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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas 

perkenan-Nya kegiatan Seminar Nasional Matematika dan Pembelajaran-nya dengan 

tema “Peranan Matematika dalam menumbuhkembangkan Daya Saing dan Karakter 

Bangsa” ini dapat dipersiapkan dan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

Selanjutnya sebagai wadah dari makalah-makalah yang telah diseminarkan, maka perlu 

dicetak sebuah prosiding. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah seminar nasional 

yang telah disunting oleh para penyunting ahli di bidang Matematika dan Pembelajaran 

Matematika, dari Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM), UniversitasKhairun Ternate, dan STAIN Parepare. 

Pada seminar nasional matematika dan pembelajarnnya tahun 2015ini, 

pembicara utama adalah Dr. Supriano (Direktur Sekolah Menengah Pertama 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Prof. Dr. Basuki Widodo, M.Sc (Gubernur 

IndoMS Wilayah Jawa Timur), dan Prof. Dr. Ipung Yuwono, M.Sc (Anggota Badan 

Standar Nasional Pendidikan). Sedangkan peserta seminar adalah mahasiswa, dosen, 

guru maupun pemerhati pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia yang telah 

mengirimkan makalah dan telah dinyatakan layak oleh pereviu makalah.. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung 

terlaksananya Seminar Nasional ini, yaitu: 

1. Dr. Markus Diantoro, M.Si, Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang 

2. Dr. Sudirman, M.Si, Ketua Jurusan Matematika Universitas Negeri Malang 

3. Panitia Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya Universitas Negeri 

Malang 

4. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Akhirnya, semoga prosiding ini dapat bermanfaat dan memberi inspirasi bagi para 

pembaca dalam meningkatkan prestasi dan profesionalitasnya. 

    

 

 

    Malang, 22Oktober 2015 
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Abstrak 
Persaingan pada era MEA akan semakin meningkat, karena MEA tidak hanya membuka 

arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja professional, termasuk 

guru matematika. Oleh karena itu peningkatan daya saing dan standar mutu lulusan PS 

Pendidikan Matematika menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan. 

Suatu bentuk peningkatan daya saing, agar lulusan PS Pendidikan Matematika dapat 

bersaing di pasar kerja Asean adalah PS Pendidikan Matematika perlu berusaha meraih 

akreditasi AUN-QA (Asean University Network – Quality Assurance). Langkah awal untuk 

meraih akreditasi tersebut perlu revitalisasi kuri-kulum PS Pendidikan Matematika,yakni 

dengan menyelaraskan kurikulum dengan standar guru matematika Asean (Southeast Asia 

Regional Standards for Mathematics Teachers, SEARS-MT). 

 

Kata kunci: daya saing lulusan, akreditasi AUN-QA, SEARS-MT 

 

Kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan berbagai negara Asean (Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos 

dan Myanmar), yang masing-masing memiliki latar-belakang sosial-budaya,ideologi 

politik, ekonomi dan kepentingan berbeda ke dalam suatu komunitas yang disebut MEA 

(Masyarakat Ekonomi Asean, Asean Economic Community ) Bagi negara kita, 

kesepakatan ini masih menghadapi sejumlah kendala besar, karena masalah multi 

dimensi dan adanya konflik kepentingan.   

Sasaran MEA adalah mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara dalam 

bentuk pasar tunggal dan basisproduksi. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat 

di bidang jasa dan barang maka peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya 

lulusan pendidikan tinggi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan 

Persaingan pada era MEA akan semakin meningkat. Ini karena MEA tidak hanya 

membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. 

Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi jawaban 

terhadap kebutuhan tersebut. Oleh karena itu meningkatkan standar mutu lulusan 

menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan.  

Dalam menyiapkan sumber daya manusia tentunya sangat terkait dengan lulusan 

PT kita. Walaupun sudah terlambat, lulusan PT perlu disiapkan untuk mengantisipasi 

dan berkompetisi dalam memasuki pasar kerja Mayarakat Ekonomi Asean pada akhir 

tahun 2015. Berangkat dari kenyataan tersebut, PT dituntut untuk segera 

mempersiapkan langkah & strategi menghadapi era pasar kerja di Asean sehingga 

lulusan PT kita dapat bersaing di pasar kerja. 

Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan sekaligus mengatasi 

hambatan &tatangan tersebut, PT, khususnya Program Studi (PS) Pendidikan 

Matematika, harussegeramerumuskan danmenetapkan langkah-langkah strategis dan 

terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan(stakeholder). Di samping 

itu, pembaruan dan perubahan menjadi suatu kata kunci yang mesti segera 

disosialisasikan dan diimplementasikan secara gradual atau bertahap mengingat 
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beragamnya kualitas PT di Indonesia. Bahkan dalam satu PT pun kualitas program studi 

bisa sangat beragam. Salah satu tolok ukur kualitas program studi adalah akreditasi 

program studi. Untuk meningkatkan kualitas lulusan maka perlu ada pembaharuan 

dalam berbagai aspek di PS Pendidikan Matematika.  

Salah satu pembaharuan itu berupa pembaharuan mindset, yakni lulusan PS 

Pendidikan Matematika harus diarahkan dan diproyeksikan untuk dapat bersaing di 

pasar kerja di tingkat Asean. Agar lulusan dapat bersaing di tingkat Asean, salah satu 

bentuk penyiapan berupa penyesuaian standar PT (Permen no.49 Tahun 2013 dan 

perubahannya, akan segera terbit) dengan standar PT di Asean. Standar PT di Asean 

menggunakan akreditasi yang dilakukan oleh AUN-QA ( Asean University Network – 

Quality Assurance). Akreditasi AUN QA dilakukan berbasis program studi. AUN QA 

diinisiasi oleh SEAMEO (The Southeast Asian Ministers of Education Organization) 

Akreditasi AUN QA juga sudah menjadi sasaran beberapa PT di Indonesia, misalnya 

Unair (Jawa Pos , Metropolis, 4 Juni 2015: Unair mengajukan 3 Prodi untuk diakreditasi 

AUN QA). Dengan demikian program studi yang sudah terakreditasi A oleh BAN PT 

(tingkat nasional) perlu melanjutkan dan mempersiapkan akreditasi di level Asean, 

yakni AUN QA.  

Akreditasi dapat dipandang sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal. Untuk 

menuju akreditasi, peningkatan kualitas internal di suatu program studi dapat diawali 

dari restrukturisasi kurikulum. Kurikulum suatu program studi perlu mengacu pada 

kebutuhan dan kecenderungan dunia kerja di masa kini dan masa depan. SEAMEO 

menyatakan bahwa keterampilan dan kompetensi yang diperlukan di abad ini adalah: 

(a) Character education, (b) Entrepreneurship education, (c) Information and 

Communication Technology, (d) Language and literacy, dan (e) Scientific and 

technological literacy.  

Senada dengan SEAMEO, NACE (National Association of Colleges & 

Employers). juga memberikan saran tentang gambaran keterampilan dan kompetensi 

lulusan PT agar siap memasuki dunia kerja (Tabel 1). Berdasar Tabel 1, tiga kompetensi 

utama yang perlu menjadi bekal lulusan PT agar siap memasuki dunia kerja adalah 

kemampuan komunikasi, kemampuan kerja dalam tim, dan kemampuan mengambil 

keputusan dalam rangka memecahkan masalah. Dengan demikian secara garis besar, 

pola atau model perkuliahan di PT harus sejalan dengan tuntutan di dunia kerja. 

Berdasarkan Tabel 1, kemampuan teknis yang berkaitan dengan program studi yang 

direalisasikan dalam kurikulum program studi (Technical knowledge related to the job) 

ternyata hanya menempati peringkat ke 7 dari 10 kemampuan utama yang diperlukan 

dalam memasuki dunia kerja.  

