yang memiliki tiga modus dan tidak 

memiliki modus. Kumpulan data yang tidak memiliki modus terdiri dari: (1) kumpulan data 

dengan hanya satu datum dengan frekuensi satu; (2) kumpulan data yang terdiri dari hanya 

duam datum dengan frekuensi yang sama yaitu 4; dan (3) kumpulan data yang terdiri dari hanya 

satu datum dengan frekuensi lima. 

Data yang dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur secara mendalam dan 

jawaban tertulis siswa kemudian dianalisis menggunakan model oleh Miles dkk (2014) . 

Analisis tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan mereduksi informasi yang tidak penting, 

mengkategorikan respon lisan, dan kemudian menginterpretasi respon dengan mengonfirmasi 

dengan hasil wawancara dan kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi. 

Hasil interpretasi kemudian digunakan untuk menulis hasil penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terdapat 78 mahasiswa calon guru yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil tes 

mereka dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Persentase Kesalahan Mahasiswa pada Setiap Nomer 

Data 
Banyak Mahasiswa yang 

Menjawab Salah 
Persentase 

Data dengan tiga modus 16 20.51% 

Satu datum dengan satu frekuensi (tidak 

memiliki modus) 
37 47,43% 

Dua datum dengan frekuensi yang sama yaitu 4 

(tidak memiliki modus) 
53 67,95% 

Satu datum dengan frekuensi lima (tidak 

memiliki modus 
60 76,92% 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa soal Nomer 4 merupakan contoh kumpulan data di 

mana mahasiswa paling sering mengalami kesalahan dengan 60 dari 78 mahasiswa menjawab 

salah dan persentasenya yaitu sebesar 76,92%. Selanjutnya yaitu nomer 3 yaitu data dengan dua 

datum dengan frekuensi yang sama yaitu 4 di mana terdapat 53 dari 78 mahasiswa yang 

menjawab salah dengan persentase sebesar 67,75%. Dua soal berikutnya yaitu soal nomer 2 dan 

nomer 1 dengan banyak mahasiswa yang menjawab salah ialah 37 dan 16 secara berturut-turut. 

Persentase mahasiswa yang menjawab salah pada nomer 1 ialah 20,51% sedangkan yang 

menjawab salah pada soal nomer 2 ialah sebesar 47,43%. 

Kumpulan data yang memiliki tiga modus merupakan kumpulan data di mana terdapat 

20,51% mahasiswa yang menjawab salah. Salah satu jawaban subjek yaitu subjek SYD dapat 

dilihat pada Gambar 1 berikut. 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

84



 

 
Gambar 1 Jawaban Subjek SYD pada Soal 1 

Berdasarkan Gambar 1, subjek SYD berpikir bahwa ketika terdapat lebih dari satu nilai 

atau datum yang memiliki frekuensi terbesar, maka tidak terdapat modus dalam kumpulan data 

tersebut. Namun, subjek mengontradiksikan apa yang ia sebutkan sebelumnya dengan 

mengatakan bahwa terdapat dua kemungkinan yaitu tidak terdapat modus atau terdapat tiga 

modus. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa yang paling mungkin ialah bahwa kumpulan 

data tersebut tidak memiliki modus. Lebih lanjut, tiga kutipan wawancara dari subjek SYD, 

YSN, dan SF pada Tabel 3 menunjukkan bagaimana mahasiswa calon guru mengalami 

kesalahan ketika terdapat lebih dari satu modus dalam kumpulan data. 

Tabel 3 Kutipan Wawancara 

Wawancara dengan SYD Wawancara dengan YSN Wawancara dengan SF 

Pewawancara: anda mengatakan 

bahwa dalam nomer 1, terdapat 

dua kemungkinan yaitu kumpulan 

data tersebut tidak memiliki 

modus dan modusnya adalah 123, 

156, dan 165. Mengapa anda 

mengatakan bahwa pendapat 

pertama anda yang lebih logis? 

SYD: yah, modus merupakan 

nilai yang paling sering muncul 

dan saya berpikir bahwa 

kumpulan data tersebut tidak 

memiliki modus karena tidak 

terdapat “yang paling” dan nilai 

modus itu tunggal. 

Pewawancara: pada soal 

tersebut, mengapa anda 

mengatakan bahwa tidak terdapat 

modus? 

YSN: karena modus hanya satu 

nilai yang paling sering muncul 

YSN: karena dalam kumpulan 

data terdapat tiga nilai yang 

paling sering muncul jadi tidak 

terdapat modus. Jika terdapat dua 

nilai yang paling sering muncul 

maka kumpulan data tersebut 

disebut bimodal dan jika lebih 

dari dua maka kumpulan data 

tersebut disebut multimodal. 

Pewawancara: dan kumpulan 

data tersebut tidak memiliki 

modus? 

YSN:  ya, betul, karena nilai yang 

dapat menjadi modus harus satu 

nilai. 

Pewawancara: dalam nomer 

1, kamu mengatakan bahwa 

tidak terdapat modus. 

Mengapa demikian? 

SF: kumpulan data tersebut 

tidak memiliki modus karena 

tidak terdapat nilai yang 

paling sering muncul. Hal ini 

dikarenakan tiga datum 

muncul tiga kali sehingga 

tidak terdapat nilai yang 

paling sering muncul. Jadi, 

tidak terdapat modus. 

Pewawancara: jadi nilai 

yang paling sering muncul 

itu tunggal? 

SF: ya, menurut pendapat 

saya, nilai yang paling sering 

muncul itu hanya satu. 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, ketiga subjek (SYD, YSN, dan SF) mengatakan 

bahwa tidak terdapat modus pada kumpulan data tersebut karena modus melibatkan kata 

“paling”, sehingga nilai modus itu tunggal. Subjek SF mengemukakan bahwa karena tiga datum 

muncul tiga kali nilai dengan frekuensi tertinggi tidak ada. Jadi, suatu kumpulan data yang 

memiliki lebih dari satu nilai dengan frekuensi terbesar tidak memiliki modus. Selain itu, subjek 

YSN juga berpikir bahwa nilai modus itu tunggal meskipun ia juga mengatakan bahwa ketika 

terdapat dua nilai atau lebih yang memiliki frekuensi terbesar, kumpulan data tersebut disebut 

bimodal dan multimodal secara berturut-turut.  

Selanjutnya ialah terkait kumpulan data yang tidak memiliki modus. Data ini terdiri dari 

data dengan hanya satu nilai dengan frekuensi satu (Soal 2), data dengan dua nilai dengan 

keduanya memiliki frekuensi empat (Soal 3), dan data dengan hanya satu nilai yang 
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berfrekuensi lima (Soal 4). Salah satu jawaban subjek HA pada Soal 2 dapat dilihat pada 

Gambar 2 berikut.  

 

Gambar 2 Jawaban Subjek HA pada Soal 2 

Seperti yang dapat kita lihat pada Gambar tersebut, subjek HA memilih 23 sebagai modus 

karena berdasarkan perspektifnya, hanya terdapat 23 di dalam kumpulan data yang muncul 

sekali. Kutipan wawancara di Tabel 4 berikut memberitahukan terkait bagaimana subjek 

kebingungan dan mengalami kesalahan ketika subjek diminta untuk menentukan modus dari 

data. 
Tabel 4 Kutipan Wawancara 

Wawancara dengan HA 

Pewawancara: pada nomer 2, mengapa anda mengatakan bahwa modusnya ialah 23? 

HA: karena bilangan yang muncul hanya 23. Tidak ada bilangan lain seperti di nomer 4 

Pewawancara: namun mengapa anda mengatakan bahwa di nomer 3 tidak terdapat 

modus? 

HA: karena kedua bilangan muncul sama banyaknya 

Pewawancara: pada soal nomer 2, nilai manakah yang memiliki frekuensi tertinggi? 

HA: 23 

Pewawancara: bagaimana dengan yang terendah? 

HA: 23 juga 

Pewawancara: jadi suatu nilai dapat memiliki frekuensi tertinggi dan terendah pada saat 

yang bersamaan? 

HA: menurut pendapat saya hal tersebut mungkin seperti di nomer 2 dan 4 

Berdasarkan kutipan tersebut, subjek menganggap bahwa modus ada ketika hanya 

terdapat satu nilai tanpa mempertimbangkan frekuensi dari nilai tersebut. Ketika diminta untuk 

menentukan elemen data yang memiliki frekuensi tertinggi dan terendah, subjek berpikir bahwa 

23 merupakan nilai dengan frekuensi tertinggi dan terendah pada saat yang bersamaan. Subjek 

juga berpikir bahwa hal tersebut ada dan mungkin dan contohnya yaitu berada pada kumpulan 

data di soal nomer 2 dan 4. 

Meski mengatakan bahwa suatu nilai bisa saja memiliki frekuensi tertinggi dan terendah 

pada saat bersamaan, ia mengatakan suatu hal yang kontradiksi di mana ia menganggap bahwa 

kumpulan data pada soal nomer 3 tidak memiliki modus dengan alasan kedua nilai muncul sama 

banyaknya. Padahal, nilai pada kumpulan data tersebut juga memiliki frekuensi yang tertinggi 

dan terendah pada saat yang bersamaan. Berdasarkan wawancara tersebut, kita dapat 

menyimpulkan bahwa subjek HA menganggap bahwa modus ada jika hanya muncul satu 

elemen data. 

Selanjutnya ialah soal 3 di mana kumpulan data ini tidak memiliki modus. Salah satu 

jawaban subjek, yakni subjek IPS dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Gambar 3 Jawaban Mahasiswa pada Soal 3 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa subjek IPS berpikir bahwa ketika terdapat hanya 
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terdapat dua elemen data dan kedua elemen tersebut memiliki frekuensi yang sama maka kedua 

nilai tersebutlah yang menjadi modus. Lebih lanjut, kutipan wawancara pada Tabel 5 berikut 

menunjukkan kesalahan empat subjek (IPS, RA, ZJW, dan BD) dalam menentukan modus dari 

kumpulan data di soal nomer 3. 

Tabel 5 Kutipan Wawancara 

Wawancara dengan IPS Wawancara dengan RA 

Pewawancara: pada nomer 3, mengapa anda 

mengatakan bahwa modusnya ialah 46 dan 47 

IPS: karena modus merupakan nilai dengan frekuensi 

tertinggi dan kedua nilai tersebut memiliki frekuensi 

yang sama. 

Pewawancara: jadi nilai mana yang memiliki 

frekuensi tertinggi? 

IPS: 46 dan 47. Mereka memiliki frekuensi tertinggi 

dan frekuensi mereka sama. 

Pewawancara: bagaimana dengan frekuensi 

terendah? 

IPS: keduanya …. yah …. Dalam pendapat saya 

tidak terdapat nilai dengan frekuensi tertinggi dan 

nilai dengan frekuensi terendah 

Pewawancara: jadi apa definisi dari modus? 

IPS: yah…, benar juga, jadi kedua nilai tersebut ialah 

nilai yang paling sering muncul dan yang paling 

sedikit muncul 

Pewawancara: apakah mungkin seperti itu? 

IPS: yah, contohnya pada kumpulan data ini 

Pewawancara: pada nomer 3, kau 

mengatakan bahwa modusnya ialah 46 dna 47. 

Apa definisi dari modus? 

RA: nilai yang paling sering muncul dalam 

kumpulan data 

Pewawancara: jadi di nomer 3 nilai mana 

yang paling sering muncul? 

RA: 46 dan 47 

Pewawancara: bagaimana dengan yang 

paling sedikit munculnya? 

RA: hmmm benar juga, mereka sama 

Pewawancara: 46 dan 47? 

RA: oh tidak, nilai yang tidak muncul 

Pewawancara: dalam suatu kumpulan data, 

dapatkah suatu nilai memiliki frekuensi 

tertinggi dan terendah secara bersamaan? 

RA: berdasarkan nomer 3, hal tersebut 

mungkin 

Wawancara dengan ZJW Wawancara dengan BD 

Pewawancara: pada nomer 3, mengapa modusnya 

ialah 46 dan 47? 

ZJW: karena modus merupakan yang paling sering 

muncul dan dalam data hanya terdapat dua nilai yaitu 

46 dan 47 dan mereka memiliki frekuensi yang sama 

Pewawancara: tapi mengapa kumpulan data pada 

nomer 2 dan 4 tidak memiliki modus? 

ZJW: karena hanya terdapat satu nilai data sehinga 

modus tidak bisa ditentukan jadi tidak ada modus. 

Jika terdapat lebih dari satu nilai yang muncul, 

modus dapat ditentukan. 

Pewawancara: jadi di nomer 3, yang manakah yang 

memiliki frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah? 

ZJW: yah sebenarnya saya juga cukup bingung 

karena mereka memiliki frekuensi yang sama, 

mungkin keduanya merupakan nilai dengan frekuensi 

tertinggi dan terendah. Soal seperti ini jarang 

diberikan kepada kita. 

Pewawancara: pada nomer 3, mengapa anda 

mengatakan bahwa 46 dan 47 adalah 

modusnya? 

BD: karena mereka sering muncul dan dari 

definisi modus, modus ialah nilai yang paling 

sering muncul atau nilai dengan frekuensi 

tertinggi. 

Pewawancara: jadi nilai mana yang memiliki 

frekuensi terendah? 

BD: tidak terdapat nilai semacam itu dan yang 

tertinggi karena datanya seimbang.  

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketiga subjek  (IPS, RA, and ZJW) berpikir bahwa 

ketika terdapat lebih dari satu nilai pada kumpulan data maka modusnya ada meskipun jika 

frekuensinya sama. Mereka menganggap suatu nilai tertentu dapat menjadi nilai dengan 

frekuensi tertinggi dan terendah pada saat yang sama dengan mengatakan bahwa contoh 

kumpulan data tersebut ada pada soal nomer 3. Pada kasus subjek BD, subjek pada awalnya 

menjawab bahwa nilai dengan frekuensi tertinggi ialah 46 dan 47 kemudian merevisi 

pernyataannya dengan mengatakan bahwa tidak terdapat nilai dengan frekuensi tertinggi dan 

terendah karena datanya seimbang. Hal serupa juga dikemukakan oleh subjek IPS di mana ia 
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sempat mengatakan bahwa tidak ada nilai yang memiliki frekuensi tertinggi dan terendah pada 

saat yang bersamaan namun subjek mengubah pernyataannya kembali ketika ditanyakan terkait 

definisi dari modus. 

Hal menarik lain yang ditemukan ialah terkait jawaban oleh subjek ZJW dan RA. Subjek 

ZJW dengan jelas mengatakan kebingungannya. Ia bahkan menjelaskan bahwa soal semacam 

ini jarang diberikan kepada mahasiswa. Selain itu, terdapat pula subjek RA yang menjelaskan 

bahwa datum dengan frekuensi terendah ialah nilai yang tidak muncul. Hal ini tentu saja 

bertentangan dengan definisi data itu sendiri yang merupakan informasi. Jika nilai tersebut tidak 

muncul pada hasil pengamatan hal ini berarti tidak terdapat informasi dan nilai tersebut bukan 

merupakan data terkait pengamatan itu.  

Selanjutnya ialah soal 4 di mana kumpulan data ini tidak memiliki modus. Salah satu 

jawaban subjek, yakni subjek TI dapat dilihat sebagai berikut. 

 
Gambar 4 Jawaban Mahasiswa pada Soal 4 

Gambar 4 menunjukkan bahwa subjek TI berpikir bahwa modus dari kumpulan data 

tersebut ialah 91 karena semua nilai yang muncul ialah 91. Wawancara dengan TI dan subjek 

lain hal yang lebih banyak mengenai kesalahan para subjek untuk menentukan modus dari data 

tunggal. Kutipan dari wawancara dengan subjek TI, RA, AJ, dan SF yang menunjukkan hal 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6 Kutipan Wawancara 

Wawancara dengan TI Wawancara dengan RA 

Pewawancara: pada nomer 4, mengapa anda 

mengatkan bahwa modusnya ialah 91? 

TI: karena dia muncul lima kali 

Pewawancara: jadi nilai mana yang memiliki 

frekuensi tertinggi? 

TI: 91 

Pewawancara: bagaimana dengan yang terendah? 

TI: tidak ada … tunggu, kumpulan data ini bisa jadi 

tidak memiliki modus … oh saya tidak tahu lagi. 

Pewawancara: baik, anda mengatakan bahwa modus 

ada dalam nomer 4 karena bilangannya muncul 

sebanyak 5 kali tapi ketika nilainya hanya muncul 

sekali seperti di nomer 2 maka tidak ada modus, 

mengapa demikian? 

TI: itu karena banyaknya sampel tidak bisa satu. 

Pewawancara: anda mengatakan bahwa pada 

soal nomer 2 kumpulan data tidak memiliki 

modus namun pada nomer 4 modusnya ialah 

91 yang muncul 5 kali. Apakah frekuensi 

harus lebih dari satu? 

RA: yah, iya, pada nomer 2, kumpulan data 

tidak memiliki modus karena pengamatan 

tidak menghasilkan hanya satu nilai. 

Wawancara dengan AJ Wawancara dengan SF: 

Pewawancara: pada nomer 2 anda mengatakan 

bahwa tidak terdapat modus sedangkan pada nomer 4 

anda mengatakan bahwa modusnya adalah 91, 

mengapa demikian? 

AJ: yah karena frekuensinya 1 pada nomer 2 namun 

pada nomer 5 frekuensinya 5 

Pewawancara: nilai mana yang memiliki frekuensi 

terendah? 

AJ: tidak ada karena hanya terdapat satu bilangan. 

Pewawancara: dapatkah kau menjelaskan 

mengapa modus dari kumpulan data di nomer 

5 ialah bilangan tersebut? 

SF: saya juga bingung apakah tidak terdapat 

modus atau modusnya bilangan tersebut tapi 

yah saya pikir modusnya ada karena hanya 

terdapat satu bilangan dan nilainya paling 

sering muncul dan semua data yang muncul 

ialah bilangan tersebut. 

Pewawancara: tapi di nomer 2 juga hanya 

terdapat satu bilangan. 

SF: oh iya, tapi bilangannya tidak banyak, 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

88



 

Wawancara dengan TI Wawancara dengan RA 

hanya muncul sekali 

Pewawancara: jadi nilainya harus muncul 

lebih dari satu kali agar modusnya ada? 

SF: ya, harus muncul lebih dari satu kali, … 

tunggu, apakah seperti itu? modus merupakan 

yang paling sering muncul tapi pada nomer 2 

bilangannya hanya muncul satu kali 

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek TI, RA, AJ, dan SF 

menganggap bahwa modus ada ketika nilai yang muncul lebih dari satu kali meskipun elemen 

datanya hanya satu. Sebagai tambahan, subjek TI dan AJ berpikir bahwa dalam suatu kumpulan 

data, haruslah terdapat nilai dengan frekuensi tertinggi, tetapi tidak dengan frekuensi terendah. 

Selain itu, SF dalam hal ini secara jelas mengungkapkan kebingungannya dengan soal yang 

diberikan. RA pun menjelaskan hal yang menarik di mana ia mengatakan bahwa pengamatan 

tidak hanya menghasilkan satu nilai. 

Secara umum, soal pada nomer 2 (satu datum dengan frekuensi satu), 3 (dua datum 

dengan frekuensi yang sama yaitu empat), dan 4 (satu datum dengan frekuensi lima) merupakan 

contoh kumpulan data di mana mahasiswa calon guru sering mengalami kesalahan. Selain itu, 

ketika subjek diminta untuk menentukan nilai mana yang memiliki frekuensi tertinggi dan 

terendah dalam kumpulan data, banyak mahasiswa calon guru yang kebingungan dan 

mengalami kesalahan. Terdapat tiga pendapat terkait frekuensi elemen data yang ditemukan 

dalam penelitian ini yaitu: (1) subjek menganggap bahwa suatu nilai dapat menjadi nilai dengan 

frekuensi tertinggi dan terendah di saat yang bersamaa; (2) subjek yang berpikir bahwa tidak 

ada nilai dengan frekuensi terendah; dan (3) subjek yang menganggap bahwa tidak ada nilai 

dengan frekuensi tertinggi dan terendah. 

Banyak subjek yang tidak memahami istilah “paling” dalam definisi modus. ”Paling” 

merupakan sebuah quantifier di mana pada definisi modus, nilai yang menjadi modus 

merupakan nilai dengan frekuensi tertinggi yang berarti nilai yang tidak menjadi modus 

frekuensinya haruslah lebih rendah dari nilai yang menjadi modus. Secara umum, kardinalitas 

dari nilai yang menjadi “paling” haruslah lebih dari yang tidak menjadi “paling” (Hackl, 2009). 

Temuan ini berkontradiksi dengan penelitian oleh Sullivan, Bale, & Barner (2018) yang 

mengemukakan bahwa orang dewasa seharusnya telah dapat membedakan hampir seluruh 

quantifier yang ada termasuk “paling”. Kesalahan ini menurut Brodie (2009) disebut Basic 

Error atau kesalahan dasar yang merupakan kesalahan yang tidak diekspektasikan muncul pada 

tingkatan tertentu. 

Terkait perspektif kesalahan konstruksi konsep, hal yang ditemukan dalam studi ini 

termasuk dalam mis-logical construction. Kesalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya 

pemahaman dalam kondisi-kondisi yang diperlukan pernyataan tertentu agar bernilai benar 

(Subanji, 2015). Pernyataan yang dimaksud dalam hal ini ialah terkait definisi dari modus dan 

beberapa kondisi perlu dijelaskan lebih lanjut terkait situasi di mana kumpulan data memiliki 

modus. Kondisi tersebut ialah: (1) elemen data harus lebih dari satu; dan (2) terdapat elemen 

data yang frekuensinya lebih tinggi dari elemen data yang lain (Amiruzzaman, 2016). 

Selain itu, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa terdapat ambiguitas yang 

disebut definitional ambiguity. Ambiguitas ini terjadi ketika seseorang memiliki beberapa 

interpretasi terkait istilah matematis (Foster, 2011). Istilah “paling” merupakan istilah matematis 

yang dalam penelitian ini diartikan berbeda oleh beberapa subjek. 

Selama proses wawancara, terdapat dua subjek yang sebenarnya hampir memahami 

keseluruhan makna dari konsep modus dalam data tunggal. Mereka adalah subjek SYD dan 

YSN. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa nilai modus itu bisa tidak tunggal dan kumpulan 

data dengan modus lebih dari satu itu ada. Bahkan, subjek YSN sempat menyebutkan terkait 

kumpulan data yang disebut bimodal dan multimodal meskipun ia tetap menyebutkan bahwa 

kumpulan data tersebut tetaplah tidak memiliki modus. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Terdapat tiga kumpulan data di mana mahasiswa seringkali mengalami kesalahan dalam 

menentukan modusnya. Pertama ialah subjek yang berpikir bahwa ketika terdapat hanya satu 

nilai atau elemen data dengan frekuensi lebih dari satu maka modusnya ada. Kedua ialah subjek 

yang menganggap bahwa modus ada ketika terdapat lebih dari satu elemen data meskipun 

seluruh elemen data memiliki frekuensi yang sama. Terakhir ialah ketika hanya terdapat satu 

elemen data dan berapapun frekuensinya, maka modus dari kumpulan data tersebut ada. Secara 

umum, kesalahan yang dialami subjek ialah kurangnya pemahaman yang utuh akan konsep 

modus. masih terdapat yang menganggap bahwa modus itu tunggal dan tidak memahami makna 

dari “paling” atau “ter” dalam definisi modus sebagai suatu quantifier. 

Lebih lanjut, perlu adanya penelitian yang membahas situasi-situasi lain yang jarang 

dihadapi baik mahasiswa sebagai calon guru, guru, maupun siswa di mana mereka mengalami 

kesalahan atau kesulitan pada topik lain di matematika. Terakhir, penelitian dalam skala yang 

lebih besar atau yang membahas konsep modus pada data berkelompok serta yang meninjau 

dari perspektif lain seperti pengetahuan siswa atau gaya kognitif mereka juga disarankan. 
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Abstrak 

 
Budaya yang terdapat dalam masyarakat tidak lepas dari konsep-konsep 

matematika. Konsep matematika yang terdapat dalam budaya tersebut dikenal 

dengan istilah etnomatematika. Etnomatematika adalah matematika yang dipraktikan 

dalam suatu kelompok budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (a) 

mendeskripsikan budaya kerajinan tangan anyaman enceng gondok dengan konsep 

matematika sekolah dasar, yaitu geometri pada segi banyak, (b) Memanfatkan atau 

menerapkan proses pembuatan anyaman eceng gondok sebagai sumber belajar di 

kelas. Data penelitian diperoleh dari hasil studi pustaka, observasi, wawancara, 

dokumentasi. Obyek penelitian ini adalah kerajinan tangan anyaman enceng gondok 

yang dilakukan di Desa Tunjungan, Caturharjo, Pandak, Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriprif, di 

mana hasil penelitian berupa deskripsi tertulis. Konsep matematika yang terdapat 

dalam kerajinan tangan anyaman enceng gondok, yaitu geometri dengan prinsip 

teselasi atau pengubinan. Prinsip teselasi atau pengubinan pada kerajinan tangan 

anyaman enceng gondok dapat terlihat dari hasil produksi kerajinannya diantaranya 

keranjang, tas, kursi, meja, bantal, dan lain sebagainya.  

Kata kunci:Etnomatematika, Implementasi Geometri, Enceng Gondok, Matematika, 

Teselasi 

PENDAHULUAN 

Anton dan Abbas (2005) enceng gondok bagi sebagian orang dianggap sebagai tanaman 

yang mengganggu. Karena beberapa masyarakat menilai enceng gondok merupakan gulma yang 

dapat merusak lingkungan perairan, hal tersebut disebabkan oleh masa tumbuh enceng gondok 

yang begitu cepat. Akan tetapi, tumbuhan enceng gondok tersebut tidak dapat dihilangkan 

secara begitu saja, karena akan selalu tumbuh di daerah perairan. Untuk mengatasi jumlah 

pertumbuhan tumbuhan enceng gondok yang cepat, warga sekitar membuat tumbuhan enceng 

gondok tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan menciptakan lapangan pekerjaan baru 

di daerah tersebut yaitu sebagai pengrajin tangan. Kerajinan tangan yang dapat dihasilkan dari 

tumbuhan enceng gondok adalah kerajinan tangan seperti tas, kursi, kandang hewan, dan 

lainnya.  

Proses pembuatan kerajinan enceng gondok diantara lain adalah memilih tumbuhan 

enceng gondok yang memiliki kualitas terbaik. Setelah memilih tumbuhan enceng gondok 

dengan kualitas terbaik, kemudian pisahkan daun enceng gondok dengan batangnya. 

Selanjutnya, enceng gondok tersebut dicuci bersih dan dijemur selama berhari-hari hingga 

tumbuhan enceng gondok tersebut menjadi benar-benar kering. Ketika enceng gondok tersebut 

sudah sangat kering, batang dari enceng gondok dapat dibuat menjadi beberapa lilitan kecil 

maupun sedang. Lalu, dari berbagai jenis lilitan tersebut dapat dibentuk pola dengan cara 

mengkombinasikan beberapa lilitan batang enceng gondok untuk membentuk suatu hasil karya 

tertentu. Tahap terakhir yang dilakukan adalah pemberian warna agar kerajinan tangan enceng 
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gondok tersebut terlihat sangat menarik.  

Etnomatematika pada kerajinan tangan anyaman Enceng Gondok dapat terlihat dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar kelas VI yaitu membuat seni kriya mengayam dengan bermacam 

pola segi banyak. Kreasi yang terbentuk dari pola anyaman tersebut disebut pengubinan atau 

teselasi. Teselasi atau yang biasanya disebut pengubinan merupakan penyusunan daerah-daerah 

segibanyak yang sisi-sisinya berimpit sehingga menutup bidang secara sempurna (tidak ada 

bagian yang tidak tertutup).  

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didekati secara induktif, dengan proses 

penalaran mengikuti jalan melalui observasi atau pengamatan untuk menjadi landasan dari 

rumusan teori hipotesis dan intrepretasi. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitan 

kualitatif deskriptif dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis. Obyek penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah kerajinan tangan anyaman Enceng Gondok yang 

terdapat di Desa Tunjungan, Caturharjo, Pandak,  Bantul , Daerah Istimewa Yogyakarta. Data 

penelitian yang diperoleh berupa hasil observasi langsung di lapangan, wawancara kepada 

pemilik usaha, dan dokumentasi produk kerajinan tangan yang dihasilkan serta kajian pustaka 

melalui literasi dari sumber-sumber tertulis dan bersifat ilmiah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keberadaan kerajinan anyaman enceng gondok  

Kerajinan menurut Kadjim (2011: 10) adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan 

suatu karya dengan melakukan usaha secara terus menerus dengan semangat ketekunan, 

kecekatan, kegigihan, berdedikasi tinggi serta berdaya maju yang luas. Kerajinan yang unik 

dapat dihasilkan dari proses pembuatan yang manual, yaitu dengan menggunakan tangan 

manusia secara langsung. Salah satu kreativitas yang terbentuk adalah kerajinan tangan 

anyaman enceng gondok dilakukan oleh warga desa Tunjungan, Caturharjo, Pandak,  Bantul 

, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemilik usaha bernama Bapak Ginardi. Usaha 

kerajinan tangan anyaman enceng gondok telah dirintis sejak tahun 2000 hingga sekarang. 

Usaha tersebut terbentuk karena dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, 

yang mengakibatkan sedikitnya lapangan pekerjaan pada saat itu. Sebelum memiliki usaha 

sendiri, pemilik usaha bekerja menjadi karyawan pengrajin anyaman enceng gondok milik 

saudaranya. Letak daerah tempat usaha berada di dekat Pantai Selatan sehingga hal tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk penjemuran tanaman enceng gondok sebelum proses 

penganyaman. Sehingga dengan adanya usaha tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi 

warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

Proses pengerjaan kerajinan enceng gondok ini membutuhkan ketrampilan 

mengayam, melipat dan merangkai batang enceng gondok yang telah dijemur sebelumnya. 

Barang yang dihasilkannya pun sangat bervariasi mulai dari tas, keranjang laundry, bantal, 

kursi, box, karpet, alas piring dan lain sebagainya. Proses pembuatan kerajinan tangan 

enceng gondok ini melalui beberapa tahap yaitu:  

a. Tahap pemilihan bahan baku.  

Tahap awal yang dilalui yaitu pemilihan bahan baku, bahan baku yang diperlukan 

berupa batang tanaman enceng gondok yang didatangkan dari Ambarawa dan Demak. ahan 

baku yang diperoleh dari luar daerah Bantul ini dilakukan karena jika mengandalkan 

tanaman enceng gondok yang terdapat di daerah sekitar tidak akan mencukupi pesanan 

customer. Terdapat 2 bahan baku yang ditawarkan yakni batang enceng gondok yang telah 

kering dengan harga Rp 6.000,00/kg dan batang enceng gondok basah dengan harga Rp 

1.500,00/kg. Melihat harga yang cukup jauh dan kemudahan yang diperoleh dalam 
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memproduksi, pemilik usaha kerajinan tersebut memilih membeli bahan baku yang kering 

dengan alasan lebih praktis dan efisien dalam proses produksi karena tidak memakan waktu 

yang begitu lama.  

b. Tahap mengayam  

Tahap kedua yaitu mengayam. Namun, sebelum proses mengayam dimulai batang 

enceng gondok yang kering tersebut dipipihkan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam 

proses mengayam. Setelah dipipihkan barulah proses anyaman daoat dilakukan sesuai 

dengan pola bentuk barang yang akan dihasilkan. Anyaman dilakukan dari dasarannya 

terlebih dahulu, jika dasaran sudah selesai dianyam proses mengayam dilanjutkan untuk 

bagian pinggirannya. Kemudian setelah semua selesai dianyam, hasil anyaman dibentuk 

sesuai dengan barang yang akan dihasilkan dengan direkatkan menggunakan lem fox.  

c. Tahap finishing  

Memasuki tahap ketiga yaitu finishing. Dalam tahap ini, dilakukan proses 

pengeringan dan pembersihan sebelum barang produksi diperjualbelikan di pasaran. Tahap 

finishing dilakukan dengan menjemur hasil anyaman tersebut sampai kering kemudian 

diangkat dan  dibersihkan  dengan larutan H2O2 dan HCl yang dicampur dengan air  sebagai 

langkah untuk mengantisipasi anti jamur kemudian di jemur kembali. Setelah kering, 

dilakukan tahap melamin yaitu mengoleskan tiner pada hasil anyaman supaya terlihat 

mengkilap lalu dijemur sampai kering dan barang siap untuk diperjualbelikan.  

Keberadaan kerajinan enceng gondok ini mampu memberikan pendapatan yang 

cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasalnya, dari hasil produksi kerajinan ini 

dapat dinilai dengan harga jual mulai dari Rp 55.000,00  untuk hasil yang biasa. Sedangkan 

untuk harga jual dari Rp 80.000,00 berlaku bagi hasil produksi yang telah dimodifikasi 

dengan kain furing. Tinggi rendahnya harga juga dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran 

barang produksi hasil kerajinan, semakin memiliki tingkat kerumitan yang tinggi maka 

semakin tinggi pula harga jual di pasarannya.  

2. Etnomatematika dalam anyaman enceng gondok  

Menurut  Barta dan Shockey (2006:79) “Ethnomatematics in the elementary classroom 

is where the teacher and the students value cultures, and cultures are linked to curriculum”. 

Etnomatematika adalah gambaran yang kompleks dan dapat berubah-ubah dari pengaruh 

pengaplikasian matematika. Seperti pada penjelasan diatas, mengayam adalah salah satu 

bentuk seni kriya yang telah ada sejak dahulu. Pola anyaman yang dihasilkan pada setiap 

hasil produksi memiliki kaitannya dengan bidang ilmu seperti matematika yang mana kaitan 

antara budaya yang dihasilkan dengan ilmu matematika biasa disebut dengan 

etnomatematika. Dalam hal ini, pola anyaman yang terbentuk pada kerajinan tangan enceng 

gondok merupakan teselasi atau pengubinan. “A tessellation is a special type of pattern that 

consists if geometric figures that fit without gaps or overlaps to cover the plane” (O’Daffer, 

2008:676). Kutipan tersebut bermaksud teselasi merupakan suatu pola tertentu yang terdiri 

dari bangun-bangun geometri dengan disusun tanpa jarak atau tumpang tindih dalam suatu 

bidang datar. Ketika mempelajari mengenai teselasi, maka terdapat konsep lain yang 

dipelajari yaitu kekongruenan, transformasi, dan sudut. Teselasi terbagi menjadi tiga,yaitu:  

a. Teselasi Reguler 

“Such a tesselatiom, made up of congruent regular polygons of one type, all meeting to 

edge and vertex is called a regular tessellation” (O’Daffer,2008:677). Teselasi bidang 

datar terbentuk dari polygon yang kongruen antar satu sama lain dan saling bertemu di 

setiap pangkalnya ataupun puncaknya. Contohnya adalah: 
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Tesselasi dengan segitiga 

 

Tesselasi dengan persegi 

 

Tesselasi dengan segienam beraturan 

 

 

b. Teselasi Semireguler 

“A tessellation formed by two or more regular polygons with the arrangement of 

polygons at each vertex the same is called a semiregular tessellation” 

(O’Daffer,2008:677). Teselasi yang terbentuk oleh dua atau lebih polygon yang 

beraturan dan setiap ujung atau puncaknya saling bertemu. Contohnya adalah: 

 

 

c. Teselasi yang Teratur 

“A demi regular tessellation is a tessellations of regular polygons that has exactly two 

or three different polygon arrangements about its vertices” (O’Daffer,2008:677). 

Teselasi yang beraturan memiliki tepat dua atau tiga susunan polygon yang berbeda dan 

bentuk polanya teratur rapi. Contohnya adalah: 

 

 

Adapun pola yang ditemukan pada kerajinan anyaman di Bantul adalah sebagai berikut: 
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a. Pola motif persegi 

  

Gambar a 

Bentuk anyaman dasaran 

Gambar b 

Bentuk anyaman pinggiran 

 

Pada gambar a bentuk anyaman dasaran keranjang kecil tersebut jika diperhatikan pola 

yang dihasilkan membentuk bangun datar berupa persegi. Pola teselasi pada produk 

keranjang kecil tersebut nampak antara persegi satu dengan yang lainnya tidak memiliki 

jarak atau pemisahnya. Jenis teselasi yang terbentuk adalah teselasi regular dengan pola 

persegi. Jumlah sudut yang terbentuk pada pada pola persegi itu besarnya adalah 360°, 
dengan empat sudut yang sama besar yaitu 90°.  

 

 

  

Bentuk anyaman dasaran  Gambar geometri yang terbentuk 

 

 Sedangkan motif pada pinggirannya, jika diperhatikan membentuk satu bangun 

datar oval atau biasa disebut elips. Besar sudut yang terbentuk dari pola elips tersebut 

adalah 360°, serta jenis teselasi yang terbentuk adalah teselasi regular. Pada motif pinggiran 

ini juga ditemukan konsep geometri transformasi yaitu pencerminan. 

 

 

 

 

Bentuk anyaman dasaran  Gambar geometri yang 

terbentuk 

 

Gambar bentuk anyaman dasar di atas dapat dipandang sebagai refleksi atau 

pencerminan bentuk dasar. Hasil pencerminannya seperti pada gambar geometri yang 
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terbentuk di atas. Motif bentuk tersebut merupakan jenis motif kipas karena bentuk dua 

buah oval yang merupakan hasil cerminannya menyerupai kipas terbuka.  

 

b. Pola motif kacang-kacangan  

 

Motif kacang-kacangan 

 

Motif kacang-kacangan pada kerajinan anyaman ini membentuk bangun geometri 

utama yaitu oval atau dalam matematika disebut sebagai “elips”. Besar sudut yang terbentuk 

dari pola elips tersebut adalah 360°, serta jenis teselasi yang terbentuk adalah teselasi 

regular. 

 

  

Bentuk anyaman dasaran  Gambar geometri yang 

terbentuk 

 

c. Pola motif lingkaran 

 
        Motif lingkaran 

Pola kerajinan anyaman ini membentuk pola melingkar menyerupai bentuk geometri 

lingkaran. Besar sudut yang terbentuk dari pola melingkar tersebut adalah 360°, serta jenis 

teselasi yang terbentuk adalah teselasi regular. 
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Bentuk anyaman dasaran  Gambar geometri yang 

terbentuk 

 

3. Pemanfaatan Etnomatematika Anyaman Enceng Gondok dalam Pembelajaran Matematika 

Sekolah Dasar.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa karya kerajinan anyaman 

enceng gondok dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran matematika oleh guru. 

Terutama sebagai media dalam pembelajaran khususnya pada materi geometri segi banyak 

beraturan dan tidak beraturan. Dalam silabus matematika sekolah dasar terdapat beberapa 

kompetensi dasar yang mempelajari mengenai geometri yang berkaitan dengan anyaman 

enceng gondok, berikut materi yang terdapat dalam kompetensi dasarnya:  
Kelas Materi  

1 

3.7 Mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola 

pengubinan 

4.7  Menyusun bangun-bangun datar untuk membentuk pola pengubinan 

3 

3.11 Menjelaskan jenis sudut dan besar sudut bangun datar yang 

terbentuk 

4.11 Mengidentifikasi jenis sudut dan besar sudut bangun datar yang 

terbentuk 

3.12 Menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang 

dimiliki 

4.12 Mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat 

yang dimiliki 

4 

3.8  Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan dan tidak beraturan  

4.8  Mengidentifikasi segibanyak berarturan dan tidak beraturan 

3.9  Menjelaskan dan menentukan luas dan keliling dari persegi, persegi 

panjang, segitiga, dan lingkaran  

4.9  Menyelesaikan masalah mengenai luas dan keliling dari persegi, 

persegi panjang, segitiga, dan lingkaran 

 

Beberapa hasil kerajinan anyaman enceng gondok tersebut, mengandung prinsip 

teselasi atau pengubinan. Pada prinsip teselasi tersebut juga mengandung bentuk bangun-

bangun geometri yang kemudian dilakukan perulangan hingga menjadi sebuah hasil 

anyaman. Bangun geomteri yang dihasilkan pada kerajinan enceng gondok tersebut dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dengan bantuan lembar kerja siswa di minta 

untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun geometri apasaja yang ada pada setiap hasil 

kerajinan. Selain itu siswa diminta mengidentifikasi unsur-unsur bangun apa saja yang ada 

pada bangun geometri yang ditemukan pada hasil kerajinan seperti jumlah sudut. Besar 

sudut, dan banyaknya bangun geometri yang terbentuk.  
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KESIMPULAN  

Teselasi atau yang biasanya disebut pengubinan merupakan penyusunan daerah-daerah 

segibanyak yang sisi-sisinya berimpit sehingga menutup bidang secara sempurna (tidak ada 

bagian yang tidak tertutup). Etnomatematika yang terdapat pada kerajinan anyaman enceng 

gondok adalah adanya penggunaan prinsip teselasi atau pengubinan pada pola anyaman. Bangun 

geometri yang terbentuk dari teselasi tersebut antara lain persegi, lingkaran, dan elips, serta 

terdapat unsur geometri transformasi yaitu berupa refleksi. Kerajinan anyaman enceng gondok 

ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa sekolah dasar dalam menggambarkan 

secara abstrak bentuk geometri dari kerajinan anyaman tersebut, serta menambah wawasan 

siswa mengenai kerajinan tangan dan terdapatnya konsep matematika di dalamnya.  

SARAN  

1. Bagi guru matematika, menggunakan kebudayaan dalam membantu siswa mempelajari 

konsep matematika, agar siswa menjadi lebih paham terhadap matematika. 

2. Bagi para pembaca, dapat menyempurnakan penelitian terkait etnomatematika pada 

kerajinan anyaman enceng gondok. 

 

DAFTAR RUJUKAN  

Barta, J. & Shockey, T.(2006). The mathematical ways of an aboriginal people: The Northem 

Ute. Journal of mathematica and culyure, 1(1), 79-89 

Gerbono, Anton dan Abbas Siregar Djarijah. (2005). Kerajinan Enceng Gondok. 

Yogyakarta:Kanisius. 

Kadjim. 2011. Kerajinan Tangan dan Kesenian. Semarang: Adiswara. 

O’Daffer, Phares G. 2008. Mathematics for Elementary School Teachers. Fourth Edition. 

Pearson Education. 

 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

99



REPRESENTASI ETNOMATEMATIKA DALAM BINGKAI  

POLA DAN MOTIF PRODUK BUDAYA  

BATIK SATRIO MANAH KHAS TULUNGAGUNG 
 

Nur Fadilatul Ilmiyah1), Bryan Triatmoko2), Mohammad Jauhar Nahru3), 

Hidayatus Sholikhah4)   
1,2,3,4) Institut Agama Islam Negeri Kediri 

Email: nur.fadilatul.ilmiyah@iainkediri.ac.id 

 

Abstrak 

 
Eksistensi batik sebagai warisan budaya unggul dari Indonesia telah diakui 

secara legal formal hingga di kancah internasional. Keberlangsungan akan eksistensi 

batik diharapkan tidak hanya terbatas pada teknik dan konsepnya saja melainkan 

juga wujud fisiknya sebagai identitas kultural bangsa. Permasalahan muncul ketika 

kecanggihan teknologi di era revolusi industri 4.0 menggeser segala aspek 

kehidupan dan pola pikir masyarakat sehingga nilai-nilai luhur dari kearifan lokal 

tidak dijadikan prioritas utama dalam memberikan penghargaan pada produk 

budaya. Eksistensi batik akan memudar seiring dengan rendahnya tingkat kesadaran 

masyarakat untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. Salah satu 

upaya dalam menanggulangi pengikisan nilai dan penghargaan terhadap produk 

budaya adalah dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya bangsa dalam media 

dan perangkat pembelajaran baik di jenjang sekolah maupun universitas. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji etnomatematika yang terdapat dalam motif Batik Satrio 

Manah Khas Tulungagung dan mengelompokkannya ke dalam suatu wallpaper 

group. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian kualitatif. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, studi 

literatur dan dokumentasi dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data yang 

diambil berupa 23 buah sampel motif Batik Satrio Manah yang ada di UD. Satrio 

Manah Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

motif-motif berpola di dalam Batik Satrio Manah khas Tulungagung yang kemudian 

dikelompokkan ke dalam wallpaper group p2, p4m, p4g, pmm, pm dan p1.      

 

Kata kunci: Etnomatematika, Motif Batik, Satrio Manah, Tulungagung, Wallpaper 

Group 
 

PENDAHULUAN 

Terma ‘batik’ berasal dari Bahasa Jawa, yaitu ‘amba’ dan ‘nitik’. ‘Amba’ memiliki arti 

menulis sedangkan ‘nitik’ berarti titik (Lusianti & Rani, 2012). Batik merupakan salah satu 

produk budaya unggul dari Indonesia yang mampu bertahan dalam rangkaian perjalanan 

akulturasi (Nurcahyanti & Sachari, 2019). Eksistensi batik telah diakui secara legal formal 

hingga di kancah internasional sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of 

humanity (Amalia, dkk., 2013). Batik Indonesia terkenal bukan hanya karena proses 

pembuatannya yang unik melainkan juga pada beragam motifnya yang merepresentasikan 

lingkungan serta filosofi kehidupan masyarakat (Prasetyo, 2016). Beragamnya corak batik di 

Indonesia dipengaruhi oleh kekayaan Indonesia akan khazanah budaya.  

Salah satu dari sekian banyak batik khas Indonesia adalah Batik Tulungagung yang 

pesona keindahannya terletak pada kreatifitas pengrajin dalam memadukan warna sehingga 

dihasilkan variasi warna batik yang berbeda-beda (Chusna, 2009). Warna batik yang pada 

awalnya didominasi oleh cokelat atau hitam kini mulai bertransformasi menjadi kombinasi dari 

warna-warna yang lebih cerah. Modifikasi dari kombinasi warna ini turut berperan dalam 
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menggeser fungsi batik yang pada awalnya hanya dimanfaatkan sebagai jarit. Motif Batik 

Tulungagung pun turut berkembang menyertai pangsa pasar dan kebutuhan konsumen.  

Sentra industri Batik Tulungagung terletak di beberapa wilayah, seperti Kecamatan 

Kauman dengan Batik Baronggung, Batik Sinar Bintang, dan Batik Gajah Mada, Kecamatan 

Kedungwaru dengan Batik Majan dan Batik Satrio Manah, serta Kecamatan Sendang dengan 

Batik Makmur (Chusna, 2009). Selain itu terdapat pula Batik Kalangbret atau Batik Kambretan 

yang berkembang pesat di wilayah Kalangbret, Kecamatan Kauman. Motif batik ini bervariasi 

dan sebagian besar berupa hasil penggabungan karakter khas Batik Tulungagung dengan 

karakter batik di daerah yang lain (Pemerintah Desa Kalangbret, 2017). Beberapa hal yang telah 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan industri Batik 

Tulungagung diantaranya adalah dengan membentuk paguyuban pengrajin batik, aktif 

mengikutsertakan batik dalam kegiatan pameran, mencarikan pemodal serta menjadikan batik 

sebagai oleh-oleh khas bagi tamu resmi, undangan maupun wisatawan asing (Chusna, 2009). 

Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kecepatan, kemudahan, inovasi dan 

keterbaruan berbasis digital terjadi secara global. Kecanggihan teknologi di era ini mampu 

menggeser segala aspek kehidupan dan pola pikir masyarakat sehingga nilai-nilai luhur dari 

kearifan lokal tidak dijadikan sebagai prioritas utama dalam memberikan penghargaan pada 

produk budaya seperti batik.   

Pamor produk budaya akan meredup seiring dengan rendahnya tingkat kesadaran 

masyarakat untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. Berapa hal eksternal yang 

menjadi penyebab berhentinya regenerasi budaya membatik antara lain karena sedikitnya minat 

untuk mempelajari batik secara lebih mendalam, masuknya budaya asing tanpa adanya filter, 

disrupsi teknologi digital yang semakin canggih serta peralihan modal dari usaha batik ke 

bidang lain yang lebih prospektif (Nurcahyanti & Sachari, 2019). Berhentinya siklus regenerasi 

pada budaya membatik akan memberikan dampak pada memudarnya eksistensi batik di 

Indonesia. Keberlanjutan budaya membatik di tengah disrupsi era revolusi industri 4.0 

merupakan permasalahan penting yang harus dipikirkan dan dicari jalan keluarnya bersama-

sama.  

Mengingat pendidikan adalah kegiatan untuk memanifestasikan budaya (Astuti, dkk., 

2019), maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pengikisan nilai dan 

penghargaan terhadap produk budaya adalah dengan mengintegrasikan unsur dan nilai budaya 

bangsa dalam proses pembelajaran. Etnomatematika merupakan telaah tentang matematika 

dengan menggunakan perspektif budaya yang pertama kali dikenalkan oleh D’Ambrosio, pada 

tahun 1977 (Astuti, dkk., 2019). Etnomatematika mengkaji tentang bagaimana konsep dalam 

matematika dapat diadaptasi dari kearifan budaya lokal yang berkembang di masyarakat. 

Keberadaan etnomatematika berpotensi baik untuk diterapkan dan dikembangkan sebagai salah 

satu wujud inovasi dalam pembelajaran matematika konstektual.  

Motif batik terdiri dari pengulangan pola yang dilakukan dengan cara menggeser 

(translation), mencerminkan (reflection), memutar (rotation) atau menggeser kemudian 

mencerminkan (glide reflection/ pantul geser) suatu himpunan titik pada bidang dua dimensi 

(Maulidya & Sihombing, 2018). Terdapat hubungan yang erat antara pola-pola yang ada dalam 

batik dengan grup simetri (Haake, 1989), sehingga kegiatan menganalisis pola batik dapat 

diartikan sebagai kegiatan menganalisis grup simetri pada sebuah bidang datar yang kemudian 

disebut pola Wallpaper Group atau pola kristalografi dua dimensi. Di dalam Wallpaper Group 

terdapat 17 macam pola wallpaper yang diulang-ulang sehingga dapat menutupi sebuah bidang 

datar (Garnadi, dkk., 2012). 

Konstelasi pemikiran yang diangkat dalam penelitian ini merupakan upaya untuk 

mengelaborasikan etnomatematika yang terdapat pada motif Batik Satrio Manah ditinjau dari 

pola kisi satuannya yang membentuk Wallpaper Group. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan contoh tentang salah satu bentuk implementasi kajian Teori Grup dan Geometri 

Transformasi dalam kehidupan sehari-hari, mampu menjadi bahan inspirasi bagi para pendidik 

dalam mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran, serta mampu memberikan edukasi 

kepada khalayak umum akan besarnya peran matematika dalam upaya mengenalkan dan 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

101



melestarikan budaya lokal bangsa. 

 

Isometri 

Isometri adalah suatu transformasi 𝛼: ℝ2 ⟶ ℝ2 yang mempertahankan jarak di antara 

dua titik (Umble, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa, untuk setiap 𝐴, 𝐵 ∈ ℝ2, jika 𝛼(𝐴) =
𝐴′ dan 𝛼(𝐵) = 𝐵′, maka 𝐴𝐵 = 𝐴′𝐵′. Dalam ruang dimensi dua, isometri diklasifikasikan 

menjadi 4 macam, yaitu refleksi, translasi, rotasi dan glide reflection. 

 

Refleksi 

Misalkan 𝑘 adalah sebuah garis. Refleksi pada garis 𝑘 adalah sebuah transformasi 

𝛼𝑘: ℝ2 → ℝ2 sedemikian sehingga berlaku (Umble, 2012): 

[1] Untuk setiap 𝐴 ∈ ℝ2 jika 𝐴 ∈ 𝑘 maka 𝛼𝑘(𝐴) = 𝐴, dan  

[2] Untuk setiap 𝐴 ∈ ℝ2 jika 𝐴 ∉ 𝑘 maka 𝛼𝑘(𝐴) = 𝐴′ sedemikian sehingga garis 𝑘 adalah 

bisektor tegak lurus dari 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅. 

 

Translasi 

Misalkan 𝐴, 𝐵, 𝐷 ∈ ℝ2. Translasi oleh vektor 𝑨𝑩 adalah transformasi 𝜏𝑨𝑩: ℝ2 → ℝ2 yang 

didefinisikan oleh, 𝜏𝑨𝑩(𝐷) = 𝑶𝑫 + 𝑨𝑩 (Umble, 2012). Dua buah translasi oleh vektor 𝑨𝑩 

(𝜏𝑨𝑩) dan 𝑬𝑭 (𝜏𝑬𝑭) dikatakan saling bebas jika dan hanya jika vektor 𝑨𝑩 dan 𝑬𝑽 bebas linear 

(Umble, 2012). 

 

Rotasi 

Misalkan 𝐶 ∈ ℝ2 dan 𝜃 ∈ ℝ. Rotasi titik 𝐴 ∈ ℝ2 sebesar 𝜃° dengan titik pusat 𝐶 adalah 

transformasi 𝜌𝐶,𝜃: ℝ2 → ℝ2 sedemikian sehingga berlaku (Umble, 2012): 

[1] Jika 𝐴 = 𝐶 maka 𝜌𝐶,𝜃(𝐴) = 𝜌𝐶,𝜃(𝐶) = 𝐶 = 𝐴.  

[2] Jika 𝐴 ≠ 𝐶 maka 𝜌𝐶,𝜃(𝐴) = 𝐴′ sedemikian sehingga 𝐶𝐴 = 𝐶𝐴′ dan 𝑚 < 𝐴𝐶𝐴′ ≡

𝜃 𝑚𝑜𝑑 360. 
 

Pantul Geser (Glide Reflection) 

Misalkan 𝑨𝑩 adalah vektor tak nol dan 𝑘 adalah sebuah garis. Pantul geser dengan 

penggeseran searah vektor 𝑨𝑩 dan pencerminan terhadap garis 𝑘 adalah sebuah transformasi 

𝛾: ℝ2 → ℝ2 jika dan hanya jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut (Umble, 2012): 

[1] 𝛾 = 𝛼𝑘 ∘ 𝜏𝐴𝐵.  

[2] 𝜏𝐴𝐵(𝑘) = 𝑘.  
 

Wallpaper Group 

Teselasi pada bidang datar merupakan kumpulan dari kisi-kisi satuan yang dapat 

menutupi seluruh permukaan bidang datar tanpa meninggalkan ruang kosong dan tidak saling 

tumpang tindih. Pola wallpaper merupakan salah satu kasus khusus dari teselasi. Wallpaper 

Group adalah sebuah grup simetri yang berisi pola-pola wallpaper (Umble, 2012). Terdapat 17 

macam pola wallpaper yaitu : p1, cm, pm, pg, p2, cmm, pmm, pmg, pgg, p4, p4m, p4g, p3, 

p3m1, p31m, p6 dan p6m. Pola-pola ini diperoleh dengan cara meninjau ada dan tidaknya unsur-

unsur Geometri Transformasi yang meliputi refleksi, rotasi dan pantul geser serta letak titik 

pusat rotasi. 
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Gambar 1. 17 Jenis Pola Wallpaper Group 

Sumber: www.york.ac.uk 

 

Algoritma Penentuan Jenis Pola Wallpaper 

Untuk menentukan 17 pola wallpaper dalam bidang datar, digunakan algoritma yang 

dinyatakan dalam tabel sebagai berikut (Maulidya & Sihombing, 2018): 

 

Tabel 1. Algoritma Penentuan Jenis Pola Wallpaper dalam Bidang Datar 
Derajat 

Rotasi 

Terkecil 

Refleksi     
Jenis Pola 

Wallpaper 

1 (Tidak 

Ada) 

Ada 

Pantul Geser yang 

Bukan Berupa 

Sumbu Refleksi 

Ada - - 𝑐𝑚 

Tidak Ada - - 𝑝𝑚 

Tidak 

Ada 
Pantul Geser 

Ada - - 𝑝𝑔 

Tidak Ada - - 𝑝1 

2 (180o) Ada Refleksi Dua Arah Ada 

Semua Pusat 

Rotasi Berpusat 

pada Sumbu 

Refleksi 

Ya 𝑝𝑚𝑚 

Tidak  𝑐𝑚𝑚 
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Tidak Ada - - 𝑝𝑚𝑔 

Tidak 

Ada 
Pantul Geser 

Ada - - 𝑝𝑔𝑔 

Tidak Ada - - 𝑝2 

4 (900) 

Ada 

Refleksi pada Garis 

yang Berpotongan 

450 

Ada - - 𝑝4𝑚 

Tidak Ada - - 𝑝4𝑔 

Tidak 

Ada 
- - - - 𝑝4 

3 (120o) 

Ada 

Semua Pusat Rotasi 

Berpusat pada 

Sumbu Refleksi 

Ya - - 𝑝3𝑚1 

Tidak  - - 𝑝31𝑚 

Tidak 

Ada 
- - - - 𝑝3 

6 (60o) 

Ada - - - - 𝑝6𝑚 

Tidak 

Ada 
- - - - 𝑝6 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merepresentasikan, 

menjabarkan dan mengkaji secara lebih mendalam unsur-unsur wallpaper group yang ada 

dalam motif Batik Satrio Manah. Sebagai instrumen utama, peneliti didukung oleh instrumen 

lain seperti pedoman wawancara dan draf catatan lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di UD. 

Satrio Manah Kabupaten Tulungagung dengan pemilik UD sebagai narasumber. Data berupa 

sampel motif Batik Satrio Manah diperoleh melalui teknik observasi dan dokumentasi, 

sedangkan data mengenai identifikasi Batik Satrio Manah diperoleh melalui wawancara dengan 

narasumber. Data-data yang lain terkait kajian geometri transformasi, teori grup dan sebagainya 

diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. 

Setelah data sampel motif Batik Satrio Manah terkumpul, motif-motif tersebut kemudian 

dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mencari kisi satuan dari masing-masing motif. 

2. Memeriksa ada dan tidaknya unsur-unsur Geometri Transformasi meliputi rotasi, refleksi 

dan pantul geser. 

3. Mengelompokkan motif batik sesuai dengan jenis pola wallpaper-nya dengan menggunakan 

algoritma penentuan jenis pola wallpaper. 

4. Menghitung jumlah masing-masing kelompok pola wallpaper. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terdapat banyak home industry batik di Kabupaten Tulungagung, salah satunya adalah 

UD. Batik Satrio Manah yang terletak di Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten 

Tulungagung. Motif batik di UD. Satrio Manah sebagian besar berasal dari hasil gubahan 

kondisi flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar (Shanti & Ratyaningrum, 2016). Dengan 

menggunakan Algoritma Penentuan Jenis Wallpaper Group sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada Tabel 1, peneliti melakukan pengamatan pada 23 buah sampel motif Batik Satrio Manah 

dan melakukan identifikasi jenis pola wallpaper group yang ada dalam motif batik tersebut. 

Berikut diberikan beberapa contoh cara menentukan jenis pola wallpaper group pada motif 

Batik Satrio Manah. 

1. Batik Kawung 

Batik Satrio Manah dengan motif Kawung sebagaimana pada Gambar 2 memiliki jenis kisi 

satuan berbentuk persegi. Kisi satuan pada motif ini memiliki rotasi dengan derajat 4 (90o). 

Terdapat refleksi pada garis vertikal, horizontal serta garis yang berpotongan 45o. Selain itu 

pusat rotasi terletak pada sumbu refleksi. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa 

motif Kawung pada Gambar 2 memiliki pola wallpaper group p4m.   
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2. Batik Parang 

Batik Satrio Manah dengan motif Parang sebagaimana pada Gambar 3 memiliki jenis kisi 

satuan berbentuk jajar genjang. Kisi satuan pada motif ini memiliki rotasi dengan derajat 2 

(180o). Motif ini tidak memiliki sumbu refleksi maupun pantul geser, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa motif Parang pada Gambar 3 memiliki pola wallpaper group p2.   

 

3. Batik Sido Drajat 

Batik Satrio Manah dengan motif Sido Drajat sebagaimana pada Gambar 4 memiliki jenis 

kisi satuan berbentuk jajar genjang. Motif ini tidak memiliki pusat rotasi, sumbu refleksi 

maupun pantul geser, sehingga dapat disimpulkan bahwa motif Sido Drajat pada Gambar 4 

memiliki pola wallpaper group p1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Batik Kawung 

dengan Pola Wallpaper p4m 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Batik Parang dengan 

Pola Wallpaper p2 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Batik Sido Drajat 

dengan Pola Wallpaper p1 

Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

Tabel 2 berikut menyajikan jenis pola wallpaper group dari 23 buah sampel motif Batik 

Satrio Manah yang ditentukan berdasarkan algoritma pada Tabel 1. 

 

Tabel 2. Hasil Identifikasi Jenis Wallpaper Group dalam Batik Satrio Manah Khas Tulungagung 

No. Gambar Motif Batik Keterangan Jenis Pola Wallpaper 

1  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Jajargenjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝2 

2  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Jajargenjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝2 

3 

 

Kisi: Jajargenjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝2 
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No. Gambar Motif Batik Keterangan Jenis Pola Wallpaper 

4  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Jajargenjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝2 

5  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Jajargenjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝2 

6  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Jajargenjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝2 

7  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Jajargenjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝2 

8  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Bujur sangkar 

Rotasi: Orde 4 (90o), pusat 

rotasi terletak pada sumbu 

refleksi 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Ada 

𝑝4𝑚 

9  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Bujur sangkar 

Rotasi: Orde 4 (90o), pusat 

rotasi terletak pada sumbu 

refleksi 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Ada 

𝑝4𝑚 

10  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Bujur sangkar 

Rotasi: Orde 4 (90o), pusat 

rotasi terletak pada sumbu 

refleksi 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Ada 

𝑝4𝑚 
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No. Gambar Motif Batik Keterangan Jenis Pola Wallpaper 

11 

 

Kisi: Bujur sangkar 

Rotasi: Orde 4 (90o), pusat 

rotasi terletak pada sumbu 

refleksi 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Ada 

𝑝4𝑚 

12  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Belah Ketupat 

Rotasi: Orde 4 (90o), pusat 

rotasi tidak terletak pada 

sumbu refleksi 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Ada 

𝑝4𝑔 

13  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Bujur sangkar 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝𝑚𝑚 

14  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Persegi Panjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝𝑚𝑚 

15  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Persegi Panjang 

Rotasi: Orde 2 (180o) 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝𝑚𝑚 

16  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Persegi Panjang 

Rotasi: Tidak ada (Orde 1) 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝𝑚 

17  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Persegi Panjang 

Rotasi: Tidak ada (Orde 1) 

Refleksi: Ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

𝑝𝑚 
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No. Gambar Motif Batik Keterangan Jenis Pola Wallpaper 

18 

 

Kisi: Persegi Panjang 

Rotasi: Tidak ada (Orde 1) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

 

 

 

𝑝1 

19  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Bujur Sangkar 

Rotasi: Tidak ada (Orde 1) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

 

𝑝1 

20  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Persegi Panjang 

Rotasi: Tidak ada (Orde 1) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

 

𝑝1 

21  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Jajar Genjang 

Rotasi: Tidak ada (Orde 1) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

 

𝑝1 

22  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Persegi Panjang 

Rotasi: Tidak ada (Orde 1) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

 

𝑝1 

 

 

23  

 

 

 

 

 

 

Kisi: Belah Ketupat 

Rotasi: Tidak ada (Orde 1) 

Refleksi: Tidak ada 

Pantul Geser: Tidak ada 

 

𝑝1 
 

 

Hasil klasifikasi pola wallpaper group Batik Satrio Manah dapat diamati melalui Tabel 3 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Klasifikasi Pola Wallpaper Group Batik Satrio Manah 

Jenis Pola Wallpaper Group Jumlah Pola 

𝑝2 7 buah 

𝑝4𝑚 4 buah 

𝑝4𝑔 1 buah 

𝑝𝑚𝑚 3 buah 
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KESIMPULAN  

Dalam rangka menjaga dan melestarikan batik di era revolusi 4.0, salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan unsur dan nilai budaya batik dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran. Salah satu etnomatematika yang dapat ditemukan di dalam batik 

adalah konsep teselasi yang melibatkan unsur-unsur Geometri Transformasi meliputi refleksi, 

rotasi dan pantul geser. Pola wallpaper merupakan salah satu kasus khusus dari teselasi. 

Wallpaper Group adalah sebuah grup simetri yang berisi pola-pola wallpaper. Kajian mengenai 

wallpaper group ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Teori Grup dan Geometri 

Transformasi dalam kehidupan sehari-hari.  

Dari 23 buah sampel motif Batik Satrio Manah yang diambil dari UD. Satrio Manah 

Kabupaten Tulungagung, ditemukan sebanyak 6 buah pola wallpaper group. Pola ini terdiri dari 

tipe p2 sebanyak 7 buah, tipe p4m sebanyak 4 buah, tipe p4g sebanyak 1 buah, tipe pmm 

sebanyak 3 buah, tipe pm sebanyak 2 buah dan tipe p1 sebanyak 6 buah.  
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ABSTRAK  
Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuasi eksperimen berdisain pretes-postes 

kelompok kontrol yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

matematis mahasiswa dengan mengunakan model pembelajaran berbasis masalah. 

Instrumen penelitian berupa tes kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa 

yang terdiri dari tiga (3) soal. Analisis data menggunakan uji Mann Whitey. Hasil 

penelitian menemukan bahwa: (1) pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 

mahasiswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional; (2) ada perbedaan peningkatan kemampuan berpikir  

kritis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah dan 

pembelajaran konvensional. 

 

Kata Kunci: Berpikir Kritis Matematis, Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

 PENDAHULUAN 

        Pendidikan matematika sebagai bagian integral dari pendidikan Nasional memegang 

peranan yang penting bagi perkembangan ilmu dan teknologi. Sepanjang peradaban manusia 

matematika selalu memberi kontribusi cukup bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan 

peradaban manusia. Pendidikan matematika juga dibutuhkan terutama dalam menghadapi 

revolusi industri 4.0 yang penuh dengan persaingan dengan bangsa lain. 

       Mengingat hal tersebut di atas kiranya perlu guru dan dosen membekali siswa dan 

mahasiswa dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat demi menjawab tantangan 

masa depan. Hudoyo (1995) mengatakan bahwa penguasaan dan teknologi harus didasari oleh 

penguasaan matematika, karena menguasai matematika meruapakan kunci utama dalam 

menguasai ilmu dan teknologi. 

       Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa untuk dapat menguasai ilmu pengeatahuan dan 

teknologi diperlukan penguasaan matematika sehingga diperhatian yang lebih besar pada 

pembelajaran matematika. Karena pentingnya matematika bagi kehidupan manusia, sehingga 

setiap siswa sekolah dasar sudah diberikan mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan 

dalam batas-batas tertentu matematika memang diperlukan oleh setiap orang meskipun tidak 

semua orang dengan mudah mempelajari matematika. 

           Kemampuan berpikir kritis  merupakan salah satu krakteristik pembelajaran matematika 

yang dituntut dalam kurikulum supaya siswa dan mahasiswa tidak saja diberikan kemampuan 

berpkir tingkat rendah, namun juga diharapkan para guru dapat memberikan ketrampilan 

berpikir tingkat tinggi kepada siswa dan mahasiswa dalam pembelajaran matematika, agar 

mereka terbiasa berpikir yang tidak biasanya dan memberikan masalah-masalah non-rutin dan 

soal-soal open-ended.  

       Berpikir kritis berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat konvergen dan 

divergen. Pertanyaan convergen terfokus pada hal-hal pengetahuan dasar dan pemahaman. 

Pertanyaan divergen menutut siswa untuk memproses informasi secara kreatif dan orisinal, 
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seperti memberikan argumen atau alasan, menunjukkan bukti, mendeduksi atau menyimpulkan, 

menilai mempertimbangkan atau memberikan solusi alternatif (Herman, 2007: 117), hal yang 

sama juga dikemukakan oleh Hassoubah, 2004); Amat Misuadi, dkk, 2005: 32) mengemukakan 

bahwa berpikir kritis merupakan berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayaai atau dilakukan. Menurut Fisher 

(2009), berpikir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap 

observasi dan komunikasi, informasi dan argumentasi. Dengan kata lain dalam berpikir kritis 

diperlukan suatu aktivitas terampil, yang perlu dilakukan dengan baik dan menuntut interpretasi 

dan evaluasi terhadap observasi komunikasi, dan sumber-sumber informasi lainnya. Lebih 

lanjut, O’Daffer dan Thornquist (dalam Hidayat, 2010), bahwa berpikir kritis dalam matematika 

meliputi membandingkan, mengkontraskan, membuat konjektur, menggunakan penalaran 

induktif, membuat generalisasi, membuat spesialisasi, mengklasifikasikan, membuat 

kategorisasi, menggunakan penalaran deduktif, menggunakan visualisasi, membuktikan, 

menghubugkan, menganalisis mengevaluasi, dan mencari pola.  

       Menurut Glazer (2004) yang disarikan Maulana (2008), bahwa berpikir kritis matematis 

merupakan kemampuan dan disposisi matematik untuk menyertakan pengetahuna sebelumnya, 

menalar matematik, dan strategi kognitif untuk menggeneralisasi , membuktikan atau 

mengevaluasi situasi-situasi matematik yang tidak familiar secara reflektif. Dengan demikian 

berpikir kritis matematis merupakan kemampuan dan disposisi untuk melibatkan pengetahuan 

sebelumnya, menalar matematik, membuat generalisasi, membuat kategori, membuktikan, 

menghubungkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencari pola. 

        Salah satu alternatif model pembelajaran yang diperkirakan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis matematis mahasiswa dalam pembelajaran topik bangun datar pada mata kuliah 

kajian matematika SMP adalah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang melibatkan formulasi masalah, 

tujuan pembelajaran, dan penilaian yang saling berkaitan (Duch, Groh dan Allen 2001 dalam 

Karlimah, 2010: 2). Lebih lanjut, Arends (1997) dalam Ratumanan (2015), bahwa ada 3 tujuan 

utama dari pembelajaran berbasis masalah, yaitu: (1) mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa dan kemampuan memecahkan masalah; (2) mendewasakan siswa melalui peniruan; (3) 

membuat siswa lebih mandiri. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dalam penelitian ini adalah: menganalisis pencapaian dan perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran berbasis 

masalah lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

 

METODE PENELITIAN 

        Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan disain kelompok kontrol pretes–postes 

sebagai berikut.  

        O     X      O 

        ----------------    (Ruseffendi, 1994) 

        O             O 

Keterangan: X adalah pembelajaran berbasis masalah dan O adalah tes berpikir kritis matematis. 

Subjek penelitian 87 orang mahasiswa dari FKIP UNPATTI. Penetapan subjek dilakukan 

dengan secara proposif yaitu mahasiswa yang mengikuti matakuliah kajian matematika SMP 

pada semester ganjil tahun akademiki 2018/2019. Teknik pengunpulan data dalam penelitian ini 

adalah tes kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa Unpatti terdiri 3 soal bentuk uraian 

yang telah di validasi. Variabel penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu: (1) variabel bebas 

meliputi model pembelajaran; (2) variabel terikat: kemampuan berpikir kritis matematis 

mahasiswa. Teknik analisis data ada 2 tahap, yaitu (1) uji prasyarat yaitu normalitas data dan 

homogenitas data, (2) uji hipotesis penelitian yang menggunakan uji-t, tetapi setelah dilakukan 
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pengujian data yang diperoleh tidak berdistribusi normal sehingga pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan statistik non-parametrik yaitu uji Mann-whitney, kemudian 

untuk melihat peningkatan digunakan N-Gain Ternormalisasi..    

HASIL 

       Berdasarkan hasil tes akhir yang dilakukan terhadap mahasiswa yang memperoleh model 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan pembelajaran konvesional diperoleh dengan 

melakukan uji prasyarat analisa yang terdiri dari normalitas data dan homogenitias data, dan 

pengujian hipotesis. Uji normalitas dari sampel yang dipilih berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf 

signifikan a = 0,05. Dari hasil pengujian data postes di peroleh nilai sig untuk kelas eksperimen 

adalah 0,013. Hasil ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Pada kelas kontrol 

adalah 0,018, hasil ini menunjukkan bahwa data kelas kontrol tidak berdistribusi normal. 

Demikian pula data N-Gain Kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa pada kelas 

eksperimen adalah 0,185 hasil ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan untuk 

kelas kontrol adalah 0,028. Hasil ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. 

Selanjutnya digunakan uji statistik non-parameter untuk analisis data berdasarkan kelompok 

pembelajaran dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Hasil pengujian adanya perbedaan 

pencapaian berdasarkan kelompok pembelajaran terkait pencapaian kemampuan kritis 

matematis mahasiswa terlihat pada Tabel 1 berikut.  

Tabel 1 

Hasil Uji Data Postes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Mahasiswa berdasarkan 

Kelompok Pembelajaran 

 

Pembelajaran Perbandingan Rata-rata Postes     Zhitung         Sig.(2-pihak)       Ho 

MPBM dengan PK             80,23  > 74,93               - 2,224            0,026            Ditolak 

 

   Berdasarkan pada Tabel 1 di atas, tampak bahwa rata-rata skor pencapaian kemampuan 

berpikir kritis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah lebih 

besar bila dibandingkan dengan rata-rata skor postes siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional (PK).  Selanjutnya, Tabel 1 terlihat bahwa nilai Zhitung sebesar -2,297 dan Sig.(2-

pihak) sebesar 0,022. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang 

ditetapkan. Kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan pencapaian kemampuan 

berpikir kritis matematis mahasiswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.   

       Hasil pengujian adanya perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

mahasiswa yang memperoleh MPBM dan PK terlihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 

Hasil Uji Data N-Gain Kemampuan Berpikir Kritis Matematis (KBKM)  Berdasarkan 

Kelompok Pembelajaran 

 

      Berdasarkan pada Tabel 2 di atas, tampak bahwa rata-rata skor N-Gain kemampuan berpikir 

kritis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah (MPBM) lebih 

besar bila dibandingkan dengan rata-rata skor N-Gain mahasiswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional (PK).  Selanjutnya, Tabel 2 terlihat bahwa nilai Zhitung sebesar -2,344 

dan Sig.(2-pihak) sebesar 0,019. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 

yang ditetapkan. Kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan peningkatan 

Pembelajaran            Perbandingan Rata-rata N-Gain    Zhitung        Sig.(2-pihak)        Ho 

MPBM dengan PK              0,596 > 0,413                          -2,344         0,019            Ditolak 
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kemampuan berpikir Kritis matematis (KBKM) mahasiswa antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol. 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

(MPBM) pada materi bangun datar dalam mata kuliah kajian matematika SMP pada kelas 

eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, maka terlihat bahwa: 

 

Pencapaian Kemampuan Berpikir Kritis Matematis (KBKM) berdasarkan Pembelajaran 

Untuk melihat pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis dengan menggunakan uji 

Mann-Whitney terlihat bahwa rata-rata skor pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 

mahasiswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah  lebih besar dibandingkan dengan 

rata-rata skor pencapaian mahasiswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional. Dari 

hasil pengujian juga terlihat bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikansi yang 

ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pencapaian kemampuan 

berpikir kritis matematis antara mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran berbasis 

masalah dan model pembelajaran konvensional. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian 

Karlimah  (2010), kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

berbasis masalah ditinjau keseluruhan dan pada klasifikasi sedang, dan lebih baik dari 

kemampuan matematis tersebut mahasiswa pada kelas kontrol. 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa (KBKM  berdasarkan 

Pembelajaran 

     Untuk melihat peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa digunakan rata-

rata skor N-Gain. Hal ini terlihat bahwa skor rata-rata N-Gain kemampuan berpikir kritis 

matematis mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran berbasis masalah (MPBM) 

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata skor N-Gain mahasiswa yang diajarkan dengan 

model pembelajaran konvensional (MPK). Dari hasil pengujian juga terlihat bahwa nilai 

signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

(KBKM) mahasiswa antara  kelompok eksperimen (yang menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah) dan kelompok kontrol (yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional). Hasil temuan tersebut relevan dengan temuan Jumaisyaroh, dkk (2014), bahwa 

ada perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberi 

pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang diberi pembelajaran langsung. Dari hasil 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses belajar mengajar guru/dosen harus memperhatikan 

hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran diantaranya model pembelajaran yang digunakan, 

pendekatan, strategi atau metode termasuk suasana kelas saat pembelajaran berlangsung, karena 

hal ini juga dapat mempengaruhi cara berpikir siswa/mahasiswa, demikian pula hasil temuan 

dari Ibrahim (2011), bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis yang menggunakan 

pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Sejalan dengan 

hal di atas, Ritchhart et.al (Tamalene, 2010) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa 

suasana kelas yang kondusif dapat mendukung siswa berpikir efektif dan memperluas konsepsi 

mereka tentang berpikir. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa konsep pemikiran siswa 

mudah dibentuk dan memperoleh kemajuan yang diharapkan dengan menggunakan peta 

konsep.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat dismpulkan bahwa: ada perbedaan 

pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran 

berbasis masalah dan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensioanal. Ada 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa yang memperoleh 
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pembelajaran berbasis masalah dan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensioanal. 