 
Tabel 1. Keterampilan dan kompetensi lulusan PT agar siap memasuki dunia Kerja (NACE, National 

Association of Colleges & Employers, 2013) 

(Based on a 5-point scale; 5 = extremely important) 

Verbally communicate with persons inside/outside the 

organization 4.63 

Work in a team situation 4.60 

Make decisions and solve problems 4.51 

Plan, organize, and prioritize work  4.46 

Obtain and process information  4.43 

Analyze quantitative data  4.30 
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Technical knowledge related to the job  3.99 

Proficiency with computer software programs  3.95 

Create and/or edit written reports    3.56 

Sell or influence others  3.55 

Dengan demikian rumusan kurikulum  di program studi perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan dunia kerja pada Tabel 1. Selain sisi materi, proses perkuliahan juga perlu 

penyesuaian sehingga sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Model kuliah yang 

mengedepankan ceramah, satu arah dari dosen ke mahasiswa, dan tanpa interaksi , tidak 

sejalan lagi dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan masa depan.  

Perkuliahan yang banyak dilakukan saat ini adalah bentuk kuliah yang lebih 

dominan pada ceramah. Kuliah lebih dominan pada ―I lecture, you listen” yang 

dicirikan sebagai berikut: (a) aktivitas mahasiswa masih minim, (b) mahasiswa 

cenderung bersikap pasif (receiver), (c) mahasiswa belum dapat berpikir “think outside 

the box”, (d) pengetahuan awal mahasiswa belum dimanfaatkan, (e) transfer 

pengetahuan satu arah, dari dosen ke mahasiswa, (f) tidak ada proses eksplorasi, 

transformasi dan konstruksi ilmu, (g) dosen menjadi sumber informasi utama, (h) materi 

tidak  kontekstual dan tidak aktual (i) soft skills mahasiswa tidak berkembang. 

Perkuliahan demikian kurang mengem bangkan kecerdasan dan karakter mahasiswa 

kita. 

Terdapat banyak indikasi yang menyatakan bahwa masyarakat kita ternyata belum 

secerdas apa yang diharapkan pada nilai-nilai (values) pada karakter bangsa di era 

global. Beberapa nilai yang seharusnya muncul sebagai hasil dari pembelajaran adalah 

kemampuan berpikir kritis, bernalar secara efisien, dapat menikmati perbedaan, dan taat 

azas pada aturan. Salah satu ciri orang yang berpikiran kritis adalah dia tidak mudah 

mengikuti atau menerima gagasan atau opini orang lain, sebelum menelaah, mengkaji 

atau memikirkan opini tersebut. Jika masyarakat kita cerdas, yang ditandai dengan kritis 

dan rasionalnya pemikiran mereka, maka mereka tidak akan mudah tergiur oleh iming-

iming berupa arisan/umroh berhadiah, vucer, bagi hasil, atau obat berupa air yang telah 

dicelupi batu akik/batu wasiat. Selain itu mereka juga tidak mudah mengikuti undian 

atau judi yang nilai harapan matematis menangnya selalu lebih kecil daripada nilai 

harapan menang pebandarnya. 

Perkuliahaan yang diharapkan selaras dengan tuntutan pasar kerja di Asean adalah 

perkuliahaan yang lebih mengaktifkan mahasiswa sebagai pebelajar dewasa, yakni: (a) 

aktif, baik secara mental maupun fisik, (b) mandiri, (c) bertanggung jawab, (d) mampu 

belajar beyond the classroom, (e) belajar sepanjang hayat, (f) keleluasaan mahasiswa 

untuk mengembangkan potensi, mengeksplorasi dan mentrasformasi ilmu pengetahuan  

(g) pembelajaran secara kolaboratif, kooperatif, kontesktual , (h) mengembangkan 

pengetahuan awal dalam membangun pengetahuan baru (i) ―Tut wuri handayani‖  

sebagai pengejawantahan fungsi fasilitator dalam pengembangan pendidikan karakter. 

Tut wuri handayani berarti mengikuti di belakang dengan teladan dan wibawa.  

Dengan sikap ―tut wuri handayani‖, ini mahasiswa boleh berbuat suatu kesalahan, 

sebelum atau tanpa tindakan dosen. Mahasiswa harus belajar dari kesalahan, dosen pada 

saatnya akan mengingatkan kesalahan tersebut, bila mahasiswa belum juga menyadari 

kesalahannya. Salah tidak mengapa, tiap kesalahan akan membawa pidananya sendiri; 

tiap kesalahan itu bersifat mendidik. Dosen harus memberikan teladan pada karakter 

atau sikap yang mendidik mahasiswanya.  