Dari kesimpulan dan hasil temuan penelitian ini, diajukan saran bahwa pembelajaran berbasis 

masalah (PBL) hendaknya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran 

bagi dosen untuk mrningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa FKIP 

UNPATTI Ambon. 
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Abstrak 
Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar matematika siswa rendah, salah 

satunya adalah literasi terkait catatan siswa. Siswa kurang menyadari pentingnya catatan 

sebagai peningkatan daya ingat terhadap apa yang telah dipelajari di sekolah dan 

menganggap sebagai hal yang membosankan dan menyita waktu. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XIPA-4 SMA Kristen YPKPM Ambon pada 

materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) melalui penggunaan format 

catatan T-S dengan pendekatan Brain Based Learning. Subjek dalam penelitian ini adalah 

21 orang siswa dan penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan pelaksanaan 

4 kali pertemuan yang terdiri dari 2 silkus. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis kualitatif dan kuantitatif yaitu diperoleh dari data observasi dan tes akhir 

setiap siklus. Observasi menunjukkan hasil belajar siklus II lebih baik dari siklus I, yaitu 

indikator penilaian terisi sesuai aktivitas yang dilakukan. Sedangkan hasil belajar siswa 

pada siklus I diperoleh persentase sebesar 57,14% (12 siswa), kemudian pada siklus II 

diperoleh persentase sebesar 85,71% (18 siswa), sehingga hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 28,57%. Dengan demikian berdasarkan hasil 

yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas XIPA-4 SMA 

Kristen YPKPM Ambon pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

dapat ditingkatkan melalui penggunaan catatan T-S dengan pendekatan Brain Based 

Learning.  

Kata Kunci: Catatan T-S, Pendekatan Brain Based Learning, SPLTV 

 

PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari, sehingga permasalahannya perlu diselesaikan dengan melibatkan 

kecerdasan numerik dan kecerdasan otak. Namun matematika sering dianggap sulit dan 

kurang diminati siswa, serta dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak menarik. Dengan 

anggapan inilah membuat hasil belajar siswa rendah. Selain itu masih banyak faktor yang 

menyebabkan hasil belajar matematika siswa rendah, salah satunya adalah literasi terkait 

catatan siswa. Siswa kurang menyadari pentingnya catatan sebagai peningkatan daya ingat 

terhadap apa yang telah dipelajari di sekolah dan menganggap sebagai hal yang 

membosankan dan menyita waktu. Peneliti juga menemukan hal yang sama bagi siswa kelas 

XIPA-4 SMA Kristen YPKPM Ambon.  

Berdasarkan hasil observasi di kelas dan wawancara peneliti dengan guru mata 

pelajaran, hasil belajar siswa pada materi SPLTV rendah selain siswa sulit memahami 

konsep juga disebabkan karena siswa lebih aktif menyalin apa yang tertulis di papan tulis 

tanpa berusaha berpikir bagaimana proses mendapatkan hasil dari pemecahan soal-soal yang 

diberikan dan hal ini menjadi suatu aktivitas rutin. Pada akhirnya siswa menjadi pasif dalam 
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proses belajar mengajar dan tidak memanfaatkan proses berpikir dan kerja otak. Sedangkan 

dalam teori mencatat terdapat dua proses, yaitu mengambil catatan (note-taking) dan 

membuat catatan (note-making). Proses mengambil catatan hanya melibatkan kerja mental 

otak kiri saja sehingga memiliki kelemahan; membosankan,daya konseptual siswa berkurang 

(otak kanan tidak aktif) sehingga sulit memahami pelajaran, format catatan yang monoton 

membuat siswa malas belajar dan mudah lupa karena otak kiri sifatnya ingatan jangka 

pendek. Pada prosesnya siswa yang membuat catatan lebih aktif dibandingkan mengambil 

catatan. Catatan T-S merupakan cara membuat catatan yang dapat melibatkan otak kiri dan 

otak kanan dan juga menerapkan dua langkah sekaligus yaitu 1) menulis apa yang dilihat, 

didengar, serta dirasa dari guru maupun buku dan 2) menyusun bebrerapa komentar berupa 

pemikiran, kesan, perasaan, reaksi, pertanyaan dan kepedulian dari suatu gagasan.  

  Guru sebagai pemegang kendali dalam proses pembelajaran harus dapat merancang 

cara yang dapat membuat siswa belajar dengan lebih mengutamakan kerja otak. Dalam 

pembelajaran matematika catatan T-S dapat disesuaikan dalam bentuk kolom, yaitu kolom 

pertama berisi penjelasan materi atau pengerjaan soal sedangkan kolom kedua berisi 

pemikiran asosiasi yang muncul dalam benak. Dengan demikian catatan T-S dapat 

mengakomodasikan otak kiri dan otak kanan. Untuk itu salah satu pembelajaran yang 

didesain dengan melibatkan cara kerja otak adalah pendekatan  Brain Based Learning. Brain 

Based Learning (Jensen, 2008: 12) adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak 

yang didesain secara alamiah untuk belajar. Pendekatan berbasis kemampuan otak ini adalah 

sebuah pendekatan yang multidisiplin dan dibangun atas sebuah pertanyaan “apa saja yang 

baik bagi otak?”.selain itu menurut Sapa’at (Gaspersz, 2013) ada tiga strategi utama yang 

dapat dikembangkan dalam implementasi Brain Based Learning, yaitu: 1) menciptakan 

lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa, 2) menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang menyenangkan, 3) menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan 

bermakna bagi siswa. Sejalan dengan itu Given (2007:89) menyatakan bahwa otak 

mengembangkan lima sistem pembelajaran primer yaitu emosional, sosial, kognitif, fisik dan 

reflektif. Jika guru memahami bagaimana sistem pembelajaran primer (emosional, sosial, 

kognitif, fisik, reflektif) berfungsi, maka mengajar akan lebih efektif dan merasakan 

kegembiraan lebih besar bagi siswa. 

Bersadasarkan uraian di atas maka pendekatan Brain Based Learning dapat 

diterapkan dalam pembelajaran matematika, yaitu karena sistem pembelajaran kognitif 

sangat berkaitan langsung dalam pembelajaran  matematika, walaupun begitu bukan berarti 

aspek kognitif saja yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika, hal ini 

dikarenakan aspek kognitif tidak akan berkembang dengan optimal jika dalam pembelajaran 

tidak melibatkan komponen otak yang lain. Atas dasar inilah penulis tertarik membuat 

penelitian tentang peningkatan hasil belajar siswa kelas XIPA-4 SMA Kristen YPKPM 

Ambon pada materi SPLTV melalui.catatan T-S dengan pendekatan Brain Based Learning. 

  

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Menurut Yudhistira (Abdullah, 

2016:25), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR) adalah 

action research yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Action research pada 

hakikatnya merupakan rangkaian “riset-tindakan-riset-tindakan- …”, yang dilakukan secara 

siklus, dalam rangka memecahkan masalah, sampai masalah itu terpecahkan. 

Arikunto (Abdullah, 2016: 25-26), mengemukakan secara garis besar terdapat empat 

tahapan yang lazim dilalui, yaitu:  

1. Menyusun rencana tindakan (planing); dalam tahap ini peneliti melakukan observasi 

lapangan yaitu pada sekolah dengan melihat proses pembelajaran di kelas serta 

menggali informasi dari guru mata pelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara, maka peneliti merancang penelitian untuk memperbaiki kendala yang 
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dihadapi siswa dan guru terkait pembelajaran, yaitu siswa kelas XIPA-4 SMA Kristen 

YPKPM Ambon. Rancangan dilakukan dengan mengembangkan RPP, Peta Konsep, 

LKS dan instrument Tes Hasil Belajar. 

2. Pelaksanaan tindakan (acting); tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan 

yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan 

tindakan di kelas. Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian di kelas sesuai jam 

pelajaran/jadwal di sekolah dan disesuaikan dengan rancangan. Pelaksanaan tindakan 

dilakukan untuk 2 siklus.  

3. Pengamatan (observing); kegiatan pengamatan yang dilakukan, yaitu pengamatan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru dan pengamatan terhadap 

aktivitas siswa. Pengamat dalam penelitian ini sebanyak 5 observer dengan pembagian 

tugas masing-masing. 

4. Refleksi (reflecting); merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Berdasarkan proses pembelajaran selama penelitian berlangsung, 

refleksi dilakukan setelah pelaksanaan THB siklus 1 dan terdapat beberapa hal penting 

yang perlu diperhatikan peneliti, guru dan siswa untuk rencana siklus 2. Hasil refleksi 

siklus 2 menyimpulkan peningkatan terjadi dan penelitian berhenti pada siklus 2.  

 Keempat tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Perencanaan

SIKLUS I

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS IIRefleksi Pelaksanaan

PelaksanaanRefleksi

?

 

 
 

 

 

 

 

 
Pengamatan

 

 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 21 siswa, yaitu siswa kelas XIPA-4 SMA Kristen 

YPKPM Ambon.  

 Data dalam  penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

berupa data observasi terhadap aktivitas guru dan siswa di kelas dan data kuantitatif berupa 

tes hasil belajar siswa tiap siklus. Sumber data dalam  penelitian ini adalah guru dan siswa 

kelas X SMA Kristen YPKPM Ambon dengan jumlah subjek adalah 21 orang siswa. 

Perangkat  pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Peta Konsep dan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk 2 siklus dan terdiri 

dari 4 kali pertemuan. RPP dirancang dengan mengacu pada langkah-langkah pendekatan 

Brain Based Learning. Peta Konsep untuk tahap pra pemaparan setiap siklus dan LKS dalam 

format catatan T-S, yaitu dibagi dalam dua bagian, kiri dan kanan. Bagian kiri merupakan 

hal-hal penting yang terdapat pada soal dan bagian kanan merupakan hasil kerja atas 

terhadap apa yang dipikirkan siswa. 

 Instrumen dalam penelitian ini yaitu tes hasil belajar dan format observasi. Jenis tes 

hasil belajar berupa soal isian dan untuk format observasi terdapat 2 format untuk guru dan 

siswa. Format observasi aktivitas guru berupa daftar cek dan format observasi siswa 

berdasarkan aktivitas dan catatan siswa (T-S).  

Gambar 1. Diagram Model siklus PTK  

Siklus selanjutnya 
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Prosedur Penelitian Tindakan Kelas secara rinci melalui 4 tahap tiap siklus, yaitu 

pada siklus I sebagai berikut:  1) Perencanaan; merancang RPP 01, membuat peta konsep, 

menyusun LKS 01 dan 02, mrngembangkan format evaluasi dan observasi pembelajaran, 

menyiapkan soal tes akhir siklus I, menetapkan kriteria yaitu pelaksanaan perbaikan 

dikatakan berhasil jika 65% siswa mencapai KKM 75. 2) Tindakan; melaksanakan tindakan 

mengacu pada RPP yang telah dubuat. 3) Pengamatan; melakukan pengamatan sesuai format 

observasi guru dan siswa. 4) Refleksi; melakukan evaluasi tindakan dan menganalisis hasil 

yang diperoleh serta menyimpulkan hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperhatikan pada 

siklus berikut. 

Dari hasil refleksi siklus I dilakukan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi siklus II sesuai tahap penelitian ini, pembelajaran dapat diselesaikan pada siklus II. 

Teknik pengumpulan data, yaitu 1) Observasi; dilakukan observasi guru oleh peneliti dan 

observasi siswa oleh 4 observer untuk 4 kelompok kecil siswa. 2) Tes hasil belajar; 

dilakukan pada setiap akhir siklus. Dalam penelitian ini pembagian kelompok ditentukan 

oleh guru mata pelajaran dengan alasan guru lebih mengetahui kemampuan siswa dalam 

kelas. 

Analisis data dalam  penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan 

kuantitatif (Titahena dkk, 2019), yaitu  1) Analisis data kualitatif dianalisa dengan model 

analisa interaktif dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Tutuhatunewa, 2004:50)  

melalui 3 tahap; a) reduksi data; data-data yang direduksi adalah data hasil observasi guru 

dan siswa yang dianggap tidak penting, b) penyajian dan pemaparan data; dalam penelitian 

ini peneliti menyajikan dalam bentuk tabel, c) penarikan kesimpulan; data yang telah 

disajikan dirangkum dan dibuat kesimpulan. 2) Analisis data kuantitatif menggunakan 

statistik deskriptif, untuk mengetahui kentuntasan sebagai berikut: 

Siswa dikatakan tuntas secara individu jika memperoleh hasil belajar ≥ 75, dengan 

perhitungan;  

                 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

Sedangkan secara klasikal untuk perhitungan ketuntasan digunakan rumus; 

𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100% 

Kriteria hasil belajar ditentukan berdasarkan hasil perhitungan individu dan klasikal terhadap 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk tiap siklus. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

 Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan penggunaan catatan T-S melalui 

pendekatan Brain Based Learning pada materi SPLTV. Pada proses pembelajaran siswa 

dibagi dalam 4 kelompok dan  pembagian dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan jumlah 

kelompok terdiri dari  4-5 siswa. Pembelajaran dilakukan dalam 2 siklus sesuai tahapan PTK 

dan setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan berdasarkan materi yang telah dirancang dalam 

perangkat pembelajaran. Adapun tahapan  pembelajaran  menggunakan  pendekatan Brain 

Based Learning  yaitu 1) Tahap pra-pemaparan, 2) Tahap persiapan, 3) Tahap inisisasi dan 

Akuisisi, 4) Tahap Elaborasi, 5) Tahap inkubasi dan mengisi memori, 6) Tahap verifikasi 

dan pengecekan keyakinan, dan 7) Tahap perayaan dan integrasi.  

Hasil observasi guru dilakukan berdasarkan tahapan pendekatan Brain Based Learning pada 

siklus I pertemuan 01 dan 02, yaitu: 

1) Tahap pra-pemaparan; guru menempel peta konsep sehari sebelum pembelajaran 

dimulai, pada saat pertemuan dimulai guru mengarahkan siswa melakukan senam otak, 

yaitu dengan menulis menggunakan dua tangan secara bersamaan dengan tujuan 

melakukan keseimbangan otak. Hal ini terkendala pada pertemuan 01 karena beberapa 

siswa hanya membawa satu alat tulis. Tetapi pertemua kedua berjalan dengan baik. guru 

membagikan lembar catatan T-S 
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2) Tahap persiapan; apersepsi dilakukan dengan baik setelah menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3) Tahap inisiasi dan akuisasi; siswa diarahkan membentuk kelompok dan membagi soal 

berdasarkan undian serta guru membimbing siswa dengan baik. 

4) Tahap Elaborasi; guru membimbing siswa mengemukakan dan menyimpulkan hasil 

diskusi. 

5) Tahap inkubasi dan mengisi memori; guru tidak melakukan peregangan pada pertemuan 

01 tetapi pertemuan 02 peregangan dilakukan siswa atas petunjuk guru serta 

membimbing siswa membuat catatan T-S. 

6) Tahap verifikasi dan pengecekan keyakinan; guru memberikan latihan soal untuk 

dikerjakan dan mengecek jawaban yang benar. 

7) Tahap perayaan dan integrasi; guru membimbing siswa menyimpulkan materi dan 

memberikan pekerjaan rumah, kemudian dilanjutkan dengan perayaan “hore”. 

Hasil observasi siswa pada siklus I pertemuan 01 dan 02, yaitu; 

1) Kelompok 1: siswa bekerjasama dengan baik, walaupun NS dan MN tidak berinteraksi 

dalam diskusi pertemuan 01 tetapi pertemuan 02 kedua siswa ini dapat berinteraksi 

dengan baik dalam mengerjakan LKS. 

2) Kelompok 2: siswa bekerjasama dengan baik meskipun siswa SN masih perlu 

bimbingan guru dalam mengerjakan LKS 

3) Kelompok 3: siswa bekerja dengan baik, dan bersemangat mengerjakan LKS, JG 

memberikan warna pada hasil pekerjaan LKS. 

4) Kelompok 4: siswa bekerja dengan sesekali meminta bimbingan guru pada pertemuan 

01 tetapi pertemuan kedua siswa dapat melakukan aktivitas dengan baik 

Berikut ini hasil observasi catatan T-S pada siklus I yang disajikan dalam tabel. 

Tabel 1. Hasil Observasi Catatan T-S Siklus I 

Catatan T-S Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Bagian  

kiri 

a. Menuliskan apa yang 

dijelaskan guru 
 Seluruh siswa 

menuliskan tentang 

pengertian SPLTV 

 Siswa ALe, Ala, JG, 

CL, JL, LT dan ML 

mampu menyusun 

model matematika  

 Siswa Ale, JG , CL, LT, 

dan ML dapat 

menyelesaiakan SPLTV 

dengan metode subtitusi 

 Siswa JG, LT dan 

ML, JL, AS dapat 

menyelesaiakan 

SPLTV dengan 

metode eliminasi  

b. Menuliskan hal-hal yang 

perlu disalin atau dimasukan 

ke dalam catatan 

Seluruh siswa menuliskan 

contoh soal  

Seluruh siswa 

menuliskan contoh soal 

c. Memberikan penekanan 

pada kata kunci dengan 

memberikan garis bawah 

atau warna 

Siswa Ale, JG  dan LT 

memberikan warna pada 

catatan  

Siswa JG dan LT 

memberikan coretan 

warna pada hasil 

eliminasi 

Bagian 

kanan 

a. Menuliskan pikiran asosiasi 

yang muncul dalam benak 

- - 

b. Membuat gambar atau simbol Siswa JG dan LT 

memeberikan simbol 

sebagai catatan kunci  

- 

c. Menuliskan perasaan pada 

saat itu 

Siswa BS dan GR 

menuliskan kata “sulit” 
- 

 Berdasarkan tabel observasi catatan T-S siklus I, siswa dapat melibatkan kerja otak 

kiri dan kanan dengan baik, namun masih ada indicator yang belum Nampak dari hasil 

catatan siswa, yaitu siswa masih memperoleh kesulitan pada aktivitas otak kanan yaitu dalam 
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menuliskan pikiran asosiasi yang muncul dalam benak, serta membuat symbol dan 

menuliskan perasaan pada saat itu.  

Hasil Belajar siswa pada tes akhir siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. Hasil Belajar Tes Akhir Siklus 1 

Nilai Banyaknya siswa Persentase Keterangan 

≥ 75 12 57,14% Tuntas 

< 75 9 42,86% Belum Tuntas  

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat hasil tes akhir siklus I siswa, yaitu masih terdapat 9 

siswa atau 42,86% belum mencapai ketuntasan sesuai KKM ≥ 75 sehingga masih perlu 

dilakukan refleksi untuk siklus selanjutnya. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil siklus I dan perlu diperbaiki, 

yaitu:  

1) Guru harus memulai pembelajaran dengan melakukan peregangan dan menginatkan 

siswa membawa perlengkapan tulis untuk melakukan senam otak 

2) Guru perlu membimbing siswa dalam membuat catatan dengan memberi warna dan 

simbol yang membantu dan menggaris papan tulis sesuai format catatan T-S 

3) Siswa harus lebih termotivasi untuk menyampaikan hasil dan pendapat 

Hasil observasi guru dilakukan berdasarkan tahapan pendekatan Brain Based Learning pada 

siklus II pertemuan 03 dan 04, yaitu: 

1) Tahap pra-pemaparan; guru menempel peta pikiran sehari sebelum pembelajaran 

dimulai, pada saat pertemuan dimulai guru mengarahkan siswa melakukan 

senam otak, yaitu dengan menulis menggunakan dua tangan secara bersamaan 

dengan tujuan melakukan keseimbangan otak. pertemuan 03 dan 04 berjalan 

dengan baik. guru membagikan lembar catatan T-S 

2) Tahap persiapan; apersepsi dilakukan dengan baik setelah menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
3) Tahap inisiasi dan akuisasi; siswa diarahkan membentuk kelompok dan membagi soal 

berdasarkan undian serta guru membimbing siswa dengan baik. 
4) Tahap Elaborasi; guru membimbing siswa mengemukakan dan menyimpulkan hasil 

diskusi dengan baik. 
5) Tahap inkubasi dan mengisi memori; guru melakukan peregangan pada pertemuan 03 

tetapi pertemuan 04 peregangan dilakukan siswa atas petunjuk guru serta membimbing 

siswa membuat catatan T-S. 
6) Tahap verifikasi dan pengecekan keyakinan; guru memberikan latihan soal untuk 

dikerjakan dan mengecek jawaban yang benar bersama-sama siswa. 

7) Tahap perayaan dan integrasi; guru membimbing siswa menyimpulkan materi dan 

memberikan pekerjaan rumah, kemudian dilanjutkan dengan perayaan “hore”. 
Hasil observasi siswa pada siklus I pertemuan 01 dan 02, yaitu; 

1) Kelompok 1: siswa bekerjasama dengan baik dalam mengerjakan LKS, tetapi siswa MN 

tidak berinteraksi dalam diskusi pertemuan 03. 

2)  Kelompok 2: siswa bekerjasama dengan baik dan siswa JG masih meminta bimbingan 

guru terkait LKS. 

3) Kelompok 3: siswa bekerja dengan baik, dan bersemangat mengerjakan LKS, AG, JG 

dan ML memberikan warna pada hasil pekerjaan LKS. 

4) Kelompok 4: siswa bekerja dengan  baik dan secara bersama-sama  meminta bimbingan 

guru pada pada saat mengerjakan LKS 

Berikut ini hasil observasi catatan T-S pada siklus I yang disajikan dalam tabel. 

Tabel 3. Catatan T-S pada siklus 2 
Catatan T-S Pertemuan 03 Pertemuan 04 

Bagian  

Kiri 

a. Menuliskan apa yang 

dijelaskan guru 

Siswa ALe, Ala, JG, 

CL, JL, LT dan ML 

Siswa JG, LT, ML, JL, 

AS, DH  dapat 
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mampu menyusun 

model matematika 

dalam masalah 

kontekstual 

menyelesaiakan masalah 

kontekstual dalam 

SPLTV  

b. Menuliskan hal-hal yang 

perlu disalin atau dimasukan 

ke dalam catatan 

Seluruh siswa 

menuliskan contoh soal  

Seluruh siswa 

menuliskan contoh soal 

c. Memberikan penekanan 

pada kata kunci dengan 

memberikan garis bawah 

atau warna 

Siswa Ale, JG, AG, 

ML, AS, DH  dan LT 

memberikan warna 

pada catatan  

Siswa Ale, JG, ML, JL, 

AS, DH, dan LT 

memberikan coretan 

warna pada hasil 

eliminasi 

Bagian 

kanan 

a. Menuliskan pikiran asosiasi 

yang muncul dalam benak 

- - 

b. Membuat gambar atau 

symbol 

Siswa JG dan LT 

memeberikan simbol 

sebagai catatan kunci  

Siswa JG, LT, BS, dan 

CT menuliskan simbol-

simbol pada hasil 

pekerjaan  

c. Menuliskan perasaan pada 

saat itu 

Siswa BS dan GR 

menuliskan kata “sulit” 

Siswa BS, GR dan CT 

menuliskan mudah dan 

sulit 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa catatan T-S siswa sudah baik dengan 

melibatkan penggunaan bagian kanan dan kiri. Namun bagian kanan catatan belum 

maksimal karena siswa masih belum dapat menuliskan pikiran asosiasi yang terdapat dalam 

benak.  

Adapun hasil tes akhir siswa pada siklus II dapat telihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Hasil Belajar Tes Akhir Siklus 2 

 Hasil tes siklus II menunjukan bahwa terdapat 18 siswa atau 85,71% siswa sudah 

mencapai ketuntasan sesuai KKM ≥75 dan masih terdapat 3 siswa atau 14,29 siswa belum 

mencapai ketuntasan. 

 

PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan  hasil yang diperoleh dari siklus I dan siklus II pada  proses 

pembelajaran materi SPLTV  melalui penggunaan catatan T-S dengan  pendekatan Brain 

Based Learning untuk 21 siswa SMAK YPKPM Ambon menunjukan keberhasilan pada 

suatu tindakan dari data hasil observasi dan hasil tes siswa sesuai instrumen yang dibuat.  

Hasil refleksi pada siklus I dilakukan berdasarkan aktivitas guru dan siswa serta proses yang 

dilakukan sehingga hasil refleksi diminimalisir untuk siklus selanjutnya terutama dalam 

penggunaan catatan T-S siswa. Hal ini mengingat bahwa pembelajaran reflektif merupakan 

sistem yang memantau dan mengatur aktivitas semua sistem otak yang lainnya. Meskipun 

dalam bimbingan guru namun hasil yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Gaspersz (2013), guru yang memupuk 

emosional berfungsi sebagai mentor dan membantu siswa menemukan hasrat untuk belajar, 

dengan membimbing siswa mewujudkan target pribadi yang masuk akal dan mendukung 

siswa dalam upaya untuk mencapai apa yang ditargetkan.   

 Pelaksanaan kegiatan guru dapat berjalan baik dengan rancangan RPP, LKS dan peta 

konsep yang dibuat dalam skenario pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan 

untuk menerapkan pemahaman konsep SPLTV berdasarkan permasalahan awal siswa 

terhadap materi ini dapat diminimalisir dengan adanya peningkatan hasil belajar.   Awalanya 

jika diberikan soal-soal pemecahan masalah untuk diselesaikan dengan menggunakan 

Nilai Banyaknya siswa Persentase Keterangan 

≥ 75 18 85,71% Tuntas 

<75 3 14,29% Belum Tuntas 
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metode penyelesaian SPLTV, banyak siswa diam dan menunggu hasil penyelesaian guru 

atau beberapa orang teman yang aktif di papan tulis dan dicatat kembali. Setelah diterapkan 

pembelajaran dengan menggunakan catatan T-S maka siswa menjadi lebih aktif dan 

berusaha mengerjakan soal-soal pemecahan masalah dan membuat catatan sendiri. Hal ini 

ditunjukkan dari aktivitas siswa berdasarkan hasil observasi, yaitu siswa banyak terlibat dan 

berlomba-lomba mempresentasikan hasil pekerjaannya di papan tulis. Pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Brain Based Learning berjalan dengan baik. Siswa dapat 

melakukan senam otak dan peregangan sesuai permintaan guru meskipun pada awalnya ada 

kekurangan alat tulis yang harus digunakan siswa sebagai alat melakukan senam otak. 

Namun LKS dapat dikerjakan dengan baik dan siswa dapat membuat catatan T-S sesuai yang 

diharapkan. Meskipun indikator bagian kanan yaitu dalam menuliskan pikiran asosiasi yang 

muncul dalam benak belum dapat difungsikan dengan baik. Dalam penelitian ini penggunaan 

pendekatan brain based learning dapat membantu siswa membuat catatan T-S. Menurut 

Given (2007:80), dengan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat koneksi atau 

hubungan antara belahan otak kanan dan kiri menjadi lebih cepat, sehingga lebih membuat 

siswa dapat berpikir tentang pemecahan masalh matematika. 

 Hasil pembelajaran matematika pada materi SPLTV yang diperoleh siswa dalam 

penelitian ini menunjukan siklus I dan siklus II mengalami peningkatan, yaitu pada hasil tes 

akhir siklus I 12 siswa atau 57,14% siswa  mencapai ketuntasan dan pada siklus II  terdapat 

18 siswa atau 85,71% siswa mencapai ketuntasan. Dengan demikian terjadi peningkatan 

hasil belajar matematika siswa kelas XIPA-4 SMAK YPKPM Ambon pada materi SPLTV 

melalui penggunaan catatan T-S dengan pendekatan brain based learning sebesar 28,57%.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas penggunaan catatan T-S  dan hasil tes akhir  

siswa pada siklus I dan siklus II terjadi peningkatan dengan terpenuhinya indikator observasi 

pada bagian kiri dan kanan sehingga melibatkan aktivitas otak siswa kelas XIPA-4 SMAK 

YPKPM Ambon pada materi SPLTV dengan pendekatan Brain Based Learning dan hasil 

belajar siswa meningkat 28,57% berdasarkan tes akhir siklus I sebanyak 12 siswa atau 

57,14% siswa  mencapai ketuntasan dan pada siklus II  terdapat 18 siswa atau  85,71% siswa 

mencapai ketuntasan 

SARAN 

 Sesuai hasil yang diperoleh dalam  penelitian  ini, maka peneliti memberikan catatan 

penting sebagai saran antara lain; 

1) Bagi guru yang ingin menerapkan penggunaan catatan T-S dengan pendekatan Brain 

Based Learning diharapkan dapat memahami dengan baik cara membuat catatan T-S dan 

tahapan pendekatan Brain Based Learning, agar dapat melibatkan cara kerja otak kiri dan 

kanan 

2) Bagi peneliti berikutnya agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik 
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Abstrak 

 
 Mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang turunan suatu fungsi, 

akan sangat bermanfaat dalam menyusun rencana perkuliahan yang efektif pada 

matematika lanjut dan terapannya. Misal, pada perkuliahan Persamaan Deferensial 

Biasa yang menuntut mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi turunan fungsi 

dalam menganalisis bentuk masalah kontekstual. Pengetahuan dari 132 mahasiswa 

semester tiga dalam menyelesaikan masalah turunan fungsi dianalisis dengan 

Taksonomi Bloom. Hasil analisis memberikan data 100% mahasiswa kemampuan 

berpikirnya mencapai ranah aplikasi (C3) dan tidak ada mahasiswa yang kemampuan 

berpikirnya mencapai ranah evaluasi (C5) atau ranah mencipta (C6). Kategori berpikir 

mahasiswa terhadap turunan fungsi masih LOTS belum mencapai HOTS. 

 

Kata kunci: penelusuran berpikir, turunan fungsi, taksonomi Bloom 

 

PENDAHULUAN 

 Secara umum, pembelajaran matematika di perguruan tinggi dilakukan secara deduktif, 

dimana mahasiswa mempelajari matematika dari hal yang bersifat umum menuju hal yang 

bersifat khusus. Konsep matematika dipelajari dari definisi-definisi atau teorema-teorema 

kemudian diperjelas maknanya dengan contoh-contoh yang sesuai (Kumar, 2017). Melalui 

pembelajaran secara deduktif, mahasiswa dituntut untuk memulai menguasai konsep abstrak dari 

definisi yang ditetapkan dalam suatu materi matematika sehingga memudahkan penguasaan 

materi abstrak tingkat selanjutnya.  

 Merujuk pada pengertian belajar secara deduktif maka keefektifan perkuliahan terletak 

pada kemampuan dosen untuk mengatur pengalaman belajar yang membawa hasil pendidikan 

yang diinginkan (Kyriacou, 2009). Agar hal ini dapat terjadi, maka dalam perkuliahan Persamaan 

Diferensial Biasa dan terapannya perlu diketahui bagaimana pengetahuan mahasiswa tentang 

materi paling mendasar yaitu konsep turunan suatu fungsi. Identifikasi pengetahuan prasyarat dari 

mereka digunakan untuk kepentingan menyusun rencana perkuliahan yang akan dipraktikkan 

secara efektif (Darling-Hammond, dkk., 2017). Pengetahuan mahasiswa tentang konsep turunan 

fungsi sangat diperlukan, karena konsep ini menjadi dasar matakuliah Persamaan Diferensial 

Biasa maupun Persamaan Diferensial Tingkat Lanjut serta Persamaan Diferensial Parsial. Ketidak 

mampuan mahasiswa terhadap konsep turunan fungsi akan berakibat salah menafsirkan solusi-

solusi persamaan diferensial dan keliru dalam mendiskripsikan solusi analitik maupun kualitatif 

terapnnya. Jika mereka hanya mempelajari aspek proseduralnya, maka akan menyebabkan 

dimensi konseptualnya diabaikan. Akibatnya, mereka mengaplikasikan dari formula dengan cara 

ceroboh, gagal untuk menarik hubungannya dengan konsep lain (Akgun, dkk., 2012). 

 Taksonomi Bloom adalah model klasifikasi pemikiran bertingkat menurut enam level 

kompleksitas kognitif. Tiga level terendahnya adalah (C1) mengingat, (C2) memahami, dan (C3) 
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evaluasi. Tiga level tertinggi adalah: (C4) analisis, (C5) evaluasi, dan (C6) mencipta (Forehand, 

2007; Anderson, dkk. 2001). Level-level ini dirangkum sebagaimana dalam Gambar 1. 

Selanjutnya Abdulah, dkk., (2017) m penguasaan tiga level terendah itu dikategorikan sebagai 

kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS (Lower Order Thinking Skills), sedangkan 

penguasaan tiga level tertingginya dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) (Abdullah, 2017).  

Pemerintah sedang menggalakkan ujian pada siswa SD hingga SMA dan yang sederajat 

memuat soal-soal berkategori HOTS. Wajar jika penelitian ini mengaitkan dengan kemampuan 

mahasiswa berpikir hingga kategori HOTS. Oleh karena itu, perkuliahan sewajarnya didesain 

agar mahasiswa terampil menyelesaikan soal-soal tidak hanya berkategori LOTS tetapi hingga 

kategori HOTS. Menerapkan pengajaran berskala kecil dalam perkuliahan untuk meningkatkan 

disposisi berpikir kritis (Arsal, 2015). Kegiatan perkuliahan semacam ini sebagai fasilitas yang 

harus diberikan oleh dosen untuk mempersiapkan mahasiswanya menghadapi kebutuhan real di 

masyarakat, kebutuhan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Mereka bermanfaat bagi masyarakat 

dan pada akhirnya memudahkan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini sesuai dengan 

artikel Autor (2011), bahwa pekerjaan dengan keterampilan tinggi berdampak dengan pekerjaan 

berupah tinggi. Menunjukkan ada kontribusi yang signifikan antara keterampilan seseorang 

dengan penghasilan. 

 

 

Gambar 1 Level Taksonomi Bloom 

Taksonomi Bloom merupakan salah satu alat yang cocok untuk menganalisis 

pengetahuan matematika mahasiswa, membantu membentuk pertanyaan yang menantang untuk 

membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, 

taksonomi Bloom membantu dalam pengembangan tujuan dan rencana perkuliahan (Krathwohl, 

2002). Walaupun taksonomi Bloom menuai banyak kritikan akan tetapi sangat cocok untuk 

penilaian dalam pendidikan matematika (Darlington, 2013). Tujuan pendidikan dalam 

perkuliahan dirumuskan dan ditulis dengan cermat dalam suatu rencana perkuliahan (Giesen, 

2017). Keberhasilan tujuan itu dapat diketahui melalui assesmen instrumen penilaian tentang 

tujuan tersebut. Asesmen kategori kedalaman tujuan dapat diketahui berdasarkan level taksonomi 

Bloom, apakah kategori LOTS atau HOTS.  

Pencapaian tujuan perkuliahan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan awal 

mahasiswanya. Level kemampuan awal kategori LOTS harus dinaikkan hingga kategori HOTS. 
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C5

Evaluating

C4 Analyzing

C3 Applying

C2

Undertanding

C1
Remem
bering
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Hal ini dikarenakan, level tertinggi LOTS adalah aplikasi yang hanya menerapkan dari suatu 

ingatan. Padahal Rahardi & Hasanah (2019) dalam artikelnya menyatakan bahwa kemampuan 

menganalisis suatu konsep turunan sangat diperlukan dalam terapan matematika, agar tidak 

terjadi kesalahan dalam mendeskripsikan solusi kuantitatif maupun kualitatif permasalahan real. 

Perhatikan contoh masalah nilai awal berikut ini. 

Selesaikan masalah nilai awal 

𝑡𝑦′ + 2𝑦 = 4𝑡2, 𝑦(1) = 3. 
Kita tentukan faktor integrasi dengan terlebih dahulu menulis persamaan diferensial itu dalam 

bentuk baru  

𝑦′ +
2

𝑡
𝑦 = 4𝑡. ...........................................................(1) 

Perhatikan bahwa dalam bentuk baru persamaan itu mensyaratkan 𝑡 ≠ 0.  Kemampuan 

menganalisis (C4) semacam ini sangat diperlukan karena ada kaitannya dengan solusi masalah 

nilai awalnya. Faktor integrasi dari persamaan (1) adalah 

𝜇(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 ∫
2

𝑡
𝑑𝑡 = 𝑒2 ln|𝑡| = 𝑡2. 

Kalikan kedua ruas persamaan (1) dengan 𝜇(𝑡) = 𝑡2, kita peroleh 

𝑡2𝑦′ + 2𝑡𝑦 = (𝑡2𝑦)′ = 4𝑡3, 
sehingga diperoleh 

𝑡2𝑦 = 𝑡4 + 𝑘 

dengan sembarang konstanta 𝑘. Diperoleh 

𝑦 = 𝑡2 +
𝑘

𝑡2 ...............................................................(2) 

yang merupakan solusi umum 𝑡𝑦′ + 2𝑦 = 4𝑡2. Kurva integral 𝑡𝑦′ + 2𝑦 = 4𝑡2 untuk beberapa 

nilai 𝑘 ditunjukkan dalam Gambar 2. Kemampuan menggambar ini dilakukan dengan 

memberikan beberapa nilai konstanta real 𝑘 dan juga bilangan real 𝑡 baik bernilai negatif, nol, 

maupun bernilai positif terhadap persamaan (2). Hasil dari menggambar ini dikategorikan 

berpengetahuan HOTS level C6 Mencipta. 

Untuk memenuhi kondisi awal 𝑦(1) = 3 dapat diperoleh 𝑘 = 2. Jadi 

𝑦 = 𝑡2 +
2

𝑡2 , 𝑡 > 0 ...........................................................(3) 

merupakan solusi masalah nilai awal di atas. Perhatiklan bahwa solusi umum menyaratkan 𝑡 ≠ 0 

dan syarat awal 𝑡 = 1, oleh karena itu persamaan (3) mensyaratkan 𝑡 > 0. Pengetahuan yang 

hanya mengamati terhadap persamaan  

𝑦 = 𝑡2 +
2

𝑡2 

saja, seolah-olah persamaan berlaku untuk semua bilangan real 𝑡. Akan tetapi jika syarat awal 

𝑦(1) = 3 dan diperolehnya persamaan (1), maka syarat mutlak 𝑡 > 0 wajib untuk dituliskan 

sebagaimana dalam persamaan (3). Mendeskripsikan seperti ini merupakan kemampuan 

mengevaluasi (C5).  
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Gambar 2. Kurva-kurva integral untuk 𝑡𝑦′ + 2𝑦 = 4𝑡2 

Kemampuan mencipta (C6) ditunjukkan dengan mensketsa kurva-kurva integral seperti dalam 

Gambar 2.  

 Kemampuan menyelesaikan masalah nilai awal dengan hanya menuliskan  

𝑦 = 𝑡2 +
2

𝑡2 

dikategorikan LOTS level aplikasi (C3). Kemampuan kategori HOTS hingga level mencipta (C6) 

harus diawali dari memahami konsep tentang turunan suatui fungsi. Jika fungsi itu adalah 𝑦 =
𝑓(𝑥) maka notasi turunan pertamanya adalah 𝑦′ = 𝑓′(𝑥)  dan Swokowsky (1983) dalam bukunya 

Kalkulus mendefenisikannya sebagaimana berikut. 

Misalkan 𝑓 suatu fungsi yang terdefinisi pada suatu interval buka yang memuat 𝑎. Turunan 𝑓 di 

𝑎, ditulis 𝑓’(𝑎), diberikan dengan 

𝑓′(𝑎) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑎+ℎ)−𝑓(𝑎)

ℎ
 ......................................................(4) 

asalkan limitnya ada. 

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa, pengetahuan syarat limitnya harus ada 

dari persamaan (4) sering diabaikan oleh mahasiswa. Jika ditinjau dari Conceptual knowledge 

terhadap fungsi turunan, Rahardi & Hasanah (2019) dalam artikelnya menyatakan bahwa mereka 

tidak menyajikan berdasarkan dibangunnya definisi formal dalam hal ini adalah syarat persamaan 

(4). Umumnya mereka menyelesaikan hanya berdasar procedural knowledge, yaitu menerapkan 

aturan-aturan turunan secara prosedur saja. Sebagaimana Varberg dkk. (2007) dalam bukunya 

Calculus memuat beberapa aturan sebagaimana berikut ini. 

1. Aturan Fungsi Konstanta Jika 𝑓(𝑥) = 𝑘, dengan 𝑘 suatu konstanta, maka untuk 

sebarang 𝑥, 𝑓′(𝑥) = 0. 

2. Aturan Pangkat Jika 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛, dengan 𝑛 bilangan bulat positif, maka 𝑓′(𝑥) =
𝑛𝑥𝑛−1. 

3. Aturan Rantai Misalkan 𝑦 = 𝑓(𝑢) dan 𝑢 = 𝑔(𝑥). Jika 𝑔 terdeferensiasikan di 𝑥 dan 

𝑓 terdeferensiasikan di 𝑢 = 𝑔(𝑥), maka fungsi komposisi 𝑓 o 𝑔, yang didefinisikan 

oleh (𝑓 o 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)), adalah terdeferensiasikan di 𝑥 dan (𝑓 o 𝑔)′(𝑥) =

𝑓′(𝑔(𝑥))𝑔′(𝑥). 

Kemampuan pengetahuan terhadap fungsi turunan akan sangat bermanfaat dalam 
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merumuskan strategi perkuliahan persamaan Diferensial Biasa maupun perkuliahan terapan-

terapannya. Artikel ini melaporkan penyelidikan kami terhadap level pengetahuan mahasiswa 

terhadap turunan fungsi ditinjau dari taksonomi Bloom. Penyelidikan diperoleh melalui bukti 

penyelesaian tertulis dari subjek penelitian terhadap instrumen dalam penelitian ini. 

 

METODE 

Persamaan Diferensial Biasa merupakan matakuliah yang disajikan pada mahasiswa 

Jurusan Matematika UM pada semester III dan merupakan prasyarat dari beberapa matakuliah 

diantaranya Persamaan Diferesial Biasa Lanjut, Persamaan Diferensial Parial, Pemodelan 

Matematik, dan Sistem Dinamik. Atas dasar inilah maka penelitian ini mengambil subjek 

mahasiswa peserta kuliah Persamaan Diferensial Biasa di semester Gasal tahun 2019-2020, 

dengan kata lain mereka telah menempuh semester tiga. Instrumen penelitian dirumuskan untuk 

mengetahui level berpikir mereka terkait dengan konsep yang mendasari materi kuliah Persaman 

Diferensial Biasa. Instrumen berupa soal sederhana tentang turunan fungsi, akan tetapi memiliki 

jenjang pengetahuan hingga level C6 Mencipta. Instrumen disusun secara terpadu dan urut tingkat 

keabstrakannya (Rahardi dkk. 2017). 

Pengetahuan mereka yang diperoleh dari data tertulis jawaban soal dalam instrumen 

dianalisis secara kualitatif menggunakan level dari taksonomi Bloom, baik kategori LOTS 

maupun HOTS. Paparan prosentase kesalahan dari subjek digunakan untuk menguatkan deskripsi 

kualitatif. Hasil analisis kualitatif berfungsi untuk merumuskan tindakan-tindakan selanjutnya 

guna meningkatkan kemampuan pengetahuan subjek ke level yang lebih tinggi dari Taksonomi 

Bloom. Manfaat dari hasil penelitian adalah diperolehnya rumusan strategi pelaksanaan 

perkuliahan matakuliah Persamaan Diferensial Biasa beserta matakuliah terapannya dengan hasil 

yang lebih efektif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dua hal yang menjadi dasar untuk memperoleh data penelitian, yang pertama penelitian 

diawali dengan memutuskan mengambil materi pendukung utama dari perkuliahan Persamaan 

Diferensial Biasa yaitu Konsep Turunan Fungsi. Kedua, kedalaman pengetahuan dianalisis 

dengan menggunakan level taksonomi Bloom. Berdasarkan kedua hal ini maka disusunlah 

instrumen untuk memperoleh data-data penelitian yang kemudian dianalisis dan selanjutnya 

dideskripsikan sebagai hasil penelitian kualitatif.  

 Instrumen yang dikembangkan terdiri dari empat tugas. Tugas pertama dan kedua 

mengukur pengetahuan higga level C3 Aplikasi, jika tugas pertama diselesaikan hanya 

menerapkan Aturan Turunan Fungsi Konstanta sedangkan tugas kedua hanya menerapkan Aturan 

Pangkat. Akan tetapi apabila subjek penelitian mengerjakan tugas pertama dan tugas kedua 

dengan menyatakan bahwa solusi berlaku untuk semua bilangan real 𝑥, maka pengetahuan 

mereka dikategorikan telah mencapai level C4 Analisis. Tugas ketiga mengukur pengetahuan 

hingga level C5 Evaluasi, sedangkan tugas keempat mengukur pengetahuan hingga level C6 

Mencipta. Tugas ketiga dan keempat yang dikerjakan oleh subjek penelitian dengan menerapkan 

Aturan Rantai saja, maka dapat dideskripsikan bahwa mereka hanya menguasai procedural 

knowledge dan kemungkinan mereka terpengaruh oleh penyelesaian tugas pertama dan kedua. 

Kemampuan pengetahuan level C4 menganalisis dan seterusnya masih sangat perlu untuk 

ditingkatkan. Rumusan untuk meningkatkan itu disusun dengan melihat hasil penelitian ini dan 

kajian-kajian pedagogik yang sesuai. 

 Data penelitian diperoleh dari instrumen yang diberikan pada subjek, kemudian 

dianalisis. Alat untuk itu dipersiapkan dan dirumuskan sebagaimana dalam Tabel 1 berikut ini. 

Soal nomor satu turunan solusinya menerapkan aturan fungsi konstan sedangkan soal nomor dua 

menerapkan aturan fungsi pangkat, oleh karena itu hanya dikategorikan mengukur ranah C3. 
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Turunan solusi soal nomor tiga tidak hanya menerapkan Aturan Rantai dan Aturan Pangkat akan 

tetapi harus menganalisis dan mengevaluasi interval yang memenuhi fungsi beserta turunannya. 

Khusus soal nomor empat, turunannya tidak ada. Ketiadaan ini dapat diketahui apabila dianalisis 

interval fungsinya kemudian mengevaluasinya, yaitu hanya dipenuhi pada 𝑥 = 2 fungsinya 

bernilai nol (𝑓(2) = 0) dan secara geometri berupa titik pada bidang kartesius (𝑥, 𝑓(𝑥)) = (2, 0). 

Penjelasan ini dapat dibuat gambar fungsi itu sebagaimana gambar yang ada di dalam Tabel 1.  

Tabel 1 Instrumen dan Pedoman Analisis Penelitan 

Task, determine 𝒇′(𝒙) Solution Bloom’s Taxonomi 

1. 𝑓(𝑥) = 2 𝑓′(𝑥) = 0 C3 Applying 

2. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 𝑓′(𝑥) = 2𝑥 C3 Applying 

3. 𝑓(𝑥) = (1 − 𝑥)
1

2 𝑓′(𝑥) = −
1

2√1 − 𝑥
,  

1 − 𝑥 > 0 
𝑥 < 1 

C3 Applying 

 

C4 Analysing 

C5 Evaluating 

4. 𝑓(𝑥) = √4𝑥 − 𝑥2 − 4 𝑓′(𝑥) = −
4 − 2𝑥

2√4𝑥 − 𝑥2 − 4
. 

4𝑥 − 𝑥2 − 4 > 0 

𝑥2 − 4𝑥 + 4 < 0 

 (𝑥 − 2)2 < 0 hal yang mustahil 

 𝑓′(𝑥) tidak ada. 

𝑓(𝑥) = √4𝑥 − 𝑥2 − 4 => 𝑥 = 2 

dan 𝑓(2) = 0. 

 

C3 Applying 

 

 

C4 Analysing 

C5 Evaluating 

 

 

 

C6 Creating 

 

 Subjek penelitian berjumlah 132 mahasiswa yang terbagi dalam 4 kelas.  

Pekerjaan tertulis mereka diperiksa benar atau salah, kemudian dirangkum dalam Tabel 2 jumlah 

kesalahan pekerjaan subjek dan diprosentasikan. 

Tabel ini didasarkan temuan di lapangan kemudian dikelompokkan menurut jenis-jenis kesalahan 

tertulis dari subjek.  

Tabel 2 Jenis Kesalahan oleh Subjek berdasarkan Item Soal 

Jenis Item Off A Off B Off G Off H Jumlah % 

1 1 s.d 4   3  3 2,27 

2 1, 3, 4   1  1 0,76 

3 2, 3, 4 1    1 0,76 

4 3, 4 1 1 36 4 42 31,82 

5 4 18 20 25 22 85 64,39 

J u m l a h 20 21 66 26 132 100 

 Ditemukan satu subjek yang menjawab soal salah semuanya dan subjek semacam ini 

tidak menarik untuk dibahas sehingga dalam penelitian ini diabaikan. Jenis ke dua dalam Tabel 

2, ada satu subjek yang mengerjakan salah pada soal nomor 1, 3, dan 4, hal ini menunjukkan 

benar dalam menjawab soal nomor 2. Data nampak aneh, seharusnya dia bisa menjawab benar 

soal nomor satu, akan tetapi jawaban yang tertulisnya adalah sebagaimana berikut ini. 

𝑓(𝑥) = 2  =>   𝑓′(𝑥) = 2, 

sedangkan jawaban soal nomor dua tertulis  

𝑓(𝑥) = 𝑥2   =>   𝑓′(𝑥) = 2𝑥. 
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Menunjukkan bahwa ia hanya mampu menerapkan Aturan Pangkat dari turunan, tetapi tidak 

memahami konsep syarat perlu dari aturan tersebut. Kemampuan semacam ini perlu 

ditindaklanjuti dengan wawancara untuk mengetahui dari mana jawaban beliau. Apabila 

ditemukan kemampuan berpikirnya telah sesuai jawaban tertulis atau belum, maka perlu diadakan 

suatu penelitian yang mengungkap orisinil berpikirnya dengan suatu instrumen konflik kognitif. 

Sebagai contoh pada Aturan Pangkat jika 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛, maka 𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1. Perlunya dicoba 

dengan mengganti 𝑛 = 0, sehingga untuk 𝑓(𝑥) = 2 dapat diberikan instrumen 𝑓(𝑥) = 2 = 2𝑥0. 

 Jenis ke tiga ada satu subjek yang hanya menjawab benar soal nomor satu dan ini kurang 

menarik untuk didiskusikan. Jenis ke empat menarik untuk didiskusikan, ada 42 (31,82%) subjek 

yang menjawab salah soal nomor tiga dan empat. Kesalahan fatalnya tidak cermat dalam 

mengevaluasi jawaban soal nomor tiga, tertulis 𝑓′(𝑥) =
1

2√1−𝑥
 yang seharusnya  𝑓′(𝑥) =

−
1

2√1−𝑥
. Sedangkan jawaban soal nomor empat tidak menganalisis keberadaan fungsi yang hanya 

di satu titik saja, yaitu pada koordinat (2,0) sehingga turunannya tidak ada. 

 Jenis ke lima, ada 85 (64,39%) subjek yang menjawab salah soal nomor empat, akan 

tetapi pekerjaan soal nomor tiga juga salah karena tidak menuliskan syarat di mana fungsi turunan 

itu ada, yaitu 𝑥 < 1. Kelompok ini hanya menerapkan Aturan Rantai dan Aturan pangkat dari 

turunan. Berdasarkan Taksonomi Bloom, kemampuannya belum sampai pada tahap C4 

Menganalisis dan C5 Mengevaluasi. Sedangkan jawaban soal nomor empat, langsung 

menerapkan Aturan Rantai dan Aturan Pangkat tanpa menganalisis bagaimana sebenarnya 

fungsinya.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Secara umum tingkat berpikir mahasiswa masih dalam level C3 Aplikasi kategori LOTS. 

Penguasaan konsep masih sangat rendah, terbukti belum ada yang mencapai kategori HOTS. 

Kemampuan berpikir hanya menerapkan aturan turunan tetapi belum memahami syarat perlu 

diterapkan aturan yang digunakan.  

Perlu menekankan pada awal perkuliahan cara memahami konsep turunan fungsi secara 

detail. Perlunya penggalian lebih mendalam pada subjek yang menjawab benar hanya pada soal 

nomor dua melalui wawancara dengan instrumen konflik kognitif. Peran menguntungkan dari 

konflik kognitif dikaitkan dengan desentralisasi dari perspektif seseorang yang awalnya mungkin 

hanya berfokus pada Aturan Pangkat bilangan asli untuk digabungkan dengan fungsi konstan 

bervariabel pangkat nol (Kazak, dkk., 2015). 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Akgun, L., Isik, C., Tatar, E., Isleyen, T., & Soylu, Y. (2012). Transfer of Mathematical 

Knowledge: Series. Australian Journal of Teacher Education, 37(3): 83-89. 

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing,

 Abridged Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon 

Arsal, Z. (2015). The effects of microteaching on the critical thinking dispositions of pre-service 

teachers. Australian Journal of Teacher Education (Online), 40(3): 140-153 

Autor, D. (2011). The Polarization of Job Opportunities in the U.S. Labor Market: Implications 

for Employment and Earnings. Community Investments, 23 (2): 11-16. 

Bate, F. G., Day, L., & Macnish, J. (2013). Conceptualising Changes to Pre-Service Teachers’ 

Knowledge of how to Best Facilitate Learning in Mathematics: A TPACK Inspired 

Initiative. Australian Journal of Teacher Education, 38(5): 14-30. 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

130



 

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). Effective Teacher Professional 

Development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute. 

Darlington, E. (2013). The use of Bloom’s taxonomy in advanced mathematics questions. (Ed.) 

Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics 33(1). 

Fook, C.Y. & Sidhu, G.K. (2010). Authentic Assessment and Pedagogical Strategies in Higher 

Education. Journal of Social Sciences, 6(2): 153-161. 

Forehand, M. (2007). Bloom's Taxonomy. http://epltt.coe.uga.edu/index.php? 

title=Bloom%27s_Taxonomy, diakses 12 Desember 2019. 

Giesen, J. (2017). Tips for Those New to Teaching at Northern Illinois University. Northern 

Illinois University, Faculty Development and Instructional Design Center. 

https://facdevblog.niu.edu/author/c90jlg1, diakses 12 Desember 2019 

Kazak, S., Wigerif, P, & Pujita, T. (2015). The Importance Of Dialogic Processes to Conceptual 

Development in Mathematics. Educ Stud Math 90: 105–120. 

Krathwohl, D. R. (2002) A Revision of Bloom’s Taxonomy.in Theory into Practice. V 41. #4. 

Autumn, 2002. Ohio State University. 

Kumar, N. (2017). Inductive and Deductive Methods in Mathematics Teaching. Journal of 

Engineering Research and Application, 7(11), (Part -2): 19-22. 

Kyriacou, C. (2009). Effective Teaching in Schools Theory and Practice. Third Edition. London: 

Stanley Thornes (Publishers) Ltd.  

Rahardi, R., Irawan, E.B., & Irawati, S. (2017). Investigating Indonesian Teachers’ ZAD in the 

Representation of Fractions. Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research, 164: 241-247. 

Rahardi, R & Hasanah, D. (2019). Analysis of Students’ Skills On Derivative of a Function. 

Malang: Article International Conference on Mathematics, Science, and Education. 

Swokowsky, E.W. (1983). Calculus with Analytic Geometry. Boston: Duxbury Press. 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

131

http://epltt.coe.uga.edu/index.php
https://facdevblog.niu.edu/author/c90jlg1


  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

MATEMATIKA BERBASIS GUIDED DISCOVERY

LEARNING UNTUK SISWA KELAS X DI SMK

NEGERI 8 MALANG

Elfa Nur Fatmasari, Latifah Mustofa Lestyanto, S.Si. M.Pd.

Universitas Negeri Malang

elfafatmasari27@gmail.com

Abstrak

  Guru memiliki peran penting untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang 
baik.  Hal  ini  berarti  bahwa  guru  harus  mampu  mengembangkan  dan  menyusun 
rancangan pembelajaran  yang lengkap dan baik untuk  kegiatan di kelas  maupun di 
luar kelas. Rancangan pembelajaran disini diartikan sebagai perangkat pembelajaran 
yang  disusun  secara  baik  oleh  guru  untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran.  Namun, 
berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri 8 Malang masih banyak ditemukan RPP 
yang  kegiatan  pembelajarannya  masih  berpusat  pada  guru  dan  siswa  cenderung 
menghafal  rumus  pada  modul,  sehingga  keaktifan  dan  kemandirian  siswa  kurang 
terasah. Selain itu, di SMK Negeri 8 Malang belum ada Lembar Kerja Siswa (LKS)

yang digunakan sebagai salah satu sumber belajar yang bisa menuntun siswa dalam 
menemukan  konsep  sendiri.  Oleh  karena  itu,  peneliti  mengembangkan  suatu 
perangkat  pembelajaran  matematika  berbasis Guided  Discovery Learning yang 
dapat  membuat  siswa  tidak  pasif  dalam  kegiatan  pembelajaran  dan  mampu 
menemukan  konsep  sendiri  di  bawah  bimbingan  dan  petunjuk  guru.  Perangkat 
pembelajaran  yang  dikembangkan  peneliti  yaitu  Rancangan  Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang valid, praktis, dan efektif.

  Pengembangan  perangkat  pembelajaran  ini  menggunakan  model 
pengembangan Plomp yang direduksi, yaitu fase investigasi awal, fase desain, fase 
realisasi/konstruksi, dan fase tes, evaluasi, dan revisi. Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan juga telah diuji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Uji kevalidan 
dilakukan  oleh  dua  validator,  yaitu  satu  orang  dosen  matematika  dan  satu  orang 
praktisi,  yaitu  guru  matematika  SMK Negeri 8  Malang.  Setelah  perangkat 
pembelajaran  dinyatakan  valid,  maka  perangkat  pembelajaran  diujicobakan  kepada 
tiga  puluh  enam  siswa  kelas  X  di  SMK Negeri 8  Malang  sebagai  subjek  uji  coba 
yang akan menempuh materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Uji 
kepraktisan  produk  dilakukan  menggunakan  lembar  observasi  kegiatan  guru  dan 
lembar observasi kegiatan siswa yang diisi oleh dua observer yaitu satu mahasiswa 
matematika  dan  satu  guru  matematika  SMK Negeri 8  Malang.  Selain  itu,  uji 
kepraktisan  produk  juga  menggunakan  angket respon  siswa  yang  diisi  oleh  tiga 
puluh enam siswa yang menjadi subjek uji coba. Sedangkan uji keefektifan produk 
dilakukan melalui hasil evaluasi belajar. Adapun hasil evaluasi belajar diambil dari 
pengerjaan LKS dan tes tulis kepada subjek uji coba setelah menggunakan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan.

  Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil  yaitu (1) uji kevalidan dinyatakan 
valid berdasarkan skor kevalidan RPP yaitu 3.57, LKS yaitu 3.76, dan soal tes yaitu 
3.71,  (2)  uji  kepraktisan  dinyatakan praktis  berdasarkan  skor  kepraktisan  lembar 
observasi kegiatan guru yaitu 3.70, lembar observasi kegiatan siswa yaitu 3.42, dan 
angket  respon  siswa  yaitu  3.41,  (3)  uji  keefektifan  dinyatakan  efektif  berdasarkan 
hasil evaluasi belajar siswa yang menunjukkan 86.11% siswa mendapatkan nilai di 
atas  75  (KKM).  Dengan  demikian  Pengembangan  Perangkat  Pembelajaran 
Matematika  Berbasis Guided  Discovery  Learning untuk  Siswa  Kelas  X  di  SMK

dinyatakan valid, praktis, dan efektif.

Kata  Kunci: perangkat  pembelajaran, guided  discovery  learning, perbandingan

trigonometri pada segitiga siku-siku
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PENDAHULUAN
  Matematika  merupakan  salah  satu  ilmu  pengetahuan  yang  memiliki  peran  dan  tujuan 

yang  penting,  terutama  dalam  menyelesaikan  masalah  kontekstual  (Siagian,  2012).  Pada 
Permendikbud  No.64  Tahun  2013  tentang  standar  isi  mata  pelajaran  matematika  menyatakan 
bahwa  salah  satu  tujuan  mata  pelajaran  matematika  di  sekolah  adalah  meningkatkan 
kemampuan  siswa  dalam  memahami  konsep  sehingga  siswa  tidak  mengalami  kesulitan  dalam 
memecahkan  suatu  masalah.  Peran  guru  sangat  berpengaruh  dalam  mewujudkan  tujuan 
pembelajaran  tersebut.   Dalam  Undang-Undang  Pendidikan  Nomor  14  Tahun  2005 
mengemukakan  bahwa  guru  adalah  pendidik  profesioal  yang  memiliki  tugas  utama  mendidik, 
mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  siswa  mulai  dari 
pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal  sampai  dengan  pendidikan  menengah.  Jika 
tugas tersebut dijalankan dengan baik maka akan menciptakan pembelajaran yang berkualitas.

  Selain itu, guru juga harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, 
profesional,  kepribadian  dan  sosial. Salah  satu  kompetensi  dasar  yang  harus  dimiliki  guru 
adalah  kompetensi  professional.  Kompetensi  dasar  profesional  merupakan  kompetensi  guru 
dalam memilih, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber belajar (Rusman, 2017:163). Hal 
ini  berarti  bahwa  guru  harus  mampu  mengembangkan  dan  menyusun  rencana  pembelajaran 
yang  lengkap  dan  baik  untuk  kegiatan  di  kelas  maupun  di  luar  kelas.  Rencana  pembelajaran 
disini  diartikan  sebagai  perangkat  pembelajaran  yang  disusun  secara  baik  oleh  guru  untuk 
mencapai  tujuan  pembelajaran.  Sedangkan  perangkat  pembelajaran  yang  dimaksud  adalah 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

  Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti pada  saat  Kajian  dan  Praktik 
Lapangan  (KPL)  di  SMK  Negeri  8  Malang dan  wawancara  kepada  guru  serta  beberapa  siswa 
SMK  Negeri  8  Malang  kelas  X  Rekayasa  Perangkat  Lunak  (RPL) A  diperoleh beberapa fakta 
lapangan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa RPP yang memuat kegiatan pembelajaran, lebih 
banyak didominasi oleh guru, siswa juga cenderung pasif dan hanya mendengarkan penjelasan 
materi serta dilanjutkan meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal. Selain itu, Siswa SMK 
Negeri  8  Malang  kelas  X  RPL  A  juga  memiliki  sumber  rujukan  utama  yaitu  modul  yang 
dikembangkan  guru  matematika  SMK  Negeri  8  Malang.  Modul  tersebut  disajikan  dalam 
runtutan  uraian  materi,  contoh  soal,  dan  latihan  soal.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  sumber 
belajar yang membuat siswa mampu menemukan konsep materi secara mandiri. Sumber belajar 
yang  dimaksud  adalah  Lembar  Kerja  Siswa  (LKS)  karena  di  SMK  Negeri  8  Malang  belum 
terdapat LKS yang digunakan sebagai salah satu sumber belajar.

  Di  dalam  LKS  diperlukan  suatu  model  pembelajaran  yang  sesuai.  Model  pembelajaran 
yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  model  pembelajaran Guided  Discovery  Learning. 
Maryanti  &  Mawaddah  (2016:77)  menyatakan  bahwa  salah  satu  alternatif  pemilihan  model 
pembelajaran  yang  dapat  menambah  kemampuan  pemahaman  konsep  dan  mendapat  respon 
positif dari siswa adalah model pembelajaran penemuan terbimbing. Di sisi lain, Abel & Smith

(dalam  Effendi,  2012:4)  juga  menyatakan  bahwa  model  pembelajaran  penemuan  terbimbing 
merupakan  suatu  pembelajaran  yang  melibatkan  guru  sebagai  fasilitator  yang  membimbing 
siswa  melalui  pertanyaan-pertanyaan  yang  mengarahkan  siswa  untuk  menemukan  konsep, 
prinsip,  ataupun  prosedur  berdasarkan  bahan  ajar  yang  telah  disediakan  guru.  Markaban

(2008:17)  juga  menyatakan  bahwa  salah  satu  kelebihan  dari  model  pembelajaran Guided 
Discovery  Learning yaitu  siswa  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  pembelajaran  yang  disajikan 
dan  mampu  menumbuhkan  sekaligus  menanamkan  sikap Inquiry (mencari-temukan).  Dalam 
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sa’diyah  (2017)  membuktikan  bahwa  dengan  model 
pembelajaran Guided  Discovery  Learning dapat  meningkatkan kemampuan  siswa  dalam 
memahami konsep materi kubus dan balok serta meningkatkan kemahiran dalam menyelesaikan 
berbagai persoalan matematika.

  RPP  dan  LKS  bercirikan Guided  Discovery  Learning dapat  diterapkan  pada  materi 
perbandingan  trigonometri.  Berdasarkan  uji  pendahuluan  yang  dilakukan  peneliti  dengan 
memberikan sebuah soal tentang perbandingan trigonometri kepada beberapa siswa yang sudah

menerima  materi  tersebut,  ternyata  siswa  masih  mengalami  kesalahan  dalam  menjawab  soal
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yang diberikan. Hal ini juga terbukti dari nilai matematika siswa kelas X SMK Negeri 8 Malang 
memiliki  nilai  rata-rata  paling  rendah  dibandingkan  dengan  nilai rata-rata pada mata  pelajaran 
matematika  lainnya,  seperti Sitem  Persamaan  Linear  Dua  Variabel  (SPLDV),  program  linear, 
serta barisan dan deret.

  Berdasarkan  paparan  di  atas,  pengembang  akhirnya  mengembangkan  perangkat 
pembelajaran  berbasis Guided  Discovery  Learning berupa  RPP  dan  LKS  pada  materi 
perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk siswa kelas X. Oleh karena itu, judul 
yang  diangkat  adalah  “Pengembangan  Perangkat  Pembelajaran  Matematika  Berbasis Guided 
Discovery Learning untuk Siswa Kelas X di SMK Negeri 8 Malang”

METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  pengembangan (research  and  development)

yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  suatu  produk  perangkat  pembelajaran  berupa  Rencana 
Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  dan  lembar  Kerja  Siswa  (LKS)  pada  materi  perbandingan 
trigonometri  pada  segitiga  siku-siku  untuk  siswa  kelas  X  di  SMK  Negeri  8  Malang.  Model 
pengembangan  yang  digunakan  dalam  perangkat  pembelajaran  berbasis Guided  Discovery 
Learning yaitu  model  pengembangan  Plomp  (dalam  Hobri,  2010).  Terdapat  lima  fase  dalam 
model  pengembangan  Plomp  yaitu  (1)  fase  investagasi  awal,  (2)  fase  desain,  (3)  fase 
realisasi/konstruksi,  (4)  fase  tes,  evaluasi,  dan  revisi,  dan  (5)  fase  implementasi. Tetapi  dalam 
pengembangan  perangkat  ini  hanya  sampai  dengan  fase  keempat,  karena  keterbatasan  waktu 
dan biaya penelitian.

  Pada  fase  investigasi  awal,  kegiatan  pertama  yang dilakukan  peneliti  adalah 
mengidentifikasi dan menganalisis informasi-informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi 
dalam pembelajaran di kelas. Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh fakta bahwa selama 
pembelajaran  matematika,  guru  masih  menggunakan  model  pembelajaran  yang  cenderung 
memberikan  rumus,  contoh  soal,  dan  siswa  langsung  diberi  latihan  soal  sehingga  kurang 
mendukung  siswa  untuk  mengonstruk  konsep.  Diketahui  juga  siswa  masih  cenderung 
menghafal  rumus  yang  ada  dalam  buku  atau  modul  secara langsung.  Akibatnya  ketika  siswa 
diberikan soal-soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang sedikit berbeda dari 
contoh  soal  yang  diberikan  guru,  siswa  sudah  merasa  kesulitan.  Kegiatan  peneliti  selanjutnya 
adalah  membatasi  permasalahan  yang akan  dijadikan  bahan  penelitian.  Masalah  yang  diambil 
adalah  masalah  mengenai  perangkat  pembelajaran  yang  akan  dikembangkan  pada  materi 
perbandingan  trigonometri  pada  segitiga  siku-siku  kelas  X  SMK  Negeri  8  Malang  dan 
perangkat  pembelajaran  yang  dikembangkan  berupa  RPP  dan  LKS.  Kegiatan  terakhir  peneliti 
pada  fase  ini,  yaitu  peneliti  berencana  untuk  membuat  perangkat  pembelajaran  matematika 
berupa  RPP  dan  LKS  berbasis Guided  Discovery  Learning dan  nantinya  perangkat 
pembelajaran tersebut diujicobakan untuk mengetahui tingkat kevalidannya.

  Pada  fase  design,  kegiatan  pertama  yang  dilakukan  peneliti  adalah  menentukan  materi 
dan  kompetensi  dasar  yang  dibahas  pada  perangkat  pembelajaran. Peneliti  memilih  materi 
perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku pada KD 3.8 yaitu menentukan perbandingan 
trigonometri  pada  segitiga  siku-siku  dan  KD  4.8  yaitu  menyelesaikan  masalah  yang  berkaitan 
dengan  perbandingan trigonometri  pada  segitiga  siku-siku.  Kegiatan  selanjutnya pada fase ini, 
yaitu peneliti mendesain format isi perangkat pembelajaran. Format isi RPP yang dikembangkan 
berdasarkan  Permendikbud  81A  2013  yang  terdiri  dari  (1)  identitas  sekolah/madrasah,  mata 
pelajaran,  kelas/semester,  materi  pokok,  dan  alokasi  waktu,  (2)  KI/KD,  indikator,  pencapaian 
kompetensi, (3)  tujuan  pembelajaran,  (4)  materi  pembelajaran,  (5)  pendekatan/model/metode 
pembelajaran,  (6)  media/alat,  bahan,  dan  sumber  belajar,  (7)  langkah  kegiatan  pembelajaran, 
dan (8) penilaian. Sedangkan format LKS yang dikembangkan disesuaikan dengan format LKS 
menurut Depdiknas yang terdiri dari (1) judul LKS, (2) petunjuk belajar, (3) kompetensi yang 
akan  dicapai,  (4)  informasi  pendukung,  (5)  tugas-tugas  dan  langkah-langkah  kerja,  dan  (6)

penilaian.  Perangkat  pembelajaran  yang  dikembangkan  didesain  berbasis guided  discovery 
learning menurut  Markaban  yang  terdiri  dari  lima  tahapan,  yaitu  (1)  penyajian  masalah,  (2)

mengumpulkan  informasi,  (3)  membuat  dugaan (conjecture), (4)  verbalisasi,  dan  (5)  evaluasi.
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Kegiatan terakhir peneliti pada fase ini, yaitu peneliti menyusun instrumen pengembangan 

berupa lembar validasi, lembar uji kepraktisan perangkat pembelajaran (lembar observasi guru 

dan siswa), dan angket respon siswa. 

Pada fase realisasi/konstruksi, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah menyusun bagian-

bagian perangkat pembelajaran yang dikembangkan, kemudian mendesain layout dan tampilan 

perangkat pembelajaran agar lebih menarik untuk digunakan. Sedangkan pada fase tes, evaluasi, 

dan revisi peneliti melakukan kegiatan uji validitas produk untuk mengetahui kriteria 

kevalidannya dan setelah dinyatakan valid peneliti melakukan uji coba produk untuk 

mengetahui kriteria kepraktisan dan keefektiannya. Untuk mengetahui kriteria kepraktisannya 

peneliti menggunakan lembar observasi kegiatan guru, lembar observasi kegiatan siswa, dan 

angket respon siswa. Sedangkan uji keeektifannya diperoleh dari hasil evaluasi belajar siswa 

(30% nilai LKS ditambah dengan 70% nilai soal tes). 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 tahun ajaran 2018/2019. Uji coba 

dilakukan di SMK Negeri 8 Malang dengan subjek uji coba yaitu tiga puluh enam siswa kelas X 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) A. Data yang diperoleh dari uji coba yaitu data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari: (1) hasil penilaian lembar validasi perangkat 

berupa skor validasi RPP, LKS, soal tes, lembar observasi kegiatan guru, lembar observasi 

kegiatan siswa, dan angket respon siswa oleh validator ahli dan praktisi, (2) lembar uji 

kepraktisan perangkat berupa skor kepraktisan lembar observasi kegiatan guru oleh observer, 

lembar observasi kegiatan siswa oleh observer, dan angket respon siswa, dan (3) hasil evaluasi 

belajar siswa. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari komentar atau saran yang diberikan dari: 

(1) validator ahli dan praktisi selama proses validasi perangkat pembelajaran dan (2) observer 

dan siswa tentang uji kepraktisan perangkat pembelajaran. Data kuantitatif dianalisis 

berdasarkan teknik analisis data kuantitatif yang diadaptasi dari Hobri (2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji validitas, diperoleh data hasil validasi RPP memperoleh skor akhir 3,57 

dengan kriteria valid. RPP yang dikembangkan tidak mendapat komentar/saran dari validator. 

Untuk data hasil validasi LKS memperoleh skor akhir 3,76 dengan kriteria valid. 

Komentar/saran validator terhadap LKS yaitu (1) penggantian perintah untuk menggambarkan 

segitiga sama kaki dapat dilihat pada Gambar 1(a) oleh siswa sendiri menjadi gambar segitiga 

sama kakinya dapat dilihat pada Gambar 1(b) digambarkan secara langsung pada LKS 2 di 

agar waktu yang digunakan lebih efektif.kegiatan “Ayo Menemukan”. Hal ini bertujuan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Gambar 1(a). sebelum revisi                               Gambar 1(b). setelah revisi 

 

(2) penggantian perintah untuk menggambarkan segitiga sama sisi oleh siswa sendiri dapat 

dilihat pada Gambar 2(a) menjadi gambar segitiga sama sisinya dapat dilihat pada Gambar 2(b) 

digambarkan secara langsung pada LKS 2 di kegiatan “Ayo Menemukan”. Hal ini bertujuan 

agar waktu yang digunakan lebih efektif pula.  
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         Gambar 2(a). sebelum revisi                               Gambar 2(b). setelah revisi 

Untuk data hasil validasi Soal Tes memperoleh skor akhir 3,71 dengan kriteria valid. 

Komentar/saran validator terhadap Soal Tes yaitu (1) penggantian permasalahan soal nomor 1 

dapat dilihat pada Gambar 3(a) menjadi permasalahan yang lebih masuk akal dapat dilihat pada 

Gambar 3(b). Dikarenakan soal nomor 1 tentang tinggi tugu 5 m kurang masuk akal sehingga 

dilakukan revisi dengan mengubah permasalahan yang lebih masuk akal,  

 

 

 

Gambar 3(a). sebelum revisi 

 

 

 

 

Gambar 3(b). setelah revisi 

 

(2) penghilangan warna segitiga pada soal nomor 2 dan 3 dapat dilihat pada Gambar 4(a) 

menjadi gambar segitiga tanpa warna dapat dilihat pada Gambar 4(b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4(a). setelah revisi     Gambar 4(b). setelah revisi 
Untuk data hasil lembar observasi kegiatan guru, lembar observasi kegiatan siswa, dan 

angket respon siswa berturut-turut memperoleh skor akhir 3.81, 3.81, dan 3.75 dengan kriteria 

valid tanpa ada komentar/saran dari validator. 

Data hasil uji kepraktisan perangkat pembelajaran diketahui berdasarkan lembar 

observasi kegiatan guru, lembar observasi kegiatan siswa, dan angket respon siswa yang 

berturut-turut memperoleh skor akhir 3.70, 3.42, dan 3. 41 dengan kriteria praktis. Sedangkan 

untuk data hasil uji keefektifan diperoleh 86,11% siswa memperoleh nilai hasil evaluasi belajar 

di atas KKM yaitu 75. 
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PEMBAHASAN 

Hasil analisis data yang diperoleh dari uji kevalidan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan 

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi valid, praktis, dan 

efektif. Sehingga, perangkat pembelajaran layak digunakan untuk siswa kelas X di SMKN 

dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku. Perangkat pembelajaran berbasis Guided Discovery Learning yang 

dikembangkan dapat mengubah pembelajaran menjadi berpusat pada siswa dan dapat menuntun 

siswa untuk aktif dalam menemukan konsep. 

RPP yang dikembangkan disusun berdasarkan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 

yang dipadukan dengan tahap-tahap pada guided discovery learning versi Markaban (2008: 17). 

Adapun tahap-tahap guided discovery learning versi Markaban yaitu dimulai dengan penyajian 

masalah, mengumpulkan data, penyusunan dugaan (conjecture), verbalisasi, dan diakhiri dengan 

tahap evaluasi. 

LKS yang dikembangkan didasarkan pada struktur LKS dari Depdiknas (2008) yang 

disesuaikan pula dengan tahapan Guided Discovery Learning. LKS terdiri dari dua LKS yang 

digunakan untuk dua kali pertemuan. LKS 1 berisi tentang materi perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku. Pada LKS 1, siswa dibimbing untuk menemukan perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku melalui kesebangunan segitiga. Sedangkan untuk LKS 2 

berisi tentang materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa (30°, 45°, 𝑑𝑎𝑛 60°). Pada 

LKS 2 siswa dibimbing untuk menemukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa 

(30°, 45°, 𝑑𝑎𝑛 60°) yang dihubungkan dengan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga 

siku-siku yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, masing-masing LKS 

dilengkapi dengan latihan soal agar siswa mampu menerapkan konsep perbandingan 

trigonometri untuk menyelesaikan masalah. 

Sedangkan soal tes yang dikembangkan adalah soal tes untuk materi perbandingaan 

trigonometri pada segitiga siku-siku sesuai dengan KD 3.8 dan KD 4.8. Soal tes terdiri dari 

empat soal uraian yang harus dikerjakan siswa secara indivdu dalam waktu 60 menit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil uji kevalidan yang telah dilakukan, nilai hasil uji kevalidan yaitu (1) 

RPP menunjukkan bahwa RPP memenuhi kriteria valid dengan skor 3,57 untuk skala 1-4. (2)  

LKS menunjukkan bahwa LKS memenuhi kriteria valid dengan skor 3,76 untuk skala 1-4, dan 

(3) soal tes juga menunjukkan bahwa soal tes memenuhi kriteria valid dengan skor 3,71 untuk 

skala 1-4. Untuk uji kepraktisan dilihat dari hasil lembar observasi kegiatan guru, hasil lembar 

observasi kegiatan siswa, dan angket respon siswa. Secara berurutan diperoleh skor 3.70, 3.42, 

3.41 untuk skala 1-4 dengan kriteria praktis. Sedangkan untuk hasil uji keefektifan didapatkan 

dari hasil evaluasi belajar siswa yang mencakup 30% hasil pengerjaan LKS dan 70% hasil tes 

siswa. Hasil evaluasi belajar siswa menunjukkan bahwa 86,11% siswa mendapatkan nilai di atas 

KKM. Hal ini berarti perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria efektif. 

Dengan demikian, perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid, 

praktis, dan efektif untuk digunakan sebagai alternatif bahan ajar matematika. 

Saran 

Saran untuk pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut yaitu (1) hasil 

pengembangan perangkat pembelajaran berbasis guided discovery learning ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai alternatif bahan ajar oleh guru matematika SMA/MA/SMK, (2) perintah-

perintah yang terdapat pada LKS lebih diperjelaskan dan lebih ditekankan kembali oleh guru 

sehingga siswa lebih paham mengenai perintah-perintah tersebut, (3) pengembangan perangkat 

pembelajaran ini masih terbatas di materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

kelas X, sehingga diharapkan adanya perangkat pembelajaran untuk materi lain, (4) 

pengembang selanjutnya diharapkan dapat melengkapi membuat soal latihan yang lebih 

bervariasi sehingga siswa terlatih untuk melatih dan menerapkan kemampuannya dalam 

menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, (5) pengembang 

selanjutnya diharapkan membuat kisi-kisi soal yang dijadikan sebagai pedoman dalam 
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pembuatan soal tes sehingga akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 
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Abstrak 

 
Batik dengan segala bentuknya merupakan identitas bangsa kita, Indonesia. 

Pada era Keraton tempo dulu, kegiatan membatik merupakan mata pencaharian bagi 

para wanita Jawa, bahkan kegiatan membatik di lingkungan Keraton Surakarta 

sangat dikenal sebagai suatu pekerjaan yang eksklusif. Batik Solo memiliki ciri 

khas, baik dalam proses cap maupun tulisnya. Pewarna yang digunakan untuk 

membatik menggunakan bahan alam yaitu Soga. Motif batik Solo Sidomukti dan 

motif Batik Solo Sidoluruh merupakan contoh pola batik tulis Solo yang terkenal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan anggota himpunan pada sebuah motif 

batik dan menentukan irisan dari beberapa motif batik. Metode yang digunakan 

peneliti adalah penelitian kualitatif. Data yang peneliti peroleh bersumber dari 

narasumber dan dokumen-dokumen terkait motif Batik Solo. Objek penelitian ini, 

yaitu motif Batik Solo. Selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan di bagian 

kesimpulan. Saran hasil penelitian ini dapat dilihat di bagian kesimpulan. 

Kata kunci: Etnomatematika, Batik Solo, Himpunan, Pembelajaran Matematika  
 

PENDAHULUAN 

Awal mula sejarah batik Solo tidak terlepas dari pengaruh keraton. Sejarah mencatat, seni 

batik kota Solo bermula pada masa kerajaan Pajang di abad ke 4 yang lalu. Seperti yang sudah 

mashur di kalangan para sejarah, kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Demak. Pada waktu itu 

dinasti Demak memindahkan pemerintahanya dari Demak Bintoro ke Pajang. Pertama kali batik 

masuk ke kota Solo tepat di wilayah Laweyan Surakarta. Tokoh bersejarah dalam dunia seni 

batik yang memasuki kota Solo bernama Kyai Ageng Henis. Beliau memperkenalkan seni batik 

masuk dalam kampung Laweyan yang pada saat itu masuk wilayah kerajaan Pajang. Ki Ageng 

Henis adalah putra dari Ki Ageng Selo yang juga masih keturunan Brawijaya V. Beliau sendiri 

tinggal di Laweyan sudah semenjak tahun 1546 M. Warga sekitar lebih sering menyebut Ki 

Ageng Henis dengan Ki Agen Laweyan karena jasa beliau dalam seni batik. 

Batik dengan segala bentuknya merupakan identitas bangsa kita, Indonesia. Pada era 

keraton tempo dulu, kegiatan membatik merupakan mata pencaharian bagi para wanita Jawa, 

bahkan kegiatan membatik di lingkungan keraton Surakarta sangat dikenal sebagai suatu 

pekerjaan yang eksklusif. Batik Solo memiliki ciri khas, baik dalam proses cap maupun 

tulisnya. Pewarna yang digunakan untuk membatik menggunakan bahan alam, yaitu soga. Motif 

batik Solo sidomukti dan motif batik Solo sidoluruh merupakan contoh pola batik tulis Solo 

yang terkenal. 

Motif batik memiliki makna tersendiri, lain motif lain makna. Motif batik Solo yang 

diciptakan beraneka ragam, dengan harapan dapat membawa kebaikan bagi pemakainya. Motif 

batik Solo yang dikenal antara lain yaitu, motif batik Solo jenis parang, motif batik Solo jenis 

barong, motif batik Solo jenis kawung dan motif batik Solo jenis sawat. 

Pentingnya dilakukan kajian etnomatika terhadap budaya tersebut, yaitu dari sebuah motif 

batik dapat ditentukan anggota himpunannya dan beberapa motif batik memiliki kesamaan yang 
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berkaitan dengan irisan himpunan. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu memahami cara 

menentukan anggota himpunan pada sebuah motif batik dan memahami cara menentukan irisan 

himpunan dari beberapa motif batik. 

Pengertian Batik menurut Santosa Doellah, Batik adalah sehelai kain yang dibuat secara 

tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional, memiliki beragam corak hias 

dan pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik 

sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu kain dapat disebut batik apabila 

mengandung dua unsur pokok, yaitu jika memiliki teknik celup rintang yang menggunakan lilin 

sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik. Menurut Irwan Tirta, batik 

adalah teknik menghias kain atau testil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan 

warna, yang semua proses tersebut menggunakan tangan. Sedangkan menurut Hamzuri, batik 

adalah lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa batik adalah sehelai kain 

yang dihias secara tradisional dengan lilin dalam proses pencelupan warna menggunakan tangan 

dan alat bernama canting. Jadi, batik Solo adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional 

daerah Solo melalui proses pemalaman, pencelupan dan pelorotan dengan menggunakan tangan. 

METODE 

Objek penelitian ini, yaitu motif Batik Solo. Lebih tepatnya penelitian ini berfokus pada 

pengklasifikasian motifnya serta implementasinya pada pembelajaran topik himpunan. Data 

yang kami peroleh bersumber dari narasumber dan dokumen-dokumen terkait motif Batik Solo. 

Narasumber penelitian ini merupakan petugas Museum Batik Danar Hadi Solo. Kami 

melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data. Kami memperoleh 

data dalam bentuk deskripsi hasil observasi, percakapan hasil wawancara dan gambar hasil 

dokumentasi. Data tersebut akan dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen, gambar dan sebagainya. Setelah data telah terkumpul maka dilakukan penyusunan 

data lagi secara sistematik, sehingga kesimpulan diambil dari hasil data tersebut.  

Menurut Miles dan Huberman (1992: 16) pengolahan data dilakukan dalam empat tahap, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data 

Peneliti mencata semua data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi secara 

apa adanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. 

b. Reduksi data 

Peneliti melakukan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. 

c. Penyajian data 

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang didapatkan dari proses reduksi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Etnomatematika 

Zayyadi (2017) menyatakan etnomatematika adalah berbagai hasil aktivitas matematika 

yang dimiliki atau berkembang di masyarakat, meliputi konsepkonsep matematika seperti pada 

peninggalan budaya berupa candi dan prasasti, gerabah dan peralatan tradisional, satuan lokal, 

motif kain batik dan bordir, permainan tradisional, serta pola pemukiman masyarakat. 

 

Himpunan 

Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek-
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objek dari himpunan yang didefinisikan dengan jelas yaitu suatu objek yang dapat ditentukan 

dengan pasti termasuk dalam himpunan tersebut atau tidak. Pada umumnya himpunan 

dilambangkan dengan huruf kapital, contohnya himpunan A, himpunan B, … .  Objek dalam 

himpunan disebut anggota atau elemen (ϵ) himpunan yang dapat dilambangkan dengan huruf 

alfabet kecil. Contohnya a, b, … . Misalkan E adalah sebuah himpunan dan E ={a, b, c, d} maka 

elemen atau anggota E adalah a, b, c, dan d. 

Sanyoto (1978) mengatakan bahwa dalam setiap pembicaraan tentang himpunan, selalu 

dapat dirujuk suatu himpunan yang memuat semua elemen (objek) yang dibicarakan. Himpunan 

seperti itu dinamakan himpunan semesta atau semesta pembicaraan dan dinyatakan dengan S. 

 

Irisan suatu Himpunan 

Menurut Soedjadi (1988) interseksi (irisan) dua himpunan A dan B ditulis :  

A ∩ B = {x / x ϵ A ˄ x ϵ B}. Dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah suatu 

himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. 

 

Ragam hias pokok batik Keraton Solo terdiri atas: 

1. Parang 

 
 

 

2. Truntum 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sido 

 
 

4. Kawung 

 

 

Himpunan semesta penelitian ini adalah motif batik Keraton Solo. Ragam hias pokok 

Keraton Solo terbagi menjadi beberapa motif. Parang : Parang Kusumo, Parang Kawung, 

Parang Klithik, Parang Rusak dan Parang Slobog. Truntum : Truntum Kuncoro dan Truntum 

Garuda. Sido : Sido Mulyo, Sido Luhur dan Sido Mukti. Kawung : Kawung Ceplok, Kawung 

Kempalang dan Kawung Semar. 

Dalam penelitian ini, ketiga belas motif batik Solo tersebut merupakan beberapa 

himpunan yang akan dikaji; himpunan Parang Kusumo, himpunan Parang Kawung, himpunan 

Parang Klithik, himpunan Parang Rusak, himpunan Parang Slobog, himpunan Truntum 

Kuncoro, himpunan Truntum Garuda, himpunan Sido Mulyo, himpunan Sido Luhur, himpunan 

Sido Mukti, himpunan Kawung Ceplok, himpunan Kawung Kempalang dan himpunan Kawung 

Semar. 
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 Tabel 1. Anggota Himpunan Motif Batik Keraton Solo 

No Himpunan Anggota himpunan 

1. Parang Kusumo 

 
 

 

2. Parang Kawung 

 

 

 
3. Parang Klithik 

 

 

 

4. Parang Rusak 

 

 

 

5. Parang Slobog 

 

 

 

kawung 

bunga 

bunga 

parang 

parang 

mlinjon 

mlinjon 

parang 

mlinjon 

parang 

mlinjon 

slobog 
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6.  Truntum Kuncoro 

 

 

7. Truntum Garuda 

 

 

 

8. Sido Mulyo 

 

 

 

9. Sido Luhur 

 

 

 

Lidah  

Api 

truntum 

truntum 

Garuda 

Kupu-kupu 

bangunan 

Sayap Garuda 

bunga 

Sayap Garuda 

Kupu-kupu 

bangunan 

bunga 
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10. Sido Mukti 

 

 

11. Kawung Ceplok 

 

 

12. Kawung Kempalang 

 

 

13. Kawung Semar 

 

 

 

  

kawung 

kawung 

kawung 

bunga 

bangunan 

bangunan 

Kupu-kupu 
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Berdasarkan ketiga belas motif batik Keraton Solo terdapat irisan dua himpunan, salah satunya 

yaitu himpunan parang Kawung dan himpunan kawung ceplok. Misalkan himpunan parang 

kawung disebut himpunan A dan himpunan kawung ceplok disebut himpunan B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran Proses Pembelajaran 

Pada inti pembelajaran, guru memberitahukan keempat jenis komponen yang ada dalam 

batik Keraton Solo. Kemudian guru menampilkan ketigabelas jenis batik Keraton Solo. Peserta 

didik diminta untuk menganalisis dan mendata anggota pada setiap jenis batik yang ditampilkan 

dalam kelompok. Setiap kelompok diminta untuk mengemukakan hasil diskusinya. Guru 

membahas jawaban setiap kelompok. Guru meminta peserta didik kembali berdiskusi untuk 

menentukan irisan dari ketigabelas jenis batik Keraton Solo. Setiap kelompok diminta untuk 

mengemukakan hasil diskusinya. Guru membahas jawaban setiap kelompok. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Ada 13 himpunan motif batik Keraton Solo, yaitu himpunan Parang Kusumo, himpunan 

Parang Kawung, himpunan Parang Klitik, himpunan Parang Rusak, himpunan Parang Slobog, 

himpunan Truntum Kuncoro, himpunan Truntum Garuda, himpunan Sido mulya, himpunan 

Sido luhur, himpunan Sido mukti, himpunan Kawung Ceplok, himpunan Kawung Kempalang, 

dan himpunan Kawung Semar. Beberapa motif tersebut memiliki irisan anggota himpunan yang 

sama.  

 

Saran  

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih banyak kesalahan dan jauh dari 

kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki artikel tersebut dengan berpedoman pada banyak 

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran mengenai pembahasan artikel dalam kesimpulan di atas. 
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Abstrak 

 
Etnomatematika adalah penerapan matematika dalam budaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji aktivitas designing yang terdapat pada tarian Puspanjali 
sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran matematika topik geometri dan 

implementasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, 

dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas designing muncul 

saat penari melakukan pola gerakan dan pola lantai. Pola tersebut dapat dihubungkan 

dengan konsep matematika seperti segibanyak sudut dan garis. Oleh karena itu, tarian 

Puspanjalali dapat digunakan untuk sumber belajar mempelajari topik geometri. 

Kata kunci: Etnomatematika, Tari Puspanjali, Pola lantai, Gerak tari, Geometri 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan sebuah negara dengan keanekaragaman budaya yang berbeda-beda. 

Budaya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya 
merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat. Salah satu 

budaya yang masih melekat pada masyarakat adalah Tari. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, tari merupakan gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama, biasanya 

diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya). Selain itu Parani (dalam Yoyok & 
Siswandi) mengatakan tari adalah gerak-gerak ritmis sebagian atau seluruhnya dari tubuh yang 

terdiri dari pola individual atau kelompok yang disertai ekspresi atau ide tertentu. 

Bali merupakan daerah yang memiliki keindahan panorama alam yang diakui secara 
internasional, Selain itu Bali juga memiliki segudang kekayaaan budaya, termasuk tarian khas 

Bali. Salah satu tarian Bali yang akan dikaji yaitu tarian puspanjali. Sustiawati (2011) berpendapat 

bahwa tari Puspanjali adalah jenis tari yang dalam penampilannya sudah mengarah pada bentuk- 

bentuk atau pola-pola yang baru namun tetap berpedoman pada tari tradisi. Tari Puspanjali 
merupakan tarian kreasi baru yang diciptakan oleh N. L. N. Swasthi Wijaya Badem pada tahun 

1989. 

Puspanjali adalah sebuah tarian adat Bali yang merupakan satu bentuk penyambutan. 
Puspanjali merupakan gabungan dari arti kata “puspa” dan “anjali” dimana bila disatukan 

“menghormati bagai bunga”. Maknanya menghormati para tamu bagai sekuntum bunga Tarian 

ini ditampilkan oleh sekelompok penari wanita berjumlah 3 hingga 9 orang. Tarian ini terinspirasi 
dari tarian – tarian yang dibawakan pada upacara Rejang yang menggambarkan sekelompok 

wanita yang senang dengan kedatangan para tamu yang mampir ke daerah mereka (senitari.com). 

Tari Puspanjali mengalami sebuah perkembangan yang sangat baik hingga saat ini, keberadaan 

tarian puspanjali sangat dinanti dan digemari para wisatawan baik domesik maupun mancanegara 
yang datang berkunjung ke Bali (Andriyani, 2017) 

Etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok 

budaya yang diidentifikasikan seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari 
kelompok usia tertentu dan kelas profesional (D'Ambrosio, 1985). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji aspek designing yang terdapat pada tarian Puspanjali yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika topik geometri dan implementasinya. Oleh karena itu penelitian 
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etnomatematika mengenai tarian Puspanjalali ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam 

mempelajari topik geometri. 
 

METODE 
 

Penelitian ini hanya difokuskan untuk mendeskripsikan aktivitas designing serta 

implementasinya pada pembelajaran matematika topik geometri. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif deskriptif sebagai jenis penelitian untuk memperoleh informasi secara 
menyeluruh (Prahmana, 2017). Dalam prosesnya penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

kasus yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis tentang budaya berdasarkan penelitian 

lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Daerah 
penelitian adalah Sanggar Tari Saraswati, Yogyakarta. Subjek penelitian adalah guru tari dan 

penari Puspanjali. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu 

pengumpulan data pustaka dan pengumpulan data lapangan. Pengumpulan data pustaka diperoleh 
dari studi kepustakaan sedangkan pengumpulan data lapangan diperoleh dari observasi tidak 

langsung, dokumentasi dan wawancara. Hasil wawancara berupa catatan lapangan yaitu tulisan 

yang dibuat selama melakukan kegiatan wawancara. Instrumen dalam penelitian ini meliputi 

pedoman wawancara dan dokumentasi. Tahap analisis data diperoleh dengan mengelompokkan 
pola gerakan dan pola lantai tari Puspanjali. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Etnomatematika 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber diperoleh bahwa pada tari Puspanjali 

memiliki unsur wiraga, wirama dan wirasa. Unsur wiraga adalah kemampuan olah gerak penari 
yang divisualisasikan dalam bentuk agem. Agem merupakan posisi pokok/ dasar tubuh dalam 

suatu jenis tarian yang memiliki arti tertentu. Unsur wirama adalah kemampuan menyelaraskan 

tarian dengan aliran gamelan. Seorang penari harus mendengarkan iringan gamelan sehingga 

gerakan tarian terlihat seragam satu kesatuan utuh dengan irama gamelan. Sedangkan unsur 
wirasa adalah kemampuan untuk menghayati tarian yang dimanifestasikan dalam bentuk ekspresi 

wajah dan pengaturan emosi diri. Hidupnya suatu tarian sangat dipengaruhi oleh penjiwaan penari 

dalam memerankan karakter yang dibawakan. 
Unsur gerak dan pola lantai pada tari Puspanjali tidak memiliki makna khusus dari setiap 

gerakannya. Tarian Puspanjali terinspirasi dari gerakan tari Rejang yang mewakili kegembiraan 

gadis Bali dalam menyambut tamu sedangkan dalam tari Rejang adalah tarian sakral yang 
dimainkan oleh gadis Bali untuk menyambut para dewa. Gerakan tari Puspanjali sengaja dibuat 

sederhana, lembut, dan lemah gemulai seperti tarian Rejang tetapi tetap dinamis karena ada gerak- 

gerak ritmis didalamnya. Tarian ini termasuk tari bali-balihan yang artinya tari tontonan atau tari 

hiburan. Fungsi Tari Puspanjali sebagai tari penyambutan tercermin dari namanya, yaitu “puspa” 
yang berarti bunga dan “anjali” penghormatan. Sehingga Puspanjali artinya “menghormati bagai 

bunga” dengan arti menggambarkan besarnya penghormatan tuan rumah terhadap kedatangan 

tamu di Bali (Dibia, 1999:48) 

Terdapat tiga seni pertunjukkan bali yaitu seni wali, seni bebali dan seni balih-balihan. 
Seni wali yaitu mencakup tari-tarian yang dipertunjukkan di dalam Pura dan bersifat sakral serta 

pementasannya dilakukan sejalan dengan pelaksanaan upacara. Kemudian seni bebali yaitu seni 

yang mencakup tari-tarian yang dipertunjukkan di tengah Pura dan bersifat sakral serta sebagai 
sarana pengiring untuk menunjang jalannya upacara dan mengungkap suatu cerita. Seni balih- 

balihan yaitu seni yang mencakup tari-tarian yang dipertunjukkan di luar Pura dan bersifat 

menghibur (Dibia, 1999:3). Berdasarkan klasifikasi di atas Tari Puspanjali masuk ke dalam jenis 

seni pertunjukkan balih-balihan karena tarian tersebut bersifat menghibur dan tidak sakral. 
Penari dalam tari Puspanjali berjumlah ganjil dimulai dari tiga, lima, tujuh, dan sembilan. 

Makna tiga penari dalam tari tersebut yaitu trimurti (tiga kekuatan Brahman dalam menciptakan, 

memelihara, pelindung alam beserta isinya), kemudian untuk lima penari bermakna panca yadnya 
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(lima kurban suci yang ditunjukkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa), sedangkan untuk 

sembilan penari bermakna dewata nawa sanga (Sembilan penguasa di setiap penjuru mata angina 

dalam konsep agama Hindu Dharma di Bali). 

Etnomatematika pada aktivitas designing terlihat pada saat penari melakukan pola gerakan 

dan pola lantai tarian. Pola gerakan tersebut yakni ngegol, ngéséh, nyalud, agem kanan. Pola 
gerakan yang dilakukan oleh penari Puspanjali memiliki aspek matematis yang dapat dikaitkan 

pada macam-macam sudut. Sedangkan pada pola lantai memiliki aspek matematis berupa garis, 

dan segi banyak. 

 
Garis dan Sudut 

Suatu garis bisa lurus, melengkung, maupun kombinasi dari keduannya. Garis lurus 

terbentuk oleh suatu titik yang selalu bergerak ke arah yang sama. Suatu garis lurus dapat 

diperpanjang ke segala arah secara tidak terbatas. Sinar garis adalah bagian dari garis lurus yang 
dimulai pada suatu titik tertentu dan diperpanjang secara tidak terbatas ke suatu arah (Harmein, 

2005). 

Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis lurus yang bertemu pada 
titik pangkal. Besar sudut dinyatakan dalam derajat (°). Jenis-jenis sudut antara lain a) sudut lancip 
(0°< 𝛼 < 90°), b) sudut siku-siku (𝛼 = 90°), c) sudut tumpul (90°< 𝛼 < 180°), d) sudut 
berpelurus (𝛼 = 90°) (Suryani, 2006). 

 

Segibanyak 
Segibanyak merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang terdiri dari ruas-ruas garis. 

Ruas garis-ruas garis itu disebut sisi. Segi banyak paling sedikit mempunyai tiga buah sisi. Segi 

banyak yang mempunyai tiga buah sisi disebut segitiga, segi banyak yang mempunyai lima buah 

sisi disebut segi lima. Jika sisi-sisi dan sudut-sudut pada suatu segi banyak mempunyai ukuran 
sama maka segi banyak itu disebut segi banyak beraturan (Prabawanto, 2006). 

 

Etnomatematika gerak tarian dan pola lantai tarian Puspanjali dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Pola Gerakan 

Gambar Keterangan 
  

Gerakan Ngegol 

 
(Gerakan pinggang ke kanan dan kiri berulang 

kali diikuti dengan oleh gerakan kepala) 

 

 

 

 
Sudut lancip 

< 90° 

 

Pada pola gerak ini jika dihubungkan dengan 

konsep sudut terlihat sudut lancip. 

Suatu sudut disebut sudut lancip jika besar 

daerah sudutnya kurang dari sudut 90° 

(0° < 𝛼 < 90°). 

Berdasarkan gambar 1 besar sudut yang 

terbentuk adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1 

 

Daerah sudut Sinar garis 
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Pola Gerakan 

Gambar Keterangan 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sudut berpelurus 

180° 

 

 

 

 

 
Gambar 2 

Gerakan Ngéséh 

 

(Gerakan cepat pangkal lengan) 

 

Pada pola gerak ini jika dihubungkan dengan 

konsep sudut terlihat sudut berpelurus dengan 

besar sudut 180°. 
Berdasarkan gambar 2 besar sudut yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 
Daerah sudut 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sudut tumpul 

 

 

 

 
Gambar 3 

 

Gerakan Nyalud 

 

(Gerakan tangan berlipat-lipat) 

 
Pada pola gerak ini jika dihubungkan dengan 
konsep sudut terlihat sudut tumpul dengan besar 
sudut (90° < 𝛼 <180°). 
Berdasarkan gambar 3 besar sudut yang terbentuk 
adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Daerah sudut 

 Gerakan Agem Kanan 

 
(Berat badan ada pada kaki kanan, jarak kira- 

kira 1 genggam serta badan condong ke kanan. 

Tangan kanan sirang mata dan tangan kiri 

sirang dada) 

 

Sudut siku-siku 

90° 

Pada pola gerak ini jika dihubungkan dengan 

konsep sudut terlihat sudut siku-siku dengan besar 
sudut 90°. 

Berdasarkan gambar 4 besar sudut yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

  

Daerah sudut 

Gambar 4 
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Pola Lantai 

Gambar Gambar 

 

 

Gambar 5 

 
Pola Lantai Garis Lurus Horizontal 

 

Pada pola lantai ini jika dihubungkan 

dengan konsep garis terlihat garis lurus 

horizontal. Garis lurus horizontal adalah 
garis yang mendatar. 

 

 

Gambar 6 

 

Pola Lantai Segitiga Sama Sisi 

 

Pada pola lantai ini jika dihubungkan dengan 

konsep segi banyak terlihat bangun segitiga 

sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga 
yang ketiga sisinya sama panjang. 

 

 

Gambar 7 

Pola Lantai Segi Lima 

 

 

Gambar 8 

Pola Lantai Segi Lima 

Pada pola lantai ini jika dihubungkan dengan konsep segi banyak terlihat bangun segi lima 

Segi lima adalah segi banyak yang mempunyai lima buah sisi 
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Pola Lantai 

Gambar Keterangan 
 

 
 

Gambar 9 

Pola Lantai Garis Lurus Vertikal 

 

Pada pola lantai ini jika dihubungkan 

dengan konsep garis terlihat garis 
lurus vertikal. Garis lurus vertikal 

adalah garis yang tegak lurus dengan 

garis horizontal. 

 

Implementasi dalam Pembelajaran Matematika topik Geometri Bidang 
 

Pembelajaran di kelas 

• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran matematika yang 

dikaitkan dengan budaya tentang tari Bali khususnya tari 
Puspanjali 

• Siswa menyaksikan dan memperhatikan video singkat 

latihan gerak dasar tari Puspanjali yang diputar oleh guru. 

 
 

Awal 

• Guru bersama dengan peserta didik berlatih 

memperagakan gerakan dasar tari Puspanjali. 

• Guru menjelaskan materi sudut dan segi banyak dengan 

menghubungkan gerakan dan pola lantai tarian yang 

sudah dipelajari. 

• Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil (3-5 
orang) dan memberikan LKS kepada masing-masing 

siswa. 

• Setiap kelompok melakukan identifikasi tentang garis, 

sudut dan segi banyak yang terlihat dari gerakan-gerakan 
dasar tari Puspanjali 

• Setiap kelompok mempresentasikan hasil penyelidikan 

• Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil penyelidikan 

siswa 

• Guru memberikan penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung 

 

 

 

 

 

 

 
Inti 

• Guru menyarankan siswa menyimpulkan materi/ hasil 

pembelajaran yang telah dipelajari sebagai catatan 

rangkuman siswa 

 

Penutup 
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Nama Gerakan :………… 

 

Jenis Sudut :………….. 

Alasan : 

 

Jenis Segi banyak :………… 

Alasan : 

 

Contoh LKS 
 

1. Sebutkan nama gerakan dan analisilah jenis sudut yang terdapat pada gambar berikut! 
 

 
 

 

2. Sebutkan segi banyak yang terbentuk pada gambar berikut! 
 

 
 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

etnomatematika pada aktivitas tarian Puspanjali. Etnomatematika pada aktivitas designing 

muncul saat penari melakukan pola gerakan dan pola lantai gerak dasar tari Puspanjali. Pola 
gerakan dan pola lantai tersebut dapat dihubungkan dengan materi garis, sudut dan segi banyak. 

Sehingga tarian Puspanjalali dapat diimplementasikan untuk sumber belajar dalam mempelajari 

topik geometri untuk kelas IV Sekolah Dasar. 
 

Saran 

Analisis ini perlu dilanjutkan dengan mengujicobakan skenario pembelajaran yang telah 

dirancang dan menyelidiki variabel-variabel yang terkait, misalnya motivasi, minat, pemahaman 

konsep, aktivitas proses pembelajaran dll. Selain itu untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji 

tari Puspanjali dari elemen lainnya seperti busana dan tata rias penari serta hubungannya dengan 

matematika. 
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Abstrak 

Matematika dan budaya merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Salah satu bidang dalam matematika yang mempelajari mengenai keterkaitan budaya 

dengan matematika adalah etnomatematika. Etnomatematika merupakan sebuah ilmu 

pengetahuan yang mengacu pada konteks kebudayaan yang di dalamnya terdapat 

penerapan-penerapan matematika. Salah satu keterkaitan matematika dan budaya 

dapat dilihat pada kebudayaan yang ada di Lampung, khususnya pada Siger Lampung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil etnomatematika pada Siger 

Lampung dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan. Hasil 

penelitian ditemukan adanya aspek-aspek matematis dalam Siger Lampung, baik 

Siger Saibatin maupun Siger Pepadun. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa dalam 

Siger Saibatin terdapat aspek matematis pada topik transformasi geometri khususnya 

refleksi. Pada Siger Pepadun ditemukan adanya penerapan dilatasi, translasi, rotasi 

dan refleksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat (1) menjadi referensi bagi guru 

untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis budaya serta (2) menjadi 

gambaran bagi siswa mengenai penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Kata kunci: Etnomatematika, Siger Lampung, Transformasi Geometri.  

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan bangsa dan negara yang memiliki tujuh belas ribu pulau dari Sabang 

sampai Merauke dengan luas wilayah kurang lebih 9 juta km2 (Wahyono, 2009). Hal inilah yang 

kemudian membawa Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam kebudayaan. Budaya 

merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat terpisahkan dengan manusia. Dalam Semma 

(2008), Bennet mengungkapkan budaya merupakan kebiasaan dan ritual yang mengatur serta 

menentukan hubungan sosial berdasarkan kehidupan sehari-hari yang dimaknai dengan cara 

tertentu sesuai dengan konvensi tertentu. Budaya dapat ditemukan diberbagai tempat, kota, daerah 

dan beberapa tempat yang sering atau bahkan belum dikunjungi sehingga budaya tidak hanya 

dapat ditemukan di sebuah pagelaran, festival, pameran lukisan, tetapi lebih dari itu budaya adalah 

kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, budaya terus berkembang dan melekat di dalam kehidupan 

manusia.  

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaannya masing-masing yang masih terus 

dilestarikan. Salah satu kebudayaan yang terus berkembang dan masih ada hingga saat ini yaitu 

kebudayaan atau adat istiadat di daerah Lampung. Kebudayaan Lampung meliputi rumah adat, 

tarian tadisional, kuliner, serta pakaian adat. Masyarakat Lampung memiliki ikon istimewa dalam 

pakaian adatnya, yaitu siger Lampung.   

Siger menjadi simbol daerah yang melekat pada Provinsi Lampung karena kekhasan 

bentuknya (Friscilla, 2015). Siger merupakan benda atau perangkat adat penting dalam 

masyarakat Lampung. Benda tersebut berwujud sebuah mahkota logam berwarna keemasan yang 

menjadi simbol kehormatan dan status sosial seseorang dalam masyarakat Lampung. Selain itu, 

siger digunakan oleh wanita suku Lampung pada acara adat seperti pernikahan karena sebagai 

simbolisasi sifat feminine (Pratama, 2016). Daerah Lampung dikenal dengan semboyan Sai Bumi 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

155

mailto:monicatyas98@gmail.com


  

Ruwa Jurai yang berarti satu bumi yang terdiri dari dua suku yaitu suku Pesisir/Saibatin dan suku 

Pepadun. Masing-masing suku tersebut memiliki bentuk siger yang menjadi makna dan ciri khas 

daerahnya. Siger Saibatin memiliki lekuk tujuh yang memiliki makna adanya tujuh adok/gelar 

pada masyarakat pesisir. Bentuk siger Saibatin menyerupai bentuk rumah Gadang Kerajaan Pagar 

Ruyung Minangkabau. Hal ini berkaitan dengan masa masuknya Islam di daerah Lampung yang 

mendapat pengaruh dari Kerajaan Paraguyung. Pada siger Pepadun memiliki sembilan lekukan 

yang melambangkan adanya sembilan marga (Abung Siwo Megou). Menurut Lampung Helau 

(2018), bentuk dari siger Pepadun menyerupai buah sekala. Hal ini dikarenakan kerajaan Sekala 

Bekhak merupakan asal usul orang Lampung.  

Tidak terlepas dari itu, budaya dan matematika saling berkaitan erat satu sama lain. 

Menurut Sadjiyo dan Pannen (Supriadi, 2007), pembelajaran matematika dengan etnomatematika  

pertama kali digagas oleh D’Ambrosio pada tahun 1985 dan Nunes pada tahun 1992. 

Etnomatematika mengacu pada konteks kebudayaan yang didalamnya terdapat penerapan-

penerapan matematika. Matematika dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan 

budaya dan dekat dengan kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, dengan adanya 

etnomatematika dapat menjadi sarana bagi siswa dalam melihat aplikasi matematika di dalam 

kehidupan. Salah satu topik pembelajarannya adalah pada topik transformasi geometri. Menurut 

Sobirin (2009), transformasi geometri adalah suatu proses pemetaan sebuah objek ke objek lain 

pada bidang yang sama dimana objek tersebut berupa titik, garis dan bidang. Selain itu, 

transformasi geometri merupakan salah satu cabang geometri yang didalamnya membahas 

perubahan letak atau bentuk suatu objek geometri sebagai akibat pergeseran, pencerminan, 

perputaran, perubahan skala atau perenggangan (Marsigit, dkk, 2008). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa transformasi geometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang di dalamnya 

membahas tentang perubahan bentuk suatu objek akibat pergeseran, pencerminan, perputaran, 

perubahan skala atau perenggangan. 

Penelitian ini memaparkan perkembangan sejarah siger Lampung, menggali lebih dalam 

terkait penerapan matematika dalam siger Lampung khususnya dalam topik transformasi 

geometri. Selain itu, dengan adanya penulisan ini siswa dapat menggali lebih dalam hal-hal yang 

bisa diperoleh dalam kebudayaan khususnya pada pembelajaran matematika. Selain itu, dengan 

adanya penulisan ini dapat memotivasi siswa untuk menghargai kebudayaan yang terus 

berkembang di daerah.  

METODE 

 Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki 

karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta di mana laporan 

bukan hanya sekedar laporan tetapi merupakan interprestasi ilmiah (Anggito dan Setiawan, 2018). 

Pendekatan studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji mengenai informasi terkait sejarah 

Siger Lampung. Dalam Harahap (2014), Hadi mengungkapkan bahwa studi kepustakaan dapat 

ditinjau melalui temuan atau pengetahuan yang terdapat dalam literatur seperti buku, ensiklopedi, 

kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Cara pengambilan data dengan wawancara 

sumber seperti guru Bahasa Lampung, masyarakat asli Lampung dan studi dokumen diberbagai 

literatur. Sehingga bentuk data yang akan digunakan kualitatif. Teknik analisis data yang akan 

dilakukan yaitu yang pertama pengumpulan data mengenai sejarah berkembangnya Siger 

Lampung, bentuk Siger Lampung. Selanjutnya memilih gagasan atau aspek matematika yang 

dipelajari di sekolah. Kemudian verifikasi data dan penarikan kesimpulan oleh peneliti.    

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Siger merupakan benda atau perangkat adat yang penting dalam masyarakat Lampung. 

Benda tersebut berwujud sebuah mahkota logam berwarna keemasan yang menjadi simbol 

kehormatan dan status sosial seseorang dalam masyarakat Lampung. Siger juga diartikan sebagai 
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maskot yang menunjukkan ciri khas dua suku Lampung yang menjadi satu kesatuan di tanah Sai 

Bumi Ruwa Jurai yang berarti satu bumi dua jiwa, yang mana dua suku tersebut merupakan suku 

Pesisir/Saibatin dan suku Pepadun. Suku pesisir meliputi daerah Lampung Selatan, Lampung 

Timur, Pesawaran, Kota Agung, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Way Kanan. Suku Pepadun 

meliputi, Abung, Tulang Bawang, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Meskipun suku 

Pesisir/Saibatin dan suku Pepadun merupakan suku asli Lampung, tetapi keduanya memiliki 

perbedaan. Salah satu perbedaanya yaitu pada bentuk mahkota siger yang digunakan dalam 

upacara adat. 

 Siger Saibatin memiliki lekuk tujuh yang memiliki makna adanya tujuh adok/ gelar pada 

masyarakat pesisir yaitu Suttan/Dalom, Raja Jukuan/Adipati, Batin, Radin, Minak, Kimas, dan 

Mas/Inton. Pemberian gelar adat di Lampung diberikan kepada seseorang yang telah dewasa dan 

berumahtangga yang diresmikan melalui upacara adat dihadapan tokoh-tokoh adat maupun 

kerabatnya (Yudiansyah, 2018). Gelar tersebut mulai dari Suttan/Dalom, Raja Jukuan/Adipati, 

Batin, Radin, Minak, Kimas, dan Mas/Inton yang diurutkan mulai dari kedudukan paling tinggi 

di daerah Pesisir. Pada siger Pepadun memiliki sembilan lekukan yang melambangkan adanya 

sembilan marga (Abung Siwo Megou). Abung Siwo Megou terdiri dari Buay Unyai , Buay Nuban, 

Buay Subing, Buay Unyi, Buay Nyerupa, Buay Selagi, Buay Beliyuk, Buay Kunang, dan Buay 

Anak Tuho (Melalatoa, 1995). Selain terdapat makna Sembilan marga, dalam siger Pepadun juga 

terdapat bunga Melur atau bunga melati sebanyak 4 buah, yang setiap bunganya berkelopak 5. 

Kuntum bunga memiliki makna adanya 4 paksi asal Sekala Berak yang terdiri dari kekuasaan 

paksi Umpu Perenong, Umpu Belenguh, Umpu Bejalan di Way dan Umpu Nyerupa. Kemudian 

kelopak bunga memiliki makna adanya 5 daerah Keratuan hasil dari berkembangnya dan 

tersebarnya masyarakat di seluruh daerah Lampung, yang masing-masing dipimpin oleh Ratu 

Dipuncak, Ratu Pemanggilan, Ratu Dipunggung, Ratu Dibalau dan Ratu Darah Putih.  

Adapun bentuk dari siger Lampung: 

 

Gambar 1. Siger Saibatin 

sumber: 

https://www.lampung.co/blog/uniknya-

suku-lampung-saibatin-dan-pepadun-

serta-sub-suku-didalamnya/ 

 

Gambar 2. Siger Pepadun 

sumber: 

https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/lamp 

ung-sai-bumi-ruwa-jurai/ 

Etnomatematika Pada Siger Lampung 

 Bentuk geometri yang terdapat pada Siger Lampung berupa titik, garis dan bidang datar. 

Siger Lampung memiliki bentuk khas yang dihasilkan melalui dilatasi 

(memperbesar/memperkecil), translasi (pergeseran), rotasi (perputaran) dan refleksi 

(pencerminan). 
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a. Siger Saibatin 

 Aplikasi Refleksi (pencerminan) 

  

Gambar 3. Releksi Tengah Siger Saibatin 

 

  

 

Gambar 4. Refleksi ujung Siger Saibatin 

 

 

  

 
 

Gambar 5. Refleksi bagian tengah pertama Siger Saibatin 

 

 

 

  

Gambar 6. Refleksi bagian tengah kedua Siger Saibatin 

Pada siger Saibatin terjadi pencerminan untuk beberapa lekukan terhadap garis vertikal. 

 

 

 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

158



  

 

 

b. Siger Pepadun 

 Aplikasi Dilatasi (memperbesar/memperkecil)  

  

Gambar 7. Dilatasi Puncak Siger Pepadun 

Dalam siger Pepadun motif dasarnya berupa sketsa sembilan lekukan, kemudian 

didilatasi sebanyak n skala terhadap sketsa siger utama. 

c. Aplikasi Translasi (pergeseran)  

 

 

Gambar 8. Translasi Manik-manik 

Pada siger Pepadun terdapat proses translasi titik (manik-manik kristal) terhadap titik 

pusat dengan n skala. 

d. Aplikasi Rotasi (perputaran) 

  

Gambar 9. Rotasi Manik-manik 

Pada siger Pepadun terdapat proses rotasi titik (manik-manik kristal) searah jarum jam 
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sebesar 180° dan rotasi titik berlawanan arah jarum jam sebesar 180° . Selain itu, terjadi 

pencerminan terhadap garis vertikal. Hal ini dapat berarti bahwa hasil pencerminan dapat 

sama dengan hasil rotasi 180° baik searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam.  

e. Aplikasi Refleksi (pencerminan)  

 

 

Gambar 10. Refleksi Tengah Siger Pepadun 

 

 
  

Gambar 11. Refleksi Ujung Siger Pepadun 

 

  

 

Gambar 12. Refleksi bagian tengah pertama Siger 

Pepadun 

 

 

 

 

Gambar 13. Refleksi bagian tengah kedua Siger 

Pepadun 
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Gambar 14. Refleksi bagian tengah ketiga Siger 

Pepadun 

Pada siger Pepadun terjadi pencerminan untuk beberapa lekukan terhadap garis vertikal. 

Pemanfaatan Etnomatematika pada Siger Lampung dalam Pembelajaran 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa siger Saibatin dan siger 

Pepadun dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran 

oleh guru khususnya pada topik transformasi geometri. Melalui lekukan pada masing-masing 

siger terdapat beberapa unsur transformasi geometri yang diharapkan siswa dapat mengetahui 

prinsip refleksi (pencerminan), dilatasi (memperbesar/memperkecil), rotasi (perputaran) dan 

translasi (pergeseran) pada topik transformasi geometri kelas XI semester 1. 

 Pada lekukan atau motif di dalam siger Saibatin maupun siger Pepadun dapat dijadikan 

sebagai media dalam pembelajaran. Siswa dapat mengidentifikasi lekukan atau motif yang 

menerapkan prinsip refleksi (pencerminan), dilatasi (memperbesar/memperkecil), translasi 

(pergeseran). Siswa dapat diminta untuk untuk menggambar sketsa siger Pepadun maupun 

Saibatin kemudian siswa diminta melakukan translasi, atau refleksi maupun dilatasi sesuai dengan 

skala tertentu yang telah diberikan. Alternatif atau contoh soal yang dapat digunakan guru dalam 

pembelajaran dapat berupa lembar kerja: 

a) Contoh soal 1 

Sekolah akan mengadakan kegiatan karnaval berkaitan dengan hari Sumpah Pemuda. 

Sekolah meminta siswa untuk memakai pakaian adat selama karnaval berlangsung. Ani 

berencana untuk memakai pakaian adat asal Lampung, namun Ani harus membuat Siger 

terlebih dahulu. Ani akan membuat Siger dan ingin memperkirakan pemasangan manik-

manik pada siger yang ia buat. Ani memiliki 7 manik-manik dan memulai 

pemasangannya pada pusat (0, 0). Apabila Ani ingin memasang manik-manik tersebut 

seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Buatlah 2 kemungkinan letak koordinat dari 7 manik-manik yang Ani miliki pada bidang 

kartesius di bawah ini, kemudian tentukan tranformasi geometri apa sajakah yang Ani 

lakukan! Berikan alasanmu! 
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(kemungkinan 1)          (kemungkinan 2) 

b) Contoh soal 2 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dan berkreasi dalam 

usaha untuk mengembangkan kemampuannya. Salah satu alternatif yang bisa digunakan 

guru yaitu dengan memfasilitasi siswa untuk berimajenasi dan menuangkan ide-ide dalam 

sebuah objek. Contohnya guru memberikan lembar kerja berupa: 

 

Guru meminta siswa untuk menggambarkan siger, misal siger Saibatin pada lembar kerja 

yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa diminta untuk melakukan refleksi gambar 

yang telah dibuat, misalnya direfleksikan terhadap sumbu x. Sehingga melalui kegiatan 

ini, siswa dapat semakin mengembangkan kemampuannya terhadap matematika 

khususnya transformasi geometri.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Lampung terdiri dari dua suku asli Lampung yaitu suku Pesisir/Saibatin dan suku 

Pepadun. Kedua suku tersebut memiliki perbedaan bentuk mahkota siger yaitu pada jumlah 

lekukan. Pada siger Saibatin memiliki 7 lekukan dan Siger Pepadun memiliki 9 lekukan. Siger 

tersebut terdapat penerapan aspek matematika dalam topik tranformasi geometri. Pada siger 

Saibatin aspek matematika yang ditemukan yaitu refleksi (pencerminan) sedangkan siger 

Pepadun yaitu dilatasi (memperbesar/memperkecil), translasi (pergeseran), rotasi (perputaran) 

dan refleksi (pencerminan). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi guru untuk 

mengembangkan pembelajaran yang berbasis budaya dan gambaran bagi siswa mengenai 

penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji 

lebih dalam mengenai aspek-aspek matematis yang terdapat pada siger Lampung. Selain itu dapat 

menggali lebih dalam hubungan letal lekukan siger dengan marga atau gelar yang ada pada suku 

Pepadun maupun suku Pesisir.  
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Abstrak 

 
Kemampuan spasial adalah kemampuan membayangkan objek, 

mengkonstruksi, mempresentasikan, dan menemukan informasi dalam konteks 

keruangan. Karakteristik kecerdasan visual spasial meliputi (1) pengimajinasian,  

(2) pengkonsepan, (3) penyelesaian masalah, dan (4) pencarian pola. Kemampuan 

visual spasial berperan penting dalam memahami konsep-konsep matematika 

khususnya geometri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penalaran visualisasi 

spasial siswa SMP kelas VIII dalam menyelesaikan masalah geometri. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa MTs N 5 Blitar  

kelas VIII-B dengan jumlah subjek enam siswa yang ditentukan dengan purposive 

sampling. Subjek dipilih masing-masing dua siswa berdasarkan tingkat pemecahan 

masalah matematika yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Data yang dikumpulkan berupa 

hasil tes kemampuan visual spasial siswa dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa yang masuk kategori tinggi mencapai seluruh indikator 

kemampuan visualisasi spasial, siswa yang masuk kategori sedang hanya mencapai 

indikator penyelesaian masalah dan pencarian pola, sedangkan siswa yang masuk 

kategori rendah belum bisa mencapai indikator penalaran visualisasi spasial secara 

menyeluruh karena kurang tepat dalam menyusun rencana untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

Kata kunci: Penalaran spasial, Visual spasial, Pemecahan masalah, Geometri 
 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu sarana berpikir ilmiah sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir logis, sistematis dan kritis. Tujuan pembelajaran matematika 

menurut Kemendikbud 2013 yaitu (1) meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya 

kemampuan tingkat tinggi siswa, (2) membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik, (3) memperoleh hasil belajar yang tinggi, (4) melatih siswa dalam 

mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah, dan (5) mengembangkan 

karakter siswa. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran matematika, pada saat ini sekolah-

sekolah di Indonesia sebagian telah menerapkan Kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Kemendikbud 2013 pendekatan saintifik memiliki 

karakteristik (1) berpusat kepada siswa, (2) melibatkan keterampilan proses sains dan 

mengkontruksi konsep, hukum atau prinsip dan (3) melibatkan proses kognitif yang potensial 

dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berfikir tingkat tinggi siswa. 

Salah satu cabang dari matematika yang dianggap sulit oleh siswa adalah geometri. 

Susilawati dkk (2017) menjelaskan bahwa studi empiris pada pembelajaran dan pengajaran 

geometri di Indonesia dan tingkat internasional menunjukkan hasil pembelajaran geometri belum 

memuaskan. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2011 yang diikuti 

oleh siswa SMP kelas VIII dari 42 negara, Indonesia menempati urutan 38 dengan perolehan skor 

377 pada bidang geometri dimana skor tersebut termasuk ke dalam kelompok skor rendah  

(low bechmark). Skor Indonesia ini turun 18 poin dari penilaian tahun 2007 (Mullis dkk, 2003).  
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Oleh karena itu perlu adanya perhatian menganai hal ini dengan pemahaman konsep-konsep 

geometri yang tidak hanya sekedar ditransfer begitu saja dalam bentuk kumpulan informasi 

kepada siswa. Melainkan diberikan suatu proses aktivitas belajar yang bermakna agar siswa dapat 

memahami objek-objek kajian geometri.  

Standar isi pembelajaran geometri yang dikemukakan NCTM (2000:41-43) bahwa 

pembelajaran materi geometri mencangkup antara lain: (1) Menganalisis sifat-sifat bangun dua 

dimensi dan tiga dimensi, (2) menggambar koordinat, (3) menggunakan transformasi dan simetri 

untuk menganalisis masalah matematika, dan (4) menggunakan pendekatan geometri untuk 

pemecahan masalah. Sedangkan menurut paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

R.I Bidang Pendidikan mengenai konsep dan implementasi Kurikulum 2013, Matematika yang 

telah diajarkan di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kelas VIII dengan Materi TIMSS antara 

lain (1) Sifat geometri ditinjau dari sudut dan bentuk geometris, (2) Bangun yang kongruen dan 

segitiga yang sebangun, (3) Relasi antara bentuk tiga dimensi dan dua dimensi yang mewakili, 

(4) Menggunakan rumus pengukuran yang tepat untuk keliling, luas, dan volume. Memahami 

permasalahan dalam geometri dibutuhkan kemampuan spasial untuk menyelesaikan 

permasalahan bangun ruang.  

Kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bangun ruang menggunakan konsep 

berfikir spasial. Menurut National Academy of Science (NAS, 2006) berfikir spasial merupakan 

kumpulan dalam keterampilan-keterampilan kognitif, yang terdiri dari gabungan tiga unsur yaitu 

(1) konsep keruangan, (2) alat representasi, dan (3) proses penalaran. NAS (2006) juga 

menambahkan bahwa setiap siswa harus berusaha mengembangkan kemampuan dan 

penginderaan spasialnya yang sangat berguna dalam memahami relasi dan sifat-sifat dalam 

geometri untuk memecahkan masalah matematika dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Rahman (2012) kemampuan spasial adalah kemampuan siswa membayangkan, 

membandingkan, menduga, menentukan objek yang cocok, mengkonstruksi, mempresentasikan 

dan menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks keruangan.  

Berdasarkan penelitian Rabab’h dan Veloo (2015) menunjukkan bahwa visualisasi spasial 

sebagai proses mediasi antara motivasi, kecemasan matematika, dan prestasi matematika. Risalah 

dkk (2016) menjelaskan suatu studi kasus bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menemukan cara untuk memecahkan masalah geometri, bahkan siswa yang masih di sekolah 

menengah pertama masih mengalami kesulitan. Salah satu alasan yang berperan penting dalam 

mendukung penalaran siswa dalam memecahkan masalah geometri adalah penalaran spasial. Dan 

Buckley (2018) memaparkan bahwa kemampuan spasial memiliki dampak signifikan pada 

prestasi pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dalam suatu 

proses penalaran. Selain itu juga terdapat kerangka yang disarankan dalam studi kontemporer 

untuk memandu penyelidikan lebih lanjut dalam menganalisis kemampuan spasial pada 

pembelajaran dalam pendidikan STEM. Visualisasi spasial berperan penting dalam pembelajaran 

matematika dan mendukung pemecahan masalah geometri serta memiliki dampak signifikan pada 

prestasi pendidikan STEM. Berikut merupakan studi pendahuan mengenai kemampuan 

visualisasi spasial siswa dalam pembentukan jaring-jaring kubus yang ditunjukkan pada Gambar 

1: 

 
(a)          (b)       (c)           (d)         (e)   (f)          (g) 

Gambar 1. Macam-macam Jaring-jaring Kubus 

Hasil belajar siswa dalam membentuk jaring-jaring kubus terdapat berbagai macam cara 

siswa memahami konsep kubus kemudian membayangkan sisi-sisi yang membentuk kubus. 

Siswa menentukan sisi-sisi tersebut agar dapat membuat jaring-jaring kubus. Setelah siswa selesai 
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membuat jaring-jaring kubus, siswa merangkainya kembali menjadi kubus yang utuh. Proses 

yang dilakukan siswa dalam membuat jaring-jaring kubus sehingga menjadi kubus yang utuh 

kembali melibatkan tahapan Polya (1973) yaitu memahami masalah, mengembangkan rencana, 

melaksanakan rencana, menguji dan meninjau. Dalam penelitian ini dideskripsikan penalaran 

visualisasi spasial matematis siswa menurut Maier (1994) yaitu kemampuan mental dalam 

memvisualkan konfigurasi bangun ruang menjadi jaring-jaring yang tepat atau sebaliknya 

membayangkan jaring-jaring menjadi bangun ruang. Dengan demikian dalam penelitian ini akan 

mendeskripsikan penalaran visualisasi spasial matematis dalam menyelesaikan masalah geometri 

siswa kelas VIII.  

Karakteristik kecerdasan visual spasial meliputi (1) pengimajinasian, (2) pengkonsepan, 

(3) penyelesaian masalah, dan (4) pencarian pola (Haas, 2003). Berdasarkan karakteristik 

tersebut, indikator kecerdasan visual spasial dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 yang 

diadopsi dari penelitian Librianti (2015): 

Tabel 1. Indikator Penilaian Karakteristik Kecerdasan Visual Spasial Siswa  

dalam Menyelesaikan Permasalahan 
No Karakteristik  Indikator 

1 Pengimajinasian Siswa mampu menggunakan bantuan gambar dalam menyelesaikan 

permasalahan 

Siswa mampu menggambarkan penyelesaian masalah dengan benar 

2 Pengkonsepan Siswa mampu menyebutkan dengan benar konsep-konsep yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diberikan 

Siswa mampu menghubungkan antara data yang diketahui dengan 

konsep yang telah dimiliki 

3 Penyelesaian Masalah Siswa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda 

Siswa mencetuskan banyak ide, banyak penyelesaian masalah, atau 

banyak pertanyaan dengan lancar 

4 Pencarian Pola Siswa mampu menemukan pola dalam menyelesaikan permasalahan 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mendiskripsikan penalaran visualisasi spasial dalam pemecahan masalah matematika siswa kelas 

VIII di MTs Negeri 5 Blitar. Penelitian deskriptif ini untuk mengumpulkan informasi mengenai 

status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan (Arikunto, 2000). Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 

2009). Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan mengungkap secara terperinci terkait tentang 

penalaran spasial matematis siswa dalam pemecahan masalah. Selain itu, dengan pendekatan 

kualitatif peneliti dapat berkomunikasi langsung dengan siswa untuk mengetahui proses 

penalaran spasial siswa dalam memecahkan masalah. 

Proses menganalisis kemampuan visualisasi kemampuan siswa sesuai dengan Maier (1994) 

mengacu pada indikator penilaian karakteristik kecerdasan visual spasial siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematika adalah 

kemampuan dalam memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana 

penyelesaian dan memeriksa kembali terhadap soal (masalah matematika) yang diberikan. 

Kemampuan tersebut dinilai dengan menggunakan skor yang diperoleh siswa melalui soal tes 

pemecahan masalah. Subjek dalam penelitian ini adalah enam siswa dengan kemampuan berbeda 

di kelas VIII MTs Negeri 5 Blitar dari satu kelas yang berjumlah 35 siswa. Prosedur dalam 

penelitian ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan 

tahap akhir penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tes tertulis. Tes yang 

diberikan merupakan tes tertulis bentuk uraian. Tes ini terdiri dari empat buah soal yang harus 

dijawab siswa mengenai kompetensi dasar dan indikator kemampuan pemecahan masalah siswa 
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terkait materi bangun ruang sisi datar pada geometri. Tes ini dikerjakan siswa secara individu. 

Setelah tes dilaksanakan, maka diperoleh skor masing-masing siswa. Skor tersebut dijumlahkan 

lalu dianalisis. Langkah untuk menganalisis data hasil tes tertulis adalah menentukan nilai tes 

siswa dan menentukan kategori kemampuan pemecahan masalah siswa dalam setiap indikator 

kemampuan visualisasi spasial. Berikut kategori kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

tabel 2 menurut Arikunto (2000): 

Tabel 2. Kategori Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Nilai Siswa Kategori Kemampuan 

𝑠 ≥ (�̅� + 𝐷𝑆) 

(�̅� − 𝐷𝑆) < 𝑠 < (�̅� + 𝐷𝑆) 

𝑠 ≤ (�̅� − 𝐷𝑆) 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Keterangan: 

𝑠 = skor siswa 

�̅� = rata-rata skor siswa 

𝐷𝑆 = deviasi standart 

 

Kemampuan pemecahan masalah dianalisis sesuai Indikator Penskoran Kemampuan Pemecahan 

Masalah pada tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3. Indikator Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah 

Aspek yang dinilai Reaksi terhadap soal Skor 

Memahami Masalah  Tidak ada jawaban sama sekali  0 

Menuliskan diketahui/ditanyakan/sketsa/model tetapi salah atau 

tidak memahami masalah sama sekali  

1 

Memahami informasi atau permasalahan dengan kurang tepat atau 

lengkap  

2 

Berhasil memahami masalah secara menyeluruh  3 

Menyusun Rencana 

penyelesaian  

Tidak ada urutan langkah penyelesaian sama sekali  0 

Strategi/langkah penyelesaian ada tetapi tidak relevan atau belum 

jelas  

1 

Strategi/langkah penyelesaian mengarah pada jawaban yang benar 

tetapi tidak lengkap atau jawaban salah  

2 

Menyajikan langkah penyelesaian yang benar  3 

Melaksanakan 

Rencana Penyelesaian  

Tidak ada penyelesaian sama sekali  0 

Ada penyelesaian, tetapi prosedur tidak jelas atau salah  1 

Menggunakan prosedur tertentu yang benar tetapi perhitungan salah 

atau kurang lengkap  

2 

Menggunakan prosedur tertentu yang benar  3 

Memeriksa Kembali  Jika tidak menuliskan kesimpulan dan tidak melakukan pengecekan 

terhadap proses juga hasil jawaban  

0 

Jika menuliskan kesimpulan atau melakukan pengecekan terhadap 

proses dengan kurang tepat 

1 

Jika hanya menuliskan kesimpulan saja atau melakukan pengecekan 

terhadap proses saja dengan tepat  

2 

Jika menuliskan kesimpulan dan melakukan pengecekan terhadap 

proses dengan tepat  

3 

 

Terdapat empat soal uraian untuk menguji kemampuan visulisasi spasial siswa pada materi 

bangun ruang sisi datar, siswa diberikan soal pemecahan masalah yang bersifat non rutin. 

Penilaian kemampuan spasial siswa dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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Kemudian hasil kerja siswa dianalisis proses pemecahan masalah dari setiap soal dan 

diklasifikasikan dalam tiga kategori kemampuan pemecahan masalah siswa dan dideskripsikan 

bagaimana kecerdasan visualisasi spasial siswa dalam menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan tahapan Polya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses penentuan subjek penelitian berdasarkan kecerdasan visualisasi spasial dengan 

menggunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali 

suatu informasi yang diperoleh melalui tahapan yang berbeda, dalam hal ini melalui tes 

pemecahan masalah dan wawancara. Data diperoleh dengan cara mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah visualisasi spasial siswa secara rinci dan menyajikan data sesuai dengan fakta 

yang ada. Kebergantungan data ditempuh dengan cara mengambil dua subjek dari masing-masing 

kategori siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  

Setelah data diperoleh, data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan simpulan. Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah di lapangan. Penyajian data 

dilakukan dengan pengklasifikasian dan identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data yang 

terorganisir dan terkategori sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data 

tersebut. Dan penarikan simpulan dari data yang telah dikumpulkan serta memverifikasi simpulan 

tersebut. Data hasil klasifikasi siswa berdasarkan motivasi belajar disajikan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Klasifikasi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 
Kategori Nilai Jumlah Siswa Kelas VIII B 

Tinggi Nilai ≥ 95 6 

Sedang 57 < Nilai < 95 25 

Rendah Nilai ≤ 57 4 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 35 siswa kelas MTs N 5 Blitar, enam siswa memiliki 

kemampuan pemecahan masalah kategori tinggi, 25 siswa masuk dalam kategori sedang, dan 

sebanyak 4 siswa masuk dalam kategori rendah. Hasil klasifikasi kemampuan pemecahan 

masalah siswa digunakan sebagai acuan untuk memilih subjek penelitian. Data kemampuan siswa 

dalam pemecahan masalah yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika yang dianalisis berdasarkan langkah 

Polya. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

adalah soal non-rutin dan memerlukan lebih dari satu langkah penyelesaian. Soal yang disajikan 

terdiri dari empat butir yang memuat empat indikator kecerdasan visual spasial. Dari data yang 

diperoleh, diambil masing-masing dua subjek yang mewakili setiap kategori yaitu KT-1 dan KT-

2 merupakan siswa yang masuk kategori kemampuan tinggi, KS-1 dan KS-2 merupakan siswa 

yang masuk kategori kemampuan sedang, serta KR-1 dan KR-2 merupakan siswa yang masuk 

kategori kemampuan rendah. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, subjek KT-1 menunjukkan hasil pekerjaannya 

yang sebagian besar sudah menggunakan tahapan Polya dengan baik dilihat dari gambar 1 berikut. 
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Soal yang telah dikerjakan oleh KT-1 merupakan indikator kecerdasan visual spasial yaitu 

penyelesaikan masalah. Subjek KT-1 dapat membayangkan buku dimasukkan dan ditata ke dalam 

kotak yang telah diketahui masing-masing ukurannya. Kemudian mengaplikasikan konsep 

volume untuk menentukan berapa banyak buku yang bisa dimasukkan ke dalam kotak serta 

menggunakan tahapan Polya dengan baik. Subjek KT-1 dapat memahami dan menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal, menuliskan rencana penyelesaian masalah, 

melakukan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, dan mengerjakan soal tersebut dengan 

teliti sehingga diperoleh jawaban yang benar. Kemudian untuk KT-2, siswa juga memahami 

maksud dari soal dan menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal dengan baik. Siswa yang 

masuk dalam kategori kemampuan tinggi mampu menyelesaikan masalah melalui tahapan Polya 

dengan baik dan memenuhi indikator visualisasi spasial diantaranya pengkonsepan, penyelesaian 

masalah, dan pencarian pola sesuai tes yang telah diberikan. Siswa  dengan  kecerdasan   visual   

spasial   yang   tinggi   memiliki  kepekaan  dalam  mengobservasi   dan   untuk   berpikir   dalam   

gambar (Schmidth, 2003). Siswa yang masuk dalam klasifikasi kemampuan tinggi dapat 

membayangkan jaring-jaring kubus yang tepat jika diberikan sesuatu bidang dengan luas tertentu, 

dapat menemukan luas permukaan balok dengan menggunakan konsep perbandingan, 

perpangkatan, perkalian, dan volume. Siswa juga mampu menyelesaikan masalah apabila 

diberikan beberapa buku agar dapat dimasukkan ke dalam kardus dengan ukuran yang telah 

ditentukan menggunakan konsep volume dan menemukan pola untuk menyelesaikan masalah 

kubus dengan memperhatikan soal sebelumnya. 

Selanjutnya subjek KS-1 menunjukkan hasil pekerjaannya yang sebagian besar sudah 

menggunakan tahapan Polya dengan baik dilihat dari gambar 2 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Pada subjek KS-1 sebagian besar sudah menggunakan tahapan Polya dengan baik akan tetapi 

kemampuan visualisasi spasialnya masih kurang, begitu pula dengan KS-2. Jelas terlihat hasil 

pekerjaan siswa yang memiliki kemampuan sedang yaitu saat menggambar jaring-jaring kubus 

hanya mengingat banyak sisinya saja dan tidak mengetahui secara tepat posisi dari sisi-sisi 

pembentuk kubus serta kurang memperhatikan ukuran pada jaring-jaring kubus yang 

digambarnya, namun siswa dapat mengerjakan soal tersebut dengan jawaban yang benar. Karena 

siswa belum terbiasa dengan bentuk jaring-jaring tersebut, siswa biasanya menemukan bentuk 

jaring-jaring kubus T sehingga pada saat menggambar terjadi kesalahan. Kecerdasan visual 

spasial mempunyai kepekaan terhadap unsur utama garis, bentuk, volume, ruang, serta 

keseimbangan (Nurlaila dan Iskandar, 2004). Hal ini belum begitu diperhatikan oleh siswa yang 

memiliki kemampuan sedang. Demikian juga subjek KS-2 melakukan kesalahan yang sama pada 

indikator pengimajinasian sehingga terjadi kesalahan dalam pengerjaan soal tersebut. Selain itu 

subjek KS-2 melakukan kesalahan pada indikator pengkonsepan. Dalam tahap pengerjaannya 

terjadi kesalahan dalam mengalikan variabel untuk menentukan panjang, lebar, dan tinggi balok 

dengan menggunakan konsep volume sehingga mengakibatkan jawaban yang diperoleh kurang 

Gambar 2. Pekerjaan Siswa yang Memiliki Kemampuan Sedang 

Gambar 1. Pekerjaan Siswa yang Memiliki Kemampuan Tinggi 
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tepat. Sedangkan untuk indikator kecerdasan visualisasi spasial mengenai penyelesaian masalah 

jika diketahui buku dan kotak dalam ukuran tententu kemudian ditanyakan ada berapa buku yang 

dapat dimasukkan ke dalam kotak, siswa sudah bisa mengerjakan dengan baik menggunakan 

tahapan Polya. Kemudian dalam menemuan pola, siswa mampu menyelesaikan berapa banyak 

kubus yang membentuk suatu rubik dengan cara yang sama seperti permasalahan sebelumnya 

sehingga siswa memahami pola dalam menyelesaikan soal dengan baik menggunakan tahapan 

Polya. 

Selanjutnya untuk siswa yang masuk dalam kategori rendah, kebanyakan hanya 

menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal tanpa menuliskan apa ditanyakan dalam soal. 

Terdapat beberapa siswa yang juga mampu menuliskan langkah-langkah menyelesaian soal yang 

disajikan, sebagai contoh hasil pekerjaan subjek KR-1 pada gambar 3 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan subjek KR-1, siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dalam soal. Siswa menggunakan konsep perbandingan, volume, dan perkalian 

untuk menentukan luas permukaan balok. Tetapi siswa kurang teliti dalam menghitung volume 

dan kurang tepat dalam menentukan panjang, lebar, dan tinggi balok. Sehingga terdapat tahapan 

tersebut mengakibatkan perolehan jawaban yang kurang tepat. Dalam pengerjaan soal ini, siswa 

kurang memperhatikan tahapan Polya berupa pemeriksaan kembali. Kesalahan yang hampir sama 

juga terjadi pada KR-2 dalam pengerjaan soal tersebut. Selain itu kesalahan lain juga terjadi dalam 

penyelesaian soal dengan indikator visualisasi spasial mengenai pengimajinasian. Siswa telah 

memahami bahwa terdapat enam sisi pada kubus, sehingga jika diketahui luas suatu bidang 

tertentu maka siswa tersebut membagi luas suatu bidang sama besar dan menggunakan panjang 

rusuk terpendek untuk menentukan volume kubus. Menurut Margaretha (2015) kesalahan banyak 

dilakukan siswa yang berkategori kemampuan rendah dalam setiap langkah pengerjaan soal 

berdasarkan Teori Hass dengan 4 karakteristik yang terinci di antaranya adalah pengimajinasian, 

pengkonsepan, penyelesaian masalah dan penemuan pola. Pada kasus ini, siswa kurang tepat 

dalam menyusun rencana untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan untuk pencapaian 

indikator visualisasi spasial yang lain, kurang bisa menggunakan tahapan Polya secara runtut. 

Siswa masih kesulitan dalam menjelaskan permasalahan dan tahap penyelesaiannya. 

Sehingga siswa yang memiliki kemampuan visualisasi spasial yang masuk dalam kategori 

tinggi dan sedang sudah mencapai indikator visualisasi spasial dengan baik dan menyelesaikan 

soal menggunakan tahapan Polya dengan baik. Setiap permasalahan yang disajikan pada soal 

dapat diselesaikan menggunakan tahapan Polya secara runtun serta memenuhi indikator-indikator 

kecerdasan visualisasi spasial dan siswa dapat menjelaskan jawabannya dengan benar. 

Selanjutnya untuk siswa yang memiliki kemampuan sedang masih belum bisa memenuhi 

indikator pengimajinasian yang kurang dalam hal visualisasi spasial. Namun siswa dapat 

menyelesaikan masalah tersebut dengan tahapan Polya dan menemukan jawaban yang tepat. 

Menurut penelitian yang dilakukan Asih (2018) bahwa siswa dengan kemampuan visual spasial 

sedang dan rendah belum mampu mencapai tahapan berfikir tingkat abtraksi karena belum 

mampu menyatakan hubungan kedua bangun yang terdapat dalam soal dengan baik serta belum 

mampu menghubungkan sifat satu bangun dengan bangun lainnya. Kemudian untuk indikator 

pengkonsepan, siswa yang memiliki kemampuan sedang masih kurang teliti dalam pengerjaan 

soal sehingga menyebabkan jawaban yang diperoleh kurang tepat terlebih pada indikator 

pengimajinasian dan pengonsepan dalam kecerdasan visualisasi spasial. Selain itu juga terdapat 

siswa yang  menyelesaikan masalah dengan tahapan dan jawaban yang benar namun belum dapat 

menggambarkan secara spasial dengan tepat pada indikator pengimajinasian. Sedangkan untuk 

Gambar 3. Pekerjaan Siswa yang Memiliki Kemampuan Rendah 
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indikator visualisasi spasial mengenai penyelesaian masalah dan  pencarian pola sudah tercapai 

dengan baik dan mengerjakannya menggunakan tahapan Polya sehingga jawaban yang diperoleh 

benar. Kemudian untuk siswa yang memiliki kemampuan rendah masih mengalami kesulitan pada 

indikator pengimajinasian dan pengkonsepan. Pengimajinasian siswa dalam menentukan jaring-

jaring kubus yang dapat dibentuk dari suatu bidang ukuran tertentu untuk menentukan volumenya. 

Selanjutnya pengkonsepan siswa terjadi kesahanan saat melaksanakan rencana dan memeriksa 

kembali pada tahapan Polya, sehingga hasil yang diperoleh siswa kurang tepat. Sejalan dengan 

penelitian Mujib, dkk (2017) yang menyatakan bahwa siswa tidak akan naik ke tingkat berfikir 

yang lebih tinggi tanpa melewati tingkat berfikir yang rendah terlebih dahulu. Secara umum, 

siswa sudah memenuhi kecerdasan visualisasi spasial mengenai penyelesaian masalah dan 

pencarian pola dengan menggunakan tahapan Polya, sedangkan untuk pengimajinasian dan 

pengkonsepan masih kurang tepat dalam menggunakan tahapan Polya terlebih untuk siswa yang 

memiliki kemampuan sedang dan kemampuan rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan 

tentang kemampuan visualisasi spasial siswa kelas VIII ditinjau dari kemampuan matematika 

siswa yaitu subjek dengan kategori tingkat kemampuan pemecahan masalah tinggi mampu 

menyelesaikan masalah melalui tahapan Polya dengan baik dan memenuhi seluruh indikator 

visualisasi spasial di antaranya pengimajinasian, pengkonsepan, penyelesaian masalah, dan 

pencarian pola sesuai tes yang diberikan, subjek dengan kategori tingkat kemampuan pemecahan 

masalah sedang dapat diketahui bahwa kemampuan visualisasi spasial siswa yang terpenuhi 

sesuai indikator adalah penyelesaian masalah dan pencarian pola, dan subjek dengan kategori 

tingkat kemampuan pemecahan masalah rendah belum bisa mencapai indikator penalaran 

visualisasi spasial secara menyeluruh karena kurang tepat dalam menyusun rencana untuk 

menyelesaikan permasalahan sehingga siswa masih kesulitan dalam menjelaskan permasalahan 

dan tahap penyelesaiannya. 

Kesulitan yang dialami oleh beberapa siswa dalam penalaran visualisasi spasial yaitu 

pencapaian indikator pengimajinasian dan mengkonsepan. Siswa yang diklasifikasikan dalam 

kategori kemampuan sedang dan rendah belum mampu mencapai tahapan berfikir tingkat abtraksi 

sehingga perlu adanya media nyata dalam pembelajaran geometri. Dengan tersedianya media 

dalam pembelajaran geometri, siswa akan lebih terbantu dalam memahami konsep keruangan. 
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Abstrak : 

Tujuan Penelitian ini untuk menentukan proses kreativitas siswa SMP dalam 

memecahkan masalah pola bilangan ditinjau dari kemampuan Matematika. 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Wringinanom. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas VIII-A yang berjumlah 32 siswa. Kemampuan matematika siswa dibagi 

menjadi tiga katagori yaitu kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 

Ditemukan bahwa, (1) siswa dengan kemampuan matematika tinggi dan sedang 

mampu menujukkan komponen fleksibilitas, dan kebaruan, namun tidak 

menunjukkan komponen kefasihan; (2) siswa dengan kemampuan matematika 

rendah mampu menunjukkan komponen kebaruan, namun tidak menunjukkan 

komponen kefasihan dan fleksibilitas.  

Kata kunci: Kreativitas, Pemecahan Masalah, Pola Bilangan, Kemampuan 

Matematika.  

 

PENDAHULUAN 

Pola bilangan mulai diajarkan kepada siswa pada jenjang sekolah menengah. Salah satu 

standart materi yang harus dipelajari siswa pada jenjang sekolah menengah adalah numbers and 

operation (angka dan operasi) dan algebra (aljabar) di mana kedua materi ini saling berkaitan 

dengan materi pola bilangan (Principles and Standards for School Mathematics in the NCTM, 

2000). Pola bilangan memiliki hubungan yang erat dengan penyusunan pola dan struktur 

matematika. Mulligan & Mitchelmore (2009) menyatakan bahwa cara menyusun suatu pola 

matematika dikenal sebagai struktur. Struktur matematika paling sering diekspresikan dalam 

bentuk matematis secara umum. Kemampuan siswa untuk menggeneralisasi suatu pola adalah 

hal yang sangat penting karena dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah matematika 

seperti pola bilangan. Generalisasi adalah detak jantung matematika (Mason, 1996) dan 

generalisasi menjadi ide yang sangat berguna untuk memecahkan matematika (van de Walle, 

2008). Namun, masih ada kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari pola bilangan, yaitu 

dalam proses pemodelan matematika yang ditandai dengan mengubah fenomena nyata kedalam 

bentuk matematika secara umum (van de Walle, 2008). Selain itu, Sodikin (2010) menyatakan 

bahwa kesulitan siswa pada materi pola bilangan terdapat ketika siswa mencari ide utama terkait 

masalah yang diberikan dan ketika siswa berusaha menggeneralisasikan masalah nyata dalam 

bentuk yang lebih matematis. 