Dalam penyiapan guru matematika, dosen harus berperan sebagai model dalam 

memfasilitasi belajar mahasiswa di kelas. Dosen pada PS Pendidikan Matematika belum 
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cukup jika hanya menguasai materi/content yang diampunya. Dosen harus menguasai 

aspek pedagogical content knowledge yakni aspek mendidik (bukan hanya mengajar) 

yang terkait dengan materi yang diampunya. Semua aspek pedagogical content 

knowledge pada guru matematika itu telah dirumuskan dalam standar guru matematika 

Asean, yakni Southeast Asia Regional Standards for Mathematics Teachers (SEARS-

MT) untuk guru matematika dan Southeast Asia Regional Standards for Science 

Teachers (SEARS-ST) untuk guru sains (IPA), yang diinisiasi oleh SEAMEO RECSAM 

(Regional Centre for Education in Science and Mathematics). 

Pada tataran penyiapan lulusan PS Pendidikan Matematika, maka kurikulum di PS 

Pendidikan Matematika perlu segera direvitalisasi agar selaras dengan SEARS-MT. 

Standar guru matematika Asean yang dirasa masih belum disiapkan dengan sungguh di 

PS Matematika adalah standar pada Dimensi 1 (kompetensi profesional) berikut:  

a. Knowledge of strategies for supporting creativity and innovation 

b. Knowledge of making relations between mathematics and other disciplines 

c. Knowledge for making complex relations between representations of core topics 

d. Knowledge of students‟ conceptions and misconceptions about mathematics 

e. Knowledge of strategies for developing students‟ higher order thinking skills in 

mathematics 

f. Knowledge of supporting students to develop complex mathematical thinking and 

decision-making 

Selain kompetensi umum sebagai guru matematika, kompetensi guru dalam ICT 

(Information and Communication Technology) juga merupakan standar yang harus 

dikuasai guru matematika. Hal itu sudah selaras dengan Kurikulum 2013 yang 

meniadakan guru TIK. TIK harus terintegrasi dalam mata pelajaran yang harus diampu 

oleh guru mata pelajaran. Kompetensi guru matematika dalam ICT menurut SEARS-

MT adalah: 

a. Knowledge of ICT integration in the teaching and learning 

b. Knowledge of how particular software supports a mathematics concept 

c. Knowledge of use of ICT to model context and solve problems 

d. Knowledge of application/software development specifically on mathematics lessons 

Sebagai, simpulan, dapat dinyatakan bahwa usaha peningkatan relevansi dan daya 

saing pendidikan tinggi perlu dimulai dari internal PS Matematika dengan mengarah 

pada akreditasi yang berlevel nasional. Hal itu sudah terjadi. Dalam menyongsong 

MEA, , PS Matematika perlu melakukan peningkatan kapasitas diri nya mengarah ke 

level Asean dengan mengajukan program studi untuk diakreditasi di level Asean yakni 

pada AUN QA. Langkah awal untuk meningkatkan daya saing lulusan dan meraih 

akreditasi tersebut perlu revitalisasi kurikulum, yakni dengan menyelaraskan kurikulum 

PS Pendidikan Matematika dengan standar guru matematika Asean (SEARS-MT). 
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Abstrak 
Aliran konveksi campuran merupakan perpaduan antara aliran konveksi bebas dan aliran konveksi 

paksa. Dalam hal ini, pengaruh gaya tekanan dan gaya apung pada aliran konveksi bebas menjadi 

signifikan. Pada paper ini persamaan lapisan batas aliran konveksi campuran fluida viskoelastik 

yang melewati permukaan sebuah bola, pada mulanya ditransformasikan kedalam bentuk non-

dimensi, kemudian ditransformasikan kedalam bentuk persamaan diferensial biasa non-similar . 