Pola bilangan juga menuntut kemampuan kreativitas siswa untuk mengubah masalah 

nyata kedalam bentuk matematika secara umum. Hal ini ini juga berkaitan dengan kemampuan 

kreativitas siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. Akan tetapi realita 

dalam pendidikan, kreativitas jarang ditekankan pada pembelajaran matematika karena 

kebanyakan guru di sekolah mengajarkan pelajaran matematika secara hafalan dengan 

menggunakan masalah rutin. Rubin (2015: 37) menyatakan bahwa “Recent trends have re-

targeted mathematics as a subject that is need of an overhaul in terms of the emphasis in the 

curriculum, the degree to which it should be assessed, and the focus on developing higher order 

thinking skills” yang artinya Tren terbaru telah kembali menargetkan matematika sebagai mata 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

173



pelajaran yang membutuhkan perbaikan dalam hal penekanan dalam kurikulum, sejauh mana itu 

harus dinilai, dan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat hal yang harus diperbaiki dalam pembelajaran yang dilakukan guru 

di dalam kelas. Salah satu caraya adalah meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah matematika.  Siswono (2008:2) menjelaskan 6 alasan mengapa pembelajaran 

matematika perlu menekankan pada kreativitas, yaitu “(1) matematika begitu kompleks dan luas 

untuk diajarkan dengan hafalan, (2) siswa dapat menemukan solusi-solusi yang asli (original) 

saat memecahkan masalah, (3) guru perlu merespon kontribusi siswa yang asli dan mengejutkan 

(surprised), (4) pembelajaran matematika dengan hafalan dan masalah rutin membuat siswa 

tidak termotivasi dan mengurangi kemampuannya, (5) keaslian merupakan sesuatu yang perlu 

diajarkan, seperti membuat pembuktian asli dari teorema-teorema, (6) kehidupan nyata sehari-

hari memerlukan matematika, masalah sehari-hari bukan hal rutin yang memerlukan kreativitas 

dalam menyelesaikannya.” 

Sabandar (2010) menyatakan bahwa banyak pendidik matematika yang berpendapat 

bahwa untuk melatih kemampuan berpikir siswa maka siswa harus dihadapkan pada masalah-

masalah yang sifatnya menantang. Masalah yang menantang akan memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk menggunakan segala kemampuan yang dimiliki termasuk kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yaitu kreativitas. Ada tiga komponen penting untuk melihat kreativitas siswa. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Silver (1997) bahwa produk dari kegiatan pemecahan masalah dapat 

menetukan sebuah tingkat kreativitas seseorang dengan jelas. Silver (1997) menyatakan 

hubungan aktivitas pembelajaran pemecahan masalah matematika dengan komponen inti 

kreativitas yang meliputi kefasihan (fluency), fleksibilitas (flexibility), dan kebaruan (novelty). 

Indikator kreativitas siswa dalam pemecahan masalah pola bilangan dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut. 

Tabel 1.  Indikator Kreativitas Siswa dalam Pemecahan Masalah Pola Bilangan 
Komponen Kreativitas Indikator 

Kefasihan (fluency) 
Memberikan minimal dua jawaban yang berbeda dan benar dalam 

menyelesaikan masalah pola bilangan. 

Fleksibilitas 

(Flexibility) 

Memberikan solusi masalah pola bilangan menggunakan minimal dua cara 

berbeda. 

Kebaruan (Novelty) 

Menyelesaikan masalah pola bilangan dengan menggunakan metode 

penyelesaian yang tidak biasa atau belum pernah digunakan oleh siswa 

tersebut sebelumnya. 

 

Kemampuan matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecakapan seseorang 

dalam menggunakan potensi serta pengetahuannya dalam meyelesaikan soal tes kemampuan 

matematika. Menurut Ratumanan (2006) kemampuan matematika siswa dalam memecahkan 

masalah dikategorikan menjadi tiga yaitu siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  

Dalam penelitian ini, pengelompokkan kemampuan matematika dilakukan berdasarkan 

hasil tes kemampuan matematika siswa dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

yaitu untuk menentukan angka batas dengan menerapkan standar yang ditentukan sebelum 

pelaksanaan tes. Sedangkan acuan pengklasifikasian kemampuan matematika siswa tinggi, 

sedang, dan rendah disusun berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, nilai tertinggi 

adalah 100 dan nilai terendah adalah 0. Sesuai dengan hasil observasi dari beberapa SMP untuk 

nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran matematika yaitu 71. Sehingga 

penelitian ini juga mengacu pada penetepan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

diterapkan di sekolah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Kategori Tingkat Kemampuan Matematika Siswa 

Kemampuan di bidang Matematika 

Kemampuan tinggi Kemampuan sedang Kemampuan rendah 

81 ≤ x ≤ 100 71 ≤ x < 81 0 ≤ x < 71 

Keterangan: x adalah nilai tes kemampuan matematika siswa 

METODE 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

dirancang untuk memahami dan  menggambarkan suatu fenomena yang dialami dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Data yang dideskripsikan dalam penelitian 

ini adalah data kualitatif mengenai profil kreativitas siswa SMP dalam memecahkan masalah 

pola bilangan. 

Subjek Penelitian 

Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 32 siswa. Subjek penelitian dipilih pada kelas 

VIII-A di SMPN 1 Wringinanom yang telah diberikan 5 soal tes kemampuan matematika yang 

dikerjakan secara individu dalam waktu tertentu. Alasan dipilihnya kelas VIII-A adalah mereka 

telah memperoleh materi pola bilangan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup terkait 

materi pola bilangan dan bisa mengerjakan tugas pemecahan masalah pola bilangan. Hal 

pertama yang dilakukan adalah memberika tes kemampuan matematika kepada mereka. Mereka 

diminta mengerjakan secara mandiri selama 30 menit. Hasil yang diberikan akan dikoreksi oleh 

peneliti dan dinilai sesuai pedoman penskoran. Setelah itu, mereka akan dikelompokan sesuai 

dengan Tabel 2. Setalah itu didapat siswa dengan berkemampuan matematika tinggi (SKMT), 

siswa dengan berkemampuan matematika tinggi (SKMS), siswa dengan berkemampuan 

matematika tinggi (SKMR). Untuk masing – masing kategori kemampuan, dipilih satu siswa 

yang akan dianalisis lebih mendalam. 

Instrumen dan Prosedur penelitian 

Data diambil dari pekerjaan siswa terkait masalah matematika yang diberikan kepada 

mereka. Tes ini  berbeda dengan tes awal yang diberikan kepada subjek untuk mengukur 

kemampuan matematika mereka. Masalah yang diberikan pada tes ini adalah masalah yang ada 

disekitar subjek yang berkaitan dengan materi pola bilangan. Soal ini memberikan informasi 

mengenai desain dasar kolam yang berbentuk persegi, kemudian subjek diminta untuk mencari 

dua alternatif jawaban terkait masalah yang diberikan kepada mereka. Sebelum tes ini diberikan 

kepada subjek, tes pemecahan masalah divalidasi oleh para ahli dan dilakukan revisi. Durasi 

yang diberikan untuk mengerjakan tes ini adalah 60 menit. Soal yang diberikan kepada subjek 

dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut. 

Pak Dika membuat beberapa desain dasar kolam yang berbentuk persegi yang akan dipasang ubin dengan 

suatu pola. Tiap-tiap dasar kolam pada bagian tengah diberi ubin berwarna biru dan bagian luar dipasang 

ubin berwarna putih. Desain dasar kolam dengan ukuran  dipasang ubin biru sebanyak  ubin dan 

ubin putih sebanyak  ubin. Sedangkan desain dasar kolam dengan ukuran  dipasang ubin biru 

sebanyak  ubin dan ubin putih sebanyak  ubin. Desain dasar kolam dengan ukuran  dipasang 

ubin biru sebanyak  ubin dan ubin putih sebanyak  ubin, dan seterusnya. Jika digambar, maka akan 

tampak seperti gambar di bawah ini. 
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a) Gunakan minimal dua cara untuk menentukan banyak ubin berwarna putih jika ubin berwarna biru 

sebanyak  ubin. 

b) Tentukan banyak ubin berwarna putih yang dibutuhkan untuk membuat kolam dengan ukuran  

. Gunakan minimal dua cara yang berbeda. 

c) Apakah ada cara lain yang berbeda yang belum pernah kamu gunakan saat di kelas untuk 

menyelesaikan soal b? Jika ada, gunakan cara lain yang berbeda dengan jawabanmu pada soal b 

untuk menyelesaikan soal yang sama. (Misalnya menggunakan konsep luas persegi) 

Gambar 1. Tes Pemecahan Masalah yang diberikan kepada subjek. 

Setelah siswa diberikan tes, pada hari selanjutnya dilakukan wawancara untuk mencari 

informasi yang tidak tampak dalam pekerjaan siswa. Jenis wawancara yang dilakukan tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara 

yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk memperoleh data, namun menggunakan 

pedoman wawancara yang berisi garis besar yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian 

(Sugiyono, 2017). Wawancara yang dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara pada tabel 3. 

Selama wawancara berlangsung, pertanyaan yang diajukan direkam menggunakan voice 

recorder dan dilakukan transkrip data dan reduksi data sesuai rekaman yang telah dilakukan.  

Tabel 3. Pedoman wawancara. 

Komponen 

Kreativitas 
Contoh pertanyaan yang diajukan 

Kefasihan 

a. Apakah kamu sudah pernah mendapatkan soal seperti ini sebelumnya? 

b. Jelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut. 

c. Dapatkah kamu menemukan cara lain yang berbeda dengan caramu tersebut? Coba 

jelaskan. 

Fleksibilitas 
a. Ada berapa cara untuk menyelesaikan soal tersebut? Coba jelaskan satu persatu. 

b. Dapatkah kamu menemukan cara lain yang berbeda dengan caramu tersebut? Coba 

jelaskan. 

Kebaruan 
a. Dapatkah kamu menemukan cara lain yang belum pernah kamu dapatkan di kelas? 

Coba jelaskan. 

b. Dari mana kamu memperoleh ide tersebut untuk menyelesaikannya? Coba jelaskan. 

Analisi Data 

Data hasil wawancara dianalisis dengan cara mengurangi data terlebih dahulu, kemdian 

menampilkan data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). 

Kesimpulan itu dari hasil wawancara digunakan untuk menampilkan informasi yang tidak 

tampak pada lembar jawaban subjek. Untuk menganalisis data wawancara, kami menggunakan 

modifikasi proses kognitif dari Montugue (2002). Modifikasi menganggap penambahan satu 

tahap lagi sebagai tahap terakhir mengikuti rekomendasi Mason di mana pada tahap terakhir, 

seorang pemecah tidak hanya menekankan analisis jawaban, tetapi juga melakukan proses 

pemikiran dan perluasan masalah (Mason, 2015). Gambar 2 menunjukkan tahapan yang 

mungkin terjadi selama memecahkan masalah matematika. Arah panah yang ditunjukkan pada 

Gambar 2 menunjukkan bahwa subjek dapat mengikuti proses siklik di mana proses yang 

dilakukan subjek bergerak bolak-balik, mungkin macet dan harus mengambil langkah mundur 

di sepanjang jalan (Mason, 2015). Misalnya, ada kemungkinan bahwa subjekbergerak kembali 

 

Dasar Kolam 

 

Dasar Kolam  
Dasar Kolam
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ke tahap mengamati hubungan di antara informasi ketika dia terjebak dalam merumuskan solusi. 

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah hasil modifikasi dari model Montugue 

(2002) yang mungkin terjadi selama siswa mengerjakan tes pemecahan masalah.  

 

Gambar 2. Framework analisis proses kreativitas siswa 
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HASIL DAN DISKUSI 

Untuk memudahkan penyajian data kreativitas siswa dalam memecahkan pola bilangan dan data 

hasil wawancara dengan subjek penelitian, akan dibuat beberapa kode. Kode untuk analisis proses 

kreativitas subjek penelitian dalam memecahkan masalah pola bilangan terdiri dari inisial subjek 

penelitian, yaitu subjek dengan kemampuan matematika tinggi (ST), subjek dengan kemampuan 

matematika sedang (SS), dan subjek dengan kemampuan matematika rendah (SR). Setelah inisial 

subjek penelitian, diikuti kode komponen kreativitas yaitu kefasihan (KF), fleksibilitas (FL), dan 

kebaruan (KB). Kode indikator kreativitas siswa SMP dalam memecahkan masalah pola bilangan 

ditinjau dari kemampuan matematika disajikan pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 Kode Indikator Kreativitas Siswa SMP dalam Memecahkan Masalah Pola Bilangan 

Ditinjau dari Kemampuan Matematika 

Kemampuan 

Matematika 

Siswa 

Komponen 

Kreativitas 
Indikator 

Tinggi 

Kefasihan 

(fluency) 

Memberikan minimal dua jawaban yang berbeda dan benar dalam 

menyelesaikan masalah pola bilangan. 

Fleksibilitas 

(Flexibility) 

Memberikan solusi masalah pola bilangan menggunakan minimal dua 

cara berbeda. 

Kebaruan 

(Novelty) 

Menyelesaikan masalah pola bilangan dengan menggunakan metode 

penyelesaian yang tidak biasa atau belum pernah digunakan oleh siswa 

tersebut sebelumnya. 

Sedang 

Kefasihan 

(fluency) 

Memberikan minimal dua jawaban yang berbeda dan benar dalam 

menyelesaikan masalah pola bilangan. 

Fleksibilitas 

(Flexibility) 

Memberikan solusi masalah pola bilangan menggunakan minimal dua 

cara berbeda. 

Kebaruan 

(Novelty) 

Menyelesaikan masalah pola bilangan dengan menggunakan metode 

penyelesaian yang tidak biasa atau belum pernah digunakan oleh siswa 

tersebut sebelumnya. 

Rendah 

Kefasihan 

(fluency) 

Memberikan minimal dua jawaban yang berbeda dan benar dalam 

menyelesaikan masalah pola bilangan. 

Fleksibilitas 

(Flexibility) 

Memberikan solusi masalah pola bilangan menggunakan minimal dua 

cara berbeda. 

Kebaruan 

(Novelty) 

Menyelesaikan masalah pola bilangan dengan menggunakan metode 

penyelesaian yang tidak biasa atau belum pernah digunakan oleh siswa 

tersebut sebelumnya. 

Proses Kreativitas SKMT 

Pada soal a, SKMT memulai proses kreatifitasnya dengan memahami masalah yang diberikan. 

Setelah itu ia mengubah informasi menjadi bentuk matematika, yaitu dengan melakukan suatu operasi 

terkait informasi yang telah ia pahami. Selain itu, SKMT juga mengamati hubungan antar informasi, 

hal ini dinyatakan oleh SKMT, “Cara kedua, kolam pertama kan ubin birunya  dan ubin 

putihnya 8. Kolam kedua, ubin birunya  dan ubin putihnya 12. Selisih dari 12 dan 8 kan 4. 

Ubin putih seterusnya ditambah 4. Sampai yang ubin birunya , kalo bedanya , maka ubin 

putih kolam kelima yaitu 16 + 4 + 4 = 24. Jadi, jika diketahui ubin birunya 25, maka ubin berwarna 

putihnya 24.” Setelah itu ia menyusun rencana untuk mendapatkan jawaban benar dan kemudian 

melaksanakan rencana tersebut. Terlihat bahwa SKMT mampu menunjukan komponen fleksibilitas 

dan komponen kebaruan. Hal itu ditunjukan dengan SKMT memberikan 3 cara berbeda dan terdapat 1 

cara yang tidak rutin. Namun, SKMT hanya mampu memberikan satu jawaban benar yaitu 24 ubin, 

sehingga SKMT tidak mampu menunjukkan komponen kefasihan. Akan tetapi selama proses 

menemukan jawaban, ketika SKMT menggunakan cara yang berbeda, SKMT selalu mengamati 

hubungan antar informasi sehingga ia dapat menemukan cara baru/non rutin.  
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Sebelum SKMT menyempurnakan prosesnya, SKMT mengevaluasi hasil pekerjaannya melalui 

proses kreativitas dengan cara membandingkan setiap cara yang ia gunakan, apakah ada kesalahan 

hitung atau kesalahan jawaban. Singkatnya, berdasarkan framework analisis proses kreativitas siswa 

pada gambar 2, proses kreativitas SKMT dalam memecahkan masalah dapat diturunkan secara logis 

pada gambar 3. 

Pada soal b, SKMT mulai proses kreativitasnya dengan cara yang sama ketika mengerjakan soal 

a. Setelah itu SKMT mampu memberikan solusi penyelesaian yaitu 𝑈𝑛 = 4𝑛 + 4 dengan 

menggunakan dua cara berbeda yaitu rumus suku ke-n pada barisan Aritmetika dan dengan melihat 

pola dari banyak ubin putih yang diketahui pada setiap kolam. Dua cara berbeda yang diberikan oleh 

siswa mampu menunjukkan bahwa siswa memenuhi komponen fleksibilitas. Siswa juga mampu 

menunjukkan cara lain yang berbeda yang belum pernah siswa gunakan saat di kelas untuk 

memecahkan masalah pada soal TPM b yaitu menggunakan konsep luas persegi. Siswa membuat 

tabel dan memisalkan luas persegi besar, luas persegi kecil, dan banyak ubin putih untuk 

memudahkan pengerjaan. Siswa melihat bahwa Setelah siswa menuliskan hal yang diketahui pada 

tabel, siswa membuat generalisasi dari luas persegi besar, luas persegi kecil, dan banyak ubin putih 

sehingga diperoleh generaslisasi dari banyak ubin putih pada dasar kolam ukuran 𝑛 𝑚2 yaitu yaitu 

𝑈𝑛 = 4𝑛 + 4. Metode penyelesaian yang tidak biasa digunakan siswa tersebut sebelumnya mampu 

menunjukkan kebaruan.  

Untuk menyempurnakan prosesnya, SKMT mengevaluasi hasil pekerjaannya melalui proses 

kreativitas dengan cara membandingkan setiap cara yang ia gunakan, apakah ada kesalahan hitung 

atau kesalahan jawaban. Untuk memperjelas proses kreativitas SKMT dalam memecahkan masalah, 

dapat dilihat pada gambar 3. 

Gambar 3 membandingkan proses kreativitas dengan memodifikasi masalah. Hal ini dilakukan 

untuk menampakan kreativitas SKMT dalam memecahkan masalah. Selama proses pengerjaannya 

SKMT dapat menyelesaikan masalah dengan benar meskipun ada komponen kreativitas yang tidak 

terpenuhi. 
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Menariknya, proses kreativitas SKMT pada kedua soal a dan b identik, yang terbukti sebagai 

proses penting untuk meyakinkan kebenaran dan metode yang paling efektif untuk mendapatkan 

solusi. Hal lainnya adalah, untuk SKMT, komponen fleksibilats bukan menjadi hambatan baginya. 

Namun, Untuk memenuhi komponen kefasihan, SKMT hanya perlu mencari jawaban benar lainnya.  

Proses Kreativitas SKMS 

Pada soal a, SKMS memulai proses kreatifitasnya dengan memahami masalah yang diberikan. 

Seteah itu ia mengubah informasi menjadi bentuk matematika, yaitu dengan melakukan suatu operasi 

terkait informasi yang telah ia pahami. Selain itu, SKMS juga mengamati hubungan antar informasi, 

hal ini dinyatakan oleh SKMS, “Cara menggambarnya itu menggambar ubin birunya dulu berjumlah 

25. Ubin birunya berbentuk persegi, dihitung dulu  itu tadi. Ubin putihnya hasil tadi dari cara 

pertama yaitu . Saya lihat gambar dasar kolam sebelumnya, terus saya gambar ubin putihnya pada 

sekeliling ubin biru yang sudah saya gambar dulu. Jadi, ada  ubin warna putihnya.” Setelah itu ia 

menyusun rencana untuk mendapatkan jawaban benar dan kemudian melaksanakan rencana tersebut. 

Terlihat bahwa SKMS mampu menunjukan komponen fleksibilitas dan komponen kebaruan. Hal itu 

ditunjukan dengan SKMS memberikan 3 cara berbeda dan terdapat 1 cara yang tidak rutin. Namun, 

SKMS hanya mampu memberikan satu jawaban benar yaitu 24 ubin, sehingga SKMS tidak mampu 

menunjukkan komponen kefasihan. Akan tetapi selama proses menemukan jawaban, ketika SKMS 

menggunakan cara yang berbeda, SKMS selalu mengamati hubungan antar informasi sehingga ia 

dapat menemukan cara baru/non rutin.  

Sebelum SKMS menyempurnakan prosesnya, SKMS mengevaluasi hasil pekerjaannya melalui 

proses kreativitas dengan cara membandingkan setiap cara yang ia gunakan, apakah ada kesalahan 

hitung atau kesalahan jawaban. Singkatnya, berdasarkan framework analisis proses kreativitas siswa 

pada gambar 2, proses kreativitas SKMS dalam memecahkan masalah dapat diturunkan secara logis 

pada gambar 4. 

Pada soal b, SKMS mulai proses kreativitasnya dengan cara yang sama ketika mengerjakan soal 

a. Setelah itu SKMS mampu memberikan solusi penyelesaian yaitu 𝑈𝑛 = 4𝑛 + 4 dengan 

menggunakan dua cara berbeda yaitu rumus suku ke-n pada barisan Aritmetika dan dengan melihat 

pola dari banyak ubin putih yang diketahui pada setiap kolam. Dua cara berbeda yang diberikan oleh 

siswa mampu menunjukkan bahwa siswa memenuhi komponen fleksibilitas. Siswa juga mampu 

menunjukkan cara lain yang berbeda yang belum pernah siswa gunakan saat di kelas untuk 

memecahkan masalah pada soal TPM b yaitu siswa menjelaskan banyak ubin putih pada setiap kolam 

yang merupakan luas persegi besar dikurangi luas persegi kecil, sehingga siswa tersebut memperoleh 

generalisasi dari banyak ubin putih pada dasar kolam ukuran 𝑛 𝑚2 yaitu 𝑈𝑛 = (2 + 𝑛)2 − 𝑛2 = 4 +
4𝑛. Meskipun metode penyelesaian yang dituliskan oleh siswa tidak terlalu detail dalam hal yang 

diketahui, akan tetapi metode penyelesaian ini tidak biasa digunakan siswa tersebut sebelumnya 

sehingga mampu menunjukkan kebaruan.   

Untuk menyempurnakan prosesnya, SKMS mengevaluasi hasil pekerjaannya melalui proses 

kreativitas dengan cara membandingkan setiap cara yang ia gunakan, apakah ada kesalahan hitung 

atau kesalahan jawaban. Untuk memperjelas proses kreativitas SKMS dalam memecahkan masalah, 

dapat dilihat pada gambar 4. 

Gambar 4 membandingkan proses kreativitas dengan memodifikasi masalah. Hal ini dilakukan 

untuk menampakan kreativitas SKMS dalam memecahkan masalah. Selama proses pengerjaannya 

SKMT dapat menyelesaikan masalah dengan benar meskipun ada komponen kreativitas yang tidak 

terpenuhi. 

Menariknya, proses kreativitas SKMS pada kedua soal a dan b identik, yang terbukti sebagai 

proses penting untuk meyakinkan kebenaran dan metode yang paling efektif untuk mendapatkan 

solusi. Hal lainnya adalah, untuk SKMT, komponen fleksibilats bukan menjadi hambatan baginya. 

Namun, Untuk memenuhi komponen kefasihan, SKMT hanya perlu mencari jawaban benar lainnya.  
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Proses Kreativitas SKMR 

Pada soal a, SKMR  memulai proses kreatifitasnya dengan memahami masalah yang diberikan. 

Seteah itu ia mengubah informasi menjadi bentuk matematika, yaitu dengan melakukan suatu operasi 

terkait informasi yang telah ia pahami. Setelah itu ia menyusun rencana untuk mendapatkan jawaban 

benar dan kemudian melaksanakan rencana tersebut. Terlihat bahwa SKMR hanya mampu 

menunjukan komponen kebaruan. Hal itu ditunjukan dengan SKMR  memberikan satu cara yang 

tidak rutin. Namun, SKMR  hanya mampu memberikan satu jawaban benar yaitu 24 ubin, sehingga 

SKMR  tidak mampu menunjukkan komponen kefasihan.  

Sebelum SKMR  menyempurnakan prosesnya, SKMR  mengevaluasi hasil pekerjaannya melalui 

proses kreativitas dengan cara membandingkan setiap cara yang ia gunakan, apakah ada kesalahan 

hitung atau kesalahan jawaban. Singkatnya, berdasarkan framework analisis proses kreativitas siswa 

pada gambar 2, proses kreativitas SKMR  dalam memecahkan masalah dapat diturunkan secara logis 

pada gambar 5. 

Pada soal b, SKMR  mulai proses kreativitasnya dengan cara yang sama ketika mengerjakan soal 

a. Setelah itu SKMR mampu memberikan solusi yaitu 𝑈𝑛 = 4𝑛 + 4 hanyan dengan menggunakan 

satu cara yaitu rumus suku ke-n pada barisan Aritmetika. Dalam pemecahan masalah pola bilangan, 

siswa hanya memberikan satu cara sehingga siswa tidak mampu menunjukkan komponen fleksibilitas. 

Akan tetapi, siswa mampu menunjukkan cara lain yang berbeda yang tidak biasa digunakan siswa saat 

di kelas dalam memecahkan masalah pada soal TPM b yaitu dengan menggunakan konsep luas 

persegi. Siswa memisalkan banyak ubin putih pada setiap kolam dengan U yang merupakan luas 

persegi besar dikurangi luas persegi kecil, sehingga siswa memperoleh banyak ubin putih pada dasar 

kolam ukuran 𝑛 𝑚2 yaitu 𝑈𝑛 = (2 + 𝑛)2 − 𝑛2. Siswa belum mampu menjelaskan secara detail hal 

yang diketahui pada lembar jawaban maupun wawancara. Selain itu, siswa tidak menjelaskan secara 

detail generalisasi yang dia dapatkan dan tidak menyederhanakan jawaban yang dia peroleh. Akan 

tetapi metode penyelesaian yang digunakan siswa merupakan metode penyelesaian yang belum 

pernah digunakan siswa tersebut sebelumnya saat di kelas sehingga mampu menunjukkan komponen 

kebaruan. Untuk menyempurnakan prosesnya, SKMR  mengevaluasi hasil pekerjaannya melalui 

proses kreativitas dengan cara membandingkan setiap cara yang ia gunakan, apakah ada kesalahan 

hitung atau kesalahan jawaban. Untuk memperjelas proses kreativitas SKMR  dalam memecahkan 

masalah, dapat dilihat pada gambar 5. 

Gambar 4. Proses kreatifitas SKMS 
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Gambar 5 membandingkan proses kreativitas dengan memodifikasi masalah. Hal ini dilakukan 

untuk menampakan kreativitas SKMR  dalam memecahkan masalah. Selama proses pengerjaannya 

SKMT dapat menyelesaikan masalah dengan benar meskipun ada komponen kreativitas yang tidak 

terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menariknya, proses kreativitas SKMT pada kedua soal a dan b identik, yang terbukti sebagai 

proses penting untuk meyakinkan kebenaran dan metode yang paling efektif untuk mendapatkan 

solusi. Hal lainnya adalah, untuk SKMR, komponen fleksibilats dan kefasihan masih menjadi tugas 

yang perlu diselesaikan. Namun, jika diberikan latihan dan stimulus yang tepat secara berkala, hal itu 

dapat meningkatkan kreativitas siswa.  

DISKUSI 

Berdasarkan analisis proses kreativitas yang telah dipaparkan di atas sejalan dengan penelitian Nurman 

(2008) yang mengungkapkan bahwa siswa dengan kemampuan matematika tinggi mampu memecahkan masalah 

dengan sangat baik. Sehingga siswa mampu menghasilkan suatu produk berupa jawaban-jawaban yang baru dan 

kombinasi dari sintesis pemikiran, konsep-konsep, informasi atau pengalaman yang sudah ada dalam pikirannya 

seperti yang diungkapkan oleh Siswono (2008). Pemecahan masalah yang sangat baik yang dilakukan oleh 

siswa mampu menunjukkan komponen fleksibilitas dan kebaruan sehingga dapat melihat kreativitas siswa 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Silver (1997) bahwa produk dari kegiatan pemecahan masalah dapat 

menetukan sebuat tingkat kreativitas seseorang dengan jelas. Silver juga menjelaskan bahwa terdapat tiga 

komponen penting yang dapat digunakan untuk menilai kreativitas seseorang yaitu kefasihan (fluency), 

fleksibilitas (flexibility), dan kebaruan (novelty). 
Berdasarkan analisis proses kreativitas yang telah dipaparkan di atas sejalan dengan penelitian 

Fatimatuzahro (2010) yang mengungkapkan bahwa siswa dengan kemampuan matematika sedang mampu 

memecahkan masalah dengan baik. Pemecahan masalah dengan baik yang dilakukan oleh siswa mampu 

menunjukkan komponen fleksibilitas dan kebaruan, tetapi tidak menunjukkan komponen kefasihan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Silver (1997) bahwa produk dari kegiatan pemecahan masalah dapat menetukan sebuat 

tingkat kreativitas seseorang dengan jelas. Silver juga menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen penting yang 

dapat digunakan untuk menilai kreativitas seseorang yaitu kefasihan (fluency), fleksibilitas (flexibility), dan 

kebaruan (novelty).   Siswono (2008) menjelaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam 

menghasilkan suatu produk. Produk merupakan sesuatu yang baru dan kombinasi dari sintesis pemikiran, 

Gambar 5. Proses kreatifitas SKMR 
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konsep-konsep, informasi atau pengalaman yang sudah ada dalam pikirannya. Jawaban-jawaban yang dituliskan 

oleh siswa pada lembar jawaban merupakan sebuah produk sehingga menunjukkan siswa tersebut memiliki 

kreativitas. 

Berdasarkan analisis proses kreativitas yang telah dipaparkan di atas sejalan dengan penelitian 

Fatimatuzahro (2010) yang mengungkapkan bahwa siswa dengan kemampuan matematika rendah memecahkan 

masalah dengan cukup baik. Siswa mampu menuliskan jawaban-jawaban pada lembar jawaban yang merupakan 

sebuah produk. Seperti yang dijelaskan oleh Siswono (2008) bahwa produk merupakan sesuatu yang baru dan 

kombinasi dari sintesis pemikiran, konsep-konsep, informasi atau pengalaman yang sudah ada dalam 

pikirannya. Pemecahan masalah dengan cukup baik yang dilakukan oleh siswa hanya menunjukkan komponen 

kebaruan, tetapi tidak menunjukkan komponen kefasihan dan fleksibilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Silver 

(1997) bahwa produk dari kegiatan pemecahan masalah dapat menetukan sebuat tingkat kreativitas seseorang 

dengan jelas. Siswa menunjukkan kreativitasnya dengan memberikan metode penyelesaian yang belum pernah 

digunakan siswa tersebut sebelumnya saat di kelas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hurlock 

(1999) bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk atau gagasan 

apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa kemampuan matematika yang dimiliki oleh 

siswa mempengaruhi kreativitas siswa dalam memecahkan masalah pola bilangan. Perbedaan 

kreatifitas siswa tinggi, sedang, dan rendah dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Perbedaan Kreativitas SKMT, SKMS, dan SKMR dalam Memecahkan  

Masalah Pola Bilangan 

Kemampuan 

Matematika 

Siswa 

Memecahkan Masalah Pola Bilangan 

Kefasihan Fleksibilitas Kebaruan 

Tinggi 

Menunjukkan 

satu jawaban 

benar yaitu 24 

ubin putih. 

Menunjukkan solusi yaitu 𝑈𝑛 = 4𝑛 + 4 

dengan menggunakan dua cara berbeda 

yaitu rumus suku ke-n pada barisan 

Aritmetika dan dengan melihat pola dari 

banyak ubin putih yang diketahui pada 

setiap kolam. 

Menunjukkan cara lain yang 

berbeda yang belum pernah 

siswa gunakan saat di kelas 

yaitu menggunakan konsep luas 

persegi 

Sedang 

Menunjukkan 

satu jawaban 

benar yaitu 24 

ubin putih. 

Menunjukkan solusi yaitu 𝑈𝑛 = 4𝑛 + 4 

dengan menggunakan dua cara berbeda 

yaitu rumus suku ke-n pada barisan 

Aritmetika dan dengan melihat pola dari 

banyak ubin putih yang diketahui pada 

setiap kolam. 

Menunjukkan cara lain yang 

berbeda yang belum pernah 

siswa gunakan saat di kelas 

yaitu menggunakan konsep luas 

persegi 

Rendah 

Menunjukkan 

satu jawaban 

benar yaitu 24 

ubin putih. 

Menunjukkan solusi penyelesaian yaitu 

𝑈𝑛 = 4𝑛 + 4 dengan menggunakan satu 

cara yaitu rumus suku ke-n pada barisan 

Aritmetika. 

Menunjukkan cara lain yang 

berbeda yang belum pernah 

siswa gunakan saat di kelas 

yaitu menggunakan konsep luas 

persegi. 

 

KESIMPULAN 

Dalam memecahkan masalah, setiap siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan 

rendah memberikan jawaban berbeda-beda pada setiap masalah pola bilangan yang diberikan. Hal ini 

sejalan dengan yang diungkapkan oleh Novitasari (2018) bahwa kemampuan berpikir dapat 

mendorong seseorang terampil dalam memecahkan masalah dan menemukan alternatif pemecahan 

masalah. Siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah mampu menunjukkan 

komponen kebaruan. Siswa berkemampuan matematika tinggi mampu memecahkan masalah pola 

bilangan sehingga memenuhi komponen komponen kreativitas, yaitu fleksibilitas dan kebaruan, 

namun tidak menunjukkan komponen kefasihan. Siswa berkemampuan matematika sedang mampu 

memecahkan masalah pola bilangan sehingga memenuhi komponen kreativitas yaitu fleksibilitas dan 

kebaruan, namun tidak menunjukkan komponen kefasihan. Sedangkan siswa berkemampuan 

matematika rendah mampu memecahkan masalah pola bilangan dan memenuhi komponen kebaruan, 

tetapi tidak mampu memenuhi komponen kefasihan dan fleksibilitas. 
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Abstrak 

 

Tradisi tabut merupakan upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat 

kota Bengkulu tiap tahunnya. Tabut sendiri merupakan alat upacara adat berupa tugu 

yang melambangkan peti berbentuk memanjang keatas, terbuat dari kayu dan triplek 

serta dekorasi unik yang khas. Penelitian pada karya ilmiah ini bertujuan untuk 

menemukan aspek kegiatan matematika yang terkandung dari proses pembuatan 

tabut, seperti mengukur, dan menjelaskan. Selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam 

nilai-nilai yang menjadi dasar aturan pembuatan tabut. Tujuan selanjutnya adalah 

melihat implementasi dari tabut pada pembelajaran matematika sekolah menengah 

pertama (SMP) materi kesebangunan dan kekongruenan. Latar belakang 

dilaksanakan penelitian ini adalah tradisi tabut merupakan upacara adat tahunan 

yang paling ditunggu oleh masyarakat kota bengkulu, serta saat pelaksanaan tabut 

banyak sekali pendatang yang datang dari seluruh Indonesia maupun manca negara, 

untuk menyaksikan rangkaian tradisi Tabut di kota Bengkulu, selain itu bentuk tabot 

yang unik menyerupai tugu yang memanjang keatas, dasarnya berbentuk persegi 

yang semakin tinggi semakin kecil pula perseginya. Selain itu penelitian mengenai 

etnomatematika pada tabut belum ada sehingga penelitian ini bisa bermanfaat untuk 

menambah wawasan pembaca mengenai etnomatematika pada tabot. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang bersifat interpretatif subjektif serta 

menekankan pada penciptaan makna. Hasil dari penelitian ini diharapkan didapatkan 

unsur kegiatan fundamental matematika yang digunakan dalam pembuatan tabut, 

serta kaitan dari nilai-nilai aturan pembuatan tabot dengan implementasinya pada 

pembelajaran matematika materi kesebanguanan dan kekongrunenan SMP. 

 

Kata kunci: Etnomatematika, Tabut, Bengkulu 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan di bidang pendidikan pada abad 21, mendorong berkembangnya ilmu 

pengetahuan serta teknologi. Hal ini mendorong kita untuk melakukan berbagai inovasi dalam 

pembelajaran untuk menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat ini. Di tengah 

perkembangan teknologi dan sistem pendidikan diperlukan adanya keseimbangan antara budaya 

modern dan budaya tradisional, oleh karena itu pendidikan pun menuntut keterlibatan budaya 
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dalam pembelajaran di sekolah dengan tujuan agar peserta didik menjadi generasi berkarakter 

dan cerdas serta mampu melestarikan kekayaan budaya di Indonesia. Seperti kita ketahui 

Indonesi sendiri merupakan negara yang kaya akan budaya dimana setiap daerah di Indonesia 

memiliki kekhasan dan keunikan budayanya masing-masing, oleh karena itu sangat penting bagi 

kita untuk mengenalkan budaya  kepada anak-anak sejak dini, karena budaya sendiri syarat akan 

nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna bagi generasi penerus bangsa untuk mengahadapi 

masa depan. 

Etnomatematika dianggap sebagai program yang bertujuan untuk mempelajari 

bagaimana siswa dapat memahami, mengartikulasi , mengolah dan akhirnya menggunakan ide 

matematika , konsep matematika, serta praktik-praktik yang dapat memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari (Borton dalam Fajriyah:2018). Tujuan dari etnomatematika adalah untuk 

melihat dengan sudut pandang berbeda dalam melihat aspek-aspek matematika dalam budaya, 

yang kemudian di kaji sehingga bisa mengenalkan kosep matematika dalam memecahkan 

masalah sehari-hari. (D’Ambrosio dalam Fajriyah:2018). Etnomatematika mengenalkan 

kekayaan budaya yang ada di Indonesia, dengan menggunakan kolaborasi antara pembelajaran 

budaya dan juga matematika dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga 

menumbuhkan semangat serta motivasi siswa untuk belajar. Selain dapat mengenalkan dan 

melestaraikan budaya, etnomatematika juga dapat memberikan pendidikan karakter melalui 

nilai-nilai budaya yang dipelajari. 

Tradisi tabut merupakan upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dari kota 

Bengkulu. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut tahun baru Hijriah dan juga mengenang 

wafatnya cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husein di Padang Karbala, Irak. 

Puncak dari upacara tabut sendiri adalah pameran dari bangunan tabut yang menyimbolkan peti 

mati keramat dengan hiasan-hiasan unik, dari setiap kelurahan di kota Bengkulu. Tradisi tabut 

dibawa oleh orang-orang Benggali dari India, mereka datang ke Bengkulu sebagai pekerja yang 

membuat benteng “Fort Malborough” semasa penjajahan Inggris di Bengkulu. Setiap tahun 

baru hijriah orang-orang benggali di Bengkulu membuat suatu bangunan sebagai simbol peti 

mati untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husein, 

kemudian tradisi ini dilaksanakan turun temurun hingga saat ini. 

Tradisi tabut sendiri dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 1 hingga 10 Muharam, 

dengan rangkaian acara yaitu hari pertama ritual mengambil tanah, hari kedua duduk penja dan 

mencuci jari-jari, hari ketiga menjara atau mengandun, hari keempat meradai, hari kelima arak 

penja, hari keenam arak sorban, hari ketujuh gam atau berkabung, hari kedelapan arak gendang, 

hari kesembilan tabut besanding, dan hari terakhir tabot terbuang. Masyarakat Bengkulu sangat 

antusias dalam mengukuti setiap rangkaian ritual tabut yang dilaksanakan.Perayaan tabut ini 

banyak sekali mengandung nilai keagamaan dimana kita bisa mengingat bahwa kelak kita akan 

kembali kepada Tuhan menjadi mayat dan dikuburkan ditanah, dengan mengingat hal tersebut 

kita diharap bisa selalu membuat amalan baik di dunia ini, perayaan festival tabut juga 

mempererat tali kekeluargaan masyarakat Bengkulu, juga mengingatkan kita akan nilai sejarah 

yang kental seperti peperangan Hasan dan Husein di padang karbala, penjajahan inggris di 

Bengkulu serta sejarah datangnya orang-orang Benggali dari India di Bengkulu.  

Tabut terdiri dari 3 jenis yaitu Tabut Bansal, Tabut Imam Senggolo, dan juga Tabut 

Pembangunan. Yang dianggap sakral oleh masyarakat bengkulu adalah Tabut Bansal dan Tabut 

Imam Senggolo, sedangkan tabut pembengunan biasanya merupakan tabut kreasi yang 

dilombakan. Pada artikel ini pembahasan fokus mengenai Tabut Bansal, Tabut Bansal 

merupakan salah satu tabut yang dianggap sakral oleh masyarakat Bengkulu, karena tidak 

sembarang orang bisa membangunnya, yang dapat membangun Tabut Bansal hanyalah keluarga 

keturunan Syekh Baharuddin, beliau merupakan tokoh utama yang mengenalkan tabut di kota 

Bengkulu. Bentuk dari Tabut Bansal sendiri tidak diubah sejak pertama kali masuk ke 

Bengkulu. Bentuk yang khas pada Tabut Bansal membuat peneliti tertarik untuk mengkaji aspek 
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geometris dari Tabut Bansal itu sendiri, dilihat secara keseluruhan Tabut Bansal berbentuk 

seperti tugu yang memanjang keatas. Dari bawah bentuknya sendiri didasari oleh persegi yang 

semakin keatas semakin mengecil, sehingga dapat dikaji konsep kesebanguanannya.Terdapat 

juga di  tabut beberapa bagian yang memiliki bentuk yang sama, sehingga dapat dikaji 

kongruensinya.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat interpretatif 

subjektif serta menekankan pada penciptaan makna.Penelitian kualitatif (Sugiyono dalam 

Naasir, 2018) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dimana penelitian ini terdiri dari 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan sendiri berupa kajian 

jurnal ilmiah, artikel, serta video penjelasan. Sedangkan penelitian lapangan berupa wawancara  

tokoh pembuat tabot.  

Data yang telah terkumpul, dianalisis dalam metode hermeneutik reflektif (Bakker 

dalam Gumay:2018). Langkah-langkah analisis tersebut adalah: 

Deskriptif 

Data dikumpulkan, ditelaah dan ditafsirkan, hasil deskripsi kemudian diinterpretasikan 

secara lengkap dan utuh. Pada tahap deskripsi yang peneliti lakukan adalah mendeskripsikan 

semua informasi yang telah didapatkan selama proses pengumpulan data dalam bentuk kata-

kata, dan rincian ukuran. 

Interpretasi 

Pemberian penafsiran sehingga memperoleh makna baru dan pemahaman yang lebih 

komprehensif. Pada tahap ini peneliti melihat hubungan dari sejarah tabot dengan bentuk-bentuk 

dari setiap bagian tabot dan kemudian menafsirkan makna dari bentuk pada bagian-bagian tabot. 

Refleksi Kritis 

Menemukan suatu pemahaman yang lebih komprehensif untuk penelitian. Peneliti 

merefleksikan bahwa bahwa bagian tertentu pada tabot dapat dikaitkan pada materi geometri 

matematika SMP yaitu kesebangunan dan juga kekongruenan, dan juga dapat dikaitkan dengan 

aktivitas fundamental matematis yaitu measuring dan explaining. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan pengamatan pada tabot, ditemukan adanya implementasi dari  

konsep kesebangunan dan juga konsep kekongruenan. Selain itu pada tabot juga ditemukan 

kegiatan fundamental matematika seperti measuring dan explaining atau mengukur dan 

menjelaskan. Sehingga dapat diketahui bahwa tugu tabot dari kota Bengkulu mengandung 

banyak unsur matematis yang sangat menarik untuk ditelusuri. Adapun kajian mengenai konsep 

kesebanguanan dan kekongruenan serta aktivitas fundamental matematika pada tabot akan 

diuraikan sebagai berikut. 
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Konsep Kesebangunan pada Tabut Bansal 

Konsep kesebangunan pada Tabut Bansal dapat kita amati melalui sketsa rancangan 

kerangka dari Tabut Bansal berikut ini. 

                   

Gambar 1. Sketsa rancangan Tabut Bansal 

                          (Sumber dokumen pribadi) 

Pada gambar kita dapat melihat terdapat tujuh tingkatan pada tabut dimana yang 

menjadi dasarnya adalah bangun datar persegi. Bangun datar persegi tersebut semakin  atas atau 

semakin tinggi tingkatan akan semakin mengecil. Jika kita bandingkan setiap sisi pada persegi 

pada tingkatan pertama dengan persegi pada tingkatan kedua maka akan menghasilkan suatu 

perbandingan yang sama di setiap sisinya yang bersesuaian yaitu 
8

7 . Kemudian jika 

dibandingkan antara persegi pada tingkatan kedua dengan persegi pada tingkatan ketiga, maka 

akan didapatkan pula perbandingan yang sama di setiap sisinya yang bersesuaian  yaitu 
7

6 . 

Demikian pula apabila kita bandingkan persegi pada tingkatan pertama dengan persegi pada 

tingkatan ketujuh maka akan didapatkan perbandingan yang sama di setiap sisinya yang 

bersesuaian yaitu 
4

1 .  Apabila setiap persegi di setiap tingkatan kita bandingkan satu sama lain 

maka akan didapatkan perbandingan yang sama di setiap sisinya yang bersesuaian.  

Sudut- sudut yang bersesuaian pada persegi pun tentu memiliki ukuran yang sama, baik 

dari persegi pada tingkatan pertama, maupun persegi pada tingkatan ketujuh. Karena pada setiap 

persegi di tujuh tingkatan pada Tabut Bansal memenuhi syarat dari kesebangunan, maka dapat 
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disimpulkan pembuatan dari Tabut Bansal kota bengkulu terdapat implementasi unsur 

matematis yaitu konsep kesebangunan. 

Konsep Kekongruenan pada Tabut Bansal 

        

Gambar 2. Tabut Bansal 

(sumber instagram @hendarsyach) 

Pada Tabut Bansal terdapat bagian dari tabut yang dinamakan tabut kecil. Tabut kecil 

berjumlah 4 yang diletakkan pada masing-masing sudut dari Tabut gedang. Uniknya tabut kecil 

ini memiliki ukuran yang sama, pada persegi dasarnya sisi-sisi yang bersesuaian pada keempat 

tabut kecil memiki ukuran yang sama. Selain itu setiap sudut yang bersesuaian pada keempat 

tabut  kecil juga memiliki ukuran yang sama. Karena persegi pada  keempat tabut kecil 

memenuhi syarat dari konsep kekongruenan, maka dapat dikatakan bahwa pembuatan dari 

Tabut Bansal terdapat implementasi unsur matematis yaitu konsep kekongruenan. 

Aktivitas Fundamental Matematis pada Pembuatan Tabut Bansal 

Pembuatan tabut bansal dilakukan oleh keluarga tabut, sebelum masuk bulan Muharam, 

Pembuatan tabut sendir kurang lebih membutuhkan waktu selama satu minggu. Dari proses 

pembuatan tabut peneliti pun menemukan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh keluarga tabut 

pun mengandung aktivitas fundamental matematis, khususnya measuring dan explaining atau  

mengukur dan menjelaskan. 

Pada aktivitas pembuatan Tabut Bansal, tentunya terdapat beberapa ketentuan dalam 

pembuatannya. Adapun ketentuan-ketentuan dalam membuat Tabut Bansal adalah modelnya 

harus sama dari tahun ketahun dari awal masuknya tabut ke Bengkulu hingga saat ini bentuk 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

190



 

model dari Tabut Bansal tidak boleh di ubah, untuk ukuran setiap kotak pada tingkatan-tingatan 

tabut juga memiliki ukuran yang dikurangi secara teratur, supaya bersesuaian namun ukurannya 

ini boleh tidak sama persis dengan tahun sebelumnya namun tetap harus beraturan. Tentunya 

dalam memenuhi semua ketentuan dalam membuat Tabut Bansal ini aktivitas mengukur sangat 

dibutuhkan. Sehingga dapat dimpulkan pada proses pembuatan Tabut bansal terdapat aktivitas 

fundamental matematis yaitu measuring atau mengukur. 

Aktivitas fundamental lain yang terdapat pada proses pembuatan Tabut Bansal yaitu 

explaining atau menjelaskan. Pada aktivitas menjelaskan yang dimaksud adalah penjelasan 

mengenai makna-makna dari simbol yang terdapat pada tabut. Bentuk dasar tabut adalah kotak, 

hal ini berasal dari kata tabut itu sendir yang berarti kotak atau peti, setelah itu terdapat tujuh 

tingkatan apda tabut karena 7 dianggap angka sakral, yang melambangkan tujuh tingkatan 

langit. Kemudian pada simbol warna pada Tabut Bansal, umumnya terdapat beberapa warna 

yang dominan pada tabut bansal yaitu hitam, putih dan merah. Hitam melambangkan duka cita 

terhadap kematian cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husein, putih melambangkan 

kesucian, serta merah melambangkan kematian dari Hasan dan Husein di medan perang Karbala 

Irak. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Tabut bansal merupakan alat upacara pada ritual tabut dikota Bengkulu, dimana Tabut 

Bansal merupakan salah satu tabut yang dianggap sakral. Dilihat dari bentuk konstruksi pada 

tabut bansal di setiap tingkatan yang dasarnya berbentuk persegi ditemukan implementasi dari 

konsep kesebangunan yaitu, sisi pada persegi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang 

sama, setelah itu sudut-sudut yang bersesuaian juga sama sehingga memenuhi syarat 

kesebangunan. Selain konsep kesebangunan ditemukan juga konsep kekongruenan pada bagian 

tabut kecil. Dikatakan kongruen karena persegi dasar pada keempat tabut kecil memiliki 

panjang sisi yang sama, selain itu juga sudut-sudut yang bersesuaian juga memiliki ukuran yang 

sama, sehingga memenuhi syarat kekongruenan. Pada proses pembuatan tabut juga ditemukan 

aktivitas fundamental matematis yaitu measuring dan explaining atau mengukur dan 

menjelaskan. 

Saran dari peneliti adalah, Tabut bansal dapat digunakan sebagai contoh implementasi 

dari konsep kesebangunan dan konsep kekongruenan pada materi matematika sekolah 

menengah pertama. Untuk kajian selanjutnya, dapat mengkaji unsur matematis dari jenis-jenis 

tabut lainya. 
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Abstrak 

 
Pada era globalisasi ini, penggunaan komputer berperan penting dalam 

menunjang pekerjaan manusia. Sistem pakar adalah sistem yang memiliki konsep 

pengetahuan pakar dapat disimpan dan diaplikasikan ke dalam komputer, kemudian 

pihak lain dapat memanfaatkannya saat dibutuhkan. Pemanfaatan sistem pakar dapat 

juga diterapkan dalam psikologi. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan 

untuk mengenali dan mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, berempati, serta 

kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. Kecerdasan emosional tidaklah 

bersifat tetap, ia dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga maupun 

lingkungan sosial. Keberadaan seorang guru juga dapat memengaruhi kecerdasan 

emosional seseorang di lingkungan pendidikan. Sangatlah penting jika guru 

memerhatikan bagaimana kondisi emosional anak didik agar pelajaran di kelas 

berjalan dengan baik. Namun setiap siswa pasti memiliki kecerdasan emosional 

yang berbeda-beda, sehingga cara penyampaian saran ataupun motivasi setiap siswa 

berbeda pula. Apabila seorang siswa salah menangkap ataupun tidak mau menerima 

masukan bahkan tersinggung, pasti akan timbul masalah di kemudian hari. Oleh 

karena itu dibuatlah sistem pakar untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional 

para siswa. Pada proses penarikan kesimpulan digunakan metode inferensi forward 

chaining. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pakar yang dibuat 

berjalan baik dan memberikan hasil yang sama dengan perhitungan manualnya, serta 

mempermudah siswa untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosionalnya. 

Kata kunci: sistem pakar, kecerdasan emosional, web 
 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi ini, penggunaan komputer berperan penting dalam menunjang 

pekerjaan manusia. Selain meyimpan dan mengolah informasi, komputer mampu bertindak 

sebagai alat pemberi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dengan mengadopsi cara 

berpikir manusia. Kelebihan ini didukung dengan adanya sistem yang tepat. Semakin cerdas 

sistem yang dibuat dan semakin tinggi tingkat penanganan pengelolaan informasi, maka 

semakin aktif peranan komputer. 

Kecerdasan buatan (artificial intelligence) adalah proses mempersiapkan mesin, seperti 

komputer, agar mesin tersebut memiliki kemampuan dan kecerdasan selayaknya manusia. Salah 

satu sub bidang ilmu kecerdasan buatan  adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah paket 

pemrograman komputer yang memiliki konsep bahwa pengetahuan pakar dapat disimpan dan 

diaplikasikan ke dalamnya, sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan 

masalah dalam bidang-bidang spesialisasi (Arhami, 2005). 

Pemanfaatan sistem pakar dapat juga diterapkan dalam psikologi. Dalam psikologi, ada 

cara untuk melihat dan mengukur kecerdasan ataupun kepribadian seseorang. Menurut Goleman 

(2007), kemampuan IQ hanya menyumbang sekitar 20% bagi kesuksesan seseorang, sedangkan 

80% adalah berdasarkan kekuatan-kekuatan lain, diantaranya kecerdasaan emosional (EI). 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri, 

memotivasi diri sendiri, berempati, serta kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. 

Menurut Shapiro (1998), kecerdasan emosional tidaklah bersifat tetap, ia dapat dipengaruhi oleh 
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faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. 

Menurut Gustiyani (2015), apabila memiliki kecerdasan emosional yang baik, seorang 

siswa dapat menempatkan dirinya sesuai dengan peranan mereka di dalam kelas. Mereka 

mampu menekan emosi sehingga pelajaran tetap berjalan kondusif, serta dapat mengontrol diri 

agar suasana hati tetap stabil dan berdampak baik dalam semangat dan motivasi untuk belajar. 

Keberadaan seorang guru juga dapat memengaruhi kecerdasan emosional seseorang di 

lingkungan pendidikan. Sangatlah penting jika guru memerhatikan bagaimana kondisi 

emosional anak didik agar pelajaran di kelas berjalan dengan baik. Namun setiap siswa pasti 

memiliki kecerdasan emosional yang berbeda-beda, sehingga cara penyampaian saran ataupun 

motivasi setiap siswa berbeda pula. Apabila seorang siswa salah mengangkap ataupun tidak mau 

menerima masukan bahkan tersinggung, pasti akan timbul di kemudian hari. Oleh karena itu 

diperlukan suatu cara untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional para siswa. 

Selain itu, tema kecerdasan emosional pernah diangkat pada skripsi dari Primawati P. 

Rosita (2019) dengan judul “Hubungan antara Manajemen Waktu dan Kecerdasan Emosional 

dengan Self-directed Learning pada Siswa Paket C di PKBM Insan Cendika Kabupaten 

Probolinggo”. Pada penelitian Rosita dalam pengolahan data sampel dilakukan dengan alat 

bantu program SPSS 22 for Windows untuk menghitung skor Z dan menentukan tinggi 

rendahnya kecerdasan emosional keseluruhan data sampel. Tentu saja masih diperlukan 

penginputan manual skor setiap sampel yang dipilih. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pakar untuk mengukur tingkat 

kecerdasan emosional siswa SMP/SMA sederajat berbasis web sebagai adaptasi dari penelitian 

Primawati P. Rosita (2019), serta untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam memperoleh hasil 

konsultasi/tes kecerdasan emosional yang dilakukan dan hasil dapat langsung diketahui oleh 

pengguna sistem pakar. 

METODE 

Metode pengembangan aplikasi yang digunakana adalah metode waterfall. Metode 

Waterfall merupakan suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan, dimana kemajuan 

dipandang sebagai terus mengalir kebawah (seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, 

pemodelan, implementasi (konstruksi), dan pengujian. Berikut tahapan-tahapan metode 

waterfall menurut Pressman (2002): 1) Informasi sistem; 2) Analisis kebutuhan; 3) Perancangan 

sistem; 4) Implementasi; 5) Pengujian sistem; 6) Pemeliharaan. 

Informasi Sistem 

Pada tahap ini dicari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke 

dalam sistem pakar. Kebutuhan tersebut diperoleh melalui proses studi pustaka, yakni berasal 

dari penelitian Rosita (2019) yang kemudian diadaptasi ke dalam sistem pakar yang akan dibuat. 

Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini, setelah kebutuhan yang diperlukan pada sistem sudah lengkap, data 

tersebut kemudian dianalisis untuk diterapkan ke perancangan sistem. Berikut komponen-

komponennya. 

Tabel 1 Tabel Pernyataan Kecerdasan Emosional 

Kode 

Pernyataan 

Isi Pernyataan 

P1 Saya merasa cemas bila pekerjaan saya belum selesai 

P2 

P3 

Saya takut mengalami kesulitan mengerjakan tugas 

Saya mudah berkata “kotor” ketika marah 

P4 Saya mudah marah tanpa sebab yang jelas 

P5 
Saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun merasa 

kecewa 

P6 Saya tetap tersenyum ketika saya gagal mendapatkan hasil yang bagus 
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Tabel 1 Tabel Pernyataan Kecerdasan Emosional (Lanjutan) 

Kode 

Pernyataan 

Isi Pernyataan 

P7 
Jika saya marah pada seseorang, maka saya akan menunggu saat yang 

tepat untuk mengungkapkannya 

P8 Saya berusaha diam ketika sedang marah 

P9 Saya sering mengerjakan tugas sampai larut malam 

P10 Saya malas mengerjakan tugas yang terlalu sulit 

P11 Saya yakin akan mendapatkan nilai yang tinggi 

P12 Saya ragu bisa mendapatkan nilai yang tinggi 

P13 Jika ada teman yang berpendapat,  maka saya akan mendengarkannya 

P14 Saya mendengarkan keluhan yang disampaikan teman kepada saya 

P15 
Saya menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pemikiran 

saya 

P16 
Saya akan membantah pendapat orang lain yang beda dengan 

pemikiran saya 

P17 Saya sering memulai pembicaraan dengan teman 

P18 Saya enggan memulai pembicaraan dengan orang yang baru saya kenal 

P19 Saya sering membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas 

P20 
Saya merasa bahwa pendapat saya harus diterima oleh teman-teman 

saya 
Tabel 1 diadaptasi dari penelitian Rosita (2019) 

 

Tabel 2 Tabel Penilaian Item Favourable dan Unfavourable 

Kode Item Kategori SS S TS STS 

S1 Favourable 4 3 2 1 

S2 Unfavorable 1 2 3 4 
Tabel 2 disusun berdasarkan penelitian Rosita (2019) 

 

Tabel 3 Tabel Relasi Antara Pernyataan dan Itemnya 

Kode Pernyataan Kode Item 

P1 S1 

P2 S1 

P3 S1 

P4 S2 

P5 S1 

P6 S1 

P7 S1 

P8 S1 

P9 S1 

P10 S2 

P11 S1 

P12 

P13 

S2 

S1 

P14 S1 

P15 S1 

P16 S2 
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P17 S1 

P18 S2 

P19 S1 

P20 S2 
Tabel 3 disusun berdasarkan penelitian Rosita (2019) 

 

Berikut pohon keputusan untuk menentukan tingkat kecerdasan emosional dimulai 

dengan menentukan nilai setiap jawaban yang tersedia dengan metode inferensi forward 

chaining. Metode inferensi forward chaining adalah salah satu metodologi penalaran dalam 

sistem pakar yang mana penalarannya dimulai dari fakta terlebih dahulu kemudian bergerak 

maju menuju kesimpulan untuk menguji kebenaran hipotesis (Kusumadewi, 2003). 

 
Gambar 1 Pohon Keputusan Penilaian Setiap Jawaban 

Keterangan untuk simbol pada pohon keputusan penilaian kecerdasan emosional di atas 

adalah. 

i    = 1,2,3,…, 20 

Pi  = kode pernyataan ke-i 

Yi = nilai ke-i 

S1 = item favourable 

S2 = item unfavourable 

Kemudian semua nilai dijumlahkan untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional yang 

diperoleh. 

Sn = jumlah nilai =  ∑ 𝑌𝑖20
𝑖=1  

  
Gambar 2 Pohon Keputusan Tingkat Kecerdasan Emosional 

 Keterangan untuk simbol pada pohon keputusan tingkat kecerdasan emosional di atas 

adalah. 

X1 = 20 ≤ Sn< 40 

X2 = 40 ≤ Sn < 60 

X3 = 60 ≤ Sn ≤ 80 

C   = kategori Rendah 

B   = kategori Sedang 

A   = kategori Tinggi 
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Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, akan dibuat kebutuhan sistem mulai dari pembuatan DFD, E-R Diagram, 

database, flowchart, dan desain antarmuka. Berikut flowchart yang telah dibuat berdasarkan hak 

akses masing-masing, yaitu admin dan user (pengguna). 

Gambar 3 Flowchart Admin 
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Gambar 4 Flowchart Pengguna 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi 

Tampilan program bermula dari halaman utama sistem yang sama untuk user (pengguna) 

dan admin, kemudian dibagi menurut hak aksesnya. Pada awal program, ditampilkan halaman 

seperti Gambar 5. Dari sinilah pengguna melakukan proses login dan register bagi pengguna 

yang belum memiliki akun, untuk admin hanya melakukan login. 
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Gambar 5 Halaman Utama 

 
Gambar 6 Halaman Login 

 
Gambar 7 Halaman Registrasi Pengguna

 

Berikut tampilan program jika pengguna berhasil melakukan login, beserta tampilan 

halaman konsultasi/tes dan hasilnya. 

 
Gambar 8 Halaman Beranda Pengguna 

 
Gambar 9 Halaman Konsultasi/Tes 

 
Gambar 10 Halaman Hasil 

Konsultasi/Tes 

 

Gambar 11 Tampilan Hasil 

Konsultasi/Tes yang Diunduh 
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Deskripsi yang muncul pada file hasil konsultasi/kecerdasan emosional yang diunduh 

merupakan data yang disusun berdasarkan penelitian Daud (2012). 

Berikut tampilan program apabila admin berhasil melakukan login, beserta tampilan 

halaman pengolahan data tentang kecerdasan emosional dan histori hasil konsultasi/tes 

kecerdasan emosional yang telah digunakan oleh pengguna. 

 
Gambar 12 Halaman Beranda Admin 

 
Gambar 13 Halaman Pengaturan Data 

Pernyataan 

 
Gambar 14 Halaman Pengaturan Data 

Nilai Item 

 

Gambar 15 Halaman Pengaturan Data 

Aspek 

 
Gambar 16 Halaman Histori Hasil 

Konsultasi/Tes EI

 

Pengujian Sistem 

Dalam melihat ketepatan hasil sistem pakar, dilakukan uji coba sistem dengan 

menginputkan jawaban angket yang telah diisi oleh 20 responden ke sistem yang telah dibuat. 

Kemudian hasil yang dihasilkan sistem pakar dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. 

Dari pengujian yang telah dilakukan, total perbandingan yang sesuai adalah 20. Sehingga 

persentase ketepatannya adalah 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pakar yang telah 

dibuat dapat memberikan hasil sama seperti perhitungan manualnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Sistem 

pakar yang dibuat dengan mengadaptasi dari penelitian sebelumnya, dapat berjalan dengan baik 

dan dapat memberikan hasil sama dengan perhitungan manualnya. 2) Dengan dibuatnya sistem 
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pakar untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional siswa SMP/SMA sederajat, mempermudah 

siswa untuk mengetahui kecerdasan emosionalnya. 3) Sistem pakar dapat mengemat waktu 

dalam mengolah hasil konsultasi/tes kecerdasan emosional dibandingkan dengan cara manual. 

Saran 
Setelah membuat sistem pakar ini, ada beberapa saran yang disampaikan guna 

pengembangan lebih lanjut. 1) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan pengolahan data 

tentang pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan kecerdasan emosional, agar 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 2) Akan lebih baik jika pengguna dapat berinteraksi 

dengan pakar secara langsung untuk konsultasi lanjutan. 
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Abstrak 

 
Universitas Negeri Malang (UM) merupakan salah satu perguruan tinggi 

LPTK di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menghasilkan sarjana yang 

bermutu. Salah satu penunjang yang penting untuk diperhatikan adalah kualitas 

layanan. Pada artikel ini akan dianalisis kualitas layanan yang diberikan UM 

khususnya Jurusan Matematika FMIPA UM berdasarkan lima dimensi mutu. Aspek 

dari kualitas layanan akan dilihat berdasarkan kepuasan terhadap dosen, pengelola 

jurusan dan tenaga akademik berdasarkan dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan bukti fisik dan dianalisis menggunakan model RASCH. RASCH model 

mengembangkan pengukuran yang objektif yaitu menghasilkan data yang terbebas 

dari pengaruh jenis subjek, karakteristik penilai (rater) dan karakteristik alat ukur. 

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa realibilitas atau interaksi antara responden 

(mahasiswa) dengan item mutu layanan secara keseluruhan bagus sekali. 

Kecenderungan mahasiswa lebih banyak yang menyetujui pada pernyataan di 

berbagai item pertanyaan mutu layanan dalam instrumen. Selain itu diperoleh hasil 

bahwa konsistensi jawaban dari mahasiswa tentang kepuasan mahasiswa bagus sekali 

sedangkan kualitas item-item dalam instrumen mutu layanan cukup bagus untuk 

melihat kepuasan mahasiswa. 

Kata kunci: Model RASCH, kualitas layanan, kepuasan mahasiswa  
 

PENDAHULUAN 

Universitas Negeri Malang (UM) merupakan salah satu perguruan tinggi LPTK di 

Indonesia yang memiliki komitmen untuk menghasilkan sarjana yang bermutu. Bermutu atau 

berkualitas mencakup segala hal baik dibidang akademik maupun non akademik. Salah satu 

penunjang yang penting untuk diperhatikan adalah mutu layanan. Parasuman, Zeithhaml dan 

berry (1985) dalam Sopiatin (2010) mengungkapkan bahwa mutu layanan terbagi dalam lima 

dimensi pokok yaitu Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance 

(Jaminan), Empathy (Empati), dan Tangible (Bukti fisik). 

Mutu layanan yang telah disediakan oleh lembaga dapat terlihat salah satunya dengan 

adanya kepuasan pengguna yaitu mahasiswa. Pada artikel ini akan dianalisis mutu layanan yang 

diberikan Universitas Negeri Malang khususnya FMIPA Jurusan Matematika berdasarkan lima 

dimensi mutu. Aspek dari mutu layanan akan dilihat berdasarkan kepuasan terhadap dosen, 

pengelola jurusan dan tenaga akademik di jurusan Matematika FMIPA UM berdasarkan dimensi 

keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik. 

Survey tentang kepuasan mahasiswa dalam rangka menjaring informasi tentang mutu 

layanan diukur melalui instrumen. Instrumen yang baik  mencakup adanya skala yang sama, titik 

awal pengukuran (starting point) yang sama, satuan yang sama dan bersifat linier (Sumintono dan 

Widhiarso, 2015). Pengukuran kualitas suatu instrumen dapat dilihat berdasarkan validitas dan 

realibilitas instrumen. Pada pengukuran kepuasan mahasiswa ini, intrumen berupa pertanyaan 

yang pilihan jawabannya dalam bentuk skala likert atau berupa data ordinal dalam bentuk kategori 

yaitu dari sangat puas sampai dengan kurang puas. 
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Data ordinal (likert scale) berfungsi untuk mencacah frekuensi bukan untuk mengukur 

sehingga  tidak bisa dianggap sebagai data interval. Kesalahan yang sering terjadi adalah 

penggunaan rata-rata dan standar deviasi untuk data ordinal atau menganggap data sebagai 

interval  dan menggunakan analisis parametrik pada data ordinal (Kuzon, dkk., 1996). Pemodelan 

Racsh bekerja pada data ordinal.  Pemodelan RASCH menggunakan probabilitas terhadap pilihan 

yang tersedia. RASCH bertujuan mengembangkan pengukuran yang objektif yaitu menghasilkan 

data yang terbebas dari pengaruh jenis subjek, karakteristik penilai (rater) dan karakteristik alat 

ukur. Teknik estimasi dan kalibrasi yang dipakai dalam pemodelan RASCH mengeliminasi 

pengaruh ketiga faktor tersebut. Kelebihan lainnya adalah pemodelan RASCH juga  robust 

terhadap data yang  hilang (Sumintono dan Widhiarso, 2015).  

Boone (2016) menyebutkan bahwa Model RASCH dapat digunakan sebagai panduan 

dalam menyusun dan menggunakan survey dan tes. Model RASCH dapat digunakan untuk 

mengevaluasi bagaimana instrumen penelitian berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

De Battisti, dkk. (2010) menggunakan model RASCH dalam menganalisis survey yang dilakukan 

untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap kualitas suatu barang. Model RASCH mampu 

menganalisa kepuasan pelanggan sekaligus menganalisa kualitas barang secara bersamaan. 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan Jurusan 

Matematika FMIPA UM dianalisis menggunakan pemodelan RASCH.  

Pemodelan RASCH merupakan alat analisis yang dapat menguji validitas (kesalahan) dan 

reliabilitas instrumen riset, bahkan dapat menguji kesesuaian person dan item secara simultan. 

Unuk menguji validitas, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat validitas respon pada item 

berdasarkan nilai Outfit Mean Square (MNSQ) dengan nilai yang diterima adalah 0,5< MNSQ 

<1,5, Outfit Z-Standard  (ZSTD) yaitu kesesuaian nilai uji z  dengan nilai yang  diterima adalah -

2,0< ZSTD <+2,0, dan Point Measure Correlation (Pt Mean Corr) dengan nilai 0,4< Pt Mean Corr 

<0,85 (Sumintono dan Widhiarso, 2015). Apabila butir-butir item instrumen kualitas pelayanan 

memenuhi setidaknya satu kriteria di atas maka item instrumen layak digunakan. 

METODE 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UM baik Prodi 

Matematika maupun Prodi Pendidikan Matematika. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa 

jurusan Matematika angkatan 2016-2018 baik jenjang S1, S2, maupun S3. Instrumen penelitian 

yang diigunakan berupa survey yang sebarkan melalui Google form kepada responden. Survey 

yang dilakukan mencakup 5 dimensi layanan mutu yaitu Reliability (keandalan), Responsiveness 

(daya tanggap), Assurance ( Jaminan), Empathy (Empati), dan Tangible (Bukti fisik). Masing-

masing dimensi mencakup layanan yang diberikan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola 

jurusan. Pilihan jawaban dari setiap pertanyaan terdiri atas 4 kategori yaitu sangat puas, puas, 

cukup puas, dan kurang puas. Hasil survey ini dianalisa menggunakan Pemodelan RASCH 

dengan bantuan software Ministep. Dimensi mutu layanan yang dicakup dalam instrumen 

penelitian ditunjukkan pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Dimensi mutu layanan  
No Dimensi layanan 

mutu 

Sub dimensi layanan mutu 

1. Reliability / 

keandalan (A) 
 Kemampuan dosen dalam memberikan layanan (A1) 

 Kemampuan tenaga kependidikan (karyawan) dalam memberikan 

layanan (A2) 

 Kemampuan pengelola ( Ketua Jurusan dan jajarannya)  dalam 

memberikan pelayanan (A3) 

2. Responsiveness / 

daya tanggap (B) 
 Kemauan dosen dalam membantu mahasiswa dan memberikan layanan 

dengan cepat (B1) 

 Kemauan tenaga kependidikan dalam membantu mahasiswa dan 

memberikan layanan dengan cepat (B2) 
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 Kemauan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan 

layanan dengan cepat (B3) 

3 Assurance 

/Jaminan  (C) 
 Kemampuan dosen dalam menyakinkan bahwa pelayanan yang diberikan 

telah sesuai dengan ketentuan (C1)  

 Kemampuan tenaga kependidikan dalam menyakinkan bahwa pelayanan 

yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan (C2) 

 Kemampuan pengelola dalam menyakinkan bahwa pelayanan yang 

diberikan telah sesuai dengan ketentuan (C3) 

4 Empathy /Empati 

(D) 
 Kesediaan dan kepedulian dosen untuk memberi perhatian kepada 

mahasiswa (D1) 

 Kesediaan dan kepedulian tenaga kependidikan untuk memberi perhatian 

kepada mahasiswa (D2)  

 Kesediaan dan kepedulian pengelola untuk memberi perhatian kepada 

mahasiswa (D3) 

5 Tangible / Bukti 

fisik (E) 
 Kecukupan sarana dan prasarana (E1)  

 Aksesibilitas sarana dan prasarana (E2) 

 Kualitas sarana dan prasarana (E3) 

  

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dari google form dengan link http://bit.ly/kePuaSanMHs. 

2. Uji validitas dan realibilitas instrumen penelitian 

3. Menganalisis info secara keseluruhan tentang kualitas responden, kualitas instrumen maupun 

interaksi antara person dan item 

4. Menentukan item survey yang paling sukar dan paling mudah untuk disetujui responden dari 

survey kepuasan mahasiswa 

5. Mendeskripsikan hasil survey mengenai logit tiap responden 

6. Mendeteksi konsistensi jawaban responden 

7. Mengukur keberagaman dari instrumen menggunakan analisis komponen utama 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas  dan realibilitas berfungsi untuk melihat valid dan reliabel instrumen yang 

digunakan untuk menghimpun data. Instrumen yang reliabel dan valid akan memberikan 

informasi yang dapat dipercaya. Di lain pihak jika instrumen gagal memenuhi validitas dan 

reliabilitas maka akan memberikan hasil yang bias atau menyesatkan sehingga dapat menurunkan 

kualitas penelitian. Berdasarkan rincian pada output, nilai Cronbach Alpha dari intrumen yang 

disebarkan sebesar 0,95 atau 95%.  Hal ini menunjukkan realibilitas atau interaksi antara 

responden (mahasiswa) dengan item dalam kuisioner  mutu layanan  di Jurusan Matematika 

secara keseluruhan bagus sekali atau diperoleh keandalan yang sangat tinggi karena nilai Alpha 

Cronbach berada direntangan 0,8 – 1,0. 

Setelah diuji validitas dan realibilitasnya, instrumen kepuasan penelitian mutu layanan 

dianalisis menggunakan pemodelan RASCH. Gambar 2 memberikan informasi hasil analisis 

menggunakan pemodelan RASCH. 

 

 
Gambar 2. Ringkasan statistik pemodelan RASCH 
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Nilai rata-rata logit untuk person sebesar +2,03. Nilai rata-rata logit person digunakan 

untuk melihat kecenderungan responden yaitu mahasiswa Jurusan Matematika dalam menyetujui 

item pertanyaaan pada kuisioner yang diajukan tentang mutu layanan di Jurusan Matematika. 

Nilai rata-rata logit  yang terbentuk  besarnya lebih dari logit 0 (nol). Hal ini menunjukkan  

kecenderungan mahasiswa lebih banyak yang menyetujui pada pernyataan di berbagai item 

pertanyaan mutu layanan dalam instrumen yang diberikan.  

 Hasil lainnya dari Gambar 2 adalah nilai person reliability 0.89 (89%) dan item reliability 

sebesar 0.74 (79%). Nilai person reliability sebesar 89% menunjukkan bahwa konsistensi 

jawaban dari mahasiswa tentang kepuasan mahasiswa bagus. Sedangkan kualitas item-item dalam 

instrumen dilihat dari besaran nilai item reliability sebesar 74%   yang menunjukkan instrumen 

mutu layanan cukup bagus untuk melihat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Jurusan 

Matematika. 

Nilai rata-rata INFIT MNSQ dan OUTFIT MNSQ pada tabel person berturut-turut 1.00 

dan 1,03. Nilai ini ideal karena semakin mendekati 1 (satu) makin baik, begitu juga pada tabel 

item sebesar 0,99 untuk rata-rata INFIT MNSQ dan 1,03 untuk rata-rata OUTFIT MNSQ. Nilai 

INFIT ZSTD dan OUTFIT ZSTD pada tabel person sebesar -0,4 dan -0,4 sedangkan pada tabel 

item sebesar -0,1 dan 0,0. Hal ini menunjukkan kualitas instrumen baik dari segi person selaku 

responden maupun item (butir pertanyaan) instrumen kepuasan layanan mahasiswa di Jurusan 

Matematika sangat baik karena nilainya mendekati 0,0 (nol). Dengan demikian instrumen 

penelitian dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian. 

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan Jurusan Matematika diukur melalui lima aspek, 

yaitu keandalan (A), daya tanggap (B), jaminan (C), empati (D), dan gukti fisik (E). Informasi 

mengenai item dalam instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan Jurusan Matematika 

diperlihatkan dalam Gambar 3. Entry number pada Gambar 3 menyatakan item pertanyaan yang 

urutannya sesuai dengan item yang ditampilkan pada Tabel 1. 

 
Gambar 3. Informasi item statistik instrumen 

 

Berdasarkan Gambar 3, item pertanyaan yang paling sukar untuk disetujui oleh mahasiswa adalah 

pertanyaan mengenai bukti fisik terkait kualitas sarana dan prasarana (E3), yaitu mendapatkan 

nilai logit +0,76. Di lain pihak, aspek keandalan pada kemampuan dosen dalam memberikan 

layanan (A1) merupakan item pertanyaan yang paling mudah dsetujui oleh responden 

(mahasiswa) yaitu dengan nilai logit −1,07. 

Misfit order  memberikan informasi mengenai ketidaksesuaian item instrumen. Hasil 

ketidaksesuaian item apa saja dari instrumen mutu layanan Jurusan Matematika disajikan pada 

Gambar 4. Pemeriksaan item yang sesuai dan tidak sesuai menggunakan nilai INFIT MNSQ dari 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

205



 

setiap item. Berdasarkan Gambar 3 diperoleh nilai rata-rata  dan standar deviasi  berturut-turut 

0,99 dan 0,26. Jumlah logit rata-rata dijumlahkan dengan standar deviasi adalah +1,25. Jika nilai 

logit yang diperoleh dari masing-masing item lebih besar dari +1,25 maka item pertanyaan dalam 

instrumen mengindikasikan item yang misfit. Berdasarkan Tabel 5.3, item dengan nilai logit > 

+1,25 adalah D1, E1, E3.  D1 merupakan aspek empati terkait kesediaan dan kepedulian dosen 

untuk memberi perhatian kepada mahasiswa, E  merupakan aspek Bukti Fisik. E1 merupakan 

kecukupan sarana dan prasarana dan E3 terkait Kualitas sarana dan prasarana. 

 

 
Gambar 4. Misfit order dari item 

 

 Untuk melihat ketidaksesuaian dari masing-masing item dapat dilihat juga berdasarkan 

grafik Score ICC yang ditampilkan pada Gambar 5 berikut ini. 

 
Gambar 5. Grafik Scor ICC 
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Grafik score ICC yang terbentik adalah untuk item A1 (aspek keandalan) terkait dengan 

kemampuan dosen dalam memberikan layanan pada mahasiswa. Kurva ideal tampak pada kurva 

berwarna merah. Respon yang menyebabkan misfit tampak dengan adanya 1 (satu) titik yang 

berada di luar selang kepercayaan. 

Setelah dilihat ketidaksesuaian dari masing-masing item, berikutnya akan dilihat sebaran 

hasil kuisioner yang mengkaitkan antara person (responden mahasiswa) dengan item butir 

pertanyaan dari instrumen kepuasan layanan mahasiswa Jurusan Matematika. Gambaran antara 

person dan item dapat dilihat pada Gambar 6.  Hasil pemetaan antara person dan item butir soal 

menunjukkan bahwa person ( mahasiswa) yang paling susah untuk menyetujui  adalah 38EH yaitu 

responden 38 yang mrupakan mahasiswa Prodi S1 Matematika angkatan 2018. Untuk item 

pertanyaan yang paling mudah disetujui responden adalah A1 yaitu aspek realibility (keandalan) 

terkait kemampuan dosen dalam memberikan layanan. Hasil lainnya adalah item pertanyaan yang 

paling susah untuk disetujui yaitu E3 yang merupakan aspek bukti fisik terkait kualitas sarana 

prasarana. 

 

 
Gambar 6.  Peta person dan item instrumen 

Berikutnya akan dilihat ukuran yang penting untuk mengevaluasi apakah intrumen yang 

dikembangkan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pemodelan Racsh menggunakan 

analisis komponen utama dari sisaan (residual). Hal ini dapat dilihat berdasarkan keragaman yang 

terbentuk sesuai dengan yang ditunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Output Unidimensionalitas 

 

Nilai Raw Variance sebesar 52,4%. Hal ini menunjukkan  bahwa persyaratan keragaman 

> 20% telah terpenuhi. Nilai Raw Variance 52,4 > 40% menunjukkan instrumen sudah bagus 

mengukur mutu layanan di Jurusan Matematika. Keragaraman yang tidak dapat dijelaskan 

intrumen untuk mengukur kepuasan mutu layanan di Jurusan Matematika  hanya tidak melebihi 

15 %   yaitu 12%, 7.2%, 4.7%, 4.1%  dan 3.5%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil analisis instrumen survey kualitas layanan jurusan Matematika menggunakan 

pemodelan RASCH menunjukkan kecenderungan mahasiswa lebih banyak menyetujij pada 

pernyataan di berbagai item pertanyaan mutu layanan jurusan Matematika. Konsistensi jawaban 
dari mahasiswa tentang kepuasan mahasiswa terhadap Jurusan Matematika bagus, sedangkan 

kualitas item-item dalam instrumen dilihat dari besaran nilai item reliability sebesar 74%   yang 

menunjukkan instrumen mutu layanan cukup bagus untuk melihat kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Jurusan Matematika. Item pertanyaan yang paling sukar untuk disetujui oleh mahasiswa 

adalah Bukti Fisik (tangible) terkait kualitas sarana dan prasarana. Sedangkan item yang paling 

mudah untuk disetujui adalah aspek keandalan pada kemampuan dosen dalam memberikan 

layanan. 
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Abstrak 

 
Pembangunan proyek pos jaga PT. PLN Mojokerto rayon Mojoagung 

mengalami keterlambatan dari waktu yang telah dijadwalkan. Dalam pembuatan 

penjadwalannya, PT. Yuwana karya Catur Manunggal yang menangani proyek 

tersebut menggunakan perhitungan yang sederhana, yaitu dengan Microsoft Excel. 

Untuk membuat penjadwalan yang lebih optimal, digunakan CPM (Critical Path 

Method). CPM adalah salah satu metode dalam Network Planning. Langkah-langkah 

penjadwalan dengan metode CPM, yaitu : pembuatan diagram network, perhitungan 

waktu maju, perhitungan waktu mundur, penentuan lintasan kritis, perhitungan 

waktu mengambang. Penjadwalan dengan metode CPM ini menggunakan 

perhitungan manual dan dengan alat bantu WinQSB. Pongolahan data dengan 

menggunakan metode CPM, baik secara manual maupun dengan WinQSB, 

mendapatkan hasil penjadwalan selama 57 hari.  

Kata kunci: network planning, CPM (Critical Path Method), WinQSB 

 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Pada era industri 4.0, suatu perusahaan tidak akan bertahan lama jika perusahaan tersebut 

tidak sanggup berinovasi. Perencanaan yang matang dan optimal dibutuhkan untuk 

menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Salah satunya dalam hal penjadwalan proyek. 

Idealnya, para kontraktor menginginkan pengerjaan proyek dengan waktu seminimal mungkin 

untuk memperkecil biaya pembangunan. Untuk itu diperlukan manajemen proyek agar proyek 

yang dikerjakan bisa selesai tepat waktu atau bahkan selesai sebelum waktunya tiba. Namun ada 

banyak faktor penghambat yang menyebabkan jadwal yang telah direncakan tidak sesuai. 

Ketika jadwal yang telah direncakan tidak terlaksana dengan baik, pihak kontraktor dan pihak 

customer akan mengalami kerugian. Menurut Arifudin (2011), sebelum suatu proyek dikerjakan, 

perlu adanya manajemen proyek yang meliputi tahap perencanaan, tahap penjadwalan, dan 

tahap pengoordinasian. Tahap perencanaan dan penjadwalan ini merupakan tahap yang paling 

penting. Karena pada tahap ini beberapa aktivitas saling bergantung satu sama lain untuk 

pengerjaan proyek secara keseluruhan yang menetukan lama pengerjaan suatu proyek. Oleh 

karena itu, digunakan metode CPM untuk menyelesaikan masalah penjadwalan proyek. Metode 

CPM adalah salah satu metode yang digunakan dalam network panning. Network planning 

dengan metode CPM dianalisis dengan menggunakan single duration (waktu tunggal) yang 

terdiri dari beberapa kegiatan (Radziszewska & Sroka, 2017). Metode CPM memanfaatkan 

lintasan kritis pada diagram network untuk mengoptimalkan penjadwalan proyek. Dengan 

menggunakan CPM akan didapat waktu mulai paling cepat, waktu mulai paling lambat, waktu 

selesai paling cepat, dan waktu selesai paling lambat untuk setiap kegiatan. Penjadwalan proyek 

dengan metode CPM ini menggunakan perhitungan manual dan dengan alat bantu WinQSB 

untuk selanjutnya akan dibandingkan hasilnya dengan perhitungan di lapangan. 
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TUJUAN 

1. Menerapkan network planning dengan metode CPM secara manual dan dengan WinQSB 

untuk penjadwalan proyek pembangunan pos jaga PT. PLN Mojokerto rayon Mojoagung 

2. Menganalisis hasil dari perhitungan secara manual dan dengan WinQSB untuk 

selanjutnya dibandingkan dengan keadaan di lapangan serta mencari solusinya. 

 

METODE 

Metode yang dilakukan dalam laporan ini ada dua jenis, yaitu metode deskriptif dan metode 

kuantitatif. 

a. Deskriptif 

Metode ini berupa gambaran secara umum tentang proyek dan progress penyelesaiannya 

b. Kuantitatif 

Metode ini berupa perhitungan secara matematis dengan menggunakan metode CPM. 

Adapun tahapannya sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan berupa jenis-jenis kegiatan proyek, kegiatan sebelumnya untuk 

setiap kegiatan, dan durasi untuk setiap kegiatan. 

2. Analisa Data dengan CPM 

Langkah-langkah perhitungan dengan metode CPM, yaitu: pembuatan diagram 

network, perhitungan waktu maju, perhitungan waktu mundur, penentuan lintasan 

kritis, perhitungan waktu mengambang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengolahan Data dengan Metode CPM Secara Manual 

 

Berikut merupakan tabel dari data penjadwalan proyek PT. PLN Mojokerto, rayon Mojoagung: 

 

Tabel 1 Keterkaitan antar Kegiatan dan Durasi Kegiatan 

 
No Rincian Kegiatan Kode Kegiatan 

sebelumnya 

Durasi 

(Hari) 

1 Uitzet dan bowplank A1 (0,1)  1 

2 Direksi keet dan pagar proyek A2 (0,2)  2 

3 Galian tanah pondasi, t = 0,70 m B1 (2,3) A1,A2 1 

4 Urugan tanah kembali B2 (6,8) C1 1 

5 Urugan sirtu, t = 20cm, untuk peninggian 

elevasi bangunan 

B3 (8,9) B2 1 

6 Urugan pasir bawah pondasi, t = 10cm B4 (3,4) B1 1 

7 Urugan pasir bawah lantai, t = 10cm B5 (7,10) B3 1 

8 Pondasi batu kali 1 Pc : 4 Ps C1 (5,6) C2 2 

9 Aanstamping, t = 20cm C2 (4,5) B4 1 

10 Sloof (S1) 15/20, besi 190kg, mutu beton 

K 225 

D1 (6,7) C1 2 

11 Kolom praktis 11/11 cm, mutu beton K 

175 

D2 (7,11) D1 3 

12 Balok (B1) 15/20, besi 190kg, mutu beton 

K 175 

D3 (11,12) D2 3 

13 Balok latai (10/15), mutu betook K 175 D4 (12,13) D3 3 

14 Rabat lantai t = 8cm, mutu beton K 175 D5 (10,14) B5 1 

15 Meja beton tebal 8 cm, elv.+0.70, besi 340 

kg, mutu beton K 175 

D6 (16,17) E2 

 

1 

16 Pasangan dinding bata merah 1 Pc : 3 Ps 

tebal ½ bata 

E1 (12,15) D3 7 

17 Pasangan dinding bata merah 1 Pc : 5 Ps E2 (15,16) E1 7 
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No Rincian Kegiatan Kode Kegiatan 

sebelumnya 

Durasi 

(Hari) 

tebal ½ bata 

18 Plesteran dinding tebal 1.5 cm (1Pc : 3Ps) E3 (16,19) E2 4 

19 Plesteran dinding tebal 1.5 cm (1Pc : 5Ps) E4 (19,20) E3 4 

20 Acian dinding E5 (20,25) E4 2 

21 Benangan E6 (25,27) E5 2 

22 Pasang pintu PJ1 (komplit terpasang F1 (31,34) H1 1 

23 Pasang pintu J1 (komplit terpasang) F2 (34,35) F1 1 

24 Flashing atap BJLS 40 uk.60 cm G1 (18,22) G2 1 

25 Atap  zincalum BMT 0.4 mm G2 (17,18) G3 1 

26 Rangka atap galvalum G3 (16,17) E2 3 

27 Pasang plafon gypsumboard 9mm rangka 

hollow 

G4 (27,28) E6 2 

28 Pasang plafon gypsumboard 6mm rangka 

hollow 

G5 (28,29) G4 2 

29 Pasang list gypsum G6 (29,36) G5 1 

30 Cladding kalsiboard 6mm, rangka hollow 

40x40 fin.cat besi 

G7 (24,30) J2 3 

31 Keramik lantai 30x30cm (motif/warna) H1 (23,31) D5,E6,J1 4 

32 Pasang roof drain I1 (18,21) G2 1 

33 Pek. Pipa air hujan PCV type C dia 3” I2 (21,33) I1 1 

34 Pengecatan dinding dan beton dengan cat 

interior 

J1 (22,23) G1 8 

35 Pengecatan dinding dan beton dengan cat 

exterior 

J2 (23,24) J1 8 

36 Pengecatan plafon dengan cat interior J3 (24,32) J1,J2,G6 1 

37 Pasang instalasi lampu K1 (30,37) G7 2 

38 Pasang instalasi stop kontak K2 (37,38) K1 1 

39 Pasang MCB K3 (38,39) K2,F2,J3,I2 1 

Pada tabel di atas, kolom pertama berisi nomor untuk setiap kegiatan. Kolom kedua berisi 

rincian kegiatan proyek pembangunan pos jaga. Kolom ketiga diisi dengan kode kegiatan Ai,j 

dimana i adalah kegiatan pendahulu dan j adalah kegiatan setelahnya. Kolom keempat berisi 

kegiatan-kegiatan pendahulu dari setiap kegiatan. Sedangkan kolom kelima berisi durasi waktu 

penyelesaian setiap kegiatan dalam hitungan hari. 

Berikut merupakan tahap pengolahan data dengan menggunakan CPM: 

a. Pembentukan Diagram Network (Diagram Anak Panah) 

Dalam pembuatan diagram network, keterkaitan antar kegiatan digambarkan 

dengan anak panah. Untuk kegiatan yang memiliki ujung dan pangkal yang sama, akan 

ditambahkan panah dummy. Panah ini berupa panah putus-putus. Panah dummy untuk 

menggambarkan kegiatan yang tidak memakan waktu (kegiatan dummy). 

Berikut merupakan gambaran diagram network dari keseluruhan kegiatan lengkap dengan 

kegiatan dummynya: 

 
Gambar 1. Diagram Network Proyek Pembangunan Pos Jaga 
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b. Penentuan Jalur Kritis 

Penentuan jalur kritis pada metode CPM berguna untuk mengetahui kegiatan mana 

saja yang apabila ditunda, maka akan menghambat kegiatan-kegiatan setelahnya. Untuk 

menentukan jalur kritis, harus dicari terlebih dahulu waktu mulai paling cepat (ES) 

dengan cara perhitungan maju dan waktu penyelesaian paling lambat (LF) dengan cara 

perhitungan mundur. Setelah semua nilai ES dan LF dihitung, akan ditentukan kegiatan 

mana saja yang memenuhi tiga syarat kegiatan kritis, yaitu: 

ESi = LFi 

ESj = LFj 

ESj – ESi = LFj – LFi = Dij 

 Berikut merupakan diagram network dengan lintasan kritisnya berupa panah berwarna 

biru: 

 
c. Penentuan Float 

Dalam menentukan float, diperlukan empat waktu yang harus dihitung, yaitu waktu 

mulai paling cepat (erliest start / ES), waktu mulai paling lambat (latest start / LS), waktu 

selesai paling cepat (erliest finish / EF), dan waktu selesai paling lambat (latest finish/ 

LF). Sebelumnya telah dihitung nilai ES dan LF dari masing-masing kegiatan. 

Untuk rumus LS dan EF adalah sebagai berikut: 

LSij = LFj – Dij 

EFij = ESi + Dij 

 Untuk perhitungan float, ada dua nilai yang perlu dihitung, yaitu: 

 Total Float (TF) 

Total float adalah jumlah waktu yang diperbolehkan untuk suatu kegiatan 

terjadi penundaan tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara 

keseluruhan. Syarat dari total float adalah kegiatan sebelumnya harus dimulai 

secepat   mungkin (paling awal). Sedangkan kegiatan berikutnya harus dimulai 

selambat mungkin (paling akhir).  

Rumus total float adalah sebagai berikut: 

TFij = (LFj - ESi) – Dij = LFj – EFij = LSij -ESi 

 Free Float (FF) 

Free Float adalah jumlah waktu yang diperbolehkan untuk suatu kegiatan 

terjadi penundaan asalkan tidak mempengaruhi kegiatan berikutnya. Berbeda 

dengan total float, syarat untuk penggunaan free float adalah semua kegiatan harus 

dilakukan secepat mungkin (paling awal). Rumus freel float adalah sebagai berikut: 

FFij = (ESj – ESi) - Dij 

   

Berikut merupakan tabel perhitungan dengan metode CPM: 
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Tabel 2 Tabel Perhitungan ES, EF, LS, LF, TF, FF 

Kegiatan 

i,j 

  

Durasi 

Dij 

  

Tercepat Terlambat Waktu 

Mengambang 

Total (TFij) 

Waktu 

Mengambang 

Bebas (FFij) Awal 

ESi 

Penyelesaian 

EFij 

Awal 

LSij 

Penyelesaian 

LFj 

A1 (0,1) 1 0 1 1 2 1 1 

A2 (0,2) 2 0 2 0 2 0 0 

B1 (2,3) 1 2 3 2 3 0 0 

B2 (6,8) 1 7 8 55 56 48 48 

B3 (8,9) 1 8 9 56 57 48 48 

B4 (3,4) 1 3 4 3 4 0 0 

B5 (7,10) 1 9 10 40 41 31 31 

C1 (5,6) 2 5 7 5 7 0 0 

C2 (4,5) 1 4 5 4 5 0 0 

D1 (6,7) 2 7 9 7 9 0 0 

D2 (7,11) 3 9 12 9 12 0 0 

D3 (11,12) 3 12 15 12 15 0 0 

D4 (12,13) 3 15 18 54 57 39 39 

D5 (10,14) 1 10 11 41 42 31 31 

D6 (16,17) 1 29 30 56 57 27 27 

E1 (12,15) 7 15 22 15 22 0 0 

E2 (15,16) 7 22 29 22 29 0 0 

E3 (16,19) 4 29 33 38 42 9 9 

E4 (19,20) 4 33 37 42 46 9 9 

E5 (20,25) 2 37 39 46 48 9 9 

E6 (25,27) 2 39 41 48 50 9 9 

F1 (31,34) 1 46 47 54 55 8 8 

F2 (34,35) 1 47 48 55 56 8 8 

G1 (18,22) 1 33 34 33 34 0 0 

G2 (17,18) 1 32 33 32 33 0 0 

G3 (16,17) 3 29 32 29 32 0 0 

G4 (27,28) 2 41 43 50 52 9 9 

G5 (28,29) 2 43 45 52 54 9 9 

G6 (29,36) 1 45 46 54 55 9 9 

G7 (24,30) 3 50 53 50 53 0 0 

H1 (23,31) 4 42 46 50 54 8 8 

I1 (18,21) 1 33 34 54 55 21 21 

I2 (21,33) 1 34 35 55 56 21 21 

J1 (22,23) 8 34 42 34 42 0 0 

J2 (23,24) 8 42 50 42 50 0 0 

J3 (24,32) 1 50 51 55 56 5 5 

K1 (30,37) 2 53 55 53 55 0 0 

K2 (37,38) 1 55 56 55 56 0 0 

K3 (38,39) 1 56 57 56 57 0 0 

 

Keterangan: 

  Dij : durasi kegiatan (i,j) 

  ESi : waktu mulai paling cepat kegiatan i 

  EFij : waktu selesai paling cepat kegiatan (i,j) 

  LSij : waktu mulai paling lambat kegiatan (i,j) 

  LFj : waktu selesai paling lambat kegiatan j 
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 Dari hasil perhitungan secara manual, pekerjaan proyek tersebut dapat diselesaikan dalam 

waktu 57 hari dengan syarat kegiatan-kegiatan yang berada di jalur kritis tidak boleh tertunda. 

Jika kegiatan di jalur kritis ada yang tertunda, maka akan menghambat kegiatan-kegiatan yang 

lain. Kegiatan – kegiatan pada proyek pembangunan pos jaga PT. PLN Mojokerto, rayon 

Mojoagung yang berada di jalur kritis adalah direksi keet + pagar proyek (A2), galian tanah 

pondasi (B1), urugan pasir bawah pondasi (B4), aanstamping (C2), pondasi batu kali (C1), sloof 

(D1), kolom praktis (D2), balok (D3) pasangan dinding bata merah 1 pc : 3 pc (E1), pasangan 

dinding bata merah 1 pc : 5 ps (E2), rangka atap galvalume (G3), atap zincalume BMT 0,4 mm 

(G2), flashing atap (G1), pengecatan dinding dan beton dengan cat interior (J1), pengecatan 

dinding dengan cat exterior (J2), cladding kalsiboard (G7), pasang instalasi lampu (KI), pasang 

instalasi stop kontak (K2), dan pasang MCB (K3).  

 

3.2 Pengolahan Data dengan Metode CPM dengan Alat Bantu WinQSB 

Langkah – langkah pengolahan data dengan metode CPM menggunakan alat bantu WinQSB: 

1. Buka folder WinQSB lalu pilih file PERT/CPM dengan type application 

2. Klik file. Untuk membuat penjadwalan baru, pilih new problem 

3. Akan muncul tampilan problem specification. Input dan pilih seperti berikut: 

a. Inputkan Probem Title: judul penjadwalan yang akan diselesaikan 

b. Imputkan Number of Activities : banyaknya kegiatan 

c. Inputkan Time Unit : satuan waktu (day/week/month) 

d. Karena pengolahan data menggunakan metode CPM, maka pilih Problem 

Type → Deterministic CPM.  

e. Karena yang digunakan adalah estimasi durasi satu waktu, maka pilih Select 

CPM Data Field → Normal Time 

f. Untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel, pilih Data 

Entry Format → Spreadsheet 

g. Klik OK 

4. Setelah menginputkan data dan memilih CPM, akan muncul tampilan seperti di 

bawah ini. Kemudian inputkan data yang akan diolah. 

5. Klik Solve and Analyze lalu pilih Solve Critical Path. Ini untuk mengetahui 

kegiatan apa saja yang merupakan kegiatan kritis. 

Setelah itu akan muncul hasil pengolahan data berupa kegiatan mana saja yang melalui 

jalur kritis, waktu mulai paling cepat (erliest fast) dari setiap kegiatan, waktu mulai paling 

lambat (latest start) dari setiap kegiatan, waktu selesai paling cepat (erliest finish) dari setiap 

kegiatan, waktu selesai paling lambat (latest finish), dan slack. 
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Dari hasil di atas terlihat bahwa terdapat 19 kegiatan yang berada pada jalur kritis, yaitu: 

direksi keet + pagar proyek (A2), galian tanah pondasi (B1), urugan pasir bawah pondasi (B4), 

aanstamping (C2), pondasi batu kali (C1), sloof (D1), kolom praktis (D2), balok (D3) pasangan 

dinding bata merah 1 pc : 3 pc (E1), pasangan dinding bata merah 1 pc : 5 ps (E2), rangka atap 

galvalume (G3), atap zincalume BMT 0,4 mm (G2), flashing atap (G1), pengecatan dinding dan 

beton dengan cat interior (J1), pengecatan dinding dengan cat exterior (J2), cladding kalsiboard 

(G7), pasang instalasi lampu (KI), pasang instalasi stop kontak (K2), dan pasang MCB (K3). 

Kegiatan – kegiatan yang melalui jalur kritis memiliki slack 0. Artinya, tidak ada toleransi 

keterlambatan pada kegiatan – kegiatan yang berada di jalur tersebut. Jika terjadi keterlambatan, 

maka akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang lain. Proyek pembangunan pos jaga ini dapat 

diselesaikan dalam waktu 57 hari dan memiliki jalur kritis 1 (satu).   
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KESIMPULAN DAN SARAN  

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penjadwalan proyek pembangunan pos jaga PT. PLN Mojokerto rayon Mojoagung 

dengan menggunakan metode CPM dilakukan dalam 5 (lima) tahap, yaitu pembentukan 

diagram network, perhitungan maju, perhitungan mundur, penentuan jalur kritis, dan 

perhitungan waktu mengambang.  

2. Hasil pengolahan data dengan metode CPM secara manual menunjukkan bahwa proyek 

pembangunan pos jaga PT. PLN Mojokerto rayon Mojoagung dapat diselesaikan dalam 

waktu 57 hari. Hasill ini sama dengan perhitungan dengan WinQSB. Hal ini berarti 

pembuatan time schedule menggunakan metode CPM dapat memperlihatkan waktu 

penyelesaikan proyek yang lebih optimal dari waktu yang telah ditentukan bersama 

(waktu maksimum) antara PT. Yuwanan Karya Catur Manunggal dengan pihak customer, 

yaitu 90 hari. 

 

SARAN 

1.      Dalam pembuatan penjadwalan dengan metode CPM, sebaiknya benar-benar diperhatikan 

relasi keterkaitan antar kegiatan, baik itu kegiatan sebelumnya maupun kegiatan 

sesudahnya, agar tidak ada kesalahan dalam output pengolahan data.  

2. Berdasarkan pembahasan dan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, sebaiknya 

kegiatan-kegiatan yang berada pada jalur kritis harus benar-benar diperhatikan. Karena 

tidak boleh ada penundaan atau keterlambatan dalam pengerjaannya. Jika ada penundaan, 

maka kegiatan-kegiatan yang lain juga akan tertunda atau terhambat.  

3.  Disarankan membuat bagan waktu (Gantt Chart) yang berisi urutan kegiatan proyek agar 

dapat mengendalikan jalannya proyek dan membandingkannya dengan keadaan riil di 

lapangan. Pembuatan rencana-rencana cadangan melalui pengendalian proyek pada Gantt 

Chart akan sangat membantu jika terjadi keterlambatan pengerjaan proyek. Seperti 

penambahan pekerja, dan lain sebagainya. 
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Abstrak 

 
Meta-analisis merupakan suatu metode dalam statistika yang 

menggabungkan satu atau lebih dari suatu topik penelitian yang kemudian 

menghasilkan suatu kesimpulan secara kuantitatif dengan melihat heterogenitas 

dalam suatu penelitian tersebut yang bisa dilihat dari nilai effect size yang 

dihasilkan. Kemudian meta-analisis dikembangkan menjadi meta-regresi yang 

melibatkan satu atau lebih kovariat untuk meyelidiki heterogenitas antar hasil 

beberapa penelitian sehigga mendapakan kesimpulan dari perbedaan hasil penelitian 

tersebut. Model yang diperoleh pada meta-analisis dan meta-regresi tersebut 

diestimasi menggunakan metode Weighted Least Square dan Dersimonian-Laird 

kemudian dilakukan pengujian signifikasi pada model meta-analisis dan meta-

regresi serta  pengujian heterogenitas untuk melihat kesesuian model yang 

didapatkan. Data yang diterapkan merupakan data sekunder yang diambil dari 

penelitian terdahulu yang membahas Faktor pola makan yang mempengarui 

Diabetes Melitus Tipe II dan lattitude sebagai kovariat. Hasil analisis menunjukkan 

terdapat heterogenitas sehingga model yang tepat digunakan adalah model random 

effect meta-analisis dan model random effect meta-regresi karena kovariat lattitude 

berpengaruh signifikan dengan koefisien determinasi sebesar 81%.  

Kata kunci: Meta-Analisis, Meta-Regresi, Effect size 
 

PENDAHULUAN 

Metode Metode statistika yang dapat menggabungkan beberapa penelitian dari suatu 

topik yang diperoleh sehingg dapat mempresentasikan hasil penelitiannya adalah meta-analisis.  

Menurut Glass., (1976) meta-analisis adalah cara yang efektif untuk meringkas, 

mengintegrasikan  dan menginterpretasikan beberapa hasil penelitian dengan pendekatan 

statistik pada suatu bidang ilmu. Meta-analisis memberikan perbedaan hasil antar variabel 

(effect size) dan memberikan estimasi efek gabungan serta variansi atau heterogenitas dari 

seluruh penelitian. Meta-analisis juga dapat dikaitkan dengan terjadinya heterogenitas yang 

terjadi yang kemudian dikenal dengan Meta-Regresi. 

Meta-regresi merupakan perluasan dari meta-analisis yang meneliti sejauh mana 

heterogenitas antar beberapa hasil penelitian yang dapat dikaitkan dengan satu atau lebih dari 

karakter penelitian yang digunakan (Thomson & Higgins, 2002).  Pada prinsipnya meta-regresi 

sama dengan regresi sederhana, akan tetapi meta-regresi menggunakan data level kovariat, 

berbeda dengan analisis regresi yang menyediakan data individu.  

Model meta-analisis terdiri dari model fixed effect meta-analisis dan model random 

effect meta-analisis. Model fixed effect meta-analisis dinyatakan sebagai  

𝑦𝑖 =  𝜃 + 𝜀𝑖;  𝜀~𝑁 (0, 𝜎2) 

dimana 𝑦𝑖 adalah effect size(ln odds ratio) pengamatan ke−𝑖 dan variansi 𝜎𝑖
2 merupakan varian 

dalam penelitian (Boreinstein et al., 2009). 

Bobot yang diberikan pada setiap penelitian adalah invers dari variansi masing−masing 

penelitian. 
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Model random effectmeta-analisis dinyatakan sebagai 

𝑦𝑖 = 𝜃∗ + 𝜀𝑖+𝑣𝑖 ;  𝜀𝑖~𝑁 (0, 𝜎𝑖
2), ;  𝑣𝑖~𝑁(0, 𝜏𝑖

2) 

Model random effect meta–analisis tidak hanya mengestimasipopulasieffect size(𝜃∗), tetapi juga 

mengestimasi varian antar penelitian (𝜏2) yang disebabkan variabilitas dalam effect size. 

Meta–regresi dapat dilakukan dengan model fixed effect atau random effect (Higgins& 

Green, 2006).Model  fixed effect meta regresi dinyatakan dalam persamaan berikut ini: 

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝜺 ; 𝜺~𝑵 (𝟎, 𝑽) 

Asumsi yang digunakan ada model fixed effect meta–regresi adalah varian antar penelitian 

bernilai nol, tetapi asumsi ini perlu diperkuat dengan pengujian heterogenitas meta–regresi 

untuk mendapatkan model meta–regresi dengan pendekatan yang terbaik (fixed effect atau 

random effect)(Konstantopoulos, 2006). Pengujian heterogenitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan statistik uji  

𝑄𝑅 = ∑ 𝑤𝑖(𝒚𝒊 −  �̂�𝒊)𝟐

𝒏

𝒊=𝟏

 

Model random effect meta-regresi dapat ditulis dalam persamaan berikut ini (Konstantopoulus, 

2006): 

𝒚 = 𝑿𝜷 +  𝜺 + 𝒗 ;  𝜺 ~ 𝑵 (𝟎, 𝑽) ; 𝒗 ~𝑵 (𝟎, 𝑽𝒓) 

dengan 𝑽𝒓 = 𝑽 + 𝝉𝟐𝑰 

 Data yang digunakan untuk mengimplementasikan model meta-analisis dan meta 

regresi adalah Data Penelitian terdahulu tentang fator pola Makan yang mempengaruhi penyakit 

DM Tipe II. Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kadar 

glukosa dalm darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepas atau menggunakan insulin (Martini, 

2018). Angka resiko penyakit DM Tipe II dapat diturunkan dengan memperkecil factor resiko 

yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Salah satu faktor yang dapat dimodifikasi 

adalah faktor pola makan (Riskesdas, 2014). 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode Weighted Least Square dan DerSimonian-Laird 

dalam mengestimasi parameter pada model Meta-Analisis dan Meta-Regresi. Penerapan data 

dalam penelitian ini menggunakan variabel faktor pola makan sebagai variabel 𝑌 dan lattitude 

sebagai variabel 𝑋. Langkah-Langkah dalam penelitian ini kemudian dituliskan sebagai berikut: 

1. Estimasi parameter model fixed effect dan model random effect pada meta-analisis dan 

meta-regresi dengan menggunakan metode Weighted Least Square dan DerSimonian-Laird.  

2. Melakukan input data dalam bentuk tabel ordo 2 × 2 

3. Menghitung effect size dan variansi 

4. Melakukan analisa meta-analisisdengan melibatkan model fixed effect meta-analisis 

5. Membentuk model random effect meta-analisis 

6. Melakukan analisa meta-regresi dengan melibatkan model fixedeffect meta-regresi 

7. Uji heterogenitas meta-regresi 

8. Membentuk model random effect meta-regresi  

9. Menghitung koefisien determinasi  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Estimasi parameter meta-analisis pada penelitian ini melibatkan model fixed effect dan 

model random effect meta-analisis yang akan diestimasi menggunakan metode Weighted Least 

Square dan DerSimonian-Laird. Sebelum melakukan estimasi parameter dilakukan pentuan 

effect size tiap penelitian terlebih dahulu dengan menggunakan perhitungan Odds Ratio (OR) 

dalam bentuk 𝑙𝑛 sehingga effect size dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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𝑦𝑖 = ln (
𝐴𝑖𝐷𝑖

𝐵𝑖𝐶𝑖
) 

Model Fixed effect meta-analisis dinyatakan sebagai 

𝑦𝑖 =  𝜃 + 𝜀𝑖;  𝜀~𝑁 (0, 𝜎2) 

Parameter 𝜃 pada model fixed effect meta-analisis akan diestimasi menggunakan metode 

Weighted Least Square dengan bobot yang digunakan merupakan invers dari varian sehingga 

terbentuk persamaan 

𝑄 =  ∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖 − 𝜃)2

𝑛

𝑖=1

 

Estimasi parameter 𝜃 dapat ditentukan dari turunan pertama 𝑄 terhadap 𝜃. Sehingga diperoleh 

𝜃 =
∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Model random effect meta-analisis dinyatakan sebagai: 

𝑦𝑖 = 𝜃∗ + 𝜀𝑖+𝑣𝑖 ;  𝜀𝑖~𝑁 (0, 𝜎𝑖
2), ;  𝑣𝑖~𝑁(0, 𝜏𝑖

2) 

Pada persamaan ini mengandung 𝜏𝑖
2 yang merupakan varian antar penelitian, maka dilakukan 

estimasi parameter dari 𝜏𝑖
2 dengan menggunakan metode DerSimonian-Laird. Sehingga 

diperoleh  

𝑄 = ∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖
2 − (

∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

)

2𝑛

𝑖=1

 

Selanjutnya dilakukan perhitugan nilai ekpektasi dari persamaan yang diperoleh hasilnya adalah 

𝐸 (𝑄) = (𝑛 − 1)+𝜏2 ∑ 𝑤𝑖 −
𝜏2 ∑ 𝑤𝑖

2𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Parameter 𝜏2 pada persamaan yang dihasilkan harus bersifat tak bias, maka 𝐸 (𝑄) diasumsikan 

tak bias terhadap (𝑄) sehingga 

�̂�2 =  
𝑄 −  (𝑛 − 1)

[∑ 𝑤𝑖 –
𝜏2 ∑ 𝑤𝑖

2𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ]

 

Varian antar penelitian selalu bernilai positif, tetapi apabila 𝑄 < (𝑛 − 1), maka 𝜏2 diatur 

menjadi 0 sehingga �̂�2persamaan diatas ditransformasi menjadi persamaan berikut ini: 

�̂�2 = max {0,
𝑄 −  (𝑛 − 1)

[∑ 𝑤𝑖 –
𝜏2 ∑ 𝑤𝑖

2𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ]

} 

Parameter 𝜃 pada model random effect meta-analisis akan diestimasi menggunakan metode 

Weighted Least Square sehingga 

𝑄 =  ∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖 − 𝜃)2

𝑛

𝑖=1

 

Kemudian 𝑄 akan diturunkan terhadap 𝜃 untuk mendapatkan estimasi parameter 𝜃 sehingga 

diperoleh 

𝜃 =
∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Meta-Regresi merupakan suatu metode perluasan dari meta-analisis dengan menambahkan 

kovariat pada model sehingga dapat menggambarkan hubungan effect size dan kovariat. 

Estimasi parameter meta regresi diawali dengan mengestimasi parameter pada model fixed 

effect meta regresi dengan mengestimasi 𝜷. Model fixed effect meta-regresi dapat dinyatakan 

sebagai 

   𝒚 = 𝑿𝜷 +  𝜺 ;  𝜺~𝑵 (𝟎, 𝑽) 

Parameter 𝛽 diestimasi menggunakna metode WLS dengan mendefinisikan 
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𝑄𝑅 =  𝜺𝑻𝑽−𝟏 𝜺 

Selanjutnya diperoleh  

𝑄𝑅 =  𝒚𝑇𝑽−1𝒚 − 2 𝜷𝑇𝑿𝑇𝑽−1𝒚 + 𝜷𝑇𝑿𝑇𝑽−1𝑿𝜷 

Kemudian𝑄𝑅akan diturunkan terhadap 𝜷𝑇 untuk mendapatkan estimasi parameter 𝛽 sehingga 

diperoleh  

�̂� =  (𝑿𝑻𝑽−𝟏𝑿)
−

𝑿𝑻𝑽−𝟏𝒚 

Setelah mendapatkan estimasi parameter dari model fixed effect meta-regresi, selanjutnya yaitu 

mengestimasi parameter model random effect meta-regresi. 

Model random effectmeta-regresidinyatakansebagai: 

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝜺 + 𝒗 ;  𝜺~𝑵 (𝟎, 𝑽); 𝒗~𝑵 (𝟎, 𝝈𝟐𝑰) 

Pada persamaan ini aka nada dua parameter yang akan diestimasi yaitu parameter 𝜎2 yang akan 

diestimasi menggunakan metode DerSimonian Lair dan parameter 𝛽 yang akan diesrimasi 

menggunakan metode WLS. 

Didefinisikan   𝑄𝑅 dari model fixed effectmeta-regresidan persamaan model random effect meta 

regresi sehingga diperoleh   𝑄𝑅 adalah sebagai berikut   

     𝑄𝑅 =  𝒚𝑻𝑽−𝟏𝒚 − 𝒚𝑻𝑽−𝟏𝑿 (𝑿𝑻𝑽−𝟏𝑿)
−𝟏

𝑿𝑻𝑽−𝟏𝒚 

Kemudian ditentukan nilai ekspektasi dari  𝑄𝑅 dengan memisalkan 2 bagian pada ekspektasi 

  𝑄𝑅 sehingga diperoleh ekspektasi dari   𝑄𝑅 adalah  

𝐸 (𝑄𝑅) =  (𝑛 − 𝑝) +  𝜏2 {𝑡𝑟 [𝑽−𝟏] −  𝑡𝑟 [(𝑿𝑻𝑽−𝟏𝑿)
−𝟏

𝑿𝑻𝑽−𝟐𝑿]} 

Selanjutnya parameter 𝜏2diasumsikan tak bias terhadap   𝑄𝑅 sehingga  

�̂�2 =  
𝑄𝑅 − (𝑛 − 𝑝)

𝑡𝑟 [𝑽−𝟏] −  𝑡𝑟 [(𝑿𝑻𝑽−𝟏𝑿)−𝟏𝑿𝑻𝑽−𝟐𝑿]
 

Parameter 𝜷 pada model (4.36) diestimasi dengan menggunakan model Weighted Least Square 

(WLS) yang dinyatakan sebagai berikut: 

Didefinisikan 𝑄𝑅
∗ =  (𝜺 + 𝒗)𝑻𝑽𝒓

−𝟏(𝜺 + 𝒗) 

𝑽𝒓
−𝟏adalah bobot yang digunakan dalam random effect meta regresi sehingga diperoleh  

𝑄𝑅
∗ =  𝒚𝑻 𝑽𝒓

−𝟏𝒚 −  𝟐𝜷𝑻𝑿𝑻 𝑽𝒓
−𝟏𝒚 + 𝜷𝑻𝑿𝑻 𝑽𝒓

−𝟏 𝑿𝜷  

Kemudian𝑄𝑅
∗akan diturunkan terhadap 𝜷𝑇 untuk mendapatkan estimasi parameter 𝛽 sehingga 

diperoleh  

�̂�   =   (𝑿𝑻 𝑽𝒓
−𝟏𝑿)

−𝟏
𝑿𝑻 𝑽𝒓

−𝟏𝒚 

Penerapan Data 

Meta-Analisis pada Pola Makan 

 Data hasil beberapa penelitian sejenis terhadap resiko penyakit DM Tipe II untuk faktor 

pola makan akan digunakan seagai penerapan model meta-analisis dan model meta-regresi. 

Tahap awal untuk melakukan pemodelan meta-analisis adalah dengan menentukan effect size. 

Hasil estimasi effect size yang diamati dari variabel pola makan bahwa effect size dari 12 

penelitian yang ditransformasi dalam bentuk ln odds ratio terdapat 9 penelitian yang 

menghasilkan nilai ln odds ratio positif, artinya dari 9 penelitian tersebut kecenderungan  resiko 

penyakit DM Tipe II akan meningkat apabila pola makan tidak sesuai dengan yang dianjurkan.  

 Setelah memperoleh nilai effect size dari 12 penelitian, dilakukan pemodelan fixed effect 

meta-analisis. Berikut disajikan Tabel 1merupakan hasil estimasi parameter model fixed effect 

meta-analisis  

Tabel 1. Estimasi Parameter Model Fixed Effect Meta-Analisis 

Koefisien  Standart Error 𝑍 hitung Interval Kepercayaan 95% 

0,8213 0,1331 6,1705  0,5604 ; 1,0822 

 Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai koefisien parameter model fixed effect 

meta-analisis adalah 0,8213 sehingga dapat dibentuk modelnya adalah 
𝑦𝑖 = 2,273 + 𝜀𝑖 

dengan nilai Z hitung sebesar 6,1705 yang artinya lebih dari 1,96 sehingga pengujian 
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hipotesisnya menolak 𝐻0  yang berarti bahwa parameter model fixed effect meta-analisis 

berpengaruh secara signifikan.  

 Setelah memperoleh model fixed effect meta-analisis, langkah selanjutnya yaitu 

membuat model random effect meta-analisis. Hasil estimasi gabungan populasi effect size model 

random effect meta-analisis disajikan dalam Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Estimasi Parameter Model Random Effect Meta-Analisis 

Koefisien  Standar Error  Z hitung Interval Kepercayaan  

0,660 0,3152 2,0936  0,0421 ; 1,2779 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui nilai estimasi parameter model Random Effect meta-

analisis yaitu sebesar exp(0,660) = 1,934 sehingga dapat ditentukan model  Random Effect 

meta-analisis adalah sebagai berikut: 

𝑦𝑖 = 1,934 + 𝜀𝑖 + 𝑣𝑖 

Nilai Z hitung sebesar 2,0936 yang artinya lebih dari 1,96 sehingga pengujian hipotesisnya 

menolak 𝐻0  yang berarti bahwa parameter modelrandom effect meta-analisis berpengaruh 

secara signifikan. 

Meta-Regresi Pada Pola Makan 

 Setelah proses pemodelan pada meta-analisis selesai, selanjutnya yaitu melakukan 

pemodelan pada meta-regresi dengan melibatkan kovariat lattitude untuk menjelaskan 

heterogenitas yang terjadi didalam model. Meta-Regresi diawai dengan melakukan pemodelan 

fixed effect terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil estimasi parameter model fixed effct meta-

regresi yang disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Estimasi Parameter Model Fixed Effect Meta-Regresi 

 Koefisien  Standart Error Z hitung Interval Kepercayaan  

Intercept 0,458 0,175 2,617  0,115 ; 0,801 

Sampel -0,139 0,019 -7,408 -0,175 ; -0,102 

Dari Tabel 3 diatas, dapat dilakukan pengujian hipotesis yang menolak 𝐻0  karena nilai 

mutlak Zhitung lebih dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan parameter model fixed effect meta-

regresi berpengaruh signifikan. Model yang terbentuk dapat dinyatakan sebagai berikut ini: 

ln(𝑂𝑅) = 0,458 − 0,139 

Setelah memperoleh model fixed effect pada meta-regresi, analisis dilanjutkan dengan 

menguji heterogenitas pada meta-regresi. Berikut disajikan tabel 4 yang memuat sumber varian 

dari 𝑄𝑀, 𝑄𝑅, dan 𝑄 

Tabel 4.Tabel ANOVA Model Fixed Effect Meta-regresi 

Sumber Variansi Nilai Derajat bebas 

Model  95,096 1 

Residual 22,285 10 

Total 117,381 11 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui keberadaan heterogenitas dalam meta-regresi 

dilakukan uji hipotesis yang menolak𝐻0 karena nilai 𝑄𝑅 yang didapat adalah 22,285 lebih dari 

18,307 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian heterogenitas pada model fixed effect 

meta-regresi tidak sesuai karena tidak dapat menjelaskan heterogenitas dalam meta-analisis 

Setelah mendapatkan pengujian heterogenitas meta-regresi, selanjutnya dilakukan 

pemodelan random effect meta-regresi untuk menjelaskan heterogenitas yang terjadi. Hasil 

estimasi parameter model random effect meta-regresi disajikan dadalm Tabel 6 berikut ini. 

Tabel 5. Estimasi Parameter Model Random Effect Meta-Regresi 

 Koefisien  Standart Error Z hitung Interval Kepercayaan  

Intercept 0,832 0,095 8,719  -0,766 ; 2,495 

Sampel -0,072 0,020 -3,524 -0,112 ; -0,032 

Dari Tabel 5 diatas, dapat dilakukan pengujian hipotesis yang menolak 𝐻0  karena nilai 

mutlak Zhitung lebih dari 1,96 sehingga dapat disimpulkan parameter model random effect 
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meta-regresi berpengaruh signifikan. Model yang terbentuk dapat dinyatakan sebagai berikut 

ini: 

ln(𝑂𝑅) = 0,832 − 0,072𝑋1 

 

Setelah melakukan semua pengujian, langkah selanjutnya yaitu menghitung koefisien 

determinasi. Nilai yang dihasilkan dari output program R untuk koefisien determinasi adalah 

81,01% artinya heterogenitas yang dapat dijelaskan sebesar 81,01% dan 18,98% heterogenitas 

dijelaskan oleh faktor lain. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Estimasi parameter yang diperoleh dari model fixed effect dan model random effect 

meta-analisis dengan menggunakan metode Weighted least Square (WLS) dan DerSimonian-

Laird menghasilkan 𝜃 =
∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 dan 𝜃 ∗̂ =
∑ 𝑤𝑖

∗𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
∗𝑛

𝑖=1

secara berurutan menyatakan estimasi 

parameter dari model fixed effect meta-analisis dan model random effect meta-analisis. 

Selanjutnya estimasi parameter dari meta-regresi yang melibatkan model fixed effect meta-

regresi dan random effect meta-regresi menghasilkan �̂� =  (𝑿𝑻𝑽−𝟏𝑿)
−𝟏

𝑿𝑻𝑽−𝟏𝒚dan�̂� =

 (𝑿𝑻 𝑽𝒓
−𝟏𝑿)

−𝟏
𝑿𝑻 𝑽𝒓

−𝟏𝒚secara berurutan menyatakan estimasi parameter dari model fixed 

effect meta-regresi dan estimasi parameter dari modelrandom effect meta-regresi. 

Berdasarkan hasil analisis dari meta-analisis dan meta-regresi didapatkan model yang 

sesuai adalah model random effect meta-analisis yaitu𝑦𝑖 = 1,934 + 𝜀𝑖 +  𝑣𝑖dan model random 

effect meta-regresi yaituln(𝑂𝑅) = 0,832 − 0,072𝑋1. Berdasarkan model yang didapatkan 

diinterpretasikan untuk model random effect meta-analisis yang diperoleh bahwa gabungan dari 

12 penelitian menghasilkan individu yang memiliki pola makan yang tidak dianjurkan akan 

mempunyai kecenderungan 2 kali lebih tinggi mengalami resiko penyakit DM Tipe II 

dibandingkan dengan individu yang memiliki pola makan yang dianjurkan. Sedangkan untuk 

model random effect meta-regresi diinterpretasikan bahwa kovariat lattitude berpengaruh secara 

signifikan dan mampu menjelaskan heterogenitas sebesar 81,01% sedangkan sisanya dijelskan 

oleh faktor lain.  

Penulis menyarankan beberapa hal yang mungkin dapat dikembangkan yaitu dapat 

menambah beberapa kovariat yang lebih kompleks lagi sehingga dapat menjelaskan secara luas 

penyebab heterogenitas yang terjadi dan untuk data yang mengandung pencilan dapat 

dikembangkan dengan menggunakan estimator robust. 
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Abstrak 

 
Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan instansi pemerintahan yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Salah satu 

permasalahan yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Malang saat ini adalah 

kemacetan lalu lintas. Studi kasus yang digunakan dalam artikel ini yaitu dari 

Simpang Dinoyo – Simpang A. Yani dan Simpang Dinoyo – Simpang Gadang. 

Banyak cara untuk mengatasi kemacetan, salah satunya yaitu dengan 

mempertimbangkan arus kendaraan maksimum yang dapat melewati jalan raya. 

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan maximum flow. Solusi lainnya 

adalah dengan mengalihkan rute kendaraan ke rute alternatif sehingga dapat  

mengurangi terjadinya kemacetan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 

shortest path.  

Maximum flow merupakan permasalahan mencari arus maksimum yang 

mengalir pada suatu network. Sedangkan shortest path merupakan permasalahan 

mencari rute antara dua titik dengan total bobot terkecil. Permasalahan maximum 

flow dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Augmenting Path, 

sedangkan permasalahan shortest path dapat diselesaikan dengan menggunakan 

algoritma Dijkstra. Pada maximum flow dan shortest path, jaringan jalan utama 

digambarkan dalam suatu network dengan persimpangan sebagai titik dan ruas jalan 

sebagai busur. Pada maximum flow, bobot menggambarkan kapasitas jalan dan arus 

kendaraan, sedangkan pada shortest path, bobot menggambarkan kombinasi jarak 

dan derajat kejenuhan jalan.  

 Hasil perhitungan maximum flow dengan program Giden untuk kapasitas 

jalan maksimum dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A. Yani dan Simpang 

Gadang sebesar 3975 dan 3283 smp, sedangkan arus maksimum sebesar 3808 dan 

3152 smp. Arus maksimum lebih kecil dari kapasitas maksimum, akan tetapi 

lintasan yang dihasilkan melewati 17 jalan dengan Level of Service (LoS) tinggi 

yang berarti macet. Sedangkan rute alternatif hasil perhitungan shortest path dengan 

program Giden dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A. Yani dan Simpang 

Gadang dapat mengurangi kemacetan berturut-turut sebesar 9,4% dan 1,3% 

dibandingkan rute utama.Rute alternatif yang dihasilkan memiliki jarak dan 

kemacetan yang lebih kecil, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

pengalihan arus dan penentuan rambu penunjuk arah. Sedangkan jalan-jalan dengan 

LoS tinggi harus menjadi perhatian utama, ketika mengatasi kemacetan. Beberapa 

solusi yang disarankan adalah pelebaran jalan dan teknik contra flow. 

 

Kata kunci: kemacetan, arus kendaraan maksimum, maximum flow, rute alternatif, shortest path 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali permasalahan yang membutuhkan ilmu 

matematika dalam penyelesaiannya. Salah satu cabang ilmu matematika yang dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan adalah teori graph. Pada teori graph, suatu permasalahan 

dapat digambarkan secara lebih ringkas, karena menggunakan lambang, diagram, dan simbol-
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simbol sehingga lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Teori graph 

dapat digunakan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan yaitu kemacetan lalu lintas. 

Kemacetan adalah kondisi di mana situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya 

lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. 

Kemacetan dapat terjadi karena berbagai macam faktor di antaranya kondisi jalan raya dan 

kesadaran pengguna jalan. Kemacetan sering terjadi di kota-kota besar misalnya Kota Malang. 

Pada dasarnya, faktor utama penyebab kemacetan di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya 

yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor (Ekawati dkk., 2014). 

Kemacetan lalu lintas dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Kota Malang yang 

dapat dilihat dari segi waktu, biaya, dan lingkungan. Berdasarkan waktu, dampak kemacetan 

menyebabkan waktu tempuh perjalanan di Kota Malang lebih lama. Berdasarkan biaya, dampak 

kemacetan menyebabkan boros bensin. Sedangkan dari segi lingkungan, kemacetan 

menimbulkan polusi udara meningkat dan polusi suara yang dapat mengganggu aktivitas 

masyarakat di Kota Malang. 

 Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan instansi pemerintahan yang memiliki 

wewenang dalam mengurus kebijakan perhubungan atau transportasi di Kota Malang. 

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan Kota 

Malang. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk melakukan rekayasa lalu lintas di 

jalan serta pengelolaan sarana transportasi lalu lintas. Rekayasa lalu lintas merupakan salah satu 

solusi mengurangi kemacetan. Untuk mengoptimalkan rekayasa lalu lintas, perlu 

dipertimbangkan arus kendaraan maksimum yang dapat melewati kapasitas jalan raya. Selain 

itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemacetan adalah pengalihan kendaraan 

menuju jalur alternatif dengan jarak dan tingkat kemacetan yang paling minimum. Oleh karena 

itu, diperlukan metode yang tepat untuk menentukan arus kendaraan maksimum dan rute 

alternatif tersebut. 

 Permasalahan maximum flow dapat didefinisikan sebagai permasalahan dalam mencari 

suatu arus maksimum yang mengalir pada suatu network yang memiliki sebuah titik sumber dan 

sebuah titik tujuan (Abdullah and Kien Hua, 2017). Permasalahan mencari shortest path 

merupakan masalah yang sering muncul pada teori graph. Masalah lintasan terpendek adalah 

masalah mendasar dalam optimasi kombinatorial (Cheng and Lisser, 2015). Konsep shortest 

path dapat digunakan untuk mencari rute perjalanan terpendek sehingga waktu perjalanan dapat 

ditempuh lebih cepat. Permasalahan maximum flow dapat diselesaikan menggunakan 

beberapa algoritma diantaranya algoritma Fold Fulkerson, algoritma Augmenting Path, dan 

algoritma Maximum Capacity Augmenting Path. Sedangkan permasalahan shortest path dapat 

diselesaikan dengan menggunakan beberapa algoritma, di antaranya algoritma Dijkstra dan 

algoritma Greedy.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya “Least Congested and 

Shortest Distance Path in Kota Kinabalu Traffic Network, Sabah, Malaysia” (Hua, 2017) dan 

“Fuzzy Dijkstra Algorithm for Shortest Path Problem under Uncertain Environment” (Deng et 

al., 2012).  Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini akan diselesaikan permasalahan 

kemacetan lalu lintas di Kota Malang menggunakan maximum flow dengan algoritma 

Augmenting Path dan shortest path dengan algoritma Dijkstra. Permasalahan tersebut 

diselesaikan dengan menggunakan program Giden. Titik awal yang dipilih adalah Simpang 

Dinoyo sedangkan titik tujuannya yaitu Simpang Ahmad Yani dan Simpang Gadang. 

METODE 

 Penelitian ini diawali dengan pencarian masalah dan merumuskan masalah. 

Permasalahan yang diambil adalah permasalahan kemacetan lalu lintas di Kota Malang, 

terutama di akhir weekend yaitu Minggu sore (pukul 16.00 – 18.00). Waktu tersebut dipilih 

karena sering terjadi kemacetan karena arus balik kendaraan yang akan pulang berlibur dari arah 

Kota Batu (arah barat) menuju arah Surabaya (arah utara), Blitar dan Kepanjen (arah selatan). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data ruas jalan utama Kota Malang, 
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data kapasitas jalan, data arus kendaraan, dan data jarak antar ruas jalan. Metode pengumpulan 

data diperoleh dengan melakukan observasi secara langsung dan melalui dokumen dari Dinas 

Perhubungan. Data ruas jalan utama dan data kapasitas jalan diperoleh dari Hasil Analisis Dinas 

Perhubungan tahun 2015, sedangkan data kapasitas untuk ruas jalan yang mengalami pelebaran 

dari tahun 2015 – 2019 disesuaikan berdasarkan perhitungan Dinas Perhubungan tahun 2019. 

Data arus kendaraan diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan pada akhir 

weekend, yaitu Minggu sore (16.00 – 18.00). Selain melakukan pengamatan di lapangan, 

perhitungan juga dilakukan melalui ruang Area Traffic Control System (ATCS) yang terkoneksi 

dengan beberapa persimpangan jalan di Kota Malang melalui kamera CCTV. Perhitungan arus 

dilakukan selama 15 menit sesuai dengan jenis kendaraan, kemudian dikalikan 4 untuk 

memperoleh banyak kendaraan per jamnya, selanjutnya dikalikan dengan ekuivalen mobil 

penumpang (emp) masing-masing kendaraan sehingga diperoleh arus kendaraan dalam satuan 

mobil penumpang per jam (smp). Data panjang ruas jalan diperoleh melalui google maps.  

Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan diolah agar dapat menyelesaikan 

permasalahan. Penyelesaian masalah akan dilakukan dengan mencari arus kendaraan maksimum 

dan kapasitas maksimum jalan menggunakan algoritma Augmenting Path pada program Giden. 

Berikut langkah-langkah algoritma Augmenting Path (Ramadhan and Darmaji, 2013): 

1. Tentukan suatu lintasan penambah 

2. Tentukan nilai minimum kapasitas semua sisinya, dinotasikan dengan ∆  

3. Jika telah ditentukan, operasikan ∆ dengan kapasitas sisi lintasan penambah tersebut, yakni : 

𝐶𝑖𝑗
∗ = 𝐶𝑖𝑗 − ∆   dan   𝐶𝑗𝑖

∗ = 𝐶𝑗𝑖 + ∆ 

dengan :  

𝐶𝑖𝑗 = kapasitas sisi 𝑖𝑗 sebelum iterasi n   𝐶𝑗𝑖 = kapasitas sisi 𝑗𝑖 sebelum iterasi n  

𝐶𝑖𝑗
∗  = kapasitas sisi 𝑖𝑗 setelah iterasi n   𝐶𝑗𝑖

∗  = kapasitas sisi 𝑗𝑖 setelah iterasi n  

Ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 3 sampai tidak ada lintasan penambah yang lain, 

hitung aliran dari jaringan berarah asli, yakni : 

𝐹𝑖𝑗 =  𝐶𝑖𝑗 − 𝐶𝑖𝑗
∗  

dengan : 

𝐹𝑖𝑗 = aliran (flow) sisi (𝑖, 𝑗) pada jaringan berarah asli 

𝐶𝑖𝑗
  = kapasitas sisi 𝑖𝑗 pada jaringan berarah asli 

𝐶𝑖𝑗
∗  = kapasitas sisi 𝑖𝑗 pada jaringan berarah residual 

Selanjutnya akan dicari jalur alternatif dengan menggunakan algoritma Dijkstra pada program 

Giden. Berikut langkah-langkah algoritma Dijkstra (Deng et al., 2012): 

1. Pilih titik awal dan beri nilai bobot pada setiap sisi. Berikan nilai 0 pada titik awal dan nilai 

tak hingga (∞) terhadap titik lain (belum terisi). 

2. Tandai titik awal dengan label sebagai “titik terpilih”. 

3. Dari titik awal, cari titik adjacent yang mempunyai total bobot terkecil dan pilih titik 

tersebut. Tandai titik yang dipilih sebagai “titik terpilih” dan titik awal yang baru. Perbarui 

titik yang adjacent dengan “titik terpilih”.   

4. Lalu, cari titik yang belum dipilih yang adjacent dengan “titik terpilih”. Pilih titik yang 

memiliki total bobot terkecil. Tandai sebagai “titik terpilih” dan titik awal yang baru. 

5. Lakukan langkah-langkah di atas sampai titik terpilih menghasilkan titik tujuan. Kumpulan 

“titik terpilih” menunjukkan lintasan terpendek. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini akan dicari arus kendaraan maksimum dan kapasitas maksimum jalan 

serta jalur alternatif yang dapat dilalui, di mana titik awal yang dipilih adalah Simpang Dinoyo 

(0), sedangkan titik tujuan yang dipilih adalah Simpang Ahmad Yani (13) dan Simpang Gadang 

(32). Jaringan jalan utama digambarkan dalam suatu network dengan persimpangan sebagai titik 

dan ruas jalan sebagai busur. Maka diperoleh model network dengan 34 titik dan 43 sisi seperti 
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Gambar 1 berikut: 

 
Gambar 1 Model Network 

Berikut ini adalah nama jalan dan pelabelannya: 

Tabel 1. Pelabelan Network 
Sisi Nama Jalan Sisi Nama Jalan Sisi Nama Jalan 

0-1 Jl. Gajayana 10-11 Jl. Kedawung 21-23 Jl. Merdeka Barat 

0-4 Jl. MT. Haryono 11-12 Jl. L.S Parman 22-27 Jl. Gatot Subroto 

1-2 Jl. Sumbersari 12-13 Jl. A. Yani  23-24 Jl. Kauman 

2-3 Jl. Veteran 12-15 Jl. L. Adi Sucipto 24-25 Jl. K.H Hasyim (U) 

3-6  Jl. Bandung 14-13 Jl. R. Intan  24-28 Jl. K.H Hasyim (S) 

4-5  Jl. M. Panjaitan (B) 15-14 Jl. Panji Suroso 25-21 Jl. A.R Hakim 

4-7  Jl. Soekarno Hatta (S) 16-15 Jl. S.P Sudarmo 26-25 Jl. Kawi 

5-3 Jl. Bogor 17-16 Jl. T. Suryo 27-29 Jl. Martadinata 

5-6 Jl. M. Panjaitan (T) 17-20 Jl. P. Sudirman (U) 27-30 Jl. Pasar Besar 

6-19 Jl. B. S. Riyadi 18-11 Jl. L. Sutoyo 28-31 Jl. Arif Margono 

6-26 Jl. Ijen 18-17 Jl. W.R Supratman 29-32 Jl. Kolonel Sugiono 

7-8 Jl. Soekarno Hatta (U) 19-18 Jl. J.A Suprapto 30-28 Jl. Ade Irma Suryani 

7-9 Jl. Cengkeh 19-21 Jl. Basuki Rahmat  31-33 Jl. S. Supriadi 

8-12 Jl. Borobudur 20-22 Jl. P. Sudirman (S) 33-32 Jl. Satsui Tubun 

9-10 Jl. Kalpataru 

Dari model network dan data arus kendaraan serta data kapasitas jalan, diperoleh network 

seperti Gambar 2 dan Gambar 3 berikut:  

 
Gambar 2 Network Arus 
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Gambar 3 Network Kapasitas 

 

Selanjutnya adalah penyelesaian masalah maksimum flow untuk mencari kapasitas maksimum 

jalan pada program Giden dengan menggunakan algoritma Augmenting Path.  

Kapasitas Maksimum Jalan dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A.Yani 

 
Gambar 4 Kapasitas Kapasitas Maksimum menuju Simpang A. Yani 

Iterasi 1: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 4 − 7 − 8 − 12 − 13 dengan flow sebesar 

2425 

Iterasi 2: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 1 − 2 − 3 − 6 − 19 − 18 − 11 − 12 −
13 dengan flow sebesar 854 

Iterasi 3: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 1 − 2 − 3 − 6 − 19 − 18 − 17 − 16 −
15 − 14 − 13 dengan flow sebesar 696 

Dari 3 iterasi di atas, diperoleh kapasitas maksimum jalan dari Simpang Dinoyo menuju 

Simpang A. Yani sebesar 3975 𝑠𝑚𝑝. 
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Kapasitas Maksimum Jalan dari Simpang Dinoyo menuju Simpang Gadang 

 
Gambar 5 Kapasitas Maksimum menuju Simpang Gadang 

Iterasi 1: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 4 − 5 − 6 − 19 − 18 − 17 − 20 − 22 −
27 − 29 − 32 dengan flow sebesar 1550 

Iterasi 2: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 4 − 5 − 6 − 26 − 25 − 21 − 23 − 24 −
28 − 31 − 33 − 32 dengan flow sebesar 875 

Iterasi 3: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 1 − 2 − 3 − 6 − 26 − 25 − 21 − 23 −
24 − 28 − 31 − 33 − 32 dengan flow sebesar 858 

Dari 3 iterasi di atas, diperoleh kapasitas maksimum jalan dari Simpang Dinoyo menuju 

Simpang Gadang sebesar 3283 𝑠𝑚𝑝. 

 

Berikut ini adalah penyelesaian masalah maksimum flow untuk mencari arus kendaraan 

maksimum pada program Giden dengan menggunakan algoritma Augmenting Path.  

Arus Kendaraan dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A.Yani 

 
Gambar 6 Arus Maksimum menuju Simpang A. Yani 

Iterasi 1: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 4 − 7 − 8 − 12 − 13 dengan flow sebesar 

1893 

Iterasi 2: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 4 − 7 − 9 − 10 − 11 − 12 − 13 dengan 

flow sebesar 241 

Iterasi 3: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 1 − 2 − 3 − 6 − 19 − 18 − 11 − 12 −
13 dengan flow sebesar 1145 
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Iterasi 4: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 1 − 2 − 3 − 6 − 19 − 18 − 17 − 16 −
15 − 14 − 13 dengan flow sebesar 529 

Dari 4 iterasi di atas, diperoleh arus kendaraan maksimum dari Simpang Dinoyo menuju 

Simpang A. Yani sebesar 3808 𝑠𝑚𝑝. 

Arus Kendaraan dari Simpang Dinoyo menuju Simpang Gadang 

 
Gambar 7 Arus Maksimum menuju Simpang Gadang 

Iterasi 1: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 4 − 5 − 6 − 19 − 18 − 17 − 20 − 22 −
27 − 29 − 32 dengan flow sebesar 1527 

Iterasi 2: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 4 − 5 − 6 − 19 − 21 − 23 − 24 − 28 −
31 − 33 − 32 dengan flow sebesar 147 

Iterasi 3: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 4 − 5 − 6 − 26 − 25 − 21 − 23 − 24 −
28 − 31 − 33 − 32 dengan flow sebesar 460 

Iterasi 4: Lintasan penambah yang terpilih yaitu 0 − 1 − 2 − 3 − 6 − 26 − 25 − 21 − 23 −
24 − 28 − 31 − 33 − 32 dengan flow sebesar 1018 

Dari 4 iterasi di atas, diperoleh arus kendaraan maksimum dari Simpang Dinoyo menuju 

Simpang Gadang sebesar 3152 𝑠𝑚𝑝. 

 

Selanjutnya adalah penyelesaian masalah shortest path pada program Giden dengan 

menggunakan algoritma Dijkstra. Gambar di bawah adalah network awal pada program yang 

akan digunakan. 

 
Gambar 8 Network Awal Shortest Path 
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Bobot yang digunakan pada network awal permasalahan shortest path di atas diperoleh dengan 

rumus (Hua, 2017): 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 & 𝑑𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑗𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 = 𝐷 ×  𝐷𝑆 

Sedangkan untuk derajat kejenuhan (𝐷𝑆) diperoleh dengan rumus: 

𝐷𝑆 =
𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
=

𝑄

𝐶
 

Berikut merupakan hasil akhir pencarian shortest path: 

 
Gambar 9 Hasil Akhir Pencarian Shortest Path 

1. Rute terpendek dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A. Yani adalah 0 − 4 − 7 − 9 −
10 − 11 − 12 − 13 dengan total bobot 5121.  

2. Rute terpendek dari Simpang Dinoyo menuju Simpang Gadang adalah 0 − 1 − 2 − 3 −
6 − 26 − 25 − 21 − 23 − 24 − 28 − 31 − 33 − 32 dengan total bobot 9351.  

 Berikut ini merupakan analisis hasil berdasarkan pencarian kapasitas maksimum jalan 

dan arus kendaraan maksimum:  

 Kapasitas maksimum jalan dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A. Yani sebesar 

3975 𝑠𝑚𝑝 yang artinya kendaraan maksimum yang dapat dialirkan sebanyak 3975 kendaraan 

per jam, sedangkan arus kendaraan maksimum sebesar 3808 𝑠𝑚𝑝 yang artinya arus kendaraan 

maksimum yang bergerak sebesar 3808 kendaraan per jam. Arus kendaraan maksimum lebih 

kecil dari kapasitas maksimum jalan, artinya jalan tersebut masih mampu menampung arus 

kendaraan yang mengalir. Pada pencarian kapasitas maksimum jalan dihasilkan 3 lintasan 

(iterasi) di mana terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki DS > 0,8 yang berarti macet, yaitu 

Jl. MT. Haryono, Jl. Soekarno Hatta, Jl. A. Yani, Jl. Gajayana, Jl. Sumbersari, Jl. Brig. Slamet 

Riyadi, Jl. Letjend S. Parman, Jl. S. Priyo Sudarmo, dan Jl. Panji Suroso.   

  Kapasitas maksimum jalan dari Simpang Dinoyo menuju Simpang Gadang sebesar 

3283 𝑠𝑚𝑝 yang artinya kendaraan maksimum yang dapat dialirkan sebanyak 3283 kendaraan 

per jam, sedangkan arus kendaraan maksimum sebesar 3152 𝑠𝑚𝑝 yang artinya arus kendaraan 

maksimum yang bergerak sebesar 3152 kendaraan per jam. Arus kendaraan maksimum lebih 

kecil dari kapasitas maksimum jalan, artinya jalan tersebut masih mampu menampung arus 

kendaraan yang mengalir. Pada pencarian kapasitas maksimum jalan dihasilkan 3 lintasan 

(iterasi) di mana terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki DS > 0,8 yang berarti macet, yaitu 

Jl. MT. Haryono, Jl. M. Panjaitan, Jl. Brig. Slamet Riyadi, Jl. Gatot Subroto, Jl. Martadinata, Jl. 

Kol. Sugiono, Jl. Arif Rahman Hakim, Jl. Arif Margono, Jl. S. Supriadi, Jl. Satsui Tubun, Jl. 

Gajayana, dan Jl. Sumbersari. 

 Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki DS > 0,8 

yang berarti mengalami kemacetan. Ruas jalan tersebut berjumlah 17 antara lain, Jl. MT. 

Haryono, Jl. Soekarno Hatta, Jl. A. Yani, Jl. Gajayana, Jl. Sumbersari, Jl. Brig. Slamet Riyadi, 

Jl. LS. Parman, Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Jl. Panji Suroso, Jl. M. Panjaitan, Jl. Gatot 
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Subroto, Jl. Martadinata, Jl. Kol. Sugiono, Jl. Arif Rahman Hakim, Jl. Arif Margono, Jl. S. 

Supriadi, dan Jl. Satsui Tubun. Ruas jalan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan ruas jalan 

rawan kemacetan berdasarkan data Dinas Perhubungan yaitu Jl. A. Yani, Jl. Soekarno Hatta, Jl. 

MT Haryono, Jl. Panji Suroso, Jl. Pasar Besar, Jl. Kol. Sugiono, Jl. Satsuit Tubun, Jl. Arif 

Margono, Jl. Gajayana, Jl. Raden Intan dan Jl. S. Priyo Sudarmo.  Dinas Perhubungan Kota 

Malang diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi kemacetan pada ruas-ruas jalan 

tersebut. Solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan pada ruas jalan 

tersebut diantarnya menggunakan teknik contra flow, pelebaran ruas jalan, perbaikan ruas jalan 

yang rusak, dan lain-lain. 

 Berikut ini merupakan analisis hasil berdasarkan pencarian shortest path: 

 Rute terpendek (alternatif) dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A. Yani adalah Jl. 

MT Haryono – Jl. Soekarno Hatta (Selatan) – Jl. Cengkeh – Jl. Kalpataru – Jl. Kedawung – Jl. 

Letjend S. Parman – Jl. A. Yani  dengan total bobot 5121 , jarak 6950 meter, dan total DS 4,73. 

Sedangkan untuk rute utama dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A. Yani berdasarkan 

pedoman dari Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki total bobot 5180, jarak 6400 meter, 

dan total DS 5,22. Sehingga diperoleh persentase perubahan bobot antara rute utama dengan 

rute terpendek sebesar 
5180−5121

5180
= 1,1%, yang berarti jarak dan tingkat kemacetan melalui rute 

terpendek lebih efisien 1,1% dibandingkan rute utama yang telah ditentukan sebelumnya dan 

dapat menghindari kemacetan sebesar 
5,22−4,73

5,22
= 9,4%. 

 Rute terpendek (alternatif) dari Simpang Dinoyo menuju Simpang Gadang adalah Jl. 

Gajayana – Jl. Sumbersari – Jl. Veteran – Jl. Bandung – Jl. Ijen – Jl. Kawi – Jl. Arif Rahman 

Hakim – Jl. Merdeka Barat – Jl. Kauman – Jl. K.H Hasyim Asyari (Selatan) – Jl. Arif Margono 

– Jl. S. Supriadi – Jl. Satsui Tubun dengan total bobot 9351, jarak 12260 meter, dan total DS 

9,87. Sedangkan untuk rute utama dari Simpang Dinoyo menuju Simpang Gadang berdasarkan 

pedoman dari Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki total bobot 9856, jarak 11810 meter, 

dan total DS 10,07. Sehingga diperoleh persentase perubahan bobot antara rute utama dengan 

rute terpendek sebesar 
9856−9351

9856
= 5,1%, yang berarti jarak dan tingkat kemacetan melalui rute 

terpendek lebih efisien 5,1% dibandingkan rute utama yang telah ditentukan sebelumnya dan 

dapat menghindari kemacetan sebesar 
10,07−9,87

10,07
= 1,9%. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

 Kemacetan lalu lintas di Kota Malang dapat diselesaikan dengan maksimum flow dan 

shortest path. Maximum flow digunakan untuk mencari arus kendaraan maksimum dan shortest 

path digunakan untuk mencari rute alternatif.  

 Berdasarkan hasil penyelesaian maximum flow menggunakan algoritma Augmenting 

Path pada program Giden, diperoleh kapasitas maksimum jalan untuk arah Simpang A. Yani 

sebesar 3975 𝑠𝑚𝑝 dan 3283 𝑠𝑚𝑝 untuk arah Simpang Gadang. Sedangkan arus kendaraan 

maksimum untuk arah Simpang A. Yani sebesar 3808 𝑠𝑚𝑝 dan untuk arah Simpang Gadang 

sebesar 3152 𝑠𝑚𝑝. Meskipun arus kendaraan maksimum lebih kecil dari kapasitas maksimum 

jalannya, lintasan yang dihasilkan dari penyelesaian maximum flow tersebut melalui 17 ruas 

jalan memiliki DS > 0,8 yang berarti mengalami kemacetan.  

 Berdasarkan penyelesaian shortest path menggunakan algoritma Dijkstra pada program 

Giden, rute alternatif dari Simpang Dinoyo menuju Simpang A. Yani adalah dari Jl. MT. 

Haryono melalui Suhat (Jl.Cengkeh-Jl.Kedawung) kemudian masuk ke Jl. Letjend S.Parman, 

lalu masuk ke daerah Jl. A. Yani, dimana rute ini dapat menghindari kemacetan sebesar 9,4% 

dibandingkan rute utama. Rute alternatif dari Simpang Dinoyo menuju Simpang Gadang adalah 

dari Jl. Gajayana lalu ke arah Jl. Veteran kemudian ke daerah Ijen (Jl.Ijen-Jl.Kawi) selanjutnya 

menuju Alun-Alun Kota (Jl. Merdeka Barat-Jl. Kauman) lalu menuju daerah Sukun, dimana rute 
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ini dapat menghindari kemacetan sebesar 1,9% dibandingkan rute utama.  

Saran 

 Rute alternatif yang dihasilkan pada permasalahan shortest path dapat dijadikan sebagai 

salah satu referensi dalam pengalihan arus dan penentuan rambu penunjuk arah di jalan utama. 

Sedangkan ruas jalan yang terindikasi macet yang dihasilkan pada permasalahan maksimum 

flow, harus menjadi perhatian utama Dinas Perhubungan Kota Malang. Beberapa upaya yang 

disarankan adalah melakukan pelebaran jalan dan teknik contra flow. 
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Abstrak 

 
Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan utama yang sedang terjadi di 

kota-kota besar, termasuk Kota Malang. Dinas Perhubungan Kota Malang 

merupakan instansi yang berwenang dalam menangani permasalahan kemacetan 

tersebut. Untuk mengatasi kemacetan, solusi yang dilakukan harus 

mempertimbangkan arus kendaraan maksimum yang dapat melalui jalan. Solusi 

lainnya adalah melakukan pengalihan kendaraan ke rute alternatif dengan jarak dan 

tingkat kemacetan minimum. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, akan 

dicari arus maksimum kendaraan dengan maximum flow dan rute alternatif dengan 

shortest path untuk menghindari kemacetan di Kota Malang. 

Permasalahan maximum flow merupakan permasalahan mencari arus 

maksimum yang mengalir pada suatu network. Sedangkan shortest path merupakan 

permasalahan mencari rute antara dua titik dengan total bobot terkecil. Pada 

maximum flow dan shortest path, jaringan jalan direpresentasikan dalam suatu 

network dengan ruas jalan sebagai busur dan persimpangan sebagai titik. Pada 

maximum flow, bobot merepresentasikan kapasitas jalan dan arus kendaraan, 

sedangkan pada shortest path bobot merepresentasikan kombinasi jarak dan derajat 

kejenuhan jalan. Titik asal adalah Simpang A.Yani, sedangkan titik tujuannya adalah 

Tlogomas, Simpang Kacuk, dan Simpang Gribig. Algoritma yang digunakan pada 

maximum flow adalah algoritma Augmenting Path, sedangkan pada shortest path 

menggunakan algoritma Dijsktra.  

Hasil perhitungan maximum flow dengan program Giden untuk kapasitas 

jalan dari Simpang Ahmad Yani menuju Tlogomas, Simpang Kacuk, dan Simpang 

Gribig sebesar 1496, 6028, dan 3583 smp, sedangkan arus maksimum sebesar 1391, 

4018, dan 1916 smp. Arus maksimum lebih kecil dari kapasitas maksimum, tetapi 

lintasan yang dihasilkan melewati 17 jalan dengan derajat kejenuhan (DS) tinggi 

yang berarti macet. Sedangkan rute alternatif hasil perhitungan shortest path dengan 

program Giden dari Simpang Ahmad Yani menuju Tlogomas, Simpang Kacuk, dan 

Simpang Gribig dapat mengurangi kemacetan berturut-turut sebesar 7%, 0.3%, dan 

43% dibandingkan rute utama. Rute alternatif yang dihasilkan dapat dijadikan 

sebagai pedoman pengalihan arus dan rambu penunjuk arah. Sedangkan jalan 

dengan DS tinggi harus menjadi perhatian utama dalam penanganan kemacetan. 

Beberapa upaya yang disarankan adalah pelebaran jalan dan teknik contra flow. 

Kata kunci: kemacetan, arus kendaraan maksimum, maximum flow, rute alternatif, 

shortest path  

PENDAHULUAN 

Teori graph merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang modelnya sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan 

dengan penerapan teori graph adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan menyebabkan kerugian 

waktu serta memberikan dampak yang serius bagi penurunan kualitas lingkungan perkotaan dan 

tingkat kesehatan. Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, merupakan kota 

yang mengalami permasalahan kemacetan yang kompleks. Pada dasarnya, penyebab utama 
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kemacetan di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya yang tidak seimbang dengan peningkatan 

jumlah kendaraan bermotor. Kota Malang sebagai kota wisata mengundang banyak wisatawan, 

sehingga akan meningkatkan volume kendaraan terutama pada akhir pekan. Kemacetan di  Kota 

Malang pada awal weekend terjadi pada Jumat sore (pukul 16.00 – 18.00), yang merupakan 

puncak kemacetan bagi kendaraan yang ingin melakukan perjalanan dari arah Surabaya (arah 

utara) menuju arah Kota Batu (arah barat), Blitar dan Kepanjen (arah selatan), dan Malang 

Timur (arah timur). Kemacetan juga disebabkan oleh masyarakat yang cenderung melalui jalur 

tertentu saja untuk menuju sekolah, kampus, kantor, ataupun luar kota sehingga mengakibatkan 

penumpukan kendaraan di beberapa ruas jalan.  

Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai perangkat daerah dalam urusan perhubungan 

dan transportasi di Kota Malang sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi 

kemacetan, akan tetapi pengaturan lalu lintas yang selama ini dilakukan tidak 

mempertimbangkan besar arus kendaraan dan kapasitas jalan. Dengan mengetahui arus 

kendaraan berdasarkan kapasitas secara maksimum, arus kendaraan bisa dikendalikan sehingga 

kemacetan bisa diurai (Mumu et al, 2013). Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk 

menangani kemacetan adalah pengalihan kendaraan menuju jalur alternatif dengan jarak dan 

tingkat kemacetan yang minimum, sehingga pengendara dapat menghindari terjadinya 

kemacetan di ruas jalan tertentu tanpa membuat kemacetan yang baru. 

Penentuan arus kendaraan maksimum merupakan permasalahan maximum flow. 

Maximum flow dapat didefinisikan sebagai permasalahan dalam mencari suatu arus maksimum 

yang mengalir pada suatu network yang memiliki sebuah titik sumber dan sebuah titik tujuan 

(Abdullah and Kien Hua, 2017). Permasalahan transportasi untuk menentukan jalur alternatif 

merupakan permasalahan shortest path. Permasalahan shortest path adalah suatu persoalan 

mencari lintasan antara dua buah simpul pada graf berbobot yang memiliki gabungan nilai 

jumlah bobot pada sisi graf yang dilalui dengan jumlah yang paling minimum (Zhang et al., 

2017). Untuk mengatasi permasalahan kemacetan, bobot sisi pada shortest path dapat 

dinyatakan sebagai kombinasi antara derajat kejenuhan jalan dan jarak. Kombinasi ini akan 

menghasilkan rute dengan tingkat kemacetan dan jarak minimum, tidak hanya rute dengan jarak 

terpendek saja atau tingkat kemacetan terendah saja (Hua and Abdullah, 2017). 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 

lalu lintas dengan penerapan teori graph antara lain,  “The Application of the Shortest Path and 

Maximum Flow with Bottleneck in Traffic Flow of Kota Kinabalu” (Abdullah and Kien Hua, 

2017), “Least Congested and Shortest Distance Path in Kota Kinabalu Traffic Network, Sabah, 

Malaysia” (Hua and Abdullah, 2017), dan “Pemilihan Rute Terbaik Menggunakan Algoritma 

Djikstra Untuk Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas di Purwokerto” (Rifanti, 2017). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini penulis akan menyelesaikan 

permasalahan kemacetan lalu lintas menggunakan penerapan teori graph, yaitu maximum flow 

dan shortest path dengan program Giden. Algoritma yang digunakan pada maximum flow 

adalah algoritma Augmenting Path, sedangkan pada shortest path menggunakan algoritma 

Dijsktra. Titik awal yang dipilih adalah Simpang Ahmad Yani, sedangkan titik tujuan meliputi 3 

kasus, yaitu Tlogomas, Simpang Kacuk, dan Simpang Gribig. Titik awal dan titik tujuan 

tersebut dipilih karena merupakan titik rawan kemacetan di Kota Malang.  

METODE 

Penelitian ini dimulai dengan menemukan masalah dan merumuskan masalah. 

Permasalahan yang diambil adalah permasalahan kemacetan lalu lintas di Kota Malang, 

terutama pada awal weekend yaitu pada Jumat sore (pukul 15.00 – 18.00). Waktu tersebut 

dipilih karena merupakan puncak kemacetan bagi kendaraan yang ingin melakukan perjalanan 

dari arah Surabaya menuju arah Kota Batu, Kepanjen, dan Malang Timur. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data ruas jalan utama Kota Malang   c. Data arus kendaraaan  

b. Data kapasitas jalan    d. Data panjang ruas jalan. 
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Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan dokumentasi. Data ruas 

jalan utama dan data kapasitas jalan diperoleh melalui dokumen Hasil Analisis Dinas 

Perhubungan Tahun 2015, sedangkan untuk ruas jalan yang mengalami pelebaran pada tahun 

2015 – 2019 data kapasitas disesuaikan berdasarkan perhitungan Dinas Perhubungan tahun 

2019. Data arus kendaraan diperoleh berdasarkan observasi secara langsung di lapangan. 

Observasi dilakukan dengan perhitungan arus kendaraan secara langsung di lapangan pada awal 

weekend, yaitu Jumat sore (pukul 15.00 – 18.00). Selain melakukan pengamatan di lapangan, 

perhitungan juga dilakukan melalui ruang Area Traffic Control System (ATCS) yang terkoneksi 

dengan beberapa persimpangan jalan di Kota Malang melalui kamera CCTV. Perhitungan arus 

dilakukan selama 15 menit sesuai dengan jenis kendaraan, kemudian dikalikan 4 untuk 

memperoleh banyak kendaraan per jamnya, selanjutnya dikalikan ekuivalensi mobil penumpang 

(emp) masing-masing sehingga diperoleh arus kendaraan dalam satuan mobil penumpang per 

jam (smp). Sedangkan untuk data panjang ruas jalan diperoleh melalui google maps.  

 Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan 

pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan perhitungan arus 

kendaraan dan kapasitas jalan maksimum dengan algoritma augmenting path menggunakan 

program Giden. Berikut langkah algoritma augmenting path (Ramadhan and Darmaji, 2013) : 

1. Tentukan suatu lintasan penambah 

2. Tentukan nilai minimum kapasitas semua sisinya, dinotasikan dengan ∆  

3. Jika telah ditentukan, operasikan ∆ dengan kapasitas sisi lintasan penambah tersebut : 

𝐶𝑖𝑗
∗ = 𝐶𝑖𝑗 − ∆   dan   𝐶𝑗𝑖

∗ = 𝐶𝑗𝑖 + ∆ 

dengan :  

𝐶𝑖𝑗 = kapasitas sisi 𝑖𝑗 sebelum iterasi n   𝐶𝑗𝑖 = kapasitas sisi 𝑗𝑖 sebelum iterasi n  

𝐶𝑖𝑗
∗  = kapasitas sisi 𝑖𝑗 setelah iterasi n   𝐶𝑗𝑖

∗  = kapasitas sisi 𝑗𝑖 setelah iterasi n  

Ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 3 sampai tidak ada lintasan penambah yang lain, 

hitung aliran dari jaringan berarah asli, yakni : 

𝐹𝑖𝑗 =  𝐶𝑖𝑗 − 𝐶𝑖𝑗
∗  

dengan : 

𝐹𝑖𝑗 = aliran (flow) sisi (𝑖, 𝑗) pada jaringan berarah asli 

𝐶𝑖𝑗
  = kapasitas sisi 𝑖𝑗 pada jaringan berarah asli 

𝐶𝑖𝑗
∗  = kapasitas sisi 𝑖𝑗 pada jaringan berarah residual 

Setelah dicari arus dan kapasitas maksimum, langkah selanjutnya adalah pencarian rute 

alternatif dengan algoritma dijkstra menggunakan program Giden. Berikut langkah algoritma 

dijsktra (Deng et al., 2012): 

1. Pilih titik awal. Beri label 0 pada titik awal dan tak hingga (∞) terhadap titik lainnya. 

2. Atur semua titik selain titik awal sebagai “Titik belum terpilih” 

3. Dari titik awal, pilih titik adjacent yang mempunyai bobot terkecil. Tandai titik tersebut 

sebagai titik terpilih dan titik awal selanjutnya. 

4. Beri label titik terpilih dengan label bobot permanen dan perbarui titik yang adjacent  

5. Tentukan titik belum terpilih yang adjacent dengan titik terpilih dan mempunyai total bobot 

terkecil, tentukan sebagai titik awal dan titik terpilih selanjutnya. 

6. Apakah titik yang terpilih merupakan titik tujuan? Jika ya, maka kumpulan titik terpilih 

merupakan rangkaian yang menunjukkan lintasan terpendek.  

Begitu seterusnya sampai semua titik telah terpilih 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari arus kendaraan dan kapasitas jalan maksimum 

di Kota Malang dengan maximum flow, kemudian akan mencari rute alternatifnya dengan 

shortest path. Berdasarkan data ruas jalan utama Kota Malang, diperoleh model network seperti 

Gambar 1, di mana persimpangan dimisalkan sebagai titik dan ruas jalan utama dimisalkan 

sebagai sisi berarah. Pada kasus ini, titik sumber (source) yang dipilih adalah Simpang Ahmad 
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Yani (A), sedangkan titik tujuan (sink) meliputi tiga kasus yaitu Tlogomas (R), Simpang Kacuk 

(TT), dan Simpang Ki Ageng Gribig (Y). 

 
Gambar 1. Model Network 

 

Berikut merupakan ruas jalan dan pelabelan dari network pada Gambar 1: 

Tabel 1. Pelabelan Network 
Sisi Nama Jalan Sisi Nama Jalan Sisi Nama Jalan 

A-B  Jl. Raden Intan C-S  Jl. S P Sudarmo LL-KK  Jl. Kawi 

B-C 
 Jl. Panji Suroso 

S-T 
 Jl. Sulfat 

S-AA  Jl. Tumenggung 

Suryo 

C-D 
 Jl. L.Adi Sucipto 

T-U 
 Jl. Wisnuwardhana 

AA-BB  Jl. Panglima 

Sudirman (Utara) 

A-D 
 Jl. Ahmad Yani 

U-V 
 Jl. Gribig (Utara) 

BB-CC  Jl. Panglima 

Sudirman (Selatan) 

D-E  Jl. Borobudur V-FF  Jl. Gribig (Sel) CC-DD  Jl. Gatot Subroto 

E-F 
 Jl. Soekarno Hatta U 

W-V 
 Jl. Danau Toba 

DD-

OO 
 Jl. Martadinata 

F-G  Jl. Soekarno Hatta S T-W  Jl. Danau Kerinci OO-RR  Jl. Kol. Sugiono 

G-H  Jl. M. Panjaitan B X-W  Jl. Ranugrati BB-Y  Jl. Urip Sumoharjo 

H-L  Jl. M. Panjaitan T Y-X  Jl. M.Wiyono FF-PP  Jl. M. Sungkono 

I-J 
 Jl. Kedawung 

D-I 
 Jl. L.S.Parman 

PP-QQ  Jl. Gadang- 

Bumiayu(Timur) 

J-K 
 Jl. Kalpataru 

I-Z 
 Jl. Letjend Sutoyo 

QQ-RR  Jl. Gadang-Bumiayu 

(Barat) 

K-F  Jl. Cengkeh AA-Z  Jl. WR. Supratman JJ-MM  Jl. K.H Hasyim S 

H-M 
 Jl. Bogor 

Z-GG 
 Jl.J.A Suprapto 

MM-

NN 
 Jl. Ade Irma S. 

L-M 
 Jl. Bandung 

GG-

HH 
 Jl. Basuki Rahmat 

NN-

DD 
 Jl. Pasar Besar 

M-N  Jl. Veteran L-GG  Jl. Brigjen Slamet R. EE-DD  Jl. Zainal Zacse 

N-O  Jl. Sumbersari HH-II  Jl. Merdeka Barat FF-EE  Jl. Muharto 

O-P 
 Jl. Gajayana 

II-JJ 
 Jl. Kauman 

MM-

SS 
 Jl. Arif Margono 

G-P  Jl. MT. Haryono T JJ-KK  Jl. K.H Hasyim U SS-TT  Jl. S. Supriadi 

P-Q 
 Jl. MT. Haryono B 

KK-

HH 
 Jl. Arif Rahman Hakim 

RR-TT 
 Jl. Satsui Tubun 

Q-R  Jl. Tlogomas L-LL  Jl. Ijen   

Dari model network dan data kapasitas tiap ruas jalan, akan dicari kapasitas maksimum 

jalan dengan algoritma augmenting path menggunakan program Giden. Kapasitas tiap jalan 
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akan menjadi kapasitas sisi pada model network seperti pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Model Network Kapasitas Jalan 

 

Berikut merupakan hasil pencarian  kapasitas maksimum jalan dengan algoritma augmenting 

path menggunakan program Giden: 

 

Kapasitas Jalan Maksimum dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Kacuk 

 
Gambar 3. Kapasitas Maksimum menuju Simpang Kacuk 

Iterasi 1 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐵 − 𝐶 − 𝑆 − 𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 − 𝐶𝐶 − 𝐷𝐷 −
𝑂𝑂 − 𝑅𝑅 − 𝑇𝑇 dengan flow sebesar 2976. 

Iterasi 2 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐷 − 𝐼 − 𝑍 − 𝐺𝐺 − 𝐻𝐻 − 𝐼𝐼 − 𝐽𝐽 −
𝑀𝑀 − 𝑆𝑆 − 𝑇𝑇  dengan flow sebesar 2445. 

Iterasi 3 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐵 − 𝐶 − 𝑆 − 𝑇 − 𝑈 − 𝑉 − 𝐹𝐹 − 𝑃𝑃 −
𝑄𝑄 − 𝑅𝑅 − 𝑇𝑇  dengan flow sebesar 607. 

Berdasarkan 3 iterasi tersebut, diperoleh kapasitas jalan maksimum dari Simpang Ahmad Yani 

menuju Simpang Kacuk sebesar 6028 𝑠𝑚𝑝. 
 

Kapasitas Jalan Maksimum dari Simpang Ahmad Yani menuju Tlogomas 

Iterasi 1 : Lintasan penambah yang terpilih adalah A-D-E-F-G-P-Q-R dengan flow 1496. 
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Berdasarkan 1 iterasi tersebut, diperoleh kapasitas jalan maksimum dari Simpang Ahmad Yani 

menuju Simpang Tlogomas sebesar 1496 𝑠𝑚𝑝. 

Kapasitas Jalan Maksimum dari Simpang Ahmad Yani menuju Tlogomas 

Iterasi 1 : Lintasan penambah yang terpilih adalah A-B-C-S-T-U-V dengan flow sebesar 2342. 

Iterasi 2 : Lintasan penambah yang terpilih adalah A-B-C-S-T-W-V dengan flow sebesar 1241. 

Berdasarkan 2 iterasi tersebut, diperoleh kapasitas jalan maksimum dari Simpang 

Ahmad Yani menuju Simpang Ki Ageng Gribig sebesar 3583 𝑠𝑚𝑝. 

 
Setelah dicari kapasitas jalan maksimum, selanjutnya akan dicari arus kendaraan 

maksimum. Arus kendaraan tiap jalan akan menjadi kapasitas sisi network seperti Gambar 4. 

 
Gambar 4. Model Network Arus Kendaraan 

Berikut merupakan hasil pencarian  arus kendaraan maksimum dengan algoritma augmenting 

path menggunakan program Giden:  

Arus Kendaraan Maksimum dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Kacuk 

 
Gambar 5. Arus Maksimum menuju Kacuk 

Iterasi 1 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐵 − 𝐶 − 𝑆 − 𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 − 𝐶𝐶 − 𝐷𝐷 −
𝑂𝑂 − 𝑅𝑅 − 𝑇𝑇 dengan flow sebesar 1527 

Iterasi 2 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐷 − 𝐼 − 𝑍 − 𝐺𝐺 − 𝐻𝐻 − 𝐼𝐼 − 𝐽𝐽 −
𝑀𝑀 − 𝑆𝑆 − 𝑇𝑇  dengan flow sebesar 1886 

Iterasi 3 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐵 − 𝐶 − 𝑆 − 𝑇 − 𝑈 − 𝑉 − 𝐹𝐹 − 𝑃𝑃 −
𝑄𝑄 − 𝑅𝑅 − 𝑇𝑇  dengan flow sebesar 319 
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Iterasi 4 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐷 − 𝐸 − 𝐹 − 𝐺 − 𝐻 − 𝐿 − 𝐿𝐿 − 𝐾𝐾 −
𝐻𝐻 − 𝐼𝐼 − 𝐽𝐽 − 𝑀𝑀 − 𝑆𝑆 − 𝑇𝑇  dengan flow sebesar 216 

Berdasarkan 4 iterasi tersebut, diperoleh arus kendaraaan maksimum dari Simpang A. Yani 

menuju Simpang Kacuk sebesar 4018 𝑠𝑚𝑝. 

 

Arus Kendaraan Maksimum dari Simpang Ahmad Yani menuju Tlogomas 

Iterasi 1 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐷 − 𝐸 − 𝐹 − 𝐺 − 𝑃 − 𝑄 − 𝑅 dengan 

flow sebesar 1391 

Berdasarkan 1 iterasi tersebut, diperoleh arus kendaraaan maksimum dari Simpang Ahmad Yani 

menuju Tlogomas sebesar 1391 𝑠𝑚𝑝. 

 

Arus Kendaraan Maksimum dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Gribig 

Iterasi 1 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐵 − 𝐶 − 𝑆 − 𝑇 − 𝑈 − 𝑉  dengan flow 

sebesar 1121 

Iterasi 2 : Lintasan penambah yang terpilih adalah 𝐴 − 𝐵 − 𝐶 − 𝑆 − 𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 − 𝑌 − 𝑋 − 𝑊 −
𝑉 dengan flow sebesar 795 

Berdasarkan 2 iterasi tersebut, diperoleh arus kendaraaan maksimum dari Simpang A. Yani 

menuju Simpang Gribig sebesar 1916 𝑠𝑚𝑝. 

  

 Setelah dicari kapasitas jalan dan arus kendaraan maksimum, langkah selanjutnya adalah 

mencari rute terpendek dengan algoritma dijsktra menggunakan program Giden. Bobot yang 

akan digunakan pada network adalah nilai jarak dan tingkat kemacetan dengan rumus sebagai 

berikut (Hua and Abdullah, 2017) : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 & 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑛 = 𝐷 ×  𝐷𝑆. 

Dimana 𝐷 menyatakan panjang jalan atau jarak antar simpang dan 𝐷𝑆 menyatakan derajat 

kejenuhan jalan. Sedangkan derajat kejenuhan jalan (𝐷𝑆) diperoleh berdasarkan rumus: 

𝐷𝑆 =
𝑄

𝐶
 

Di mana 𝑄 menyatakan arus  total kendaraan, dan 𝐶 menyatakan kapasitas jalan. 

Sehingga diperoleh model network seperti pada Gambar 6, di mana bobotnya menyatakan nilai 

jarak dan tingkat kemacetan. 

 
Gambar 6. Model Network Shortest Path 

 

Berikut merupakan hasil pencarian rute terpendek dengan algoritma dijsktra menggunakan 

program Giden : 
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Gambar 7. Hasil Pencarian Shortest Path 

 Rute terpendek dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Tlogomas adalah 𝐴 − 𝐷 − 𝐼 −
𝐽 − 𝐾 − 𝐹 − 𝐺 − 𝑃 − 𝑄 − 𝑅   dengan total bobot 7749.  

 Rute terpendek dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang 3 Kacuk adalah 𝐴 − 𝐷 − 𝐼 −
𝑍 − 𝐺𝐺 − 𝐻𝐻 − 𝐼𝐼 − 𝐽𝐽 − 𝑀𝑀 − 𝑆𝑆 − 𝑇𝑇  dengan total bobot 10384.  

 Rute terpendek dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Ki Ageng Gribig adalah 𝐴 −
𝐵 − 𝐶 − 𝑆 − 𝑇 − 𝑊 − 𝑉 dengan total bobot 5079. 

Berdasarkan pencarian kapasitas jalan dan arus kendaraan maksimum menggunakan 

algoritma Augmenting Path dengan program Giden, diperoleh analisis hasil sebagai berikut : 

Kapasitas jalan maksimum Simpang Ahmad Yani menuju Tlogomas sebesar 1496  satuan 

mobil penumpang (smp),  artinya kendaraan maksimum yang dapat dialirkan dari Simpang A. 

Yani menuju Tlogomas sebanyak 1496 kendaraan per jam. Sedangkan arus kendaraan 

maksimum sebesar 1391 smp , yang berarti arus kendaraan yang bergerak dari Simpang A. Yani 

menuju Tlogomas sebanyak 1391 kendaraan per jam. Berdasarkan perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa arus kendaraan maksimum dari Simpang A. Yani menuju Tlogomas lebih 

kecil dari kapasitas maksimum jalan, sehingga jalan tersebut masih mampu menampung arus 

kendaraan yang mengalir. Akan tetapi, pada pencarian kapasitas maksimum dihasilkan 1 

lintasan (iterasi) dimana terdapat 4 ruas jalan dengan derajat kejenuhan (DS) tinggi ( > 0,8) 

yang berarti macet, yaitu Jl. A. Yani, Jl. Soekarno-Hatta, Jl. MT Haryono, dan Jl. Tlogomas. 

Kapasitas jalan maksimum Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Kacuk sebesar 6028 

smp, sedangkan arus kendaraan maksimum sebesar 4018 smp. Berdasarkan perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa arus kendaraan maksimum lebih kecil dari kapasitas maksimum jalan, 

sehingga dikatakan jalan tersebut masih mampu menampung arus kendaraan yang mengalir. 

Akan tetapi, pada pencarian kapasitas jalan maksimum dihasilkan 3 lintasan (iterasi) dimana 

terdapat 14 ruas jalan dengan derajat kejenuhan tinggi yang berarti macet. 

Kapasitas jalan maksimum Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Gribig sebesar 

3583 smp, sedangkan arus kendaraan maksimum sebesar 1916 smp. Berdasarkan perhitungan 

tersebut menunjukkan bahwa arus kendaraan maksimum dari Simpang Ahmad Yani menuju 

Simpang Gribig lebih kecil dari kapasitas maksimum jalan, sehingga dikatakan jalan tersebut 

masih mampu menampung arus kendaraan yang mengalir. Akan tetapi, pada pencarian kapasitas 

maksimum dihasilkan 2 lintasan dimana terdapat 3 ruas jalan dengan derajat kejenuhan tinggi 

yang berarti macet, yaitu Jl. P. Suroso, Jl. Gribig dan Jl. S. Priyo Sudarmo. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa arus kendaraan maksimum dari 

Simpang A. Yani menuju Tlogomas, Simpang Kacuk, dan Simpang Gribig lebih kecil dari 

kapasitas jalan maksimumnya, sehingga dikatakan bahwa jalan utama masih mampu 

menampung arus kendaraan yang mengalir. Akan tetapi, lintasan-lintasan yang dihasilkan dari 

penyelesaian maximum flow melalui 17 ruas jalan dengan derajat kejenuhan (DS) tinggi ( >0,8) 
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yang berarti mengalami kemacetan. Ruas jalan tersebut antara lain, Jl. A. Yani, Jl. Soekarno-

Hatta, Jl. Tlogomas, Jl. MT Haryono, Jl. Panji Suroso, Jl. S. Priyo Sudarmo, Jl. Gatot Subroto, 

Jl.Martadinata, Jl. Gribig, Jl. Arif Margono, Jl. Kol. Sugiono, Jl. Satsuit Tubun, Jl. LS.Parman, 

Jl. L.Sutoyo, Jl. JA Suprapto, Jl. Supriadi, dan Jl.M. Sungkono. Ruas jalan tersebut lebih banyak 

dibandingkan dengan ruas jalan rawan kemacetan berdasarkan data Dinas Perhubungan. 

Sehingga ruas jalan tersebut harus menjadi perhatian utama Dinas Perhubungan Kota Malang 

dalam penanganan kemacetan. Salah satu solusi yang disarankan adalah menggunakan teknik 

contra flow pada ruas jalan, dimana sebagian lajur jalan arah berlawanan digunakan, dengan 

asumsi arus pada saat jam puncak tidak sama untuk kedua arah. 

Berdasarkan penerapan shortest path menggunakan algoritma dijsktra dengan program 

Giden, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Rute alternatif dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Tlogomas adalah Jl. Ahmad 

Yani – Jl. Letjend S.Parman – Jl. Kedawung – Jl. Kalpataru – Jl. Cengkeh – Jl. Soekarno Hatta 

(Selatan) – Jl. MT Haryono (Timur) – Jl. MT Haryono (Barat) – Jl. Tlogomas  dengan total 

bobot 7749 , jarak 9950 meter, dan total DS 6,47. Sedangkan rute utama dari Simpang Ahmad 

Yani menuju Tlogomas berdasarkan pedoman dari Dinas Perhubungan Kota Malang 

mempunyai total bobot 7808, jarak 9400 meter, dan total DS 6,96. Sehingga rute alternatif 

yang dihasilkan melalui algoritma Djikstra pada Giden dapat mengurangi bobot sebesar 
7808−7749

7808
= 0,7%, yang berarti jarak dan tingkat kemacetan melalui rute alternatif lebih efisien 

0,7% dibandingkan rute utama. Melalui rute ini dapat menghindari kemacetan sebesar 
6,96−6,47

6,96
= 7%  dibandingkan rute utama. 

Rute alternatif dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang 3 Kacuk yang dihasilkan dari 

program Giden adalah Jl. Ahmad Yani – Jl. L.S.Parman – Jl. L. Sutoyo – Jl. JA Suprapto – Jl. 

Basuki Rahmat – Jl. Merdeka Barat – Jl. Kauman – Jl. Hasyim Asyari (Selatan) – Jl. Arif 

Margono – Jl. S.Supriadi dengan total bobot 10384, jarak 11510 meter, dan total DS 8,33. 

Sedangkan rute utama mempunyai total bobot 11708, jarak 12070 meter, dan total DS 8,59. 

Sehingga rute alternatif yang dihasilkan dapat mengurangi bobot sebesar 
11708−10384

11708
= 11%, 

yang berarti jarak dan tingkat kemacetan melalui rute alternatif lebih efisien 11% dibandingkan 

rute utama. Selisih jaraknya sebesar 560 meter dan melalui rute ini dapat menghindari 

kemacetan sebesar 
8,59−8,33

8,59
= 0,3% dibandingkan melalui rute utama. 

Rute alternatif dari Simpang Ahmad Yani menuju Simpang Ki Ageng Gribig adalah Jl. 

Raden Intan – Jl. Panji Suroso – Jl. Sunandar Priyo Sudarmo – Jl. Sulfat – Jl. Danau Kerinci – 

Jl. Danau Toba dengan total bobot 5079, jarak 8420 meter, dan total DS 3,64. Sedangkan rute 

utama mempunyai total bobot 6452, jarak 8720 meter, dan total DS 6,45. Sehingga rute 

alternatif yang dihasilkan dapat mengurangi bobot sebesar 
6452−5079

6452
= 20%, yang berarti jarak 

dan tingkat kemacetan melalui rute alternatif lebih efisien 20% dibandingkan rute utama. Rute 

ini juga dapat menghindari kemacetan sebesar 
6,45−3,64

6,45
= 43% dibandingkan rute utama. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Permasalahan kemacetan lalu lintas di Kota Malang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan penerapan teori graph, yaitu maximum flow dan shortest path. Maximum flow 

digunakan untuk memperhitungkan arus kendaraan maksimum, sedangkan shortest path untuk 

mencari rute alternatif dengan mempertimbangkan jarak dan tingkat kemacetan jalan. Pada 

permasalahan ini, jaringan jalan direpresentasikan dalam suatu network dengan persimpangan 

dimisalkan sebagai titik dan ruas jalan sebagai sisi berarah. 

Berdasarkan hasil penerapan maximum flow dengan algoritma augmenting path pada 

Giden, diperoleh kapasitas jalan maksimum dari Simpang A. Yani menuju Tlogomas, Simpang 
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Kacuk, dan Simpang Gribig berturut-turut sebesar 1496 satuan mobil penumpang (𝑠𝑚𝑝), 6028 

𝑠𝑚𝑝, dan 3583 𝑠𝑚𝑝. Sedangkan arus kendaraan maksimum dari Simpang Ahmad Yani menuju 

Tlogomas, Simpang Kacuk, dan Simpang Gribig berturut-turut sebesar 1391 𝑠𝑚𝑝, 4018 𝑠𝑚𝑝, 

dan 1916 𝑠𝑚𝑝. Walaupun arus kendaraan maksimum lebih kecil dari kapasitas jalan 

maksimumnya, lintasan yang dihasilkan dari maximum flow melalui 17 ruas dengan derajat 

kejenuhan (DS) tinggi (>0,8) yang berarti mengalami kemacetan 

Berdasarkan hasil penerapan shortest path dengan algoritma dijsktra pada program 

Giden, rute alternatif dari Simpang Ahmad Yani menuju Tlogomas adalah dari Jl. Ahmad Yani 

melalui Suhat (Jl.Cengkeh-Jl.Kedawung) kemudian daerah Dinoyo, dimana rute ini dapat 

menghindari kemacetan sebesar 7% dibandingkan rute utama. Rute alternatif dari Simpang A. 

Yani menuju Simpang  Kacuk adalah dari Jl. Ahmad Yani menuju wilayah Alun-Alun Kota (Jl. 

Merdeka Barat–Jl. Kauman) kemudian melalui daerah Sukun, dimana rute ini dapat 

menghindari kemacetan sebesar 0,3% dibandingkan rute utama. Rute alternatif dari Simpang A. 

Yani menuju Simpang Gribig adalah dari Jl. Raden Intan melalui daerah Sulfat kemudian 

menuju Jl. Danau Toba, dimana rute ini dapat menghindari kemacetan sebesar 43% 

dibandingkan rute utama. 

Saran 

Rute alternatif yang dihasilkan dari penyelesaian shortest path dapat dijadikan sebagai 

salah satu pedoman dalam pengalihan arus lalu lintas dan penentuan rambu penunjuk arah di 

jalan utama. Ruas jalan dengan derajat kejenuhan tinggi yang berarti macet yang dihasilkan dari 

penyelesaian maximum flow, harus menjadi perhatian utama Dinas Perhubungan dalam 

penanganan kemacetan. Beberapa upaya yang disarankan adalah melakukan pelebaran jalan dan 

teknik contra flow pada ruas jalan. 
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Abstrak 

 
Semen Indonesia Distributor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

distribusi bahan bangunan dan material. Perusahaan memiliki 7 kendaraan yang 

memiliki tujuan pelanggan berbeda. Dalam proses pendistribusian semen, ditemukan 

beberapa kendala diantaranya kendala jarak, kapasitas kendaraan, waktu pelayanan 

pelanggan, dan jumlah permintaan pelanggan. Selain itu, para driver juga belum 

memiliki rute yang sistematis sehingga proses pengantaran semen ke pelanggan kurang 

optimal. Permasalahan pencarian rute minimum dengan kendala jarak, kapasitas 

maksimum kendaraan, waktu pelayanan pelanggan, dan jumlah permintaan pelanggan 

dapat diselesaikan dengan salah satu varian VRP yaitu MTVRP (Multiple Trip Vehicle 

Routing Problem). 

Penelitian dimulai dengan menemukan masalah dan merumuskan masalah. 

Setelah menemukan dan merumuskan masalah, dilakukan pencarian data-data yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Pengumpulan data dimulai dengan 

mencari alamat pelanggan, pelanggan yang berada di wilayah yang sama dijadikan satu 

himpunan. Kemudian jarak antar himpunan pelanggan dicari menggunakan google 

maps. Pengoptimalan rute dilakukan dengan menggunakan alat bantu TSP-VRP. Data 

yang diinputkan dalam program aplikasi diolah menggunakan algoritma Sequential 

Insertion. Hasil dari pengolahan menggunakan algoritma Sequential Insertion pada 

aplikasi TSP- VRP berupa rute minimum untuk setiap kendaraan berdasar kendala jarak, 

kapasitas maksimum kendaraan, waktu pelayanan pelanggan, dan jumlah permintaan 

pelanggan. 

 Berdasarkan penghitungan diperoleh 7 rute untuk 7 kendaraan. Kendaraan 

pertama melewati rute 1 dengan total waktu 7.79 jam. Kendaraan 2 menempuh rute 2 

dengan total waktu 4.24 jam. Kendaraan 3 menempuh rute 3 dengan total waktu 4.23 

jam. Kendaraan 4 menempuh rute 4 dengan total waktu 7.93 jam. Kendaraan 5 

menempuh rute 5 dengan total waktu 6.91 jam. Kendaraan 6 menempuh rute 6 dengan 

total waktu 7.77 jam. Terakhir yaitu kendaraan 7 menempuh rute 7 dengan total waktu 

7.16 jam. Selain digunakan untuk distribusi semen, Multiple Trip Vehicle Routing 

Problem (MTVRP) juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan distribusi 

di bidang lain dengan kendala yang sama. 

Kata kunci: MTVRP, algoritma Sequential Insertion, distribusi semen 

 
PENDAHULUAN 

Teori Graph merupakan salah satu cabang ilmu Matematika yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Penerapan teori graph di kehidupan sehari-hari yaitu dengan memahami dan 

menganalisis permasalahan yang terjadi, memodelkan permasalahan tersebut dengan graph yang 

sesuai, kemudian mencari selesaian yang tepat. Salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari yang dapat diselesaikan dengan Teori Graph adalah masalah pendistribusian produk. Semen 
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Indonesia Distributor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan 

dan material. Perusahaan memiliki 7 kendaraan yang memiliki tujuan pelanggan berbeda. Dalam 

proses pendistribusian semen, ditemukan beberapa kendala diantaranya kendala jarak, kapasitas 

kendaraan, waktu pelayanan pelanggan, dan jumlah permintaan pelanggan. 
Salah satu penerapan dari Teori Graph dalam pendistribusian produk adalah multiple trip 

vehicle routing problem (MTVRP). Multiple trip vehicle routing problem (MTVRP) merupakan 

perluasan vehicle routing problem (VRP) dengan penambahan kendala berupa multiple trip dan 

waktu pelayanan pelanggan, sehingga satu kendaraan dapat memiliki lebih dari satu rute perjalanan 

dalam suatu perencanaan. Tujuan dari MTVRP adalah untuk menemukan rute minimum yang 

berawal dan berakhir pada depot yang sama dengan tidak melanggar kendala. Kendala-kendala 

yaitu berupa jarak antar pelanggan, jumlah pesanan pelanggan, waktu pelayanan pelanggan baik 

berupa waktu operasi kendaraan dan waktu pelayanan barang untuk satu item (proses menurunkan 1 

barang dari kendaraan), serta kapasitas maksimal kendaraan.  

Terdapat beberapa algoritma dan metode untuk menyelesaikan multiple trip vehicle routing 

problem (MTVRP). Algoritma dan metode tersebut diantaranya metode Large Neighborhood 

Search (François et al., 2016), algoritma memetic (Cattaruzza et al., 2014), dan algoritma sequential 

insertion yang digunakan oleh (Yunita & Wahyuningsih, 2013). Prinsip dasar dari Algoritma 

sequential insertion adalah mencoba menyisipkan pelanggan di antara semua busur (sisi) yang ada 

pada rute saat ini (Rupiah dkk, 2017). Busur ini didefinisikan sebagai sisi yang menghubungkan 

secara langsung satu lokasi dengan satu lokasi yang lain. Berdasarkan uraian di atas, akan dicari 

rute minimum menggunakan multiple trip vehicle routing problem di gudang Semen Indonesia 

Distributor Kabupaten Tulungagung dengan algoritma sequential insertion yang ada pada aplikasi 

TSP-VRP.  

 

 

METODE 

 

 Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses menemukan dan 

merumuskan permasalahan. Permasalahan yang ditemukan dalam proses pendistribusian di gudang 

Semen Indonesia Distributor adalah jumlah kendaraan yang jumlahnya tidak sebanding dengan 

jumlah  pelanggan yang akan dikunjungi dan banyaknya pesanan juga rata-rata hampir mendekati 

kapasitas  maksimum kendaraan. Sehingga, dalam satu hari satu kendaraan digunakan untuk 

beberapa kali proses pengiriman dengan rute yang berbeda. Setelah menemukan permasalahan dan 

merumuskan masalah, kemudian dilakukan pencarian data-data yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan 

dokumentasi. Berikut adalah data yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Data kelompok pelanggan berdasarkan wilayah. 

b. Data jarak antar kelompok pelanggan. 

c. Data jumlah pesanan pelanggan. 

d. Data jumlah kendaraan. 

e. Data waktu pelayanan yang digunakan untuk menurunkan satu item barang. 

Data kelompok pelanggan berdasarkan wilayah diperoleh dengan bantuan pihak CRO yang setiap 

hari bertugas mengunjungi pelanggan. Data jarak antar pelanggan diperoleh menggunakan aplikasi 

google maps. Data waktu pelayanan diperoleh melalui wawancara pihak pekerja kuli. Data pesanan 

pelanggan diperoleh dari melihat data ritase yang tertera di gudang. Sedangkan data jumlah 

kendaraan diperoleh melalui observasi langsung.  

 Setelah semua data diperoleh, dilakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data 

dan menyelesaikan masalah.  Penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan algoritma 

sequential insertion pada aplikasi TSP-VRP. Hasil yang diperoleh dari pengolahan menggunakan 
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aplikasi TSP-VRP berupa rute minimum untuk setiap kendaraan. Berikut formulasi multiple trip 

vehicle routing problem (MTVRP) dan algoritma sequential insertion: 

 Multiple Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP) 

Multiple Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP) merupakan salah satu varian VRP 

dengan tambahan kendala berupa kapasitas dan batasan waktu, selain itu untuk satu kendaraan 

dapat melayani lebih dari satu rute (Wahyuningsih& Darmawan, 2014).  Tujuan dari MTVRP 

adalah menentukan rute minimum yang berawal dan berakhir pada depot yang sama, setiap 

pelanggan dikunjungi tepat satu kali dengan memperhatikan batasan waktu kerja kendaraan .  

Berikut formulasi MTVRP (Bahar, 2003) : 

(1) min ∑ ∑ 𝐶𝑟
𝑘𝑥𝑟

𝑘
𝑟∈𝑅𝑘𝑘∈𝐾         

(2) ∑ ∑ 𝐴𝑟𝑖
𝑘 𝑥𝑟

𝑘 ≥ 1                             ∀𝑖 ∈ 𝑁𝑟∈𝑅𝑘𝑘∈𝐾      

(3) ∑ 𝑦𝑖𝑘 = 1                                               ∀𝑖 ∈ 𝑉{0}𝐾
𝑘=1     

(4) ∑ 𝑦0𝑘 = 𝐾                                           𝐾
𝑘=1       

(5) ∑ 𝑑𝑖𝑦𝑖𝑘 ≤ 𝐶𝑘                                           ∀𝑘 = 1,2,3, … , 𝐾𝑖∈𝑉    

(6) ∑ 𝑇𝑟
𝑘𝑥𝑟

𝑘 ≤ 𝑇𝑀𝐴𝑋                                    ∀𝑘 ∈ 𝐾𝑟∈𝑅𝑘     

(7) ∑ 𝑥𝑟
𝑘 ≥ 1                                                         ∀𝑘 ∈ 𝐾    

(8) 𝑥𝑟
𝑘 ∈ {0,1}                                                       ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑘   

 

Dengan keterangan : 

𝐾 : himpunan kendaraan yang tersedia di depot, dengan 𝐾 = {1,2, … , 𝑘} 

𝑅𝑘 : himpunan rute yang ditempuh kendaraan 𝑅 = {𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑘} 

𝑉 : himpunan titik  

𝑑𝑖 : jumlah permintaan pelanggan ke-𝑖 
𝑟 : indeks rute 

𝐶𝑟
𝑘 : biaya perjalanan kendaraan 𝑘 yang menempuh rute 𝑟 

𝐴𝑟𝑖
𝑘  : konstanta, yang bernilai 1 jika kendaraan 𝑘 dengan rute 𝑟 yang menuju  pelanggan 

ke-𝑖,    dan bernilai 0 untuk kondisi yang lain 

𝑇𝑟
𝑘 : waktu perjalanan kendaraan 𝑘 untuk menempuh rute 𝑟  

𝑇𝑀𝐴𝑋 : waktu perjalanan maksimum untuk satu kendaraan 

 

Kendala (1) untuk meminimalkan total biaya perjalanan, kendala (2) berfungsi 

sebagai penjamin semua pelanggan dapat dikunjungi (dilayani). Kendala (3) berfungsi 

menjamin setiap pelanggan dilayani tepat satu kali oleh satu kendaraan, kendala (4) 

menjamin bahwa tersedia sebanyak 𝐾 kendaraan yang digunakan dari depot. Kendala (5) 

memastikan bahwa total permintaan pelanggan dalam setiap rute tidak melebihi kapasitas 

maksimal kendaraan, kendala (6) menjamin total waktu suatu rute untuk satu kendaraan 

tidak melebihi waktu maksimum. Kendala(7) memastikan bahwa untuk setiap kendaraan 

melewati paling tidak satu rute perjalanan, dan kendala (8) menjamin variabel 𝑥𝑟
𝑘 dan 

merupakan integer biner dengan : 

𝑥𝑟
𝑘 = {

1,   jika kendaraan k menggunakan rute r
0, untuk selainnya

 

 

 Algoritma Sequential Insertion 

Prinsip dasar dari Algoritma Sequential Insertion adalah mencoba menyisipkan 

pelanggan di antara semua busur (sisi) yang ada pada rute saat ini. Busur ini didefinisikan 

sebagai sisi yang menghubungkan secara langsung satu lokasi dengan satu lokasi yang lain 

(Rupiah dkk, 2017). Langkah-langkah algoritma Sequential Insertion  untuk menyelesaikan 

MTVRP (Poot et al., 2002) adalah: 
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Langkah 1: Memilih kendaraan 

              Pilih kendaraan yang paling besar dan belum digunakan sebelumnya. 

Langkah 2: Memilih pelanggan pertama  

       Pilih pelanggan yang terpenting, yaitu pelanggan yang jaraknya paling jauh dari 

depot atau pelanggan dengan waktu pelayanan tercepat dan pelanggan yang jumlah 

permintaannya termuat di kendaraan. Jika pemilihan ini gagal, maka kembali ke 

langkah 1. 

Langkah 3: Menyisipkan pelanggan ke dalam rute 

Buat daftar calon yang akan dimasukkan ke dalam rute. Pelanggan yang akan 

dimasukkan adalah pelanggan yang belum dilayani, memenuhi kendala kapasitas, 

dan jaraknya yang paling dekat dari pelanggan sebelumnya. Hitung untuk masing-

masing calon pelanggan yang akan disisipkan yaitu jarak yang akan ditempuh 

untuk melayani pelanggan. Cari posisi terbaik dalam penyisipan sehingga diperoleh 

urutan rute terbaik. Jika tidak ada  pelanggan yang akan disisipkan maka lanjutkan 

ke langkah 4. 

Langkah 4: Pindah rute ke kendaraan yang lebih kecil 

Pindahkan rute ke kendaraan yang lebih kecil dari tipe kendaraan yang sama dan 

nomor daerah (jika memungkinkan), untuk menghemat kapasitas kendaraan, tanpa 

melanggar kendala apapun. Jika rute telah dipindahkan ke kendaraan lain, maka 

kembali ke langkah 3. Jika tidak kembali ke langkah 1. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Contoh penyelesaian Multiple Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP) menggunakan 

Algoritma Sequential Insertion 

Perusahaan keramik di kota Tulungagung memiliki lima pelanggan. Perusahaan 

tersebut memiliki 3 buah kendaraan identik dengan kapasitas muatan yang sama untuk setiap 

kendaraan yaitu 220 keramik. Kecepatan kendaraan yang digunakan adalah 60 km/jam. 

Perusahaan mulai melakukan pelayanan pukul 08.00 sampai 16.00. Waktu untuk menurunkan 1 

muatan adalah 0.016 jam .Data nama toko, jumlah permintaan setiap toko, dan jarak antar toko 

akan disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 berikut: 

 

Tabel 1 Nama Toko, Simbol, dan Jumlah Permintaan 
Simbol Nama Toko Permintaan (zak) 

0 Depot (Gudang) - 

1 Toko A 150 

2 Toko B 175 

3 Toko C 100 

4 Toko D 120 

5 Toko E 200 

 

Tabel 2 Pelanggan dan Jumlah Permintaan Pelanggan 
Pelanggan 1 2 3 4 5 

Permintaan 150 175 100 120 200 

 

Tabel 3 Jarak Antar Pelanggan 
𝑐𝑖𝑗 0 1 2 3 4 5 

0 0 9 12 11 13 14 

1  0 15 8 7 6 
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2   0 4.5 6.5 7.5 

3    0 8.5 9.5 

4     0 10 

5      0 

 

Keterangan : 

0 = Perusahaan Keramik  3 = Toko C 

1 = Toko A     4 = Toko D 

2 = Toko B     5 = Toko E 

Penyelesaian menggunakan algoritma Sequential Insertion 

Langkah 1 : Pilih kendaraan yang belum dipakai terpilih kedaraan 1 

Langkah 2 : Pilih pelanggan 5  

  kendala kapasitas 𝑞5 =  200 ≤  Q  (memenuhi) 

  𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑡5 +𝑡05+𝑡50 

   = (200/60)+(14/60)+(14/60) 

   = 3.8 ≤ 𝑇 (memenuhi) 

  Rute terpilih : 0-5-0 

Langkah 3 : Pilih kendaraan 2 

 a) Pilih pelanggan 4 

  Kendala kapasitas 𝑞4 =  120 ≤ Q (memenuhi) 

  𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑡4 +𝑡04+𝑡40 

   =(120/60) + (13/60)+(13/60) 

    = 2.43 ≤ 𝑇 (memenuhi) 

          b) Penyisipan pelanggan 3 

   Kendala kapasitas = 𝑞4 + 𝑞3 

      =120+100 ≤ Q (memenuhi) 

   Mencari posisi terbaik 

 0 – 3 – 4 – 0   

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑡4 +𝑆𝑡3 + 𝑡03+𝑡34 + 𝑡40 

          = (120/60)+(100/60)+(11/60)+(8.5/60)+(13/60) 

          = 4.21 ≤ 𝑇 (memenuhi) 

 0 – 4 – 3 – 0  

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑡4 +𝑆𝑡3 + 𝑡04+𝑡43 + 𝑡30 

          = (120/60) + (100/60) + (13/60) + (8.5/60) + (11/60) 

          = 4.21 ≤ 𝑇 (memenuhi) 

Rute terpilih : 0 – 3 – 4 – 0  

Langkah 4 : Pilih kendaraan 2 

Pilih pelanggan 2  

   Kendala kapasitas 𝑞2 =  175 ≤ Q (memenuhi) 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑡2 +𝑡02+𝑡20 

   = (175/60)+(12/60)+(12/60) 

   = 3.32 ≤ 𝑇 (memenuhi) 

Rute terpilih : 0 – 2 – 0  

Langkah 5 : Pilih kendaraan 3 

Pilih pelanggan 1 

Kendala kapasitas 𝑞1 =  150 ≤ Q (memenuhi) 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑡1 +𝑡01+𝑡10 

 = (150/60)+(9/60)+(9/60) 
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= 2.8 ≤ 𝑇 (memenuhi) 

Rute terpilih : 0 – 1 – 0  

Dengan demikian diperoleh 4 rute untuk 3 kendaraan, yaitu : 

1. 0 – 5 – 0  dengan 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.8 jam 

2. 0 – 3 – 4 – 0 dengan 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4.21 jam 

3. 0 – 2 – 0  dengan 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.32 jam 

4. 0 – 1 – 0 dengan 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.8 jam 

 

Hasil menggunakan aplikasi:  

 

 
Gambar 1 Rute Hasil 

 

 
Gambar 2 Graph Hasil 

 

 Proses optimasi rute berdasar data yang diperoleh dimulai dengan pengelompokan 

pelanggan sesuai dengan daerah. Pelanggan yang dikelompokkan merupakan pelanggan dengan 

radius 1km sampai 2km dalam satu wilayah. Setelah terbentuk kelompok pelanggan masing-masing 

kelompok pelanggan dimisalkan sebagai titik 1 sampai 15 dan gudang dimisalkan sebagai titik 0. 

Kemudian dicari jarak antar titik menggunakan google maps dan selajutnya jarak antar titik yang 

telah ditemukan diinputkan titik ke dalam matriks (kolom)  yang tersedia pada alat bantu. Selain 

jarak antar titik, data yang perlu diinputkan adalah jumlah permintaan masing-masing pelanggan, 

banyak kendaraan, kapasitas maksimal untuk masing-masing kendaraan, kecepatan rata-rata, waktu 

operasi kendaraan, dan waktu pelayanan untuk setiap item barang. Kemudin data diolah 

menggunakan algoritma Sequential Insertion yang ada dalam program aplikasi TSP-VRP sehingga 

dihasilkan output berupa graph hasil dan rute akhir dari masing-masing kendaraan 
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Gambar 3 Rute Hasil Optimasi 

 

 
Gambar 4 Graph Hasil  

 

Berdasar penghitungan menggunakan alat bantu dengan mempertimbangkan jarak, 

kapasitas maksimum kendaraan, jumlah permintaan, kecepatan kendaraan, waktu pelayanan untuk 

satu item barang diperoleh rute untuk kendaraan 1 menempuh rute (0 – 14 – 0 – 13 – 0 ) dengan 

total waktu 7.79 jam , kendaraan 2 menempuh rute (0 – 5 – 3 – 0) dengan total waktu 4.24 jam, 

kendaraan 3 menempuh rute (0 – 9 – 12 – 0) dengan total waktu 4.23 jam , kendaraan 4 menempuh 

rute (0 – 15 – 0 – 11 – 0) dengan total waktu 7.93 jam, kendaraan 5 menempuh rute (0 – 2 – 0 – 6 – 

0 – 4 – 0) dengan total waktu 6.91 jam , kendaraan 6 menempuh rute (0 – 10 – 0 – 1 – 0) dengan  

total waktu 7.77 jam  , dan kendaraan 7 menempuh rute (0 – 7 – 0 – 8 – 0 ) dengan total waktu 7.16 

jam .  

Dengan keterangan : 

 Titik 1 merupakan himpunan toko Idola, Rifqy Jaya, Tata Agung, Barokah III  

 Titik 2 merupakan himpunan toko Abadi Jaya, Sinar Jaya, Rejomulyo, Semangat Baru  

 Titik 3 merupakan himpunan toko Sumber Rejeki , Maju Jaya, Adimas, Mia-mia 

 Titik 4 merupakan himpunan toko Agung Jaya, Kembar Jaya, Mitra Usaha, Berkat Subur 

 Titik 5 merupakan himpunan toko Cahya Agung, Alam Damai 2, Shafira, Putra Mandiri, Sari 

Jaya 

 Titik 6 merupakan himpunan toko Bintang (Ngadiluwih), Muria, Tani Langgeng, Edi Kayu 
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 Titik 7 merupakan himpunan toko Alberkah, Berdikari , Langgeng Tresno , Karunia Putra 

 Titik 8 merupakan himpunan toko Hadi Wijaya 1, Antariksa, Toko Makmur, Sinar Remaja, 

Barokah (Tulungagung), PO. Bundes 

 Titik 9 merupakan himpunan toko Hadi Wijaya 2, Mangunah, Ni’matul Barokah, Pattimura, 

Aliya Jaya 

 Titik 10 merupakan himpunan toko Yoso Griyo, Mekar Jaya, Garuda Jaya, Podo Joyo, Hartono 

 Titik 11 merupakan himpunan toko Alfa, Mitra Mulya, Sumber Rejeki, Putra Remaja, Adi 

Wijaya 2, Rahayu 

 Titik 12 merupakan himpunan toko Putra Hidayah, Garuda (Ngunut,) Ilham (Ngunut), toko IR, 

Harapan Makmur, Tiga Putri 

 Titik 13 merupakan himpunan toko Bintang Jaya, Anugrah, Sumber Agung, Usaha Mandiri, 

Shashashi 

 Titik 14 merupakan himpunan toko Datang Jaya, Karunia Abadi, Karya Alam, Rahmat Agung , 

Pendowo Jaya 

 Titik 15 merupakan himpunan toko Indah, Sinar Jaya, Subur Makmur , Pratama, Remaja 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Permasalahan yang terjadi di Gudang Semen Indonesia Distributor adalah belum adanya 

rute minimum yang sistematis untuk mengantarkan pesanan kepada sejumlah 

pelanggan.Permasalahan distribusi tersebut terjadi karena adanya kendala berupa jarak antar 

pelanggan, jumlah pesanan pelanggan, waktu pelayanan pelanggan baik berupa waktu operasi 

kendaraan dan waktu pelayanan barang untuk satu item (proses menurunkan 1 barang dari 

kendaraan), serta kapasitas maksimal kendaraan. Permasalahan dengan kendala yang ada dapat 

diselesaikan menggunakan algoritma Squential Insertion pada  Multiple Trip Vehicle Routing 

Problem (MTVRP).  

Berdasar penghitungan menggunakan alat bantu dengan mempertimbangkan jarak, 

kapasitas maksimum kendaraan, jumlah permintaan, kecepatan kendaraan, waktu pelayanan untuk 

satu item barang diperoleh rute untuk kendaraan 1 menempuh rute (0 – 14 – 0 – 13 – 0 ) dengan 

total waktu 7.79 jam , kendaraan 2 menempuh rute (0 – 5 – 3 – 0) dengan total waktu 4.24 jam, 

kendaraan 3 menempuh rute (0 – 9 – 12 – 0) dengan total waktu 4.23 jam , kendaraan 4 menempuh 

rute (0 – 15 – 0 – 11 – 0) dengan total waktu 7.93 jam, kendaraan 5 menempuh rute (0 – 2 – 0 – 6 – 

0 – 4 – 0) dengan total waktu 6.91 jam , kendaraan 6 menempuh rute (0 – 10 – 0 – 1 – 0) dengan  

total waktu 7.77 jam  , dan kendaraan 7 menempuh rute (0 – 7 – 0 – 8 – 0 ) dengan total waktu 7.16 

jam. Multiple Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP) juga dapat digunakan di bidang distribusi 

lain dengan kendala yang sama yaitu kendala berupa jarak antar pelanggan, jumlah pesanan 

pelanggan, waktu pelayanan pelanggan baik berupa waktu operasi kendaraan dan waktu pelayanan 

barang untuk satu item (proses menurunkan 1 barang dari kendaraan), serta kapasitas maksimal 

kendaraan. 
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Abstrak 

 
Kejadian gempa bumi sering terjadi di lepas pantai barat dan daratan sumatera yang 

disebabkan posisinya di sepanjang jalur tabrakan dua lempeng bumi.  Untuk dapat 

menyajikan sebaran kekuatan gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya dapat 

dilihat dari peta konturnya. Oleh karena itu digunakan  metode geostatistika yang 

dapat mengetahui titik-titik sebarannya.  Adapun salah satu metode tersebut adalah 

Ordinary Kriging yang merupakan metode penduga tak-bias linier terbaik. Hasil 

pendugaan dari sebaran kekuatan gempa bumi dari tahun 2000 - 2016 berada pada 

rentang 4,3 Mw - 5,6 Mw. Sedangkan sebaran kekuatan gempa bumi pada tahun 2000 

merupakan rentang yang terbesar, yaitu 4,6 Mw - 9,0 Mw dan pada tahun 2006 

merupakan yang terkecil, yaitu : 4,3 Mw - 4,7 Mw. 

Kata kunci: gempa bumi, ordinary kriging, kontur  
 

PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan tiga 

lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 

Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, 

sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut 

sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal maka akan berpotensi 

menimbulkan tsunami sehingga Indonesia juga dikategorikan wilayah rawan kejadian tsunami. 

Jika pengamatan lebih difokuskan ke wilayah pesisir Sumatra, maka kejadian gempa bumi sering 

terjadi di lepas pantai barat dan daratan sumatera disebabkan posisinya di sepanjang jalur tabrakan 

dua lempeng bumi, di mana lempeng Samudra Hindia bergerak ke arah dan menujam  ke bawah 

lempeng Sumatera.  

 Sebelumya telah dilakukan penelitian oleh Faisal (2015), yaitu : Pemilihan Model 

Semivariogram Terbaik pada Data Spasial dengan Aplikasi Metode Program Linier (Studi Kasus 

Data Kejadian Gempa di Wilayah Pesisir Bengkulu). Pada penelitian tersebut diperoleh model 

semivariogram Spherical merupakan model semivariogram terbaiknya yang akan digunakan 

dalam metode ordinary kriging. Kemudian Rizal dkk, (2017) telah melakukan penelitian yang 

menghasilkan Model Peramalan Gempa bumi dan Analisis Resiko di Provinsi Bengkulu. Setelah 

itu Faisal, Novianti & Yosmar (2018) telah pula melakukan penelitian  mengenai Aplikasi Metode 

Ordinary Kriging dengan Menggunakan Model Semivariogram Isotropic dalam Pendugaan 

Kekuatan Gempa bumi di Provinsi Bengkulu. Adapun hasil penelitiannya diperoleh model 

semivariogram terbaiknya spherical dan eksponensial. Sedangkan hasil dugaan pusat kekuatan 

gempa bumi terbesarnya berada pada lokasi 102.0833OBT, 4.7045 O LS. Selanjutnya, berdasarkan 

hasil penelitian Faisal, Novianti & Rizal (2018) diperoleh suatu kesimpulan bahwasanya kejadian 

gempa bumi di wilayah Provinsi Bengkulu untuk kurun waktu 2000-2016 dapat dimodelkan 

dengan mengkombinasikan dua metode, yaitu interpolasi kriging dan analisis deret waktu. 

Berdasarkan data histories tersebut, terpilih model yang memiliki nilai MSE minimum yaitu 
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sebesar 3,206 adalah model Spherical dan dengan model deret waktu untuk masing-masing 

parameternya ARMA (2,2). 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  peneliti tertarik melakukan penelitian 

lanjutan dengan suatu  rumusan masalah penelitian sebagai berikut :  bagaimana sebaran kekuatan 

gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya dari tahun 2000-2016 dengan menggunakan 

metode Ordinary Kriging?. Sedangkan jenis semivariogram yang akan digunakan adalah model 

semivariogram eksperimental isotropik, tetapi data yang dianalisis adalah data kejadian kekuatan 

gempa bumi tiap tahunnya dari tahun 2000-2016. 

Penelitian ini bertujuan menyajikan sebaran kekuatan gempa bumi di Provinsi Bengkulu 

dan sekitarnya dari tahun 2000-2016 dengan menggunakan metode Ordinary Kriging yang dapat 

dilihat dari peta konturnya. 

Data spasial adalah data pengukuran yang memuat informasi lokasi. Misal 

  nisZ i ,...,2,1,   menyatakan data pengukuran Z di lokasi (koordinat si), atau dengan kata lain 

data spasial merupakan salah satu model data dependen, karena data spasial dikumpulkan dari 

lokasi spasial berbeda yang mengindikasikan ketergantungan antara pengukuran data dengan 

lokasi. Data spasial dapat dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu antara lain: geologi, ilmu tanah, 

epidemiologi, ilmu tanaman, ekologi, kehutanan, astronomi dan lain-lain.  

Terdapat dua tahap dalam menganalisis data spasial, yaitu :  tahap analisis struktural dan tahap 

estimasi parameter. Analisis struktural merupakan proses fitting model korelasi spasial 

(semivariogram) pada semivariogram eksperimental. Tahap estimasi merupakan proses prediksi 

parameter proses spasial berdasarkan informasi semivariogram data spasial guna mendapatkan 

deskripsi pada titik-titik pengamatan lain. 

Data spasial dapat dinyatakan sebagai hasil observasi dari proses stokastik atau fungsi 

random yaitu   DssZ  : , dimana D adalah himpunan random di R d. Nilai data di lokasi s yaitu 

z(s) disebut realisasi dari variabel random  sZ . Koleksi dari variabel-variabel random disebut 

fungsi random. Biasanya fungsi random ini diasumsikan mempunyai distribusi tertentu (Cressie, 

1993). 
Salah satu alat dasar dalam geostatistika adalah semivariogram yang menjelaskan 

variabilitas data pada jarak dan arah tertentu. Semivariogram tersebut digunakan dalam prosedur 

kriging untuk menginterpolasi lokasi yang belum terobservasi (Marchant dan Lark, 2004).  
Semivariogram merupakan alat statistik untuk menggambarkan, memodelkan, dan 

menjelaskan korelasi spasial antar observasi. Semivariogram didefinisikan sebagai berikut : 

 

2𝛾(ℎ) = 𝑉𝑎𝑟[𝑍(𝑠 + ℎ) − 𝑍(ℎ)] = 𝐸[𝑍(𝑠 + ℎ) − 𝑍(ℎ)]2 (1) 

                

dengan γ(h) adalah semivariogram. Semivariogram di atas disebut juga semivariogram teoritik. 

Ada dua jenis semivariogram yaitu: semivariogram isotropik (γ(h) hanya bergantung pada jarak 

h) dan semivariogram anisotropik (γ(h) tergantung pada jarak h dan arah) (Wackernagel, 2003). 

Semivariogram experimental merupakan semivariogram yang diperoleh dari data yang 

diketahui: 
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dengan :  

is      : lokasi (koordinat) sampel  

 Z(
is )  : nilai data pada lokasi 

is  

       |N(h)|  :  pasangan (
is ,

is +h) yang mempunyai jarak h . 

Dalam penaksiran semivariogram, model semivariogram teoritis difiting pada 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

253



 

semivariogram eksperimental  ĥ  tersebut. Adapun model semivariogram teoritis yang sering 

digunakan: 

 Model Spherical : 
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 Model Exponential :   𝛾(ℎ) = {
𝐶0 + 𝐶 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

ℎ

𝑎
)] ;   ℎ > 0

0,                                           ℎ = 0
               (4)

       

 Model Gaussian :    𝛾(ℎ) = {
𝐶0 + 𝐶 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

ℎ2

𝑎2)] ;   ℎ > 0

 0,         ℎ = 0                                            
                      (5) 

dimana C0 adalah efek nugget, 𝐶0 + 𝐶merupakan sill, dan a adalah range 

 Model Linier : ( )h h    ,   = kemiringan garis (Armstrong, 1998). 

 

Metode Ordinary Kriging (OK) merupakan metode pendugaan suatu peubah acak pada 

suatu titik (lokasi) tertentu dengan mengamati data yang sejenis dilokasi lain dengan mean data 

diasumsikan konstan tetapi tidak diketahui nilainya. Pada metode ini, nilai-nilai sampel yang 

diketahui dijadikan kombinasi linier untuk menduga titik-titik di sekitar daerah (lokasi) sampel. 

Dengan kata lain, untuk menduga sembarang titik yang tidak tersampel (𝑠0) dapat menggunakan 

kombinasi linier dari peubah acak 𝑍(𝑠𝑖) dan nilai bobot kriging masing-masing, secara matematis 

dapat ditulis dengan : 

�̂�(𝑠0) = ∑   𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑍(𝑠𝑖) (6) 

dimana �̂�(𝑠0) adalah nilai taksiran peubah acak pada titik 𝑠0, dan 𝑍(𝑠𝑖) adalah nilai peubah acak 

𝑍(𝑠) pada titik 𝑘𝑒 − 𝑖, serta   𝜆𝑖 merupakan bobot kriging pada titik ke − 𝑖. Sedangkan variansi 

dari galat taksiran (variansi kriging), dapat dinyatakan dengan 

𝜎𝑂𝐾
2 (𝑠0) = 𝐸 (∑   𝜆𝑖𝑍(𝑠𝑖) − 𝑍(𝑠0)

𝑛

𝑖=1

)

2

= ∑   𝜆𝑖𝛾(𝑠0 − 𝑠𝑖) + 𝑚

𝑛

𝑖=1

 

(7) 

                              

dimana parameter m merupakan faktor pengali Lagrange (Webster dan  Oliver, 2007). 

METODE 

Pada penelitian ini, variabel dari data adalah pusat koordinat gempa bumi, latitude, 

longitude dan   magnitude. Area pengamatan berkisar antara 100.00O - 105.00O BT (longitude) 

dan 6.00O - 2.00O LS (latitude).  

Adapun tahapan dan langkah dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Pengumpulan data kejadian gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya.  

(2) Melakukan penghitungan Semivariogram Eksperimental 

(3) Fitting Semivariogram teoritis dengan menggunakan software GS+ 10.0 

(4) Melakukan uji validasi model untuk menentukan apakah model semivariogram teoritis 

yang  akan digunakan pada metode kriging merupakan model terbaik dengan nilai 

Residual Sum Squares (RSS) yang paling kecil dari model yang lain  
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(5) Pembuatan peta kontur sebaran kekuatan gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan 

sekitarnya menggunakan ordinary kriging. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kejadian gempa bumi di Provinsi 

Bengkulu dan sekitarnya dari tahun 2000-2016 dengan magnitudo ≥ 3,5 Mw. Adapun total data 

yang digunakan  sebanyak 1656 titik yang diperoleh dari website www.usgs.com.  Berikut ini 

disajikan plot sebagian dari data yang digunakan : 

 
Gambar 1. Plot kejadian gempa bumi di  Provinsi 

           Bengkulu dari tahun 2000-2016. 

 
 Pada Gambar 1 di atas menggambarkan titik pusat kejadian gempa bumi di Provinsi 

Bengkulu dan sekitarnya, dimana kejadian gempa bumi banyak terjadi di laut. Adapun hasil 

perhitungan  dan gambar  semivariogram eksperimental serta hasil fiting terhadap model 

semivariogram teoritisnya untuk tahun 2000 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2 

di bawah ini: 

 

 Tabel 1. Semivariogram eksperimental tahun 2000 dan 2016  

Lag Class N(h) h γ(h)  Lag Class N(h) h γ(h) 

1 2322 0.0886 0.005668  1 11 0.0958 0.006302 

2 5274 0.2079 0.005965  2 41 0.2062 0.007298 

3 6396 0.3398 0.005706  3 41 0.3399 0.008884 

4 6701 0.4745 0.005227  4 46 0.479 0.006428 

5 6860 0.6101 0.005053  5 51 0.6066 0.007569 

6 6529 0.7455 0.00519  6 55 0.7419 0.007986 

7 6014 0.8809 0.005028  7 68 0.8798 0.007585 

8 5715 1.0165 0.004966  8 78 1.0216 0.006546 

9 5002 1.1506 0.005105  9 84 1.1515 0.008373 

10 4180 1.286 0.005498  10 77 1.2876 0.005738 

11 3288 1.4207 0.005343  11 61 1.4155 0.009951 

12 2016 1.5509 0.005461  12 67 1.5572 0.005914 

13 869 1.687 0.007885  13 60 1.6956 0.00617 
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14 577 1.825 0.006778  14 66 1.845 0.006444 

15 475 1.9637 0.006101  15 38 1.9706 0.006184 

(2000)  (2016) 

 

 

  
                                   (2000)     (2016) 

Gambar 2. Semivariogram eksperimental tahun 2000 dan 2016 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan semivariogram eksperimental pada Tabel 1 dan Tabel 2 di 

atas, maka dapat ditentukan nilai dari parameter dari masing-masing model semivariogram 

terpilih dengan menggunakan kriteria nilai Residual Sum Squares (RSS) yang terkecil. Adapun 

jenis semivariogram teoritis yang terpilih untuk tiap tahunnya dari tahun 2000-2016 dapat dilihat 

pada Tabel 2 di bawah ini :  

 

Tabel 2. Fiting model semivariogram teoritis terbaik berdasarkan nilai RSS terhadap 

semivariogram eksperimental dan hasil penaksiran/dugaan kekuatan gempa bumi  

 
 Setelah diperoleh ke-17 model semivariogram teoritis pada Tabel 2 di atas, maka langkah 

selanjutnya adalah pembuatan peta kontur sebaran kekuatan gempa bumi di Provinsi Bengkulu 

Jenis Semi-

Variogram C0 C C0 + C A0

2000 Spherical 0.00064 0.00502 0.00566 0.088 8.621E-06 4.6 9

2001 Exponential 0.00107 0.00677 0.00784 0.074 1.394E-05 5.1 6.8

2002 Exponential 0.00044 0.00574 0.00618 0.023 3.42E-06 4.5 5

2003 Exponential 0.00034 0.0054 0.00574 0.002 1.017E-05 4.5 5

2004 Spherical 0.00001 0.00661 0.00662 0.148 3.119E-05 3.9 6.8

2005 Gaussian 0.002838 0.003068 0.005906 0.542 1.669E-05 4.3 5.1

2006 Linear 0.007051 0 0.007051 1.9681 0.0000221 4.3 4.7

2007 Spherical 0.00092 0.01122 0.01214 0.086 1.044E-05 3.9 6

2008 Gaussian 0.00329 0.01109 0.01438 0.061 1.697E-05 4.1 5.3

2009 Linear 0.008671 0 0.008671 1.96 6.694E-05 4.6 5

2010 Linear 0.01248 0 0.01248 1.9667 0.000242 4.6 5

2011 Spherical 0.00048 0.00748 0.00796 0.106 9.949E-06 4.2 5.5

2012 Exponential 0.00079 0.00548 0.00627 0.079 1.568E-05 4.3 5.1

2013 Linear 0.006191 0 0.006191 1.9571 1.771E-05 4.4 4.8

2014 Spherical 0.00042 0.00457 0.00499 0.124 3.553E-06 4.1 5.2

2015 Gaussian 0.00117 0.0066 0.00777 0.056 1.479E-05 4.3 5.4

2016 Spherical 0.00082 0.0064 0.00722 0.142 2.017E-05 4.2 5.2

Tahun
Semivariogram  Parameter

RSS
Rentang Kekuatan 

Gempa (Magnitudo)
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dan sekitarnya menggunakan ordinary kriging. Berikut ini disajikan peta kontur tiap tahunnya 

dari tahun 2000-2016 seperti tertera pada Gambar 3. 

 

  
(2000) (2001)  

  
(2002)  (2003)  

  
(2004)  (2005)  

  
(2006)  (2007) 

  
(2008)  (2009) 
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 (2010)  (2011) 

  
(2012)  (2013) 

 

  
(2014)  (2015) 

 
(2016) 

Gambar 3. Peta sebaran kekuatan gempa bumi tahun 2000-2016 

 

 Berdasarkan peta kontur yang dihasilkan dari metode ordinary kriging, dapat dilihat pada 

Gambar 3 bahwasanya rata-rata kekuatan kejadian gempa bumi berada pada rentang 4,3 Mw-5,6 

Mw. Adapun sebaran kekuatan gempa bumi pada tahun 2000 merupakan rentang yang terbesar, 

yaitu  4,6 Mw - 9,0 Mw dan pada tahun 2006 merupakan yang terkecil, yaitu : 4,3 Mw - 4,7 Mw. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari  hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Hasil pendugaan dari sebaran kekuatan gempa bumi dari tahun 2000 - 2016 berada pada 

rentang 4,3 Mw - 5,6 Mw.  

(2) Pola sebaran kekuatan gempa bumi pada tahun 2000 merupakan rentang yang terbesar, 

yaitu 4,6 Mw - 9,0 Mw dan pada tahun 2006 merupakan yang terkecil, yaitu : 4,3 Mw - 4,7 

Mw. 
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Untuk lebih meyakinkan hasil pendugaan ordinary kriging ini, sebaiknya juga digunakan statistik 

uji Q1 dan Q2 untuk menentukan apakah model semivariogram teoritis yang dipilih valid atau 

tidak yang terdapat pada buku Introduction To Geostatistics: Applications to Hydrogeology oleh 

Kitanidis, P.K., 1997, Penerbit Cambridge University Press, New York. 
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Abstrak 

 
Kemajuan pembangunan manusia yang tidak merata berdampak pada 

lahirnya disparitas pembangunan manusia. Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah 

dengan disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, yaitu mencapai 

20,74. Adanya disparitas capaian antar wilayah ini menyebabkan perencanaan 

pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tidak bisa disamaratakan. 

Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan umum dan 

tercapainya pemerataan kemajuan pembangunan diperlukan pengelompokan 

kabupaten/kota dan pengidentifikasian faktor dominan berdasarkan indikator IPM. 

Data yang digunakan pada artikel ini adalah indikator IPM Provinsi Jawa 

Timur tahun 2018. Pengelompokan kabupaten/kota menggunakan analisis cluster 

hirarki dengan metode pautan meliputi: single linkage, complete linkage, average 

linkage, ward’s linkage dan centroid linkage. Pemilihan metode pengelompokan 

terbaik didasarkan pada Pseudo F-statistic terbesar. Dari analisis cluster hirarki 

didapatkan pengelompokan kabupaten/kota terbaik dibentuk oleh metode pautan 

ward’s linkage dengan jumlah kelompok sebanyak 5. Hasil analisis faktor 

menyatakan bahwa pengelompokan kabupaten/kota dibentuk oleh dua faktor utama. 

Faktor 1 dan Faktor 2 didominasi berturut-turut oleh variabel rata-rata lama sekolah 

dengan loading factor sebesar 0,955 dan variabel persentase tingkat partisipasi 

angkatan kerja dengan loading factor sebesar 0,936. 

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Analisis Cluster Hirarki, Analisis 

Faktor  
 

PENDAHULUAN 

Kemajuan pembangunan manusia yang tidak merata berdampak pada lahirnya disparitas 

pembangunan manusia. Disparitas pembangunan manusia muncul antarindividu, antargender, 

antardimensi dan antarwilayah. Disparitas capaian antarwilayah tercermin dari capaian Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah yang berbeda nyata (BPS, 2019). Disparitas 

pembangunan manusia dalam perspektif kabupaten/kota menjadi petunjuk tentang kinerja yang 

telah diupayakan pemerintah dalam mendistribusikan pembangunan pada tingkat provinsi. 

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan disparitas Indeks Pembangunan Manusia 

antarkabupaten/kota yang tinggi. Selisih Indeks Pembangunan Manusia antara kabupaten/kota 

dengan capaian tertinggi dengan terendah pada tahun 2018 mencapai 20,74 (BPS, 2019). Oleh 

karena itu perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tidak bisa 

disamaratakan 

 Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan umum di Provinsi Jawa Timur diperlukan 

suatu kajian pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan informasi yang menggambarkan 

Indeks Pembangunan Manusia. Dengan mengetahui profil Indeks Pembangunan Manusia dari 

masing-masing kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat melakukan pemerataan pembangunan 

dengan tepat sasaran. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2019), terdapat 
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empat komponen yang dapat menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa 

Timur, yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan 

pengeluaran per kapita. Sementara itu, Sirojuddin (2016) menyatakan Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan pendidikan.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam artikel ini penulis mengkaji mengenai pengelompokan 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan analisis cluster dan identifikasi faktor dominan 

menggunakan analisis faktor berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018. 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan 

penerapan pada indikator IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang diperoleh dari www.bps.go.id. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah angka harapan hidup (X1), angka harapan lama sekolah (X2), rata-rata lama sekolah 

(X3), pengeluaran per kapita (X4), persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (X5), dan 

persentase kemiskinan penduduk (X6). Metode yang digunakan dalam pengelompokan adalah 

analisis cluster dengan metode pautan single linkage, complete linkage, average linkage, ward’s 

linkage, dan centroid linkage. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor 

dominan pengelompokan adalah analisis faktor. 

 

A. Analisis Cluster Hirarki 

Analisis cluster bertujuan mengklasifikasi sejumlah n objek ke dalam suatu kelompok-

kelompok yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. (Narimawati, 

2008). Metode cluster hirarki merupakan metode pengelompokan di mana jumlah kelompok 

yang akan dibuat belum diketahui. Teknik ini diproses melalui penggabungan berurutan 

(agglomerative) atau pembagian berurutan (divisive).  

 

B. Jarak Mahalanobis 

Menurut Johnson dan Wichern (2007), jarak mahalanobis berguna untuk 

menghilangkan atau mnegurangi perbedaan skala pada masing-masing komponen. Pada 

permasalahan tertentu, varians dan kovarians perlu dipertimbangkan saat menentukan jarak. 

Jarak mahalanobis didefinisikan: 

𝑑(𝑖,𝑗) = [(𝑥�̅� − 𝑥�̅�)𝑠
−1(𝑥�̅� − 𝑥�̅�)]

1
2⁄  

 

C. Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan metode multivariat yang digunakan untuk menganalisis 

variabel-variabel yang diduga memiliki keterkaitan, sehingga keterkaitan tersebut dapat 

dipetakan pada faktor yang tepat (Johnson & Wichern, 2007). Beberapa hal yang harus dipenuhi 

sebelum dilakukan analisis faktor adalah adanya korelasi antar variabel dan adanya kecukupan 

sampel. Pengujian korelasi antarvariabel dapat dilakukan dengan Bartlett Test of Spericity 

(Morrison, 1967). Selanjutnya, untuk kecukupan sampel dilakukan uji Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO). Nilai KMO yang lebih besar dari 0,5 dapat dilakukan analisis faktor. 

 

D. Principal Component Analysis (PCA) 

Analisis komponen utama atau Principle Component Analysis adalah analisis yang 

bertujuan memperkecil dimensi variabel asal sehingga diperoleh variabel baru (komponen 

utama) yang tidak saling berkorelasi tetapi menyimpan sebagian besar informasi yang 

terkandung dalam variabel asal (Supranto, 2004). Selain itu tujuan lain dilakukan analisis 

komponen utama ialah mentransformasi variabel x yang saling berkorelasi menjadi variabel 

komposit yang dijamin saling bebas. 
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E. Calinski Harabasz Pseudo F-statistic 

Pseudo F-statistic adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk menentukan 

banyak kelompok optimum. Nilai Pseudo F tertinggi menunjukkan bahwa kelompok tersebut 

memberikan hasil optimum, di mana keragaman dalam kelompok sangat homogen sedangkan 

keragaman antar kelompok sangat heterogen. Rumus Pseudo F dituliskan dalam persamaan 

berikut (Orpin & Kostylev, 2006): 

𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 − 𝐹 =
(

𝑅2

𝑐 − 1
)

(
1 − 𝑅2

𝑛 − 𝑐
)
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Statistik 

Provinsi Jawa Timur terdiri atas 38 kabupaten/kota yang mempunyai karakteristik 

masing-masing dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia. Sebelum menganalisis perlu 

dilakukan pendeskripsian terhadap data dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum 

variabel yang digunakan. Berikut ini statistik deskriptif indikator Indeks Pembangunan Manusia 

tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur. 

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel N Minimum 
Maxim

um 
Mean 

Std. 

Deviation 

X1 38 66,27 73,98 71,2779 2,01713 

X2 38 11,58 15,40 13,1700 0,91582 

X3 38 4,36 11,11 7,6676 1,63004 

X4 38 8393,00 17157 11202,5 2142,6197 

X5 38 64,41 79,41 69,69 3,40389 

X6 38 3,89 21,21 10,87 4,44522 

 

B. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antar variabel. Kebebasan 

antar variabel akan menentukan metode perhitungan jarak antar data dalam analisis cluster. Data 

yang tidak mengandung kasus multikolinearitas dapat menggunakan jarak euclidean, sedangkan 

data yang mengandung kasus multikolinearitas dapat menggunakan jarak mahalanobis. Nilai 

korelasi antar variabel disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2 Nilai Korelasi Antar Variabel 

Variabel X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1 1 0,477 0,731 0,522 0,003 -0,568 

Sig.  0,002 0,000 0,001 0,988 0,000 

X2 0,477 1 0,803 0,750 -0,350 -0,685 

Sig. 0,002  0,000 0,000 0,031 0,000 

X3 0,731 0,803 1 0,876 -0,337 -0,841 

Sig. 0,000 0,000  0,000 0,038 0,000 

X4 0,522 0,750 0,876 1 -0,406 -0,717 

Sig. 0,001 0,000 0,000  0,011 0,000 
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X5 0,003 -0,350 -0,337 -0,406 1 0,279 

Sig. 0,988 0,031 0,038 0,011  0,089 

X6 -0,568 -0,685 -0,841 -0,717 0,279 1 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089  

 

Korelasi yang tinggi antarvariabel bebas mengindikasikan adanya kasus multikolinearitas. Oleh 

karena itu, jarak antardata dalam pengelompokan menggunakan metode perhitungan jarak 

mahalanobis.  

 

C. Pengelompokan Dengan Analisis Cluster Hirarki 

Analisis cluster hirarki merupakan metode pengelompokan yang dimulai dengan dua 

atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat, kemudian dilanjutkan pada objek yang 

lain sehingga akan terbentuk tingkatan yang jelas antarobjek. Metode pautan hirarki terbagi 

menjadi beberapa jenis berdasarkan cara perhitungan tingkat kemiripan objek. Dalam 

pengelompokan ini menggunakan perkiraan jumlah kelompok 2 sampai 5. Penentuan banyak 

kelompok optimum dari masing-masing metode didasarkan pada indeks validitas Calinski 

Harabasz, yaitu nilai Pseudo F terbesar. Nilai Pseudo F dari masing-masing metode pautan 

disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3 Nilai Pseudo F dari Masing-masing Metode Cluster 

Banyak 

Kelompok 

Pseudo F 

Single Linkage Complete Linkage Average Linkage Ward’s Linkage Centroid Linkage 

2 2,140 4,777 3,874 4,951 2,437 

3 2,403 4,264 4,185 4,845 2,403 

4 2,394 4,680 4,527 5,454 2,394 

5 3,008 4,891 4,501 5,799 2,410 

keterangan:   
huruf tebal (bold) menyatakan nilai Pseudo F terbesar 

 

Berdasarkan Tabel 3, metode single linkage, complete linkage, dan ward’s linkage 

memiliki jumlah kelompok optimum sebanyak 5. Sedangkan metode average linkage dan 

centroid linkage masing-masing jumlah kelompok optimum yang dibentuk adalah sebanyak 4 

dan 2. Metode pengelompokan terbaik dipilih berdasarkan nilai Pseudo F terbesar dari semua 

metode pautan dengan jumlah kelompok optimum. Hasil pemilihan metode terbaik dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4 Nilai Pseudo F Pada Kelompok Optimum 

Metode 
Banyak Kelompok 

Optimum 
Pseudo F 

Single Linkage 5 3,008 

Complete Linkage 5 4,891 

Average Linkage 4 4,527 

Ward’s Linkage 5 5,799 

Centroid Linkage 2 2,437 

keterangan:  

huruf tebal (bold) menyatakan nilai Pseudo F terbesar 
 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa metode pautan ward’s linkage memberikan 

hasil nilai Pseudo F terbesar di antara keempat metode pautan lainnya, yaitu sebesar 5,799. 

Sehingga dapat dikatakan metode terbaik untuk mengelompokan kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 adalah metode 
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pautan ward’s linkage dengan jumlah kelompok optimum sebanyak 5. Berikut pemetaan 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan metode pautan ward’s linkage. 

 

Gambar 1 Pemetaan Ward’s Linkage 

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat 5 kelompok yang dikategorikan. Kelompok 1 

ditandai dengan warna biru muda beranggotakan 12 kabupaten/kota, kelompok 2 ditandai 

dengan warna biru tua beranggotakan 10 kabupaten/kota, kelompok 3 ditandai dengan warna 

hijau muda beranggotakan 6 kabupaten, kelompok 4 ditandai dengan warna hijau tua 

beranggotakan 8 kabupaten/kota, dan kelompok 5 ditandai dengan warna merah muda 

beranggotakan 2 kota. 

 

Metode ward’s linkage mendasarkan pengelompokan pada jumlah kuadrat antara dua 

kelompok untuk seluruh variabel. Rincian keanggotaan kabupaten/kota pada setiap kelompok 

adalah sebagai berikut: 

Kelompok 1 : Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, 

Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, 

Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kota Kediri, dan 

Kabupaten Tuban.  

Kelompok 2 : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten 

Gresik, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kota Probolinggo, Kota 

Pasuruan, dan Kota Madiun. 

Kelompok 3 : Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, 

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. 

Kelompok 4 : Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jember, Kabupaten 

Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kota 

Batu. 

Kelompok 5 : Kota Malang dan Kota Surabaya. 

 

D. Profil Kelompok 

Pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia 

menghasilkan 5 kelompok optimum dengan metode ward’s linkage. Selanjutnya perlu 

diidentifikasi karakteristik dari masing-masing kelompok berdasarkan variabel-variabel yang 

berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Rata-rata 

setiap variabel masing-masing kelompok disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5 Rata-rata Variabel Masing-masing Kelompok 

Variabel 
Kelompok 

Rataan 
1 2 3 4 5 

X1 Rata-rata 71,88 72,287 68,145 70,9188 73,455 71,33716 
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Peringkat 3 2 5 4 1  

X2 
Rata-rata 12,7142 13,698 12,5083 13,21 15,09 13,4441 

Peringkat 4 2 5 3 1  

X3 
Rata-rata 7,44833 9,151 5,43333 7,1575 10,31 7,900032 

Peringkat 3 2 5 4 1  

X4 
Rata-rata 10534,4 12686,2 9224,83 10469,4 16657,5 11914,466 

Peringkat 3 2 5 4 1  

X5 
Rata-rata 69,7633 67,443 69,485 73,3625 66,46 69,30276 

Peringkat 2 4 3 1 5  

X6 
Rata-rata 10,7142 8,365 18,0883 10,3975 4,49 10,411 

Peringkat 4 2 5 3 1  

 

Berdasarkan hasil pemeringkatan pada masing-masing variabel diketahui bahwa 

peringkat pertama didominasi oleh kelompok 5, peringkat kedua didominasi oleh kelompok 2, 

peringkat ketiga didominasi oleh kelompok 1, peringkat keempat didominasi oleh kelompok 4, 

dan peringkat kelima didominasi oleh kelompok 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kelompok 5 merupakan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi, sedangkan 

kelompok 3 merupakan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2018. Pengelompokan berdasarkan IPM disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6 Pengelompokan Berdasarkan IPM 

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah 

Kelompok 5 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 4 Kelompok 3 

Bidang yang perlu dilakukan pemerataan pembangunan pada masing-masing kelompok 

ditentukan berdasarkan nilai rataan kelima kelompok pada masing-masing variabel. 

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh karateristik masing-masing kelompok, yaitu : kelompok 1 

memiliki tingkat pembangunan yang baik pada komponen angka harapan hidup dan partisipasi 

angkatan kerja; kelompok 2 memiliki tingkat pembangunan yang baik pada komponen angka 

harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan 

tingkat kemiskinan; kelompok 3 memiliki tingkat pembangunan yang cukup baik pada 

komponen partisipasi angkatan kerja; kelompok 4 memiliki tingkat pembangunan yang baik 

pada komponen partisipasi angkatan kerja dan persentase kemiskinan; kelompok 5 memiliki 

tingkat pembangunan yang baik pada komponen angka harapan hidup, angka harapan lama 

sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan persentase kemiskinan. Bidang 

yang perlu dilakukan pemerataan pembangunan masing-masing kelompok disajikan dalam 

Tabel 7. 

 

 

Tabel 7 Bidang Pemerataan Pembangunan Masing-masing Kelompok 

Kelompok  
1 

Kelompok  
2 

Kelompok  
3 

Kelompok 
 4 

Kelompok  
5 

- Angka Harapan 

Lama Sekolah (X2) 
- Rata-Rata Lama 

Sekolah (X3) 

- Pengeluaran Per 

Kapita (X4) 

- Tingkat 

Partisipasi 
Angkatan 

Kerja (X5) 

- Angka Harapan 

Hidup (X1) 
- Angka Harapan Lama 

Sekolah (X2) 

- Rata-Rata Lama 

Sekolah (X3) 

- Angka Harapan 

Hidup (X1) 
- Angka Harapan 

Lama Sekolah 

(X2) 

- Rata-Rata Lama 

- Tingkat 

Partisipasi 
Angkatan Kerja 

(X5) 
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- Persentase 

Kemiskinan (X6) 

- Pengeluaran Per 

Kapita (X4) 

- Persentase 

Kemiskinan (X6) 

Sekolah (X3) 

- Pengeluaran Per 

Kapita (X4) 

 

 

E. Identifikasi Faktor Dominan Menggunakan Analisis Faktor 

Identifikasi faktor dominan perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui indikator 

IPM yang paling berpengaruh dalam pengelompokan. Proses identifikasi ini menggunakan 

analisis faktor dengan cara mereduksi variabel asal yang memiliki korelasi kuat dan 

menyatakannya sebagai kombinasi sejumlah faktor. Variabel dengan korelasi yang kuat dapat 

membentuk suatu faktor sedemikian hingga variabel yang ada dalam suatu faktor akan memiliki 

korelasi yang lemah dengan variabel yang terdapat pada faktor yang lain. Langkah-langkah 

analisis faktor adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan Variabel 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) digunakan untuk mengetahui kelayakan 

variabel secara parsial. Nilai MSA masing-masing variabel disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8 Nilai Measure of Sampling Adequacy 

Variabel 
Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) 
Keterangan 

X1 0,660 Memadai 

X2 0,908 Memadai 

X3 0,678 Memadai 
X4 0,814 Memadai 

X5 0,769 Memadai 

X6 0,861 Memadai 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui semua variabel memiliki nilai MSA lebih dari 0,5. 

Hal ini berarti keseluruhan variabel indikator IPM telah memadai untuk dianalisis lebih lanjut.  

Untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan telah cukup secara objektif 

untuk difaktorkan perlu dilakukan uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Sedangkan uji Bartlett 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel dalam kasus multivariat. 

Berikut hasil pengujian KMO dan Bartlett. 

Tabel 9 Hasil Uji KMO dan Uji Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling 

Adequacy 
0,774 

Approx. Chi-Square 172,659 
Bartlett Test of Sphericity df 15 

Sig. 0,000 

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai KMO yang dihasilkan dari pengujian adalah sebesar 

0,774. Oleh karena nilai KMO lebih besar dari 0,5, maka data dikatakan telah memenuhi syarat 

kecukupan data. Sedangkan berdasarkan hasil uji Bartlett, didapatkan nilai chi-square sebesar 

172,659 dengan signifikansi 0,000 atau kurang dari α = 5%.  Hal ini berarti matriks korelasi 

bukan merupakan matriks identitas. Dari hasil pengujian KMO dan Bartlett, dapat disimpulkan 

bahwa analisis faktor dapat digunakan untuk mereduksi enam variabel indikator IPM. 

Komunalitas menyatakan jumlah varians dari suatu variabel yang dapat dijelaskan oleh 

faktor yang ada. Komunalitas disajikan dalam Tabel 10. 

Tabel 10 Komunalitas 

Variabel Initial Extraction 
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X1 1,000 0,778 

X2 1,000 0,750 

X3 1,000 0,959 

X4 1,000 0,828 
X5 1,000 0,896 

X6 1,000 0,769 

 

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai komunalitas 

lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang terbentuk dapat mewakili atau 

menjelaskan keragaman dari semua variabel yang digunakan dengan baik. Semakin besar nilai 

komunalitas, maka semakin besar pula karakteristik variabel asal yang dapat diwakili oleh 

faktor yang terbentuk, sehingga analisis faktor semakin baik. 

 

2. Pembentukan Faktor 

Setelah diperoleh variabel yang memenuhi asumsi analisis faktor, tahap berikutnya 

yang perlu dilakukan adalah membentuk faktor untuk menentukan struktur yang mendasari 

hubungan antar variabel asal. Adapun metode yang digunakan dalam pembentukan faktor ialah 

metode Principal Component dengan analisis matriks varians dan kovarians serta rotasi varimax 

untuk memudahkan interpretasi hasil.  

Penentuan jumlah faktor dapat diketahui berdasarkan eigenvalue pada Tabel 11. 

Eigenvalue menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians 

keenam variabel yang dianalisis. 

Tabel 11 Total Variance Explained 

Komponen 

Initial Eigen Values 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,952 65,869 65,869 

2 1,027 17,116 82,986 

3 0,426 7,095 90,081 

4 0,304 5,073 95,154 

5 0,204 4,003 99,157 

6 0,051 0,843 100,00 

 

Pada Tabel 11 terlihat bahwa komponen 1 dan 2 mempunyai eigenvalue lebih dari satu, 

maka jumlah faktor optimum adalah sebanyak 2 faktor. Varians faktor pertama sebesar 65,869% 

dan varian faktor kedua sebesar 17,116%. Berdasarkan hasil tersebut, dengan mengekstraksi 6 

variabel menjadi 2 faktor akan dihasilkan varians total kumulatif yang cukup besar, yaitu 

82,986%. Hal ini diartikan bahwa 2 faktor yang terbentuk dapat mewakili 82,986% dari 6 

variabel dalam menjelaskan kondisi pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.  

3. Distribusi Variabel Dalam Faktor 

Setelah mengetahui jumlah faktor optimum, selanjutnya perlu diidentifikasi distribusi 

keenam variabel asal pada dua faktor baru yang terbentuk dari hasil ekstraksi. Hasil komponen 

matriks disajikan dalam Tabel 12. 

Tabel 12 Komponen Matriks 

Variabel 
Loading Factor 

1 2 

X1 0,708 0,526 

X2 0,862 -0,085 

X3 0,975 0,087 
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X4 0,904 -0,105 

X5 -0,420 0.848 

X6 -0,873 -0,076 

Tabel 12 menunjukkan loading factor masing-masing variabel terhadap kedua faktor 

yang terbentuk. Loading factor menyatakan besar kasar korelasi antara suatu variabel dengan 

kedua faktor. Penentuan distribusi variabel asal dilakukan dengan cara membandingkan besar 

korelasi terhadap masing-masing faktor.  

Proses rotasi matriks dilakukan untuk mendapatkan faktor dengan loading factor yang 

lebih jelas untuk diinterpretasi. Komponen matriks rotasi merupakan matriks korelasi yang 

memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata dibandingkan dengan komponen 

matriks. Dalam metode rotasi varimax, loading factor dianggap signifikan ketika nilainya 

mendekati -1 atau 1. Hasil rotasi matriks disajikan dalam Tabel 13. 

Tabel 13 Rotasi Matriks 

Variabel 
Loading Factor 

1 2 

X1 0,835 0,283 

X2 0,795 -0,345 

X3 0,955 -0,216 
X4 0,828 -0,376 

X5 -0,140 0.936 

X6 -0,855 0,195 

keterangan:  

huruf tebal (bold) menyatakan loading factor yang 

lebih signifikan dari  loading factor faktor lainnya. 

Dari hasil dalam Tabel 13, variabel yang mempunyai loading factor signifikan akan 

dikelompokkan ke dalam faktor masing-masing. Faktor 1 beranggotakan empat variabel, yaitu 

angka harapan hidup (X1), angka harapan lama sekolah (X2), rata-rata lama sekolah (X3),  

pengeluaran per kapita (X4), dan persentase kemiskinan penduduk (X6). Faktor 2 memiliki 

anggota satu variabel, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (X5). Berdasarkan nilai loading 

factor terbesar dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan pada Faktor 1 adalah 

rata-rata lama sekolah (X3), sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (X5) merupakan 

variabel yang paling dominan pada Faktor 2. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengelompokkan kabupaten/kota terbaik dibentuk oleh metode pautan ward’s linkage, 

yaitu sebanyak 5 kelompok dengan nilai Pseudo F-statistic sebesar 5,799.  

2. Deskripsi hasil pengelompokan adalah sebagai berikut:  

a. Kelompok 1 merupakan daerah dengan IPM sedang, di mana masih perlu pemerataan 

pembangunan pada komponen angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, 

pengeluaran per kapita dan persentase kemiskinan;  

b. Kelompok 2 merupakan daerah daerah dengan IPM tinggi yang perlu pemerataan 

pembangunan pada komponen persentase tingkat partisipasi angkatan kerja;   

c. Kelompok 3 merupakan daerah dengan IPM sangat rendah, di mana masih perlu 

pemerataan pembangunan pada komponen angka harapan hidup, angka harapan lama 

sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan kemiskinan;  

d. Kelompok 4 merupakan daerah dengan IPM rendah, di mana masih perlu pemerataan 

pembangunan pada komponen angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-

rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita;  

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

268



e. Kelompok 5 merupakan daerah dengan IPM sangat tinggi yang perlu pemerataan 

pembangunan pada komponen persentase tingkat partisipasi angkatan kerja. 

3. Pengelompokan kabupaten/kota dibentuk oleh dua faktor utama. Faktor 1 didominasi oleh 

variabel rata-rata lama sekolah (X3) dengan loading factor sebesar 0,955, sedangkan Faktor 

2 didominasi oleh variabel persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (X5) dengan 

loading factor sebesar 0,936. 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah membandingkan hasil 

pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator IPM dalam 

penelitian ini dengan pengelompokan dengan metode analisis cluster non hirarki.  
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Abstrak 

 
Dalam suatu pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja 

dibutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Pada 

Dinas Perhubungan Kota Malang terdapat empat bidang yaitu bidang Lalu Lintas, 

Angkutan Jalan, Pengendalian dan Ketertiban, dan Manajemen Perparkiran. 

Penugasan pegawai khususnya pemilihan pegawai sebagai kabid untuk empat 

bidang tersebut menjadi salah satu permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan 

Kota Malang. Dari permasalahan tersebut akan dicari pegawai yang memenuhi 

kriteria sebagai kabid untuk masing-masing bidang. Data yang akan dijadikan 

sebagai kriteria penilaian pegawai meliputi pendidikan terakhir, etos kerja, posisi 

pekerjaan saat ini, golongan, masa kerja, dan usia. Hasil yang diperoleh dimodelkan 

dalam matching graph bipartisi dengan himpunan titik-titik yang dibagi menjadi 2 

himpunan. Himpunan titik pertama menyatakan nama pegawai sedangkan himpunan 

titik kedua menyatakan posisi pekerjaan yang akan ditempati. Konsep pada 

matching graph yaitu memasangkan dua titik saling terhubung secara langsung 

sedemikian sehingga titik-titik yang telah berpasangan tidak menjadi pasangan titik 

lainnya. 

Penyelesaian masalah yang ada di Dinas Perhubungan Kota Malang 

menggunakan konsep pada matching graph dengan Algoritma Hungarian. Algoritma 

hungarian merupakan algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah 

optimalisasi penugasan. Dalam menyelesaikan masalah pemilihan kabid digunakan 

algoritma hungarian yang perhitungannya menggunakan alat bantu program 

WinQSB. Data yang diinputkan berupa nama-nama pegawai dan posisi kabid yang 

akan ditempati. Selanjutnya pada tabel matriks diinputkan total penilaian masing-

masing pegawai di setiap bidang. Setelah proses penginputan, akan dilakukan 

perhitungan dengan alat bantu. Outputan yang dihasilkan dari alat bantu berupa 

grafik berbentuk graph bipartisi yang mana ES dipasangkan dengan kabid 

Manajemen Perparkiran, AY dipasangkan dengan kabid Lalu Lintas, NG 

dipasangkan dengan kabid Angkutan Jalan, dan AN dipasangkan dengan kabid 

Pengendalian dan Ketertiban. 

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan alat bantu adalah ES 

sebagai kabid Manajemen Perparkiran, AY sebagai kabid Lalu Lintas, NG sebagai 

kabid Angkutan Jalan, dan AN sebagai kabid Pengendalian dan Ketertiban. 

Penggunaan alat bantu tersebut dapat membantu mempermudah menyelesaikan 

masalah pemilihan kabid. Selain itu, metode matching graph dapat dijadikan 

alternatif dalam menyelesaikan masalah penugasan pegawai. Penugasan pada 

umumnya adalah menugaskan seseorang pada suatu pekerjaan dengan syarat satu 

orang ditugaskan pada satu pekerjaan dan satu pekerjaan dikerjakan oleh tepat satu 

orang. 

 

Kata kunci: matching, penugasan, WinQSB 

PENDAHULUAN 

Teori graph merupakan salah satu bidang matematika yang mempelajari penerapan 

matematika khususnya graph sebagai solusi dalam beberapa masalah dalam kehidupan sehari-
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hari. Materi yang diberikan dalam teori graph sangat berguna dalam menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari baik masalah yang sederhana maupun masalah yang lebih rumit. 

Ketenagakerjaan menjadi salah satu penyebab permasalahan yang berhubungan dengan 

optimalisasi sumber daya manusia. Dalam suatu pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan 

keefektifan kerja dibutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 

Permasalahan ini disebut juga dengan masalah penugasan (Assigment Problem). Masalah 

penugasan merupakan kasus khusus pemrograman linear yang hanya mempunyai satu tujuan 

optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimalkan suatu sumber daya (pendapatan, biaya, 

jarak atau waktu) yang digunakan untuk menyelesaikan tugas (Rahmawati dkk., 2015). Masalah 

penugasan ini dapat diselesaikan dengan salah satu materi pada teori graph yaitu matching. 

Konsep pada matching yaitu memasangkan dua titik saling terhubung secara langsung 

sedemikian sehingga titik-titik yang telah berpasangan tidak menjadi pasangan titik lainnya.  

Dinas Perhubungan Kota Malang bernaung dalam Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 

(LLAJ) dan Dinas Terminal tingkat provinsi. Seiring dengan penetapan otonomi daerah pada 

tahun 2000, Dinas Perhubungan Kota Malang mulai berdiri sendiri. Dinas Perhubungan Kota 

Malang beralamat di Jalan Raden Intan No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota 

Malang, Jawa Timur. Pimpinan dari Dinas Perhubungan Kota Malang adalah Dr. Handi 

Priyanto, AP. M.Si. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan non-PNS. Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Malang kurang 

lebih sebanyak 201 pegawai, dimana untuk pegawai yang sudah PNS sebanyak 127 orang 

sedangkan untuk non-PNS sebanyak 74 orang. Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai 

empat bidang yaitu bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Pengendalian dan Ketertiban, dan 

Manajemen Perparkiran. Masing-masing bidang terdapat tiga seksi. Salah satu permasalahan 

yang ada di Dinas Perhubungan Kota Malang adalah masalah ketenagakerjaan. Pihak personalia 

Dinas Perhubungan Kota Malang mengusulkan kandidat pegawai yang akan mendapatkan 

kenaikan jenjang karir sebagai Kepala Bidang. Ketentuan pegawai yang akan menjadi kandidat 

sebagai kabid haruslah PNS. Pegawai yang sudah dipilih dan layak ikut dalam pemilihan 

sebanyak 12 pegawai. Kabid yang akan dipilih meliputi semua bidang yang ada di Dinas 

Perhubungan Kota Malang yaitu bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Pengendalian dan 

Ketertiban, dan Manajemen Perparkiran. Pemilihan Kepala Bidang di Dinas Perhubungan Kota 

Malang perlu mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu meliputi etos kerja, golongan, 

pendidikan terakhir, masa kerja, usia, dan kesesuaian posisi kerja. Kriteria-kriteria tersebut 

sudah cukup memenuhi untuk dijadikan sebagai syarat mendapatkan kenaikan jenjang karir. 

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh (Utami dan Rosyida 2018) yang berjudul 

“Penerapan Algoritma Kuhn-Munkres dalam Penyelesaian Masalah Penugasan Multi-Objective 

pada Industri Konveksi Tas DP. Sporty”, penelitian ini berisi tentang suatu prosedur untuk 

menyelesaikan masalah penugasan multi-objective dengan menggunakan algoritma Kuhn-

Munkres dan solver, kemudian hasilnya akan dibandingkan. Penelitian oleh (Hidayat 2016) 

yang berjudul “Menentukan Promosi Jabatan Karyawan dengan Menggunakan Metode Profile 

Matching dan Metode Promethee”, penelitian ini menghasilkan terpilihnya karyawan yang 

layak pada promosi jabatan dengan metode profile matching dan promethee. Penelitian oleh 

(Rabbani dkk., 2019) yang berjudul “Modified Hungarian Method for Unbalanced Assignment 

Problem with Multiple Jobs”, penelitian ini mengusulkan Modified Hungarian Method untuk 

memecahkan masalah penugasan yang tidak seimbang tanpa meninggalkan pekerjaan apa pun 

yang belum diproses. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan beberapa metode 

yang ada untuk menunjukkan keunggulan algoritma ini. 

Berdasarkan permasalahan di atas ada beberapa metode pada matching graph yang dapat 

dijadikan alternatif untuk menyelesaikan masalah penugasan. Pada penelitian ini penulis akan 

menerapkan konsep pada matching graph dengan algoritma hungarian yang perhitungannya 

menggunakan alat bantu berupa program WinQSB. Alat bantu WinQSB tersebut dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah pengoptimalisasian pemilihan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) untuk mendapatkan kenaikan jenjang karir sebagai kabid Lalu Lintas, Angkutan Jalan, 

Pengendalian dan Ketertiban, dan Manajemen Perparkiran. Sehingga hasil tersebut memberikan 
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solusi untuk Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pemilihan kandidat kabid yang optimal. 

Optimal yang dimaksud di sini adalah kandidat yang sesuai dan memenuhi kriteria. Kriteria 

tersebut meliputi etos kerja, golongan, pendidikan terakhir, masa kerja, usia, dan kesesuaian 

posisi kerja. Kriteria tersebut dijadikan dasar dalam pembobotan.  

METODE 

Dalam menyelesaikan permasalahan optimalisasi pemilihan pegawai, jenis data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari Dinas 

Perhubungan Kota Malang berupa data nama-nama pegawai yang diusulkan masuk dalam 

pemilihan kandidat kabid dan data kabid yang akan ditempati. Sedangkan data sekunder yang 

diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Malang berupa data pendidikan terakhir, posisi kerja 

pegawai saat ini, golongan, etos kerja, masa kerja, dan usia. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung. Dalam wawancara tersebut penulis 

melakukan tanya jawab secara menyeluruh, detail, dan akurat tentang data yang dibutuhkan agar 

diperoleh data yang lengkap dan utuh. Observasi langsung dilakukan dengan cara melakukan 

pencatatan secara langsung informasi yang didapat dilapangan dengan cermat dan sistematik 

untuk data yang diperlukan. Informasi yang didapat melalui observasi langsung adalah 

informasi mengenai perusahaan dan permasalahan yang ada diperusahaan. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung 

langkah selanjutnya adalah analisis data. Hal pertama yang dilakukan adalah memodelkan 

permasalahan dalam matematika dengan melakukan pembobotan pada masing-masing pegawai. 

Setelah itu, permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan algoritma hungarian yang 

perhitungannya menggunakan alat bantu berupa program WinQSB. Hasil yang diperoleh dalam 

bentuk graph bipartisi yang dibagi menjadi dua himpunan misalnya himpunan A dan himpunan 

B. Titik-titik pada himpunan A menyatakan nama-nama pegawai dan titik-titik pada himpunan B 

menyatakan jenis kabid yang akan ditempati. Berikut langkah-langkah algoritma Hungarian dari 

buku Operations Research oleh P. Rama Murthy: 

1. Pada masalah meminimumkan, kurangkan setiap entri pada masing-masing baris dengan 

entri terkecil pada baris tersebut. Pada masalah memaksimalkan, kurangkan setiap entri pada 

masing-masing baris dengan entri terbesar pada baris tersebut. 

2. Kurangkan setiap setiap entri pada masing-masing kolom dengan entri terkecil pada kolom 

tersebut. 

3. Tarik garis-garis yang melalui baris dan kolom yang sesuai sehingga seluruh entri-entri nol 

dari matriks biaya dapat tertutup dan jumlah garis-garis yang digunakan adalah minimum. 

4. Uji optimalisasi: 

a. Jika jumlah minimum dari garis-garis penutup adalah 𝑛, maka penugasan optimal dari 

bilangan-bilangan nol mungkin tercapai dan algoritma hungarian telah selesai. 

b. Jika jumlah minimum dari garis-garis penutup kurang dari 𝑛, maka penugasan optimal 

dari bilangan-bilangan nol belum memungkinkan. Lanjutkan ke langkah 5. 

5. Tentukan entri terkecil yang tidak tertutup oleh garis manapun. Kurangkan entri terkecil ini 

pada seluruh entri yang tak tertutup dan kemudian tambahkan entri tersebut ke seluruh entri 

yang tertutup dua kali oleh garis horizontal dan garis vertikal. Kembali ke langkah 3. 

6. Membuat penugasan : cari angka nol yang sendirian pada baris atau kolom. Jika ada nol 

yang lebih dari satu, maka pilih nol yang mempunyai bobot maksimal. 

7. Menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang 

belum direduksi nilainya sehingga diperoleh total nilai optimum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, penulis akan membuat penilaian pegawai terkait dengan 

penempatan pegawai pada masing-masing posisi kabid yang akan ditempati. Data yang akan 

dijadikan sebagai penilaian pegawai meliputi pendidikan terakhir, etos kerja, posisi pekerjaan 
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saat ini, golongan, masa kerja, dan usia. Hasil yang diperoleh dimodelkan dalam matching 

graph bipartisi dengan himpunan titik-titik yang dibagi menjadi 2 himpunan. Himpunan titik 

pertama menyatakan nama pegawai sedangkan himpunan titik kedua menyatakan posisi kabid 

yang akan ditempati. Berikut data nama pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang yang layak 

untuk mengikuti pemilihan promosi kenaikan jenjang karir dan disertai dengan data etos kerja, 

golongan, pendidikan terakhir, masa kerja, usia, dan posisi pekerjaan saat ini. Data tersebut akan 

dijadikan sebagai pembobotan.  

 

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang 

No. 
Nama 

Pegawai 
Posisi Pekerjaan 

Pendidikan 

Terakhir 
Golongan Usia 

Etos 

Kerja 

Masa 

Kerja 

1 AM 
Keselamatan Lalu 

Lintas S2 4 56 4 8 

2 ES 
Perencanaan Tata 

Kelola Perparkiran S2 4 54 4 5 

3 AY 
Keselamatan Lalu 

Lintas S2 4 41 4 4 

4 AS Sarana Lalu Lintas S1 3 54 4 6 

5 RS 

Pengendalian dan 

Ketertiban Angkutan 

Orang 

S1 3 35 4 3 

6 NG 
Perencanaan Angkutan 

Jalan S2 4 52 4 10 

7 HA 
Pelayanan Angkutan 

Orang Dalam Trayek S1 3 58 4 12 

8 HR 
Pelayanan Perparkiran 

S1 3 56 4 8 

9 RI 

Pelayanan Angkutan 

Orang Tidak Dalam 

Trayek 

S1 3 39 4 5 

10 WD 
Perencanaan Tata 

Kelola Perparkiran S1 3 53 4 7 

11 AN 
Pengendalian dan 

Ketertiban Lalu Lintas S1 3 41 4 6 

12 ST 

Pengendalian dan 

Ketertiban Angkutan 

Barang, Hewan dan 

Angkutan Khusus 

S1 3 53 4 10 

 

Pemberian bobot: 

 

1. Etos Kerja 

Etos kerja diperoleh dari penilaian langsung pihak personalia. Etos kerja merupakan kriteria 

paling penting dalam pembobotan dikarenakan menentukan kualitas kerja yang lebih baik. 

Berikut pembobotan etos kerja: 

Sangat baik  : 5 
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Baik   : 4 

Cukup baik  : 2 

Kurang baik  : 1 

 

2. Golongan  

Golongan dijadikan sebagai kriteria pembobotan karena semakin tinggi golongan maka 

semakin besar juga peluang untuk menjadi kabid. Berikut pembobotan golongan: 

Golongan 4  : 4 

Golongan 3  : 3 

Golongan 2  : 2 

Golongan 1  : 1 

 

3. Pendidikan  

Pendidikan dijadikan sebagai kriteria pembobotan karena semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin banyak ilmu pengetahuan yang diperoleh. Berikut pembobotan 

untuk pendidikan terakhir: 

S2   : 5 

S1   : 4 

Diploma  : 2 

SMA dan SMP : 0 

 

4. Usia (U) 

Usia dijadikan sebagai kriteria pembobotan karena jika usia seorang pegawai masih muda 

maka peluang untuk menjadi kabid juga semakin besar. Berikut pembobotan untuk usia 

dengan batas maksimal umur pensiun adalah 60 tahun: 

𝑈 < 40  : 5 

40 ≤ 𝑈 ≤ 50 : 4 

51 ≤ 𝑈 ≤ 60 : 2 

𝑈 > 60  : 0 

 

5. Masa Kerja (MK) 

Pengalaman kerja yang cukup lama dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai sehingga 

semakin ahli dalam bidang yang ditekuninya. Berikut pembobotan berdasarkan masa kerja: 

𝑀𝐾 ≥ 10  : 5 

5 ≤ 𝑀𝐾 < 10 : 3 

𝑀𝐾 < 5  : 1 

 

6. Kesesuaian Posisi  

Kesesuaian posisi dijadikan kriteria pembobotan karena keahlian seorang pegawai dalam 

bekerja akan sangat mempengaruhinya. Berikut pembobotan untuk kesesuaian posisi kerja 

pegawai saat ini: 

Sesuai  : 3 

Tidak sesuai  : 0 

 

Tabel dari pembobotan terhadap pegawai disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Pembobotan 

No. Nama A B C D 

1 1 21 18 18 18 

2 2 18 18 18 21 
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3 3 21 18 18 18 

4 4 19 16 16 16 

5 5 17 17 20 17 

6 6 20 23 20 20 

7 7 18 21 18 18 

8 8 16 16 16 19 

9 9 19 22 19 19 

10 10 16 16 16 19 

11 11 18 18 21 18 

12 12 18 18 21 18 

 

Keterangan dari hasil pembobotan di atas yaitu: 

 Pemodelan untuk nama pegawai: 

1. : AM  7.   : HA 

2. : ES  8.   : HR 

3. : AY  9.   : RI 

4. : AS  10. : WD 

5. : RS  11. : AN 

6. : NG  12. : ST 

 Pemodelan untuk posisi kerja : 

A : Kabid Lalu Lintas 

B : Kabid Angkutan Jalan 

C : Kabid Pengendalian dan Ketertiban 

D : Manajemen Perparkiran 

 

Proses optimalisasi dimulai dengan menginputkan banyaknya pegawai yang terpilih 

sebagai kandidat kabid yaitu 12 dan banyaknya posisi kabid yang akan ditempati yaitu 4. 

Selanjutnya pada tabel matriks diinputkan total penilaian masing-masing pegawai di setiap 

bidang. Setelah proses penginputan, akan dilakukan perhitungan dengan alat bantu WinQSB. 

Berikut merupakan hasil pemilihan pegawai sebagai kabid dengan algoritma hungarian yang 

perhitungannya menggunakan alat bantu program WinQSB: 
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Gambar 1. Hasil Optimalisasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang 

 

 

 

 

Gambar 2. Graph Hasil Optimalisasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang 

 

Keterangan gambar: 

 

Solusi dari penyelesaian permasalahan di atas dapat ditampilkan dalam bentuk graph bipartisi 

yang mana himpunan titik-titik tersebut dibagi menjadi dua himpunan yaitu: 

1. Himpunan titik disebelah kiri menunjukkan nama pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang 

yang diusulkan sebagai kandidat pemilihan kabid. 

2. Himpunan titik disebelah kanan menunjukkan kabid yang akan ditempati. 
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Sisi yang menghubungkan himpunan kiri dan himpunan kanan menunjukkan penugasan yang 

optimal, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

No. Nama Pegawai Posisi Pekerjaan 

1 ES (2) Kabid Manajemen Perparkiran 

2 AY (3) Kabid Lalu Lintas 

3 NG (6) Kabid Angkutan Jalan  

4 AN (11) Kabid Pengendalian dan Ketertiban 

 

Solusi pemecahanan masalah pemilihan pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang 

sebagai kabid menggunakan alat bantu berupa program WinQSB. Data yang diinputkan adalah 

data nama pegawai, posisi kabid yang akan ditempati, dan nilai pembobotan dari masing-masing 

pegawai. Pemilihan kandidat kabid yang sudah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Malang 

adalah dengan cara musyawarah bagian personalia dengan mempertimbangkan etos kerja dan 

pendidikan terakhir. Pegawai yang memiliki etos kerja dan pendidikan tertinggi adalah pegawai 

yang terpilih sebagai kandidat kabid. Kekurangan dari cara pemilihan yang dilakukan oleh 

bagian personalia Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu kriteria yang dijadikan pemilihan 

terlalu sedikit. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh di lapangan belum sepenuhnya optimal 

karena hanya mempertimbangkan dua kriteria saja.. Sedangkan dengan menggunakan alat bantu 

WinQSB kriteria yang dijadikan pembobotan bisa banyak dan proses pemilihan hanya 

membutuhkan waktu yang singkat. Adapun kekurangan dari menggunakan alat bantu ini yaitu 

tidak mengetahui proses detailnya, hanya ditampilkan hasil akhir yang diperoleh. Berdasar 

perhitungan dengan alat bantu diperoleh hasil yaitu ES sebagai kabid Manajemen Perparkiran, 

AY sebagai kabid Lalu Lintas, NG sebagai kabid Angkutan Jalan, dan AN sebagai kabid 

Pengendalian dan Ketertiban. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pihak personalia Dinas Perhubungan Kota 

Malang mengusulkan 12 orang PNS yang layak ikut dalam pemilihan kabid untuk mendapatkan 

kenaikan jenjang karir. Posisi kabid yang akan ditempati adalah lalu lintas, angkutan jalan, 

pengendalian dan ketertiban, dan manajemen perparkiran. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

akan dibuat penilaian pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan yaitu pendidikan terakhir, 

etos kerja, posisi pekerjaan saat ini, golongan, masa kerja, dan usia.  Oleh karena itu, penelitian 

ini akan menyelesaikan masalah pemilihan pegawai sebagai kabid yang memenuhi kriteria 

dengan menggunakan alat bantu WinQSB. Penggunaan alat bantu dapat mempermudah dalam 

mengolah data dan proses pemilihan hanya membutuhkan waktu yang singkat. Proses 

optimalisasi dimulai dengan menginputkan banyaknya pegawai yang terpilih sebagai kandidat 

kabid yaitu 12 dan banyaknya posisi kabid yang akan ditempati yaitu 4. Selanjutnya pada tabel 

matriks diinputkan total penilaian masing-masing pegawai di setiap bidang. Setelah proses 

penginputan, akan dilakukan perhitungan dengan alat bantu WinQSB. Hasil yang diperoleh 

yaitu ES sebagai kabid Manajemen Perparkiran, AY sebagai kabid Lalu Lintas, NG sebagai 

kabid Angkutan Jalan, dan AN sebagai kabid Pengendalian dan Ketertiban. Adapun saran dari 

penelitian ini yaitu dapat dijadikan alternatif bagi Dinas Perhubungan Kota Malang untuk 

mengoptimalisasi masalah penugasan, khususnya pemilihan pegawai sebagai kabid 

menggunakan metode pada maching graph dan alat bantu WinQSB. Selain itu, kriteria yang 

dijadikan sebagai kandidat kabid seharusnya tidak hanya mempertimbangkan etos kerja dan 

pendidikan terakhir, tetapi juga dilengkapi dengan pengalaman kerja, masa kerja, golongan, 

posisi kerja saat ini, dan usia dari masing-masing pegawai. 
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Abstrak 
Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor meningkatkan kualitas 

kinerja pegawai, yang berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan. Bagian personalia perlu membuat rancangan perhitungan yang 

matang untuk menempatkan posisi pegawai sesuai kriteria yang ditentukan oleh 

pihak personalia. Permasalahan ini disebut dengan masalah penugasan 

(assignment problem) yang dapat diselesaikan dengan metode matching pada 

graph. Metode matching graph bipartisi bertujuan untuk mengoptimalkan antara 

pegawai dan pekerjaan yang akan ditempati sesuai kriteria. Variabel yang 

digunakan adalah nama pegawai dan posisi yang akan ditempati. Setelah itu 

dimodelkan dalam matching graph bipartisi yang mana terdiri dari partisi nama 

pegawai dan partisi posisi yang akan ditempati. Perhitungan masalah penugasan 

dapat diselesaikan dengan metode matching menggunakan rancangan solusi 

dengan menerapkan algoritma Kuhn Munkres. Untuk penyelesaian masalah 

penugasan dengan jumlah data pegawai yang besar dapat digunakan alat bantu 

Delphi Borland 7 dan WinQSB dengan menginputkan data nama pegawai, 

pembobotan dan posisi yang akan ditempati. Setelah itu akan dihasilkan output 

berupa matching maksimum pada graph bipartisi  yang memasangkan satu 

pegawai dengan satu pekerjaan.  

Hasil yang diperoleh dari alat bantu Delphi Borland 7 dan WinQSB 

adalah AD menempati kasi manajemen dan perencanaan, FK menempati kasi 

keselamatan, NK menempati kasi pengelolaan sarana , TJ menempati kasi 

pelayanan angkutan dalam trayek. DK menempati kasi pelayanan angkutan tidak 

dalam trayek. dan CA menempati kasi perencanaan jalan. Hasil yang diperoleh 

dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi perusahaan untuk mengoptimalkan 

penempatan pegawai. Selain itu metode matching graph dapat dijadikan sebagai 

alternatif dalam menyelesaikan masalah penugasan pegawai dengan pekerjaan 

yang sesuai.   

 

 Kata Kunci : penugasan, matching, optimalisasi 

 

PENDAHULUAN 

  

 Salah satu cabang ilmu matematika yang banyak digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan kehidupan sehari-hari adalah teori graph. Metode dari penerapan graph adalah 

matching. Matching dapat diaplikasikan dalam banyak hal, misalnya penentuan jadwal, 

penjodohan antara laki-laki dan perempuan, pengujian obat, dan penugasan. Masalah umum 

penugasan meliputi n tugas yang harus ditetapkan kepada m pekerja dimana setiap pekerja 

memiliki kompetensi yang berbeda dalam menyelesaikan setiap tugas. Tujuan dari masalah 

penugasan adalah untuk menetapkan setiap tugas yang sesuai pada pekerja sehingga total 

pengeluaran sumber daya untuk menyelesaikan semua tugas dapat diminimalkan (Raharjo, 

2010). 
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 Dinas perhubungan merupakan suatu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang 

perhubungan, yang berada di bawah intruksi Kementrian Perhubungan. Pada awalnya Dinas 

Perhubungan Kota Malang bernaung dalam Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan 

Dinas Terminal tingkat provinsi. Seiring dengan penetapan otonomi daerah pada tahun 2000, 

Dinas Perhubungan Kota Malang mulai berdiri sendiri. Saat ini, kantor Dinas Perhubungan 

Kota Malang terletak di ruas Jl. Raden Intan No. 1 Kecamatan Blimbing Kota Malang, 

dimana keberadaannya tidak berada jauh dari lokasi Terminal Arjosarisehingga dapat 

dikatakan letak kantor Dinas Perhubungan Kota Malang sangat strategis karena sekaligus 

dapat melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan langsung terhadap 

operasional transportasi/perhubungan darat yang terpusat di terminal tersebut. Dinas 

Perhubungan Kota Malang teridiri dari beberapa unit kerja antara lain sekretariat, Bidang 

Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Ketertiban,  Bidang Manajemen 

Perpakiran, dan Unit Pelaksana Teknis. Salah satu permasalahan yang ada di Dinas 

Perhubungan Kota Malang adalah masalah ketenagakerjaan berupa penugasan pegawai. 

Permasalahan tersebut tentang adanya kualifikasi pegawai yang tidak sesuai dengan 

penempatan pekerjaannya khususnya di bidang lalu lintas dan bidang angkutan. 

 Penelitian oleh (Zhu et al., 2016) menjelaskan tentang algoritma Kuhn-Munkres selalu 

mensyaratkan bahwa tugas diberikan kepada tepat satu agen yang melakukan tepat satu tugas. 

Batasan ini membatasi algoritma Kuhn-Munkres untuk menyelesaikan masalah penugasan 

One to One. Penelitian oleh (Rabbani, Khan and Quddoos, 2019)  yang berjudul “Modified 

Hungarian Method For Unbalanced Assignment Problem With Multiple Jobs” menjelaskan 

bahwa metode hungarian digunakan untuk memecahkan masalah assigment yang tidak 

seimbang  untuk menetapkan beberapa pekerjaan ke mesin atau pekerja. Beberapa penelitian 

di atas, metode matching dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah terutama 

dalam masalah penugasan. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan  yang ada di lapangan 

tentang optimaslisai penugasan pegawai dapat diselesaikan dengan metode matching. Selain 

itu penyelesaian masalah penugasan juga menggunakan alat bantu Delphi Borland 7 

WinQSB. Penggunaan alat bantu dapat mempermudah pengolahan data dengan jumlah 

banyak. Penyelesaian permasalahan ini dapat bermanfaat bagi instansi untuk pengambilan 

keputusan tentang penempatan posisi kerja para pegawai.   

 

METODE 

 Dalam menyelesaikan permasalahan tentang optimalisasi pemilihan karyawan untuk 

mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir diselesaikan menggunakan Algoritma Kunh 

Munkers dengan alat bantu Delphi Borland 7 dan WinQSB . Data yang diperlukan meliputi :  

a. Data nama-nama karyawan  

b. Data posisi yang akan ditempati  

c. Data posisi kerja karyawan saat ini  

d. Data pendidikan terakhir, etos kerja, masa kerja, dan usia   

Sumber data yang digunakan meliputi :  

a. Sumber data primer meliputi data nama-nama karyawan yang direkomendasikan 

masuk dalam pemilihan kandidat posisi pegawai dan data posisi pegawai  yang akan 

ditempati  

b. Sumber data sekunder meliputi data yang diambil melalui arsip perusahaan yaitu data 

posisi kerja karyawan saat ini, data Pendidikan terakhir, etos kerja, masa kerja, dan 

usia. 

 Metode selanjutnya setelah pengumpulan data adalah menganalisis data. Hal yang 

pertama dilakukan adalah memodelkan permasalahan dalam matematika dengan melakukan 

pembobotan pada masing-masing karyawan, membentuk tabel matriks , menguji keoptimalan 
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tabel matriks tersebut, dan setelah uji keoptimalan adalah pemilihan kandidat dengan 

memasangkan setiap karyawan dengan jenis posisi kerja yang akan ditempati. Selanjutnya 

memodelkan dalam graph. Graph yang digunakan adalah graph bipartisi, jadi ada dua 

himpunan graph yang dihubungkan oleh sisi misal himpunan graf A dan himpunan graf B, 

titik-titk pada himpunan graf A dimisalkan nama-nama karyawan dan titik-titik pada 

himpunan B dimisalkan jenis posisi kerja yang akan ditempati. Sisi yang menghubungkan 

merupakan bobot pada masing-masing karyawan. Penyelesaian masalah tersebut 

menggunakan Algoritma Kuhn-Munkers. Selain itu, digunakan alat bantu Delphi Borland 7 

dan WinQSB untuk mempermudah proses pengolahan tersebut. Tahap terakhir akan 

dilakukan perbandingan hasil dari penggunaan cara manual dan hasil dari alat bantu. 

 Algoritma Kuhn Munkres merupakan salah satu algoritma untuk mencari perfect 

matching. Algoritma ini dipilih untuk menyelesaikan masalah penugasan yang dimodelkan 

pada graph bipartisi. Selain dapat diselesaikan dengan perhitungan manual, Algoritma Kuhn 

Munkres sudah di program pada aplikasi Delphi Borland 7 sehingga dapat menyelesaikan 

masalah dalam jumlah data yang besar. Perhatikan langkah – langkah Algoritma Kuhn 

Munkres berikut ini.  

1.  Jika 𝑋 adalah 𝑀 − 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑, maka 𝑀 adalah perfect matching (karena |𝑋| = |𝑌|). 

Dalam kasus ini algoritma berhenti. Jika tidak, misal u suatu titik 𝑀 − 𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑. 

Bentuk 𝑆 = {𝑢} dan 𝑇 = ∅. 

2. Jika 𝑁𝐺1
(𝑆) ⊃ 𝑇, lanjutkan ke langkah 3. Jika tidak, 𝑁𝐺1

(𝑆) = 𝑇, hitung 

𝛼1 =
𝑚𝑖𝑛
𝑥𝜖𝑆

𝑦 ∉ 𝑇
{𝑙(𝑥) + 𝑙(𝑦) − 𝑤(𝑥𝑦)} 

Dan feasible vertex labeling l diperoleh dari 

𝑙(𝑣) = {

𝑙(𝑣) − 𝛼1                                      𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑣 ∈ 𝑆

𝑙(𝑣) + 𝛼1                                       𝑗𝑖𝑘𝑎  𝑣 ∈ 𝑇

𝑙(𝑣)                                𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛

 

 

(Perhatikan bahwa 𝛼1 > 0 dan 𝑁𝐺1
(𝑆) ⊃ 𝑇). Kemudian ganti 𝑙 dengan 𝐼 dan 𝐺 dengan 

𝐺1 

3. Pilih suatu titik 𝑦 di 𝑁𝐺1
(𝑆)\𝑇. Jika 𝑦 𝑀 − 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 dengan 𝑦𝑧 ∈ 𝑀. Maka ganti 𝑆 

dengan 𝑆 ∪ {𝑧} dan 𝑇 dengan 𝑇 ∪ {𝑦}, dan kembali ke langkah 2. Jika  𝑀 − 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑, 

maka misalkan 𝑃 suatu 𝑀 − 𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑢, 𝑦) di 𝐺1. Ganti  𝑀 dengan 𝑀 = 𝑀∆𝐸(𝑃) 

dan kembali ke langkah 1. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

   

 Dalam penelitian ini, penulis akan mencari penyelesaian masalah penugasan 

menggunakan metode matching graph bipartisi. Pegawai yang akan dipilih terdiri dari 15  

pegawai non-PNS. Pegawai tersebut akan di seleksi untuk dipilih sebagai Kepala Seksi pada 

6 posisi antara lain Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Kasi Pengelola Sarana Lalu 

Lintas, Kasi Keselematan Lalu Lintas, Kasi Pelayanan Angkutan Dalam Trayek, Kasi 

Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek, Kasi Perancanaan Angkutan Jalan. Berdasarkan 

masalah yang ada di lapangan, sehingga dibuat penilaian pegawai terkait penempatan 

pegawai pada masing-masing posisi pekerjaan. Data yang digunakan untuk penilaian pegawai 

Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu pendidikan terakhir, usia, masa kerja, etos kerja dan 

kesesuaian posisi kerja. Data tersebut diperoleh dengan mencari informasi dari dosen 

pembimbing lapangan dan pihak personalia instansi. Permasalahan tersebut akan diselesaikan 
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menggunakan alat bantu Delphi Borland 7 dan WinQSB untuk mempermudah mengolah data 

dengan jumlah banyak. Berikut akan disajikan data pegawai dan hasil pembobotan pada 

masing-masing posisi kerja. Total dari pembobotan terhadap pegawai dengan keterangan 

sebagai berikut : 

A : Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

B : Kasi Pengelola Sarana Lalu Lintas 

C : Kasi Keselematan Lalu Lintas  

D : Kasi Pelayanan Angkutan Dalam Trayek 

E : Kasi Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek 

F : Kasi Perancanaan Angkutan Jalan 

 

Tabel 1. Total Pembobotan 
No Nama 

Pegawai 

A B C D E F 

1 1 32 24 24 24 24 24 
2 2 26 30 34 26 26 26 
3 3 26 30 22 22 22 22 
4 4 24 32 24 24 24 24 
5 5 24 32 28 24 24 24 
6 6 30 26 34 26 26 26 
7 7 24 24 32 24 24 24 
8 8 30 34 26 34 26 26 
9 9 20 20 20 24 28 20 
10 10 32 24 24 24 24 28 
11 11 26 26 26 30 34 26 
12 12 20 20 24 20 28 20 
13 13 18 18 18 18 26 18 
14 14 26 30 26 30 26 34 
15 15 22 26 22 22 22 30 

 

 Proses optimalisasi menggunakan alat bantu Delphi Borland 7 dan WinQSB. 

Langkah awal yang dilakukan adalah menginput variable yang digunakan yaitu nama 

karyawan dan posisi kerja. Selanjutnya inputkan bobot 15 pegawai pada 6 posisi poisi kerja. 

Setelah penginputan selesai, lakukan perhitungan menggunakan alat bantu Delphi Borland 7 

dan WinQSB. 

Berikut hasil pemilihan pegawai sebagai Kepala Seksi menggunakan algoritma Kunh 

Munkers dengan alat bantu Delphi Borland 7. 
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Dari hasil tersebut dapat dilihat juga hasil graph bipartisi pada masalah pemilihan kepala 

seksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian penyelesaian menggunakan alat bantu WinQSB  diperoleh hasil : 
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Graph bipartisi yang dihasilkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan suatu graph bipartisi yang terdiri dari partisi kiri dan partisi 

kanan. Himpunan titik di sebelah kiri menunjukkan nama pegawai dan himpunan titik di 

sebelah kanan menunjukkan posisi kerja yang akan ditempati. Sisi yang menghubungkan titik 

di sebelah kiri dan titik di sebelah kanan merupakan bobot sisi yang mempunyai nilai 

terbesar, sehingga penugasan optimal. Dari penyelesaian dengan alat bantu WinQSB 

diperoleh hasil  [(1,A), (2,C), (5,B), (8,D), (11,E), (14,F)], hal ini berrati karyawan yang tepat 

dan memenuhi kualifikasi sesuai posisi pekerjaan yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel. Hasil Penempatan Posisi Pegawai 
No Nama 

Karyawan 

Posisi Pekerjaan 

1 AD Seksi Manajemen dan Perencaan 

2 FK Seksi Keselamatan 

3 NK Seksi Pengelolaan Sarana 

4 TJ Seksi Pelayanan Angkutan Dalam 

Trayek 

5 DK Seksi Pelayanan Angkutan Tidak 

Dalam Trayek 

6 CA Seksi Perencanaan Angkutan Jalan 
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         Penyelesaian masalah penugasan khususnya pemilihan pegawai untuk pengoptimalan 

posisi kerja sebagai pegawai di Dinas Perhubungan Jota Malang menggunakan alat bantu 

Delphi Borland 7 dan WinQSB. Untuk memahami cara kerja aplikasi tersebut penulis 

terlebih daluhu mengambil sampel yang dikerjakan menggunkan Algoritma Kuhn Munkers. 

Variabel yang digunakan adalah nama karyawan dan posisi pekerjaan yang akan ditempati. 

Setelah itu dimodelkan dalam matching graph bipartisi yang mana terdiri dari partisi nama 

karyawan dan partisi posisi yang akan ditempati, dan dihubungkan oleh tepat satu sisi yang 

menunjukan adanya kesuaian antara pegawai dan tugasnya.  

        Penggunaan alat bantu Delphi Borland 7 dan WinQSB belum pernah diterapkan di 

Dinas Perhubungan Kota Malang. Pemilihan penempatan posisi pegawai yang sudah 

dilakukan di instansi adalah dengan cara musyawarah bagian personalia dengan 

mempertimbangkan etos kerja dan kebutuhan jumlah pegawai pada masing-masing posisi. 

Pegawai yang memiliki etos kerja tertinggi di seksi-seksi adalah pegawai yang terpilih untuk 

menempati posisi tersebut. Kekurangan dari cara pemilihan yang dilakukan perusahaan 

adalah kriteria yang dijadikan pemilihan terlalu sedikit sehingga belum terpenuhi semua 

kriteria untuk menempati posisi pekerjaan. Kelebihan penggunaan alat bantu Delphi Borland 

7 dan WinQSB adalah kriteria yang dijadikan pembobotan bisa banyak sehingga memenuhi 

kriteria pemilihan posisi kerja yang mana waktu yang dibutuhkan untuk proses pemilihan 

juga lebih singkat. Kekurangan penggunaan alat bantu WinQSB adalah tidak mengetahui 

langkah-langkah penyelesaian masalah secara detail. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

 

Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki beberapa bidang , pada masing-

masing bidang terdapat penempatan posisi kerja di bagian seksi-seksi. Untuk 

pengoptimalan penempatan posisi kerja pihak personalia ingin melakukan kualifikasi 

terhadap pegawai agar memenuhi kriteria pada posisi tersebut. Pegawai yang di 

seleksi sebanyak 15 orang dengan menempati 6 posisi kerja di bagian seksi 

manajeman dan rekayasa lalu lintas, seksi pengelolaan sarana lalu lintas, seksi 

keselamatan lalu lintas, seksi yaitu seksi pelayanan angkutan dalam trayek, seksi 

pelayanan angkutan tidak dalam trayek dan seksi perencanaan angkutan jalan. 

Variabel yang digunakan adalah data nama pegawai dan data posisi kerja yang akan 

ditempati.Penyelesaian masalah penugasan khususnya pemilihan pegawai untuk 

pengoptimalan posisi kerja di Dinas Perhubungan Kota Malang menggunakan 

Algoritma Kunh Munkers dengan alat bantu Delphi Borland 7 dan WinQSB. Variabel 

yang digunakan adalah nama pegawai dan posisi kerja yang akan ditempati. Setelah 

itu dimodelkan dalam matching graph bipartisi yang mana terdiri dari partisi nama 

pegawai dan partisi posisi yang akan ditempati, dan dihubungkan oleh tepat satu sisi 

yang menunjukan adanya kesuaian antara karyawan dan tugasnya. Kemudian 

dilakukan proses. Hasil yang diperoleh dari  alat bantu yaitu AD menempati posisi 

Seksi Manajemen dan Perencanaan Lalu Lintas, FK menempati posisi Seksi 

Keselamatan Lalu Lintas, NK menempati posisi Seksi Pengelolaan Sarana Lalu 

Lintas, TJ menempati posisi Seksi Pelayanan Angkutan Dalam Trayek, DK 

menempati posisi Seksi Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek, dan CA 

menempati posisi Seksi Perencanaan Angkutan Jalan. Kelebihan penggunaan alat 
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bantu WinQSB adalah kriteria yang dijadikan pembobotan bisa banyak sehingga 

memenuhi kriteria, yang mana waktu yang dibutuhkan untuk proses pemilihan juga 

lebih singkat. Kekurangan penggunaan alat bantu WinQSB adalah tidak mengetahui 

proses detailnya.  

 
SARAN  

  

Diharapkan bagian personalia dalam menentukan posisi penempatan kerja tidak 

hanya melihat dari pengalaman kerja dan pendidikannya saja melainkan dari hasil kerja, etos 

kerja dan keuletannya . Sehingga memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam posisi kerja 

tersebut dan penugasan pegawai yang diberikan optimal.  Untuk penyelesaian masalah 

penugasan metode matching dapat dijadikan solusi alternatif. Selain itu juga dapat 

diselesaikan menggunakan alat bantu Delphi Borland 7 dan WinQSB.  
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Abstrak 

 
Dalam suatu pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan, 

dibutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Sehingga diperlukan 

optimalisasi tenaga kerja. Permasalahan mengenai optimalisasi tenaga kerja 

termasuk dalam masalah penugasan (assignment problem). Masalah penugasan yang 

ada di salah satu cabang Bank Syariah Mandiri Malang yaitu dibutuhkannya 

Koordinator bagian Mikro, Sharia Funding dan bagian Penagihan & Pensiunan. 

Dari permasalahan tersebut akan dicari pegawai yang memenuhi kriteria sebagai 

Koordinator untuk masing-masing bidang yang dibutuhkan.  

Permasalahan yang ada di salah satu cabang Bank Syariah Mandiri Malang 

dapat diselesaikan menggunakan matching graph. Cara kerja matching graph yaitu 

menghubungkan setiap titik himpunan pertama dengan tepat satu titik pada 

himpunan kedua. Titik-titik pada himpunan pertama diilustrasikan sebagai  nama 

pegawai dan titik-titik pada himpunan kedua diilustrasikan sebagai posisi kerja. 

Dalam hal ini perhitungan menggunakan alat bantu program Delphi 7 & POM-QM. 

Algoritma yang mendasari alat bantu Delphi 7 adalah algoritma The Kuhn-Munkres. 

Dalam pemilihan pegawai terdapat beberapa aspek penilaian yaitu pendidikan 

terakhir, kedisiplinan, masa kerja, penilaian dari Branch Manager dan kesesuaian 

posisi pegawai. Masing-masing aspek tersebut mempunyai bobot yang nantinya 

sebagai inputan pada alat bantu. Setelah melalui proses yang ada pada alat bantu 

program maka akan diperoleh pasangan titik yang menyatakan pasangan pegawai 

dan posisi kerja.  

Dalam permasalahan di salah satu cabang Bank Syariah Mandiri Malang 

diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut pegawai IW menempati posisi 

Koordinator Mikro, pegawai AR menempati posisi Koordinator Sharia Funding dan 

pegawai IM menempati posisi Koordinator Penagihan & Pensiunan. Salah satu 

implementasi matching graph dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam 

menyelesaikan masalah penugasan yaitu dengan cara menempatkan pegawai dengan 

posisi kerja yang sesuai dengan hasil yang optimal.  

 

Kata kunci: Optimal, Pemilihan, Pegawai, Matching graph 

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam suatu pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan, dibutuhkan tenaga 

kerja yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Penempatan tenaga kerja merupakan suatu usaha 

untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya dengan jalan 

menempatkan karyawan pada pekerjaan yang paling sesuai (Rahman et al., 2014). Sehingga 

diperlukan optimalisasi tenaga kerja. Permasalahan mengenai optimalisasi tenaga kerja 

termasuk dalam masalah penugasan (assignment problem) yang mana dapat diselesaikan 

menggunakan ilmu Matematika. Ilmu Matematika yang dimaksud yaitu teori graph. Pengertian 

graph berikut ini merujuk pada buku karya J.M. Aldous dan R.J. Wilson yang berjudul “Graph 

and Applications an Introductory Approach”. Suatu graph terdiri dari himpunan beberapa unsur 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

287



 

 

yang disebut titik dan himpunan beberapa unsur yang disebut sisi. Setiap sisi terhubung dengan 

dua titik. Jika terdapat graph  , maka himpunan titik pada graph   dinotasikan dengan      

dan himpunan sisi pada graph   dinyatakan dengan     . Terdapat beberapa penerapan teori 

graph dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu dalam menyelesaikan masalah penugasan, 

masalah penjadwalan dan masalah pencarian rute terpendek dalam pengiriman barang. 

Penerapan teori graph dalam menyelesaikan masalah penugasan yaitu menggunakan 

matching graph. Pengertian matching graph  berikut ini merujuk buku karya J.Akiyama dan 

M.Kano yang berjudul “Factors and Factorizations of Graphs”. Suatu matching pada graph 

umum   yaitu himpunan berpasangan dari sisi independent pada  . Yang dimaksud dari sisi 

independent yaitu apabila dua sisi pada graph umum tidak mempunyai titik akhir yang sama 

dan keduanya tidak memuat loop. Selanjutnya cara kerja matching graph yaitu menghubungkan 

setiap titik himpunan pertama dengan tepat satu titik pada himpunan kedua. Pada kasus ini titik-

titik pada himpunan pertama diilustrasikan sebagai  nama pegawai dan titik-titik pada himpunan 

kedua diilustrasikan sebagai posisi kerja. Salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan masalah penugasan yaitu algoritma The Khun-Munkers. Hasil yang diperoleh 

berbentuk graph bipartisi yang menghubungkan nama pegawai tepat satu sisi dengan posisi 

kerja, yang menunjukkan bahwa satu pegawai hanya menduduki tepat satu posisi (Aldous and 

Wilson. 2000:47). 

PT. Bank Syariah Mandiri pertama kali beroperasi pada tanggal 1 November 1999. 

Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama antara PT. Bank Susila Bakti 

dan manajemen PT. Bank Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang 

mengkombinasikan idealisme usaha dengan berlandaskan nilai-nilai rohani. Harmoni antara 

idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank 

Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia yang hadir dengan cita-cita 

membangun negeri serta nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 

integritas. Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri berada dalam koridor prinsip-prinsip 

yaitu keadilan, kemitraan,  transparansi (keterbukaan) dan universalitas. PT. Bank Syariah 

Mandiri mempunyai banyak cabang salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri yang ada di Kota 

Malang.  

Pada Bank Syariah Mandiri tentunya sudah terdapat pengaturan tugas untuk masing-

masing pegawai. Namun pada salah satu cabang Bank Syariah Mandiri Malang terdapat 

masalah ketenagakerjaan yaitu dibutuhkan Koordinator pada bagian Mikro, Sharia Funding dan 

bagian Penagihan & Pensiunan. Pada bagian Mikro, Sharia Funding dan bagian Penagihan & 

Pensiunan terdapat 12 pegawai dimana pegawai-pegawai tersebut berpartisipasi dalam 

pemilihan Koordinator pada masing-masing bagian.  

 Berikut beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengoptimalan penugasan yang 

menggunakan konsep matching graph yaitu skripsi yang berjudul “Pencarian Perfect Matching 

Optimal dalam Masalah Penugasan dengan Menggunakan Algoritma Kuhn-Munkers” oleh 

(Lutfi Nova Andrieanto, 2007). Kemudian laporan KPL yang berjudul “Optimalisasi Pemilihan 

Karyawan PG. Kebon Agung Malang untuk Mendapatkan Promosi Kenaikan Jenjang Karier 

Menggunakan Matching Graph Bipartisi dan Alat Bantu WinQSB” yang disusun oleh 

(Damiatun, 2018). Adapun laporan KPL lain yang disusun oleh (Putri, 2018) yang berjudul 

“Optimalisasi Penugasan Karyawan Kampanye Pabrikasi PG. Kebon Agung Malang 

Menggunakan  Matching Graph dengan Alat Bantu WinQSB”. Lalu artikel yang berjudul 

“Penyelesaian Matching Graf dengan Menggunakan Metode Hungarian dan Penerapannya pada 

Penempatan Karyawan di Suatu Perusahaan” oleh (Rahman et al., 2014). Selanjutnya artikel 

berjudul “Penerapan Algoritma Kuhn-Munkres dalam Penyelesaian Masalah Penugasan Multi-

Objective pada Industri Konveksi Tas DP.SPORTY” oleh (Utami and Rosyida, 2018). Selain itu 

juga artikel internasional yang berjudul “The Comparison of the Metaheuristic Algorithms 

Performances on Airport Gate Assignment Problem” yang disusun oleh (Aktel et al., 2017). 

Permasalahan yang ada di salah satu cabang Bank Syariah Mandiri Malang dapat 

diselesaikan menggunakan matching graph yang perhitungannya menggunakan alat bantu 
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Delphi 7 dan POM-QM. Algoritma yang mendasari alat bantu Delphi 7 adalah algoritma The 

Kuhn-Munkres. Dari perhitungan menggunakan kedua alat bantu diperoleh nama pegawai yang 

terpilih sebagai Koordinator untuk masing-masing bagian. Dalam penelitian ini 

mempertimbangkan banyak aspek penilaian seperti pendidikan terakhir, kedisiplinan, masa 

kerja, penilaian dari Branch Manager dan kesesuaian posisi pegawai. Kelima aspek penilaian 

tersebut akan dijadikan kriteria pembobotan untuk masing-masing pegawai, yang mana 

berpengaruh terhadap kesesuaian dengan posisi kerja yang dibutuhkan. Masing-masing aspek 

tersebut mempunyai bobot yang nantinya akan mempengaruhi perhitungan. 
 

METODE 

 

Dalam menyelesaikan masalah penugasan yang ada di salah satu cabang Bank Syariah 

Mandiri Malang diperlukan data sebagai berikut : 

1. Data nama pegawai Bank Syariah Mandiri Malang. 

2. Data posisi kerja pegawai Bank Syariah Mandiri Malang. 

3. Data pendidikan terakhir dan masa kerja pegawai Bank Syariah Mandiri Malang. 

4. Data keterlambatan pegawai Bank Syariah Mandiri Malang periode bulan Mei-Juli 

2019. 

5. Data penilaian dari Branch Manager Bank Syariah Mandiri Malang. 

Berdasarkan cara memperoleh suatu data dapat dibedakan menjadi data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan misalnya data yang 

diperoleh dari arsip atau dokumen perusahaan. Sehingga yang termasuk dalam data primer yaitu 

data nama pegawai, posisi kerja, pendidikan terakhir, masa kerja dan data penilaian dari Branch 

Manager. Untuk data sekunder yaitu data keterlambatan pegawai Bank Syariah Mandiri Malang 

periode bulan Mei-Juli 2019.  

 

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi : 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan mencari informasi dengan cara bertanya langsung kepada orang 

yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai bagian General Support Staff 

dan beberapa pegawai lainnya untuk mencari informasi. Data yang diperoleh dari wawancara 

yaitu data nama pegawai, posisi kerja, pendidikan terakhir dan masa kerja. Selain itu juga 

diperoleh informasi mengenai permasalahan yang ada di Bank Syariah Mandiri Malang. 

b. Dokumen 

Proses memperoleh data dari sumber dokumen yang ada berupa arsip atau dokumen lain 

yang berkaitan dengan fokus penelitian.  Dokumen yang dimaksud adalah dokumen mengenai 

informasi perusahaan. Selain itu juga catatan mengenai keterlambatan pegawai Bank Syariah 

Mandiri Malang. 

c. Kuesioner 

Dalam hal ini kuesioner digunakan untuk memperoleh data penilaian dari Branch Manager 

guna untuk mengetahui kinerja pegawai Bank Syariah Mandiri Malang. 

 

Setelah semua data diperoleh, data dimodelkan menjadi matching graph dengan nama 

pegawai dan posisi kerja sebagai titik yang nantinya akan dihubungkan oleh sisi yang masing-

masing memiliki bobot. Bobot diperoleh berdasarkan aspek penilaian yang digunakan. 

Kemudian data tersebut akan diselesaikan menggunakan algoritma The Kuhn-Munkres yang 

perhitungannya menggunakan alat bantu Delphi 7. Alat bantu program Delphi 7 ini dirujuk dari 

skripsi yang berjudul “Pencarian Perfect Matching Optimal dalam Masalah Penugasan dengan 

Menggunakan Algoritma Kuhn-Munkers” oleh Lutfi Nova Andrieanto. Lalu akan 

dibandingkan dengan perhitungan menggunakan  alat bantu POM-QM.  
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Metode yang dapat diterapkan untuk menentukan penyelesaian dari masalah penugasan 

salah satunya yaitu menggunakan algoritma The Kuhn-Munkers. Versi awalnya dikenal dengan 

algoritma Hungarian, ditemukan dan dipublikasikan oleh Harold Kuhn pada tahun 1955. 

Algoritma ini kemudian diperbaiki oleh James Munkers pada tahun 1957. Oleh karena itu, 

algoritma ini kemudian dikenal juga dengan nama algoritma The Kuhn-Munkers  (Rahman et 

al., 2014).  

Berikut langkah-langkah dari algoritma The Kuhn-Munkers : 

a. Dimulai dengan sebarang feasible vertex labeling  , tentukan    dan pilih sebarang 

matching   di   . 

b. Jika   adalah M-saturated , maka   adalah perfect matching karena | |  | | sehingga 

dalam kasus ini algoritma berhenti. Jika tidak,  misal   suatu titik M-unsaturated. 

Bentuk         dan       .  

c. Jika    
      , lanjutkan ke langkah c. Jika tidak,     

      . Hitung    

                    
   

    

dimana              
     jika     

          jika     

dan feasible vertex labeling   didefinisikan dengan :  

 ̂    {

                                  

                                  

                                    

 

kemudian ganti   dengan  ̂ dan   denghan   ̂ 

d. Pilih titik   di    
     . Jika   M-saturated dengan       , maka ganti   dengan 

       dan   dengan       dan kembali ke langkah b. Jika   M-unsaturated maka 

misalkan   suatu M-augmenting       di   , ganti   dengan  ̂           

(      )  (      ) dan kembali ke langkah a. 

 

Selain algoritma The Kuhn-Munkers, berikut merupakan langkah-langkah pengolahan 

data menggunakan alat bantu Delphi 7 : 

a. Buka aplikasi Delphi 7. 

b. Klik “input data” lalu inputkan ukuran matriks lalu klik “Start”. Setelah itu inputkan 

bobot. Baris sebagai posisi kerja dan kolom sebagai pelamar. 

c. Lalu klik “Output Data” kemudian klik “Proses”. 

d. Kemudian klik “gambar” untuk mengetahui graph bipartisi yang terbentuk dimana 

himpunan titik di atas menunjukkan posisi kerja sedangkan himpunan titik di bawah 

menunjukkan pegawai yang terpilih. 

 

Selanjutnya akan ditunjukkan langkah-langkah pengolahan data menggunakan 

alat bantu POM-QM : 
a. Buka aplikasi POM-QM  lalu pilih “Assignment” kemudian klik “New”. 

b. Inputkan data sesuai yang dibutuhkan lalu klik “OK”. 

c. Inputkan bobot yang sesuai. 

d. Jika sudah klik “Solve” maka diperoleh hasil sebagai berikut ( pilih hasil pada 

assignment list ). 
 

DATA 

 

Dalam penelitian ini mempertimbangkan banyak aspek penilaian seperti pendidikan 

terakhir, kedisiplinan, masa kerja, penilaian dari Branch Manager dan kesesuaian posisi 

pegawai. Kelima aspek penilaian tersebut akan dijadikan kriteria pembobotan untuk masing-
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masing pegawai, yang mana berpengaruh terhadap kesesuaian dengan posisi kerja yang 

dibutuhkan. Pada aspek penilaian kedisiplinan hanya berupa data keterlambatan tidak termasuk 

cuti ijin maupun cuti sakit. Dari perhitungan menggunakan matching graph, hasil yang 

diperoleh berbentuk graph bipartisi yang menghubungkan nama pegawai tepat satu sisi dengan 

posisi kerja, yang menunjukkan bahwa satu pegawai hanya menduduki tepat satu posisi.  

Data yang berkaitan dengan aspek penilaian akan ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1. Data Pegawai Bank Syariah Mandiri Malang 

 

Nama 

Pegawai 
Jabatan 

Pendidikan 

Terakhir 

Masa 

Kerja 

(tahun) 

Keterlambatan 

SN  Mikro S1    18 

AL Mikro  S1    4 

IW Mikro  S1    3 

FR Mikro S1    11 

WY SF S1    7 

AD SF S1    15 

IK SF S1    3 

AR SF S1    4 

IM 
Bagian 

Penagihan 
S1    8 

AI 
Bagian 

Penagihan 
S1    2 

BM 
Bagian 

Pensiunan 
S1    18 

MC 
Bagian 

Pensiunan 
S1    22 

 

Selain itu juga terdapat data penilaian dari Branch Manager, namun data tersebut tidak dapat 

ditampilkan karena bersifat rahasia. 

Selanjutnya yaitu memodelkan nama pegawai dan posisi kerja sebagai berikut : 

Nama Pegawai :  

1 = SN 5 = WY 9 = IM 

2 = AL 6 = AD 10 = AI 

3 = IW 7 = IK 11 = BM 

4 = FR 8 = AR 12 = MC 

Posisi Kerja : 
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A = Koordinator Bagian Mikro 

B = Koordinator Bagian SF 

C = Koordinator Bagian Penagihan & Pensiunan 

 

Pembobotan 

 

1. Pendidikan Terakhir 

Pendidikan terakhir juga termasuk dalam aspek penilaian. Hal ini dikarenakan semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang dimiliki 

oleh orang tersebut. Pembobotan untuk semua posisi kerja yaitu Koordinator mikro, 

Koordinator SF, Koordinator penagihan & pensiunan sebagai berikut : 

3   :  S1 

  

2. Kedisiplinan ( berupa keterlambatan periode Mei – Juli 2019 ) 

Kedisiplinan juga berpengaruh dalam pekerjaan, dikarenakan dengan adanya 

kedisiplinan maka hasil yang diperoleh akan lebih memuaskan. Selain itu kedisiplinan 

juga berhubungan dengan seberapa besar tanggungjawab pegawai terhadap 

pekerjaannya. Berikut adalah pembobotan dalam aspek kedisiplinan : 

4 :  Tidak pernah terlambat 

3 :  1  keterlambatan   8 

2 :  9   keterlambatan   16 

1 :  17   keterlambatan   24 

0 :  keterlambatan   24 

 

3. Masa Kerja 

Masa kerja termasuk dalam aspek penilaian karena dengan masa kerja dapat dilihat 

pengalaman dan keahlian pegawai terhadap posisi kerja yang digeluti. Yang berarti 

semakin lama masa kerja pegawai maka semakin banyak pengalaman dan semakin ahli 

dalam pekerjaan tersebut. Pembobotan dalam aspek masa kerja sebagai berikut : 

5  :    3 tahun 

2 :   3 tahun 

  

4. Penilaian dari Branch Manager 

Aspek yang paling berpengaruh atau mempunyai bobot yang besar yaitu aspek 

penilaian dari Branch Manager. Hal ini dikarenakan Branch Manager adalah orang 

yang mengetahui kinerja dari pegawainya. Berikut adalah pembobotan dalam aspek 

penilaian dari Branch Manager : 

6 :  Sangat Baik ( SB ) 

4 :  Baik ( B ) 

2 :  Cukup Baik ( C ) 

0 :  Kurang Baik ( K ) 

 

5. Kesesuaian Posisi 

Kesesuaian posisi diperlukan agar terjadi kecocokan pegawai dengan posisi kerja yang 

diperlukan. Pembobotan dalam aspek kesesuaian posisi sebagai berikut : 

 

 

 

Total dari pembobotan masing-masing pegawai akan disajikan dalam bentuk matriks 

dengan nama karyawan sebagai kolom dan posisi kerja sebagai baris. Namun pada tabel total 

3  : Sesuai 

0 : Tidak Sesuai 

Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya 2019

292



 

 
 

pembobotan berikut ditambahkan bobot lain dari data yang bersifat rahasia. Berikut merupakan 

data hasil pembobotan terhadap masing-masing pegawai : 

 

Tabel 2. Hasil Pembobotan 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan  perhitungan menggunakan alat bantu Delphi 7 diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Matching :                     
 

Diperoleh : 

     IW : Koordinator Mikro 

    AR : Koordinator Sharia Funding 

    IM : Koordinator Penagihan & Pensiunan 

  

Total bobot : 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya hasil perhitungan menggunakan alat bantu POM-QM : 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 16 15 18 14 12 11 12 15 15 12 10 13 

B 13 12 15 11 15 14 15 18 15 12 10 13 

C 13 12 15 11 12 11 12 15 18 15 13 16 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan alat bantu POM-QM  diperoleh hasil sebagai berikut : 

Matching :                     
  Diperoleh : 

IW : Koordinator Mikro 

AR : Koordinator Sharia Funding 

IM : Koordinator Penagihan & Pensiunan 

 Total bobot : 54 

 

Hasil perhitungan yang diperoleh menggunakan kedua alat bantu adalah sama dengan 

hasil sebagai berikut : 

a.  IW terpilih sebagai Koordinator Mikro dengan bobot sebesar 18,  

b. AR terpilih sebagai Koordinator Sharia Funding dengan bobot sebesar 18,  

c. IM terpilih sebagai Koordinator Penagihan & Pensiunan dengan bobot sebesar 18. 

Jadi total bobot yang diperoleh yaitu 54 dan diperoleh graph bipartisi sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Graph Bipartisi dari Hasil Perhitungan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Permasalahan penugasan pada salah satu cabang Bank Syariah Mandiri Malang yaitu 

dibutuhkan Koordinator pada bagian Mikro, Sharia Funding dan bagian Penagihan & 

Pensiunan. Pada bagian Mikro, Sharia Funding dan bagian Penagihan & Pensiunan terdapat 12 

karyawan dimana karyawan-karyawan tersebut berpartisipasi dalam pemilihan Koordinator 

pada masing-masing bagian. Permasalahan tersebut diselesaikan menggunakan matching graph 

dimana perhitungan menggunakan alat bantu program Delphi 7 dan POM-QM. Hasil 

perhitungan yang diperoleh menggunakan kedua alat bantu adalah sama dengan hasil sebagai 

berikut pegawai IW menempati posisi Koordinator Mikro, pegawai AR menempati posisi 

Koordinator Sharia Funding dan pegawai IM menempati posisi Koordinator Penagihan & 

Pensiunan. 

Metode matching graph dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah 

penugasan yang ada di salah satu Bank Syariah Mandiri Malang. hal ini dikarenakan 

penggunaan metode matching graph akan menghasilkan hasil yang optimal. Selain itu, alat  

bantu Delphi 7 dan POM-QM juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan 

masalah penugasan dimana alat bantu tersebut dapat mempermudah perhitungan.  
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Abstrak 

 
Kualitas seorang tenaga kerja bergantung pada penempatan kerja yang telah 

ditetapkan. Dalam mengukur kualitas tenaga kerja dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penempatan kerja tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan 

pada pemecahan masalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penempatan kerja alumni pelatihan di Balai Latihan Kerja Singosari dengan 

menerapkan metode Analisis Regresi Logistik Biner. Analisis Regresi Logistik Biner 

digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan nilai untuk variabel respon (𝑌), misal 

ya dan tidak. Pelabelan kategori dapat menggunakan angka berapapun, akan tetapi 

untuk mempermudah digunakan angka 0 dan 1. Pembuatan model dengan Regresi 

Logistik Biner membutuhkan asumsi yang harus dipenuhi yaitu tidak terjadinya 

multikolinearitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kasus 

multikolinearitas adalah Analisis Komponen Utama. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Balai Latihan Kerja Singosari 

berupa data bulanan penempatan kerja alumni peserta pelatihan pada bulan Januari 

2018 sampai dengan Juni 2018.  Data ini terdiri dari 4 variabel bebas yang 

mempengaruhi penempatan kerja (Bekerja (𝑌)) yaitu Usia (𝑋1), Pendidikan (𝑋2), 

Kejuruan (𝑋3) dan Lama Latihan (𝑋4). 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (𝑋2) memiliki 

pengaruh terbesar jika dilihat dari pengujian koefisien regresi secara parsial melalui 

pendekatan Analisis Regresi Logistik Biner dengan Komponen Utama sebesar 

6,152391743. Berdasarkan koefisien regresi pada model persamaan Regresi Logistik 

Biner menyatakan bahwa pendidikan juga memiliki nilai koefisien terbesar yaitu 

0,614739 dibandingkan dengan lainnya, sehingga pendidikan (𝑋2) adalah faktor 

dominan yang berpengaruh terhadap penempatan kerja alumni peserta pelatihan di 

Balai Latihan Kerja Singosari. Hal ini dikarenakan pendidikan atau prestasi akademis 

yang telah ditempuh dapat menentukan posisi seseorang dengan pekerjaan yang akan 

ditanganinya.  

 

Kata Kunci:  Analisis Regresi Logistik Biner, Penempatan Kerja, Balai Latihan Kerja 

Singosari  
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PENDAHULUAN 

Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan 

pelatihan kepada pencari kerja, agar para pencari kerja memiliki kemampuan yang cukup sebelum 

memasuki dunia kerja dalam bidang tertentu. BLK Singosari juga merupakan sarana dan 

prasarana untuk melatih ketrampilan dan keahlian seseorang untuk pengembangan diri, sehingga 

dapat membuka usaha sendiri dari keahlian yang telah dilatih di BLK. Balai Latihan Kerja berada 

dibawah pengawasan Kementrian Ketenagakerjaan Direktoral Jendral Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas (Kemenaker Ditjen Binalattas).  

Pelatihan (training) mengandung maksud untuk menambah dan meningkatkan 

pengetahuan/keterampilan, kualitas tenaga kerja serta merubah sikap/perilaku tenaga kerja ke 

arah yang produktif (Simamora, 2004). Kualitas tenaga kerja juga bergantung pada penempatan 

kerja yang telah ditetapkan, dimana penempatan kerja diharapkan mampu mengoptimalkan 

sumber daya manusia yang dimiliki, sesuai dengan tujuan perusahaan (Gomes, 2003). 

Penempatan kerja merupakan proses menempatkan tenaga kerja pada suatu tempat atau jabatan 

yang paling sesuai. Selain penempatan yang tepat, keahlian juga merupakan hal yang sangat 

penting yang harus dimiliki oleh tenaga kerja dalam suatu organisasi/perusahaan agar dengan 

adanya penempatan yang sesuai keahlian dari tenaga kerja tersebut, menjadikan semangat bekerja 

dan prestasi kerja yang tinggi serta memberi hasil yang maksimal (Kasmir, 2016). 

Dalam mengukur kualitas tenaga kerja dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penempatan kerja yang diperkirakan sebagai berikut: usia, pendidikan, kejuruan dan lama latihan. 

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa penempatan kerja terjadi karena adanya pengaruh dari 

berbagai faktor yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga dari seluruh faktor yang telah 

disebutkan di atas tidak dapat diketahui dengan pasti faktor manakah yang dominan berpengaruh 

terhadap penempatan kerja. Berdasarkan hal ini, maka dapat diterapkan ilmu statistika untuk 

mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penempatan kerja.  

Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan 

data, pengolahan data, dan analisis data serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data 

dan analisis data yang telah dilakukan (Hasibuan, 2009). Dalam statistika, seringkali dijumpai 

hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang secara umum disebut dengan Analisis 

Regresi. Analisis Regresi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan 

matematis antara variabel respon dengan variabel penjelas. Sedangkan model regresi dimana 

variabel respon memiliki skala pengukuran nominal atau ordinal, sedangkan variabel 

prediktornya bisa diskrit atau kontinu maka Analisis Regresi yang bisa dilakukan menggunakan 

metode Regresi Logistik (Setiawan dan Kusrini, 2010).  

Regresi Logistik dibedakan menjadi Regresi Logistik Biner dan Regresi Logistik 

Multinomial. Regresi Logistik Biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan nilai untuk 

variabel respon (𝑌), misal ya dan tidak. Pelabelan kategori dapat menggunakan angka berapapun, 

akan tetapi untuk mempermudah digunakan angka 0 dan 1. Sedangkan regresi logistik 

multinomial digunakan ketika variabel respon (𝑌) memiliki nilai lebih dari dua kategori. 

Pembuatan model dengan Regresi Logistik Biner membutuhkan asumsi yang harus dipenuhi yaitu 

tidak terjadinya multikolinearitas. (Myers, 1991). 

Pada laporan ini akan dicari faktor dominan yang berpengaruh terhadap penempatan kerja 

alumni peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Singosari. Berdasarkan data yang telah diperoleh 

dan setelah dianalisis lebih lanjut mengindikasi terjadinya kasus multikolinearitas, karena 

variabel bebas yang saling berkorelasi. Multikolinearitas antar variabel bebas menyebabkan tidak 

minimalnya variansi koefisisen regresi, sehingga menyebabkan model tidak stabil. Sehingga 

untuk mengatasi kasus multikolinearitas tersebut dianjurkan  menggunakan Analisis Komponen 

Utama. Setiawan dan Kusrini (2010) menyebutkan Analisis Komponen Utama merupakan teknik 

statistik yang dapat digunakan untuk menjelaskan struktur variansi–kovariansi dari sekumpulan 

variabel melalui beberapa variabel baru dimana variabel baru ini saling bebas, dan merupakan 

kombinasi linear variabel asal. Selanjutnya variabel baru ini dinamakan Komponen Utama.  

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai permasalahan penempatan kerja 
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adalah penelitian yang dilakukan oleh Heri Purnama (2010) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penempatan Kerja dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dengan metode yang digunakan pada penelitian ini Analisis 

Regresi Logistik Biner. Selain itu, pada penelitian oleh Merryana (2016) membahas mengenai 

Penerapan Regresi Logistik Biner untuk Melihat Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien 

di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, penulisan laporan Kerja Praktik Lapangan atau KPL ini menerapkan metode Analisis Regresi 

Logistik Biner yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan kerja 

alumni peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Singosari pada tahun 2018.  

METODE 

Pada penelitian ini data yang diambil untuk dianalisis adalah data sekunder yaitu data 

bulanan dari  penempatan kerja alumni peserta pelatihan pada bulan Januari 2018 sampai dengan 

Juni 2018 di Balai Latihan Kerja Singosari. Metode yang digunakan adalah metode Analisis 

Regresi Logistik Biner. Selanjutnya untuk variabel yang digunakan adalah variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel terikat (𝒀) yang digunakan adalah alumni peserta pelatihan yang 

bekerja. Sedangkan variabel bebas yang digunakan meliputi usia (𝑿𝟏), pendidikan (𝑿𝟐), 

kejuruan (𝑿𝟑) dan lama latihan (𝑿𝟒). Tabulasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 
Tabel 1 Tabulasi variabel Penelitian 

Variabel Terikat dan Variabel Bebas  Tipe Data 

(𝑌) 

Alumni Peserta Pelatihan yang Bekerja 

Data Nominal 

0 = bekerja sebagai wirausaha 

1 = bekerja di perusahaan 

Usia (𝑋1) Data Skala Rasio 

Pendidikan (𝑋2) Data Skala Ordinal 

1 = SD 

2 = SMP 

3 = SMA 

4 = Perguruan Tingi 

 

Kejuruan (𝑋3) Data Skala Ordinal  

1 = Teknologi Mekanik 

2 = Listrik 

3 = Menjahit 

4 = Tata Niaga 

5 = Bangunan 

6 = Tata Kecantikan 

7 = Teknik Otomotif 

8 = Teknik Informatika 

9 = Tata boga 

10 = TKJ 

11 = Bordir 

12 = Batik 

Lama Latihan (𝑋4) Data Skala Rasio 

  
  Pada metode analisis data, alat bantu yang digunakan adalah software minitab 16. 

Berikut tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data: 

1. Melakukan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh  

2. Melakukan analisis data dengan menggunakan Analisis Regresi Logistik Biner 

3. Melakukan pendeteksian multikolinearitas 

4. Melakukan Analisis Komponen Utama 

5. Membuat matriks korelasi, karena satuan yang digunakan dalam masing-masing 
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variabel bebas tidak sama 

6. Mentransformasikan variabel-variabel bebas ke dalam variabel-variabel Z 

7. Menghitung nilai eigen 

8. Menentukan koefisien Komponen Utama 

9. Menentukan skor Komponen Utama 

10. Meregresikan variabel terikat dengan skor Komponen Utama yang terpilih 

menggunakan Analisis Regresi Logistik Biner  

11. Melakukan uji koefisiensi regresi secara serentak  

12. Uji kesesuain model  

13. Melakukan uji koefisiensi regresi secara parsial 

14. Menentukan model Regresi Logistik Biner  

15. Menentukan faktor dominan berdasarkan pendekatan Analisis Regresi  Logistik Biner 

dengan Komponen Utama 

16. Intepretasi model yang diperoleh 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Diagram Lingkaran Jumlah Penempatan Kerja Alumni Peserta Pelatihan di BLK Singosari 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Lingkaran Jumlah Penempatan Kerja Alumni Peserta Pelatihan di BLK 

Singosari 

 
Berdasarkan Gambar 1. di atas diperoleh jumlah alumni peserta pelatihan yang 

ditempatkan bekerja di perusahaan dan peserta yang bekerja sebagai wirausaha dikategorikan 

sebagai berikut: 

0 : Bekerja sebagai wirausaha 

1 : Bekerja di perusahaan 

Sehingga di dapat jumlah alumni peserta pelatihan yang ditempatkan bekerja di 

perusahaan sebanyak 146 peserta dengan persentase sebesar 38,9% dan jumlah alumni peserta 

pelatihan yang bekerja sebagai wirausaha sebanyak 229 peserta dengan persentase sebesar 

61,1%. 
 

B. Pendeteksian Multikolinearitas 

 Pembuatan model dengan Regresi Logistik Biner membutuhkan asumsi. Salah satu 

asumsi yang sering dilanggar adalah asumsi adanya multikolinearitas dari variabel bebasnya. 

Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat apakah ada perubahan 

tanda pada koefisien regresi dan koefisien korelasi antara 𝑌 dengan 𝑋𝑗 = 1,2,3,4. Jika terjadi 

perubahan tanda pada koefisien regresi dan koefisien korelasi antara 𝑌 dengan 𝑋𝑗 , maka 

terindikasi adanya multikolinearitas. Hasil analisis korelasi antara variabel bebas 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4 
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dengan variabel terikat (𝑌) dapat dilihat pada Tabel 2.   

 
     Tabel 2. Korelasi Variabel Bebas dengan Variabel Terikat 

 Y 𝑋1 𝑋2 𝑋3 

𝑋1 

𝑋2 

𝑋3 

𝑋4 

−0,290 

0,101 

−0,372 

0,493 

 

−0,059 

0,246 

−0,495 

 

 

−0,252 

0,289 

 

 

 

−0,580 

  
Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa koefisien korelasi antara variabel bebas dengan 

variabel terikat menunjukkan tanda yang positif. Selanjutnya, hasil analisis koefisien regresi dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 
      Tabel 3. Koefisien Regresi Logistik Biner 

Predictor Koefisien Std. Error Z P 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝑋1 

𝑋2 

𝑋3 

𝑋4 

−1,63342 

−0,0,386351 

−0,242929 

−0,139901 

0,0142063 

1,09254 

0,0182952 

0,261643 

0,0542876 

0,0025419 

−1,50 

−2,11 

−0,93 

−2,58 

5,59 

0,135 

0,035 

0,353 

0,010 

0,000 

  
Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa koefisien korelasi antara variabel bebas dengan variabel 

terikat menunjukkan tanda yang positif, tetapi variabel 𝑋2 menunjukkan tanda yang negatif. Dari 

Tabel 2. dan Tabel 3. terlihat bahwa terdapat perubahan tanda pada variabel 𝑋2 dimana koefisien 

korelasi bertanda positif, sedangkan koefisien regresi bertanda negatif. Hal ini mengindikasikan 

terjadinya kasus multikolinearitas. 

Salah satu cara untuk mengatasi kasus multikolinearitas adalah dengan menggunakan 

analisis Komponen Utama.  

 
    Tabel 4. Nilai Eigen Value Analisis Komponen Utama 

 𝜆1 𝜆2 𝜆3 𝜆4 

Eigen Value 2,0229 0,957 0,681 0,341 

Proportion (%) 0,506 23,918 17,037 8,522 

Kumulatif (%) 0,506 74,441 91,478 100,000 

 
Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa dari 4 komponen yang ada diperoleh 1 komponen 

yaitu 2,0229 yang memiliki nilai eigen (akar ciri) lebih dari satu dengan keragaman data yang 

diterangkan dengan menggunakan 1 komponen sudah mencapai  50,6 %. Sehingga Analisis 

Regresi Logistik Biner bisa dilakukan dengan menggunakan 1 Komponen Utama tersebut yang 

dinamakan 𝑊1.  
 

C. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak 

Dari analisis Komponen Utama diperoleh bahwa komponen 𝑊1 masuk dalam tahap 

Regresi Logistik Biner. Hasil pengujian likelihood ratio, Z (Wald) dan P-value model Regresi 

Logistik Biner dapat dilihat pada Tabel 5. 
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     Tabel 5. Hasil Pengujian Likelihood Ratio, Z (Wald) dan P-value 

Komponen Wald P 

𝑊1 −7,83 0,000 

 𝐺 = 106,251 dan 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,000 

 

Hasil statistik uji Z (Wald) dan 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 pada Tabel 5. menunjukkan bahwa komponen 

𝑊1 memiliki nilai 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 kurang dari 𝛼 = 0,05, 𝐻0 ditolak. Sehingga komponen 𝑊1 layak 

masuk dalam model Regresi Logistik Biner. 

Pada hasil Uji Wald dalam Tabel 5. diketahui pula bahwa 𝑊1 memiliki nilai 𝑃 −
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,000 kurang dari 𝛼 = 0,05, 𝐻0 ditolak. Hal ini berarti 𝑊1 signifikan pada taraf  5%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 𝑊1 memiliki pengaruh nyata terhadap penempatan 

kerja alumni peserta pelatihan di BLK Singosari.  

Dengan menggunakan komponen 𝑊1 diperoleh hasil estimasi parameter model Regresi Logistik 

Biner sebagai berikut: 

 
     Tabel 6. Hasil Estimasi Parameter, Standart Errors Model Regresi Logistik Biner 

Prediktor Koefisien SE Koefisien 

Constant −778036 0,143794 

𝑊1 −1,08915 0,139122 

  

Berdasarkan hasil estimasi parameter model Regresi Logistik Biner pada Tabel 4.6 diperoleh 

model sebagai berikut: 

          �̂� = 𝜋(𝑥) =
exp (−0,778036−1,08915𝑊1)

1+exp (−0,778036−1,08915𝑊1)
         (1.1) 

 
 Model pada persamaan (1.1) merupakan model Regresi Logistik Biner dari hasil Analisis 

Komponen Utama, sehingga langkah selanjutnya adalah mengembalikan model ke bentuk standar 

dan hasil standarisasi dapat dilihat pada persamaan (1.2) 

 

     �̂� =
exp (0,445919−0,0555576𝑋1+0,614739𝑋2−0,188874𝑋3+0,0080295𝑋4)

1+exp (0,445919−0,0555576𝑋1+0,614739𝑋2−0,188874𝑋3+0,0080295𝑋4)
        (1.2) 

 
Model transformasi logitnya adalah 

𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛 (
𝜋(𝑥)

1 − 𝜋(𝑥)
) = (𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝) 

Sehingga berdasarkan persamaan (1.2) diperoleh model transformasi logit pada persamaan (1.3) 

 

𝑔(𝑥) = 0,445919 − 0,0555576𝑋1 + 0,614739𝑋2 − 0,188874𝑋3 + 0,0080295𝑋4   (1.3) 

 
Setelah memperoleh model Regresi Logistik Biner, langkah selanjutnya adalah menguji 

koefisien Regresi Logistik Biner secara serentak yang digunakan untuk melihat ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap model. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji nisbah 

kemungkinan atau likelihood ratio test (G).  

 
      Tabel 7. Hasil Uji Nisbah Kemungkinan  

Komponen G P-Value Odds Ratio 

𝑊1 106,251 0,000 0,34 

  
Berdasarkan hasil uji nisbah kemungkinan diperoleh nilai statistik uji 𝐺 = 106,251 dengan 

nilai 𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,000 kurang dari 𝛼 = 0,05, 𝐻0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
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minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel respon. Sedangkan 

untuk nilai odds ratio sebesar 0,34  berarti penempatan kerja alumni peserta pelatihan yang 

ditempatkan bekerja di perusahaan memiliki peluang sebesar 0,34 lebih besar daripada alumni 

peserta yang bekerja sebagai wirausaha.  

 

D. Pengujian Kesesuaian Model 

 Setelah menguji koefisien Regresi Logistik Biner secara serentak, langkah selanjutnya 

adalah menguji kesesuaian model yang telah diperoleh. Pengujian kesesuaian model dilakukan 

untuk mengetahui model yang dihasilkan sudah sesuai atau belum sesuai. Kesesuaian model diuji 

dengan menggunakan uji Pearson dan Deviance. Hasil pengujian kesesuaian model ditunjukkan 

pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Hasil Uji Pearson dan Deviance 

Metode Chi-Square DF P-Value 

Pearson 188,591 230 0,979 

Deviance 224,835 230 0,584 

  
Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian model pada Tabel 8. dapat diketahui bahwa 𝑃 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 untuk metode Pearson 𝑃[𝜒230
2 = 266,378 > 188,591] = 0,979 lebih dari 𝛼 = 0,05. Hal 

ini berarti menerima 𝐻0, dimana model yang diperoleh sesuai dengan data yang diamati. Selain 

itu, 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 untuk metode Deviance 𝑃[𝜒230
2 = 266,378 > 224,835] = 0,584 lebih dari 𝛼 =

0,05. Hal ini berarti menerima 𝐻0, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh telah 

sesuai dengan data yang diamati.  

Langkah selanjutnya adalah melihat variabel bebas mana yang dominan berpengaruh 

terhadap variabel respon. Faktor dominan yang berpengaruh terhadap penempatan kerja alumni 

peserta pelatihan di BLK Singosari dapat dilihat menggunakan Analisis Regresi Logistik Biner 

dengan Komponen Utama.  

 

E. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial 

 
      Tabel 9. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial  

      (Berdasarkan Pendekatan Analisis Regresi Logistik Biner dengan Komponen Utama) 

Variabel (𝒁𝒕) Koefisien Regresi 

(𝒄𝒊) 

Galat Baku 𝒔(𝒄𝒊) t-hitung 𝒕(𝒄𝒊) 

𝑍1 −0,4922958 0,083683896 −5,88280211  
𝑍2 0,3659544 0,059481648 6,152391743 

𝑍3 −0,5924976 0,096303621 −6,152391715  
𝑍4 0,6774513 0,110111861 6,152391703 

 
 Berdasarkan Tabel 9. diperoleh nilai mutlak 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dari 

𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, 𝑍4 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(373;0,05) yaitu 5,88280211 > 1,64895, 6,152391743 > 1,64895, 

6,152391715 > 1,64895, 6,152391703 > 1,64895. Hal ini menunjukkan bahwa semua 

koefisien regresi variabel yang dihasilkan berdasarkan Analisis Regresi Logistik Biner 

menggunakan Komponen Utama memiliki pengaruh terhadap variabel 𝑌. 

 Berdasarkan sifat hubungan antara variabel 𝑍𝑖 dan 𝑋𝑖 , maka persamaan regresi baku dapat 

ditransformasikan kembali ke dalam persamaan regresi asli pada persamaan (1.2). Dari hasil 

pengujian signifikansi terlihat bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 variabel 𝑋2 memiliki nilai pengaruh terhadap 

variabel 𝑌 sebesar 6,512391743. 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 variabel 𝑋1, 𝑋3, 𝑋4 memiliki pengaruh terhadap 

variabel 𝑌 sebesar 5,88280211; 6,152391715; 6,152391703. Artinya, variabel 𝑋2 memiliki 

pengaruh terbesar dan variabel 𝑋1 memiliki pengaruh terkecil terhadap variabel 𝑌 dibandingkan 

dengan variabel bebas lainnya.  
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F. Intepretasi Model 

 

Setelah semua variabel yaitu usia (𝑋1), pendidikan (𝑋2), kejuruan (𝑋3), dan lama latihan 

(𝑋4) jika diuji secara serentak dan individu maka yang menjadi model akhir Regresi Logistik 

Biner adalah 

 

       �̂� =
exp (0,445919−0,0555576𝑋1+0,614739𝑋2−0,188874𝑋3+0,0080295𝑋4)

1+exp (0,445919−0,0555576𝑋1+0,614739𝑋2−0,188874𝑋3+0,0080295𝑋4)
 

 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang mempengaruhi penempatan kerja alumni 

peserta pelatihan di BLK Singosari adalah usia (𝑋1), pendidikan (𝑋2), kejuruan (𝑋3) dan lama 

latihan (𝑋4). Berdasarkan model akhir Regresi Logistik Biner jika melihat pada tanda dan 

koefisien regresinya maka pada variabel usia (𝑋1) memiliki tanda negatif yang artinya,  semakin 

berkurangnya usia seseorang maka untuk ditempatkan bekerja di perusahaan memiliki peluang 

yang kecil sehingga jatuhnya akan bekerja sebagai wirausaha.  

Variabel pendidikan (𝑋2) memiliki tanda positif yang artinya, semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka akan semakin tinggi pula pekerjaan atau jabatan yang akan di terima jika 

ditempatkan di perusahaan.  

Variabel kejuruan (𝑋3) memiliki tanda negatif yang artinya, semakin berkurangnya 

keahlian seseorang jika dilihat berdasarkan kejuruannya maka cenderung akan bekerja sebagai 

wirausaha.  

Variabel lama latihan (𝑋4) memiliki tanda positif yang artinya, semakin bertambahnya 

waktu maka semakin bertambah pula waktu yang digunakan untuk pelatihan. Sehingga memiliki 

waktu lebih banyak untuk mendalami suatu keahlian/ketrampilan yang umumnya cenderung akan 

bekerja di perusahaan, karena telah memiliki suatu keahlian/ketrampilan tertentu.   

Berdasarkan Tabel 7. diperoleh nilai odds ratio, komponen 𝑊1 mempunyai nilai odds ratio 

sebesar 0,34. Hal ini berarti bahwa peluang penempatan kerja alumni peserta pelatihan yang 

bekerja di perusahaan sebesar 0,34 kali lebih besar dibandingkan dengan alumni peserta yang 

bekerja sebagai wirausaha.   

Hasil pengujian signifikansi pada Tabel 9. menunjukkan bahwa variabel 𝑋2 memiliki nilai 

pengaruh terhadap variabel 𝑌 karena memiliki nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(373;0,05) sebesar 

6,152391743 > 1,64895. Sehingga variabel 𝑋2 memiliki pengaruh terbesar dan variabel 𝑋1 

memiliki pengaruh terkecil terhadap variabel 𝑌 dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. 

Artinya, faktor pendidikan (𝑋2) berpengaruh dominan terhadap penempatan kerja alumni peserta 

pelatihan di Balai Latihan Kerja Singosari. Selain itu, dapat dilihat melalui persamaan (1.3) 

 

𝑔(𝑥) = 0,445919 − 0,0555576𝑋1 + 0,614739𝑋2 − 0,188874𝑋3 + 0,0080295𝑋4 

 
Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel 𝑋2 

memiliki nilai sebesar 0,614739. Artinya koefisien regresi variabel 𝑋2 merupakan koefisien 

regresi terbesar dibandingkan dengan koefisien regresi variabel lainnya. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa variabel (𝑋2) yang menyatakan pendidikan adalah faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap penempatan kerja alumni peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja 

Singosari. Hal ini dikarenakan pendidikan atau prestasi akademis yang telah ditempuh dapat 

menentukan posisi seseorang dengan pekerjaan yang akan ditanganinya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 
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1. Model Regresi Logistik Biner untuk menggambarkan penempatan kerja alumni peserta 

pelatihan di Balai Latihan Kerja Singosari yaitu 

 

�̂� =
exp (0,445919 − 0,0555576𝑋1 + 0,614739𝑋2 − 0,188874𝑋3 + 0,0080295𝑋4)

1 + exp (0,445919 − 0,0555576𝑋1 + 0,614739𝑋2 − 0,188874𝑋3 + 0,0080295𝑋4)
 

 

2. Faktor dominan yang berpengaruh terhadap penempatan kerja alumni peserta pelatihan di 

Balai Latihan Kerja Singosari adalah pendidikan terakhir peserta (𝑋2) 
 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diberikan, maka penulis menyarankan 

hal-hal berikut: 

1. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan metode Analisis Komponen Utama untuk 

mengatasi kasus multikolinearitas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan 

metode lain untuk mengatasu kasus multikolinearitas.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang berperngaruh 

terhadap penempatan kerja alumni peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Singosari dengan 

menambah jumlah variabel bebas (𝑋) dari penelitian yang sudah ada. 
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Abstrak 

 Kemiskinan telah menjadi salah satu permasalahan yang tidak hanya dialami di 

tingkat nasional, namun juga di tingkat regional, seperti yang terjadi di Kota Malang, 

Angka Kemiskinan yang terdapat di daerah ini mengalami fluktuatif pada tahun 2008-

2012 dan berangsur turun dari tahun 2012 sebesar 5,19% hingga tahun 2018 sebesar 4,1%. 

Oleh karena itu penelitian ini menekankan pada pemecahan masalah untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Kemiskinan di Kota Malang dengan 

menerapkan metode Analisis Regresi Komponen Utama yang merupakan kombinasi dari 

Analisis Regresi Linear Berganda dan Analisis Komponen Utama. Data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) 

Kota Malang pada tahun 2008–2018. Data ini terdiri dari 7 variabel bebas yang 

mempengaruhi Angka Kemiskinan (𝑌) yaitu Angka Partisipasi Sekolah SMA (𝑋1), 

Tingkat Pengangguran Terbuka (𝑋2), Angka Kematian Bayi (𝑋3), Pertumbuhan Ekonomi 

(𝑋4), Jumlah Penduduk (𝑋5), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (𝑋6), dan Indeks 

Pembangunan Manusia (𝑋7). 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien 

determinasi yang menunjukkan angka sebesar 82,95 % dimana faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap kenaikan Angka Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008–2018 

adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (𝑋2), sedangkan faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap penurunan Angka Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008–2018 

adalah Indeks Pembangunan Manusia (𝑋7). 

 

Kata Kunci: Analisis Regresi Komponen Utama, Angka Kemiskinan, Kota Malang 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan untuk menuju 

ke arah yang lebih baik secara berkala untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera. Peningkatan taraf hidup masyarakat tercermin pada keberhasilan 

pembangunan ekonomi pada suatu negara. Pembangunan ekonomi terbentuk atas interaksi dari 

berbagai komponen, diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan modal 

(Prastiwi, 2018). Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikemukakan bahwa penduduk menjadi 

subjek dan objek pembangunan sehingga kualitas sumber daya manusia juga diperlukan dalam upaya 

peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu indikator terwujudnya kesejahteraan masyarakat ialah 

menurunnya Angka Kemiskinan (BPS, 2017). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Angka Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 turun 

menjadi 9,41 % dibandingkan Maret 2018 sebesar 9,82 %. Hal tersebut merupakan capaian dari upaya 

pemerintah untuk mengentaskan Angka Kemiskinan di Indonesia. 
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 Masalah kemiskinan bukan hanya menjadi isu nasional, namun juga telah menjadi isu di 

tingkat regional sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus, seperti yang terjadi di Kota 

Malang, Angka Kemiskinan yang terjadi di daerah ini mengalami fluktuatif pada tahun 2008–2012 

dan berangsur turun dari tahun 2012 sebesar 5,19 % hingga tahun 2018 sebesar 4,1 %. Secara umum, 

beberapa faktor yang mempengaruhi Angka Kemiskinan, diantaranya sumber daya manusia, sumber 

daya alam, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan (Pratiwi dkk, 2013). Angka Kematian Bayi, 

Jumlah Penduduk dan kualitas Indeks Pembangunan Manusia juga merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap Angka Kemiskinan (Siburian, 2016). Dari faktor-faktor tersebut belum dapat 

ditentukan faktor mana yang paling mempengaruhi angka kemiskinan Kota Malang. Untuk 

mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh dapat digunakan metode Analisis Linear Berganda. 

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki 

hubungan antara satu variabel terikat dari beberapa variabel bebas (Draper & Smith, 1992). 

Model Regresi Linear Berganda yang terbaik dapat diperoleh apabila diantara variabel-

variabel bebas tidak saling berkorelasi (tidak terjadi multikolinearitas). Adanya multikolinearitas 

antar variabel bebas menyebabkan tidak minimalnya variansi koefisien regresi, sehingga menyebakan 

model tidak stabil dan menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi secara jelas tentang seberapa 

besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Hines & 

Montgomery, 1990). Untuk itu diperlukan suatu metode yang dapat mengatasi masalah 

multikolinearitas diantara variabel bebas tersebut sehingga diperoleh suatu model regresi yang 

representatif. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Analisis Regresi Komponen Utama. 

Metode ini merupakan kombinasi dari Analisis Regresi Linear Berganda dan Analisis Komponen 

Utama. Analisis Komponen Utama dijadikan sebagai tahap analisis yang akan menghasilkan 

variabel-variabel baru yang merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel bebas asal dimana 

hubungan antar variabel baru ini bersifat saling bebas (Marcus dkk, 2012). Variabel-variabel yang 

baru ini disebut Komponen Utama dan selanjutnya diregresikan dengan variabel terikat untuk 

mendapatkan hasil akhir. 

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan Angka Kemiskinan, maka diperlukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada 

penulisan penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Angka 

Kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2008–2018 serta penanganan kasus multikoliearitas yang 

terjadi pada data Angka Kemiskinan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan 

Analisis Regresi Komponen Utama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui model Angka 

Kemiskinan Kota Malang berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan metode 

Analisis Regresi Komponen Utama dan mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap 

kenaikan dan penurunan Angka Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008–2018 menggunakan 

metode Analisis Regresi Komponen Utama. 

METODE 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS 

Kota Malang pada tahun 2008–2018. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Angka Kemiskinan (𝑌), sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi Angka Kemiskinan yaitu Angka Partisipasi Sekolah SMA (𝑋1), Tingkat 

Pengangguran Terbuka (𝑋2), Angka Kematian Bayi (𝑋3), Pertumbuhan Ekonomi (𝑋4), Jumlah 

Penduduk (𝑋5), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (𝑋6) dan Indeks Pembangunan Manusia (𝑋7). 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Komponen Utama. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Melakukan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh 

2. Melakukan analisis data dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 

  Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara 

variabel terikat (𝑌) dengan variabel bebas (𝑋). Berikut bentuk umum dari persamaan 

regresi linier berganda: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖,   𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 
dengan: 

𝑌𝑖       : Nilai pengamatan ke−𝑖  
𝑋1, 𝑋2, . . . 𝑋𝑛 : Variabel bebas yang menentukan nilai pengamatan ke−𝑖  
𝛽0     : Konstanta regresi 

𝛽1, … , 𝛽𝑘    : Koefisien – koefisien  regresi sebagian (parsial) untuk variabel    𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑘  

secara berturut-turut 

𝜀𝑖     : Faktor sisaan yang ke−𝑖 
𝑛     : Banyaknya pengamatan 

Salah satu kriteria yang digunakan untuk melihat tepat tidaknya suatu model regresi adalah 

dengan melihat koefisien determinasi berganda (𝑅2). Model regresi dikatakan baik apabila 

memiliki nilai yang mendekati 100%. Nilai koefisien determinasi berganda (𝑅2) dinyatakan 

dalam bentuk persentase yang didefinisikan sebagai berikut: 

𝑅2 =
𝐽𝐾𝑅

𝐽𝐾𝑇
× 100% 

atau      

𝑅2 = (1 −
𝐽𝐾𝐺

𝐽𝐾𝑇
) × 100% 

dimana: 

𝐽𝐾𝑅 : Jumlah Kuadrat Regresi  

𝐽𝐾𝑇 : Jumlah Kuadrat Total 

𝐽𝐾𝐺 : Jumlah Kuadrat Galat 

3. Melakukan pendeteksian multikolinearitas 

 Pendeteksian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi kasus 

multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF. Apabila nilai VIF > 10 maka dapat dikatakan 

bahwa pada model regresi terindikasi kasus multikolinearitas. 

4. Melakukan Analisis Komponen Utama, yang terdiri dari langkah berikut: 

a. Membuat matriks korelasi, karena satuan yang digunakan dalam masing-masing variabel 

bebas tidak sama. 

b. Mentransformasikan variabel-variabel bebas ke dalam variabel-variabel baku Z. 

Pembakuan variabel asal X ke dalam skor baku dan dalam variabel baku Z dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus: 

 atau  

c. Menghitung nilai eigen (akar ciri) dan vektor ciri 

  Perhitungan nilai eigen (akar ciri) digunakan untuk menentukan komponen utama yang 

menjadi penyumbang terbesar terhadap keragaman data, sedangkan vektor ciri digunakan 
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sebagai koefisien dari skor komponen utama yang terpilih. Vektor ciri berpadanan dengan 

hasil nilai eigen (akar ciri). 

d. Menentukan jumlah komponen utama. 

 Penentuan jumlah komponen utama didasarkan pada nilai eigen (akar ciri). Jumlah 

komponen utama yang digunakan dalam membentuk model memiliki nilai eigen (akar ciri) 

yang lebih besar dari 1 (𝜆𝑗 > 1).  

e. Menentukan skor komponen utama. 

 Komponen-komponen utama yang terpilih untuk digunakan dalam membentuk model 

perlu dinyatakan ke dalam bentuk skor agar dapat dianalisis lebih lanjut.  

5. Melakukan Analisis Regresi Komponen Utama 

  Analisis Regresi Komponen Utama dilakukan dengan meregresikan skor komponen utama 

yang terpilih dengan variabel terikat (𝑌) sehingga dihasilkan model regresi komponen 

utama yang dinyatakan ke dalam persamaan: 

𝑌 = 𝑘0 + 𝑘1𝑊1 + 𝑘2𝑊2 + ⋯ + 𝑘𝑞𝑊𝑞 + 𝑣 

dimana: 

𝑊1, 𝑊2, … , 𝑊𝑞   = Skor komponen utama atau variabel bebas komponen utama yang merupakan 

kombinasi linier dari semua variabel asal yang dibakukan 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑞 

𝑘0                         = Konstanta (intercept) 

𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑞       = Koefisien regresi komponen utama  

𝑣                          = Faktor galat 

 Untuk melakukan interpretasi hasil, model regresi komponen utama tersebut perlu 

ditransformasikan ke variabel asal X menggunakan rumus transformasi normal 𝑧 =
𝑥𝑛−�̅�𝑛

𝜎
 

sehingga diperoleh persamaan berikut: 

𝑌 = 𝑐0 + 𝑐1𝑋1 + 𝑐2𝑋2 + ⋯ + 𝑐𝑞𝑋𝑞 + 𝑣 

6. Melakukan pengecekan kasus multikolinearitas 

7. Melakukan pengujian asumsi nilai sisaan komponen utama lainnya yang terdiri dari pengujian 

Kenormalan, Kehomogenan, dan Autokorelasi 

a. Kenormalan 

Pengujian kenormalan nilai sisaan komponen utama dilakukan menggunakan Uji 

Anderson Darling yaitu apabila nilai p-value > 0,05 maka nilai sisaan tersebut berdistribusi 

normal. 

b. Kehomogenan 

 Pengujian kehomogenan nilai sisaan komponen utama dilakukan melalui metode grafik 

yaitu apabila tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik plot residual menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu 𝑌 maka keragaman data bersifat homogen. 
c. Autokorelasi 

Pengujian Autokorelasi nilai sisaan komponen utama dilakukan melalui uji 

Autocorrelation Function (ACF) yaitu apabila tidak ada nilai korelasi (bar berwarna biru) 

yang memotong atau melewati batas signifikan autokorelasi (garis berwarna merah) maka 

tidak terjadi autokorelasi. 

8. Melakukan pengujian koefisien regresi komponen utama yaitu pengujian koefisien regresi secara 

serentak menggunakan uji F dan pengujian koefisien regresi secara individu menggunakan uji T 

a. Pengujian Koefisien Regresi secara Serentak (Uji F) 

- Hipotesis: 
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𝐻0 : 𝛽1 =  𝛽2 = ⋯ =  𝛽𝑘 = 0 

  𝐻1: 𝛽𝑗  ≠ 0, untuk paling sedikit satu 𝑗 

- Keputusan: 

𝐻0  ditolak ketika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑑𝑓(𝑁1);𝑑𝑓(𝑁2))  

𝐻0  diterima ketika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑑𝑓(𝑁1);𝑑𝑓(𝑁2))   

b. Pengujian Koefisien Regresi secara Individu (Uji T) 

- Hipotesis: 

 𝐻0 =  𝛽𝑖 = 0, 𝑖 = 1,2, … 𝑘 

     𝐻1 = 𝛽𝑖  ≠ 0 

- Keputusan: 

𝐻0  ditolak ketika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝛼
2⁄ (𝑛−𝑘−1))   

𝐻0  diterima ketika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝛼
2⁄ (𝑛−𝑘−1))   

9. Interpretasi hasil. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Deskripsi statistik data Angka Kemiskinan dengan tujuh variabel bebasnya dijelaskan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 Deskripsi Statistik Angka Kemiskinan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Variabel                  Rata-rata Standar 

Deviasi 

Minimum Maksimum 

Angka Kemiskinan (𝑌) 5,11273 0,916047 4,1 7,22 

Angka Partisipasi Sekolah SMA (𝑋1) 75,0782 5,50475 68,8 83,57 

Tingkat Pengangguran Terbuka (𝑋2) 7,87091 1,67263 5,19 11,14 

Angka Kematian Bayi (𝑋3) 22,9527 4,39211 17,04 29,3 

Pertumbuhan Ekonomi (𝑋4) 5,88636 0,385520 5,2 6,6 

Jumlah Penduduk (𝑋5) 840.252 17430,7 816.637 866.118 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (𝑋6) 64,2136 2,26646 60,56 68,72 

Indeks Pembangunan Manusia (𝑋7) 78,8564 1,64123 76,19 80,89 

Pendeteksian Multikolinearitas  

Pendeteksian kasus multikolinearitas dapat dilakukan setelah mengetahui hubungan antara 

variabel terikat dengan variabel bebas melalui Analisis Regresi Linear Berganda. Berikut adalah tabel 

hasil pendeteksian multikolinearitas dengan melihat nilai-nilai VIF. 

Tabel 2 Pengujian Nilai VIF 
Variabel Bebas Nilai VIF 

𝑋1 5,018 

𝑋2 7,069 

𝑋3 13,236 

𝑋4 2,066 

𝑋5 17,365 

𝑋6 4,071 

𝑋7 5,771 

Pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel bebas yang memiliki nilai 

VIF lebih dari 10 yaitu variabel 𝑋3 dengan nilai VIF sebesar 13,236 dan variabel X5 sebesar 17,365. 
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Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kasus multikolinearitas dalam model sehingga 

menyebabkan model regresi secara individual tidak signifikan.   

Analisis Regresi Komponen Utama 

Pada Analisis Regresi Komponen Utama, langkah pertama yang dilakukan adalah 

mentransformasi variabel – variabel bebas ke dalam variabel baku 𝑍. Langkah selanjutnya adalah 

menentukan jumlah komponen utama yang akan digunakan dalam membentuk model. Penentuan 

jumlah komponen utama didasarkan pada nilai eigen (λ) yang dihasilkan sebagai berikut: 

Tabel 1. Nilai Akar Ciri, Keragaman Total, Keragaman Kumulatif 

Akar Ciri  Keragaman Total Keragaman Kumulatif 

4,0455 0,578 0,578 

1,5678 0,224 0,802 

0,7350 0,105 0,907 

0,3372 0,048 0,955 

0,1897 0,027 0,982 

0,0951 0,014 0,996 

0,0298 0,004 1,000 

Berdasarkan hasil nilai eigen (akar ciri) diatas terlihat bahwa terdapat 2 faktor yang memiliki 

nilai eigen lebih dari 1, sehingga komponen utama yang terpilih untuk digunakan dalam membentuk 

model sebanyak 2. Langkah berikutnya adalah menyatakan komponen utama tersebut dalam bentuk 

skor yaitu 𝑊1, 𝑊2. Skor komponen utama yang terpilih diregresikan dengan variabel 𝑌 untuk dilihat 

korelasinya. Berikut adalah hasil yang diperoleh:  

 

 

 

 

            

 

   

Gambar 1 Regresi Komponen Utama W1 dan W2  

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa variabel 𝑊2 secara individual tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat 𝑌 karena memiliki p-value sebesar 0,542 dimana nilai tersebut 

lebih dari 0,05. Selain itu, nilai mutlak 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 pada 𝑊2 memiliki nilai sebesar 0,64 dimana hasil ini 

lebih kecil dari nilai 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑇(0,025;2)) sebesar 4,30625.  sehingga skor komponen utama yang terpilih 

adalah 𝑊1. Komponen utama yang terbentuk merupakan kombinasi linier terbobot dari variabel 

bebas yang dibakukan yaitu: 𝑊1 =  0,442 Z1 −  0,387 Z2 −  0,446 Z3 − 0,121 Z4 +  0,472 Z5 +
0,177 Z6 +   0,433 Z7. Selanjutnya meregresikan skor komponen utama yang terpilih (𝑊1) dengan 

variabel 𝑌 dan mensubstitusikan 𝑊1 yang merupakan kombinasi linear dari variabel asal yang 

dibakukan Z sehingga menghasilkan persamaan regresi komponen utama:   𝑌 = 5,11 −
 0,18343 𝑍1 + 0,160605 𝑍2 + 0,18509 𝑍3 + 0,050215 𝑍4 − 0,19588 𝑍5 − 0,073455 𝑍6 −

Regression Analysis: Y versus W1; W2  
 
The regression equation is 

Y = 5,11 - 0,415 W1 - 0,067 W2 

 

Predictor      Coef  SE Coef      T      P    VIF 

Constant     5,1127   0,1248  40,96  0,000 

W1         -0,41450  0,06509  -6,37  0,000  1,000 

W2          -0,0666   0,1046  -0,64  0,542  1,000 

 

S = 0,414003   R-Sq = 83,7%   R-Sq(adj) = 79,6% 
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0,179695 𝑍7. Untuk menentukan apakah model tersebut adalah model terbaik maka dilakukan 

pengujian asumsi klasik nilai sisaan komponen utama, diantaranya : 

a. Uji Multikolinearitas 

Model ini hanya terdapat satu variabel bebas komponen utama (𝑊1) maka dapat dikatakan bahwa 

pada kasus multikolinearitas telah teratasi karena tidak terjadi korelasi atau hubungan antar 

variabel bebas. 

b. Uji Kenormalan 

Melalui uji Anderson – Darling diperoleh nilai p-value sebesar 0,529 yang lebih besar dari 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai sisaan mengikuti sebaran normal, dengan demikian asumsi 

kenormalan sisaan terpenuhi.  

c. Uji Kehomogenan 

Melalui metode grafik diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik plot 

residual menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 𝑌. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa kasus heteroskedastisitas tidak terindikasi sehingga keragaman nilai sisaan 

bersifat homogen.  

d. Uji Autokorelasi 

Melalui uji Autocorrelation Function (ACF) terlihat bahwa tidak ada nilai korelasi (bar berwarna 

biru) yang memotong atau melewati batas signifikan autokorelasi (garis berwarna merah), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antar sisaannya adalah saling bebas atau tidak terjadi 

autokorelasi. 

Selanjutnya dilakukan pengujian koefisien regresi dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Pengujian Koefisien Regresi Komponen Utama Secara Serentak (Uji F)  
Tabel 3 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Komponen Utama Secara Serentak 

Source DF SS MS F P 

Regression 1 6.9507 6.9507 43.42 0.000 

Residual Error 9 1.4407 0.1601   

Total 10 8.3914    
Berdasarkan Tabel 3 diperoleh bahwa nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 5,117326 dan nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

adalah 0,000 kurang dari 𝛼, dengan 𝛼 = 0,05 sehingga keputusannya tolak 𝐻0 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas 𝑊1 secara serentak mempengaruhi variabel Y.  
b. Pengujian Koefisien Regresi Komponen Utama Secara Individu (Uji T)  

Tabel 4 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Komponen Utama Secara Individu 

Variabel Koefisien Simpang baku 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Z1 -0,18343 0,0303539091 -6,0430437278 

Z2 0,160605 0,0265768377 6,0430440150 

Z3 0,18509 0,0306286043 6,0430438876 

Z4 0,050215 0,0083095547 6,0430434377 

Z5 -0,19588 0,0324141281 -6,0430439281 

Z6 -0,073455 0,0121552951 -6,0430453885 

Z7 -0,179695 0,0297358420 -6,0430439468 

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh bahwa nilai mutlak 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,18245 sehingga 

keputusannya tolak 𝐻0 maka dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas dari model regresi 

komponen utama adalah signifikan.  

Berdasarkan hasil dari pengujian asumsi klasik terhadap nilai sisaan komponen utama dan 

pengujian koefisien regresi, maka dapat dikatakan bahwa model regresi komponen utama tersebut 

adalah model terbaik. Untuk menginterpretasikan hasil, maka model regresi komponen utama 
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tersebut perlu ditransformasikan ke dalam variabel asal X yang diperoleh sebagai berikut: 𝑌 = 

25,279448698 -0,033221309 X1+0,160194424 X2 +0,042141476 X3+0,130252645 X4-

0,000011237 X5-0,032409572 X6-0,109488006 X7 dengan nilai koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 

82,95%. Berdasarkan nilai 𝑅2 tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik digunakan 

untuk melihat faktor – faktor yang mempengaruhi Angka Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008-

2018. Interpretasi yang dapat dijelaskan pada model regresi tersebut yaitu: 

1. Setiap peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SMA (𝑋1) sebesar 1% akan menurunkan Angka 

Kemiskinan (𝑌) Kota Malang 0,033221309%. 
2. Setiap peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (𝑋2) sebesar 1% akan menaikkan Angka 

Kemiskinan (𝑌) Kota Malang 0,160194424%. 
3. Setiap peningkatan Angka Kematian Bayi (𝑋3) sebesar 1% akan menaikkan Angka Kemiskinan 

(𝑌) Kota Malang 0,042141476%. 
4. Setiap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (𝑋4) sebesar 1% akan menaikkan Angka 

Kemiskinan (𝑌) Kota Malang 0,130252645%. 
5. Setiap peningkatan Jumlah Penduduk (𝑋5) sebanyak 1 Jiwa akan menurunkan Angka 

Kemiskinan (𝑌) Kota Malang 0,000011237%. 
6. Setiap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (𝑋6) sebesar 1% akan menurunkan 

Angka Kemiskinan (𝑌) Kota Malang 0,032409572%. 
7. Setiap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (𝑋7) sebesar 1% akan menurunkan Angka 

Kemiskinan (𝑌) Kota Malang 0,109488006%. 
Berdasarkan Interpretasi tersebut dapat diketahui bahwa faktor dominan yang berpengaruh 

terhadap kenaikan Angka Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008–2018 adalah Tingkat 

Pengangguran Terbuka (𝑋2) dengan kenaikan Angka Kemiskinan sebesar 0,160194424%  tiap 

peningkatan 1%. Sedangkan faktor dominan yang berpengaruh terhadap penurunan Angka 

Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008–2018 adalah Indeks Pembangunan Manusia (𝑋7) dengan 

penurunan Angka Kemiskinan sebesar 0,109488006% tiap peningkatan 1%. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Data Angka Kemiskinan Kota Malang terdapat kasus Multikolinearitas sehingga Analisis 

Regresi Komponen Utama diterapkan pada data tersebut dan menghasilkan model regresi seperti 

berikut: 𝑌 = 25,279448698 -0,033221309 X1+0,160194424 X2 +0,042141476 X3+0,130252645 X4-

0,000011237 X5-0,032409572 X6-0,109488006 X7 dengan nilai koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 

82,95%. Berdasarkan nilai 𝑅2 tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik digunakan 

untuk melihat faktor – faktor yang mempengaruhi Angka Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008-

2018. Faktor dominan yang berpengaruh terhadap kenaikan Angka Kemiskinan Kota Malang pada 

tahun 2008–2018 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (𝑋2) dengan kenaikan Angka Kemiskinan 

sebesar 0,160194424%  tiap peningkatan 1%. Sedangkan faktor dominan yang berpengaruh 

terhadap penurunan Angka Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008–2018 adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (𝑋7) dengan penurunan Angka Kemiskinan sebesar 0,109488006% tiap 

peningkatan 1%. 

Saran 

Untuk penelitian yang mengandung kasus multikolinearitas dapat disarankan menggunakan 

metode Analisis Regresi Komponen Utama karena metode ini mengatasi multikolinearitas dengan 

tidak menghilangkan variabel namun memunculkan semua variabel baru dengan galat yang kecil dan 
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perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang Angka Kemiskinan sehingga efektif untuk menurunkan 

Angka Kemiskinan di kota malang.  
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Abstrak 

 
Di kota Batu terdapat banyak sektor pertanian dan perkebunan yang dijadikan 

tempat wisata seperti wisata petik apel, wisata petik buah strawberry, dan wisata petik 

sayur. Curah hujan yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan kegagalan panen 

sehingga produktivitas tanaman menurun. Tentu saja ini berakibat jumlah wisatawan 

yang akan datang ke tempat wisata perkebunan ini. Oleh karena itu, salah satu cara 

untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari curah hujan adalah dengan 

melakukan peramalan terhadap curah hujan. Hasil peramalan ini dapat digunakan 

petani untuk menentukan kapan masa tanam yang sesuai sehingga curah hujan tinggi 

tidak terlalu mengganggu hasil panen. Metode yang digunakan untuk peramalan curah 

hujan adalah metode Seasonal Autoregresive Integrated Moving Average (SARIMA). 

Langkah-langkah peramalan curah hujan dengan menggunakan metode SARIMA 

yaitu identifikasi data, estimasi parameter, diagnosis model, dan kriteria pemilihan 

model. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan model SARIMA terbaik yang 

memenuhi semua asumsi yaitu SARIMA (1,0,0)(0,0,2)12  dengan persamaan model 

𝑍𝑡 = 6,0874 + 0,9633𝑎(𝑡−12) + 0,6949𝑎𝑡−24 + 0,4984𝑍𝑡−1. Model ini 

memberikan hasil peramalan curah hujan yang tidak terlalu berbeda dengan data 

aslinya. 

Kata kunci: curah hujan, peramalan, SARIMA. 
 

PENDAHULUAN 

Rata-rata curah hujan di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 2.000 𝑚𝑚3/tahun. Hal ini 

disebabkan wilayah Indonesia terletak di daerah tropis. Oleh sebab itu, iklim di Indonesia adalah 

tropis lembab, yaitu iklim tropis yang banyak mengandung uap air. Wilayah yang mempunyai 

curah hujan tinggi antara lain Sumatera, Jawa, dan Kalimantan (Hestiyanto, 2006).  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Batu, rata-rata curah hujan yang 

terjadi di Kota Batu berkisar antara 1000-3000 𝑚𝑚3/tahun. Hujan yang di Kota Batu paling sering 

terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 160 hari dengan curah hujan sebesar 2269 𝑚𝑚3. Curah 

hujan ini merupakan curah hujan terbesar diantara tahun 2013 sampai tahun 2017.  

Di Kota Batu, terdapat banyak sektor pertanian dan perkebunan yang dijadikan tempat wisata 

seperti wisata petik apel, wisata petik jeruk, dan sebagainya. Rata-rata curah hujan yang tinggi 

berpengaruh terhadap sebagian besar mata pencaharian penduduk, yaitu sektor pertanian. Curah 

hujan yang terlalu tinggi, dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Tak hanya itu, curah hujan 

yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kegagalan panen sehingga produktivitas tanaman 

menurun. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari 

curah hujan adalah dengan melakukan peramalan terhadap curah hujan.  

Curah hujan dapat diramalkan dengan menggunakan peramalan Time Series (deret waktu). 

Analisis deret waktu digunakan untuk meramalkan data yang pola data di masa lalunya cukup 

konsisten dalam periode yang lama, sehingga diharapkan pola tersebut masih akan berlanjut 

(Makridakis, 1999). Salah satu metode yang digunakan untuk peramalan curah hujan adalah 

metode Seasona Autoregresive Integrated Moving Average (SARIMA). Pada tahun 2014, Etuk 
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dan Mohamed menyatakan bahwa pemodelan SARIMA telah banyak diterapkan untuk 

memodelkan deret waktu musiman. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan 

menerapkan metode SARIMA antara lain peramalan jumlah kunjungan wisata di Kusuma 

Agrowisata Surabaya dengan metode SARIMA (Lestari & Wahyuningsih, 2012), peramalan 

inflasi di Indonesia dengan menggunakan metode SARIMA (Sitorus dkk, 2017), dan  peramalan 

jumlah penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan metode SARIMA (Durrah 

dkk, 2018). 

Pada tahun 2017, Kafara melakukan penelitian dengan judul ‘Peramalan Curah Hujan dengan 

Pendekatan Seasonal Autoregresive Integrated Moving Average di Kota Ambon’. Kafara 

menggunakan data pada periode Januari tahun 2003 sampai periode Desember tahun 2013 untuk 

meramalkan curah hujan untuk beberapa periode kedepan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang peramalan curah hujan di Kota Batu dengan menggunakan metode 

SARIMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan metode SARIMA dan mendapatkan 

hasil peramalan curah hujan di Kota Batu untuk bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018. 

METODE 

SARIMA ARIMA dapat diperluas untuk menangani adanya faktor musiman, model 

umumnya adalah: ARIMA (p,d,q) (𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑆 

dengan 

𝑝, 𝑑, 𝑞  : bagian yang tidak musiman dari model 

𝑃, 𝐷, 𝑄 : bagian musiman dari model 

S  : jumlah periode permusim 

Rumus umum dari ARIMA (p,d,q) (𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑆 adalah : 

𝜙𝑃𝐵𝑆𝑤𝑝(𝐵)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑆)𝐷𝑍𝑡 = 𝜃𝑞(𝐵)𝜃𝑄(𝐵𝑆)𝔞𝑇 

dengan 

𝑤𝑝(𝐵)           ∶  AR non seasonal 

𝜙𝑃𝐵𝑆              : AR seasonal 

(1 − 𝐵)𝑑        :  Differencing non seasonal 

(1 − 𝐵𝑆)𝐷   ∶ Differencing seasonal 

𝜃𝑞(𝐵)           ∶ MA non seasonal 

𝜃𝑄(𝐵𝑆)        ∶ MA seasonal 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Plot Data Aktual 

Sebelum membentuk model SARIMA, perlu dilakukan pembuatan plot data awal untuk 

melihat jenis data yang ada. Berikut plot data untuk curah hujan periode Januari 2013 sampai 

Desember 2017. 

 

Gambar 1 Plot Data Awal 
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2. Uji Kestasioneran Data 

Untuk mendapatkan model SARIMA, data harus stasioner dalam rata-rata dan stasioner dalam 

varians. Analisis Tren (Trend Analysis) dilakukan untuk mengetahui data sudah stasioner 

dalam rata-rata atau belum. Sedangkan untuk mengetahui data sudah stasioner dalam varians 

atau belum dilakukan pengecekan dengan Transformasi Box-Cox. Berikut hasil dari Analisis 

Tren (Trend Analysis) dari data curah hujan di Kota Batu. 

 

Gambar 2 Plot Trend Analysis Data Awal 

Dari Gambar 4.2.2 dapat diketahui bahwa garis merah yang terbentuk tidak cenderung naik 

dan tidak cenderung turun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah stasioner terhadap 

rata-rata. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap stasioneritas varians. Pengujian terhadap 

stasioneritas terhadap varian dapat dilihat melalui grafik transformasi Box-Cox. Dalam hal ini, 

yang perlu dilihat adalah nilai dari rounded value yang harus bernilai 1 agar data stasioner 

dalam varians. Apabila rounded value belum bernilai 1 maka perlu dilakukan transformasi data 

sampai rounded value bernilai 1. Agar data dapat ditransformasi, maka setiap data harus 

ditambah 1 karena nilai minimal agar data dapat ditransformasi adalah lebih dari 0. Berikut 

grafik transformasi Box-Cox. 

 

Gambar 3 Plot Transformasi Box-Cox (𝝀) = 𝟎, 𝟓 

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa nilai 𝜆 = 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

tersebut belum stasioner dalam varians sehingga perlu dilakukan transformasi Box-Cox. 
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Gambar 4 Transformasi Box-Cox (𝝀) = 𝟏 

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa nilai (𝜆) = 1. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

tersebut telah stasioner terhadap varians. Jadi data telah stasioner terhadap rata-rata dan 

varians. 

3. Menentukan model SARIMA sementara 

Untuk menentukan model SARIMA sementara, dapat dilihat plot ACF dan PACF berikut. 

 

Gambar 5 Plot ACF 

 

Gambar 6 Plot PACF 

Dari plot ACF dan PACF diatas terlihat bahwa ACF dan PACF untuk data non-musiman 

cut off pada lag 1. Sedangkan pada ACF untuk data musiman cut off pada lag 1, lag 5, lag 6 

dan lag 7, sedangkan PACF untuk data musiman cut off pada lag 1 dan lag 2. Beberapa model 

sementara yang mungkin dari plot ACF dan PACF adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1 Kemungkinan Model Sementara 

No Model Sementara 

1 SARIMA (0,0,0)(0,0,1)12 

2 SARIMA (0,0,1)(0,0,0)12 

3 SARIMA (0,0,1)(0,0,1)12 

4 SARIMA (0,0,1)(0,0,2)12 

5 SARIMA (0,0,1)(0,0,4)12 

6 SARIMA (0,0,1)(2,0,1)12 

7 SARIMA (1,0,0)(0,0,0)12 

8 SARIMA (1,0,0)(0,0,1)12 

9 SARIMA (1,0,0)(0,0,2)12 

10 SARIMA (1,0,0)(1,0,2)12 

11 SARIMA (1,0,0)(2,0,1)12 

12 SARIMA (1,0,0)(2,0,2)12 

13 SARIMA (1,0,0)(2,0,3)12 

14 SARIMA (1,0,1)(0,0,1)12 

15 SARIMA (1,0,1)(0,0,2)12 

16 SARIMA (1,0,1)(0,0,4)12 

17 SARIMA (1,0,1)(1,0,2)12 

4. Pemeriksaan Kesesuaian Model Sementara 

Setelah didapatkan beberapa model sementara yang teridentifikasi, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji kesesuaian model,. Uji yang dilakukan adalah uji signifikansi parameter, 

uji asumsi white noise dan uji normalitas residual. Berikut adalah hasil pemeriksaan diagnosis 

terhadap uji signifikansi parameter, uji asumsi white noise, uji normalitas residual serta 

kesimpulan sementara terhadap model SARIMA. 

Tabel 2 Pengujian Signifikansi Parameter Model SARIMA 

Model Uji 

Signifikansi 

Parameter 

Uji Asumsi 

White Noise 

Uji Normalitas 

Residual 

Keterangan 

Model 

SARIMA 

(0,0,0)(0,0,1)12 

Memenuhi Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(0,0,1)(0,0,0)12 

Memenuhi Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(0,0,1)(0,0,1)12 

Memenuhi Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(0,0,1)(0,0,2)12 

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Sesuai 

SARIMA 

(0,0,1)(0,0,4)12 

Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(0,0,1)(2,0,1)12 

Memenuhi Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,0)(0,0,0)12 

Memenuhi Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,0)(0,0,1)12 

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Sesuai 
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SARIMA 

(1,0,0)(0,0,2)12 

Memenuhi Memenuhi Memenuhi Sesuai 

SARIMA 

(1,0,0)(1,0,2)12 

Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,0)(2,0,1)12 

Memenuhi Memenuhi Tidak 

Memenuhi 

Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,0)(2,0,2)12 

Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,0)(2,0,3)12 

Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,1)(0,0,1)12 

Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,1)(0,0,2)12 

Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,1)(0,0,4)12 

Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Memenuhi Tidak Sesuai 

SARIMA 

(1,0,1)(1,0,2)12 

Tidak 

Memenuhi 

Memenuhi Memenuhi Tidak Sesuai 

 

Dari pengujian diatas, dapat dilihat bahwa ada 3 model yang memenuhi ketiga asumsi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga model tersebut adalah model sementara yang layak.  

Ketiga model tersebut adalah SARIMA (1,0,0)(0,0,1)12 , SARIMA (1,0,0)(0,0,2)12 dan 

SARIMA (0,0,1)(0,0,2)12. Karena model lebih dari satu, maka perlu dilakukan peilihan 

model terbaik. 

5. Pemilihan Model Terbaik 

Dari 3 model yang memenuhi asumsi, akan dipilih satu model terbaik yang akan digunakan 

dalam peramalan. Untuk memilih model terbaik, dilakukan dengan melihat MAPE yang 

terkecil dari model-model tersebut. 

Tabel 3 Perbandingan MAPE Model SARIMA 

Model MAPE 

SARIMA (1,0,0)(0,0,1)12 42,2% 

SARIMA (1,0,0)(0,0,2)12 31,7% 

SARIMA (0,0,1)(0,0,2)12. 38,6% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa model SARIMA (1,0,0)(0,0,2)12.memiliki nilai 

MAPE paling kecil yaitu 31,7% sehingga model ini adalah model terbaik yang digunakan 

untuk peramalan curah hujan.  

6. Peramalan  

Model SARIMA yang digunakan dalam peramalan curah hujan adalah model SARIMA 

(1,0,0)(0,0,2)12. Peramalan dilakukan untuk mengetahui curah hujan selama periode 12 bulan 

kedepan, dengan kata lain dilakukan peramalan untuk satu tahun yaitu tahun 2018. Berikut 

hasil peramalannya. 

Tabel 4 Hasil Peramalan 

Periode Forecast 

61 14,2468 

62 16,1199 

63 12,3438 

64 7,1096 

65 10,8145 
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66 12,9406 

67 9,0509 

68 12,2683 

69 9,8858 

70 13,5689 

71 19,1241 

72 13,5682 

Dalam peramalan tersebut, data yang digunakan adalah data hasil transformasi. Sehingga 

untuk mencari peramalan dari data awal, maka hasil peramalan untuk data transformasi harus 

dikembalikan ke data awal. Cara pengembaliannya yaitu data transformasi 0.5 

pengembaliannya dengan cara mengkuadratkan data hasil peramalannya selanjutnya dikurangi 

1, sehingga didapatkan nilai peramalan untuk curah hujan di Kota Batu tahun 2018 sebagai 

berikut. 
Tahun Bulan Hasil Peramalan 

 

 

 

 

 

 

2018 

Januari 116,916  

Februari 65,634  

Maret 37,012 

April 19,395 

Mei 16,928 

Juni 15,978 

Juli 10,556 

Agustus 13,010 

September 10,246 

Oktober 13,740 

November 19,200 

Desember 13,597 

 

 
Gambar 4.2.7 Plot Hasil Peramalan Data Aktual 

Berdasarkan gambar 4.2.7 hasil peramalannya menunjukkan bahwa curah hujan di Kota 

Batu untuk 12 periode selanjutnya mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak terlalu 

signifikan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu : 
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1. Permasalahan peramalan curah hujan dapat diselesaikan dengan menggunakan metode 

SARIMA. Prosedur peramalan curah hujan menggunakan metode SARIMA adalah : 

a. Identifikasi data 

b. Estimasi parameter 

c. Diagnosis model 

d. Kriteria pemilihan model 

2. Model SARIMA yang terbaik berdasarkan asumsi-asumsi yang telah terpenuhi adalah model 

SARIMA (1,0,0)(0,0,2)12 dengan persamaan  

𝑍𝑡 = 6,0874 + 0,9633𝔞𝑡−12 + 0,6949𝔞𝑡−24 + 0,4984𝑍𝑡−1 
Hal ini menunjukkan bahwa untuk meramalkan curah hujan periode 2018 dipengaruhi oleh 

error data ke 𝑡 − 12 (𝔞𝑡−12), error data ke 𝑡 − 24 (𝔞𝑡−24) dan data hasil peramalan ke 𝑡 − 1. 

SARAN Permasalahan peramalan curah hujan dapat membantu masyarakat agar dapat 

mengatur masa tanam agar masa panen tidak terjadi pada saat curah hujan tinggi. 
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