Persamaan non-similar ini diselesaikan secara numerik dengan metode beda hingga implisit Crank-

Nicolson dan metode iterasi. Dalam paper ini, pengaruh parameter non-dimensi Prandtl (  ), 

viskoelastik ( ), konveksi campuran ( ), dan hidrodinamika magnet ( ) terhadap profil temperatur 

( ) dan profil kecepatan (𝑓 ) dianalisa. Profil temperatur menurun dan profil kecepatan menurun 

saat variasi bilangan prandtl meningkat. Namun, profil temperatur meningkat dan profil kecepatan 

menurun saat variasi parameter viskoelastik meningkat.  

Kata Kunci — aliran konveksi campuran, fluida viskoelastik, hidrodinamika magnet.  

 

 

PENDAHULUAN 

Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah bentuk secara kontinu 

apabila dikenakan tegangan geser meskipun tegangan geser yang dikenakan sangat kecil 

[1].   

Tegangan geser yang dihasilkan gesekan antara fluida viskoelastik dan permukaan 

bola menyebabkan terjadinya suatu lapisan tipis yang disebut sebagai lapisan batas. 

Permasalahan lapisan batas aliran konveksi campuran yang melewati permukaan sebuah 

bola merupakan teori yang mendasar dan telah diaplikasikan secara meluas dalam 

bidang teknik. Peneliti-peneliti terdahulu telah mempelajari permasalahan ini pada 

geometri yang berbeda seperti pelat datar, kerucut, dan silinder dengan jenis fluida 

Newtonian dan non-Newtonian.  

Pada paper ini faktor viskositas lebih dominan, sehingga teori lapisan batas berperan 

penting dalam dalam menganalisa karakteristik profil kecepatan dan profil temperatur 

pada aliran fluida. Menurut Sleigh dan Andrew [2], lapisan batas merupakan lapisan 

daerah sekitar dari suatu permukaan medium dimana tegangan geser pada dinding 

karena pengaruh viskositas menjadi signifikan. 

Pengaruh tegangan geser menyebabkan gesekan antara dinding permukaan medium 

dengan fluida yang bersifat viskoelastik sehingga menimbulkan suatu panas. Dalam hal 

ini, aliran konveksi merupakan kasus yang dianalisa dalam paperini. Aliran konveksi 

secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu aliran konveksi bebas (free convection 

flow) dan aliran konveksi paksa (forced convection flow). Aliran konveksi bebas 

disebabkan oleh gaya apung (buoyancy forces) karena perbedaan temperatur pada 

fluida. Dalam hal ini, suhu yang lebih tinggi menyebabkan kerapatan semakin kecil, 

sehingga fluida akan mengalir keatas, sedangkan suhu yang lebih kecil menyebabkan 

kerapatan semakin kecil, sehingga fluida mengalir kebawah akibat gaya tarik gravitasi. 

mailto:b_widodo@matematika.its.ac.id
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Aliran konveksi paksa disebabkan pengaruh gaya luar (external forces) yang 

menyebabkan kecepatan perubahan panas meningkat. Dalam paperini, pengaruh gaya 

luar pada aliran konveksi bebas menjadi signifikan, sehingga menurut Kreith dan Frank 

[3], disebut sebagai aliran konveksi campuran (mixed convection flow). 

Permasalahan aliran konveksi campuran telah banyak dilakukan paper– paperseperti 

Amin, dkk [4] meneliti aliran konveksi campuran yang melewati permukaan sebuah 

bola dalam kondisi tak-mampu mampat dan kondisi tetap dengan temperatur konstan. 

Nazar, dkk [5] meneliti aliran konveksi campuran yang melewati permukaan sebuah 

bola dengan pemanasan Newtonian. Transfer panas dari pemanasan Newtonian 

sebanding dengan temperatur permukaan lokal. Salleh dan Ibrahim [6] meneliti aliran 

konveksi campuran yang melewati permukaan sebuah bola di titik stagnasi dengan 

pemanasan Newtonian. Kasim [7] meneliti aliran konveksi campuran dari fluida 

viskoelastik dalam kondisi tetap dan tak-mampu mampat dan diselesaikan secara 

numerik dengan metode implisit Box-Keller.  

Berdasarkan paper– paper terdahulu tersebut, maka diteliti aliran konveksi campuran 

dari fluida viskoelastik yang melewati permukaan sebuah bola dengan pengaruh 

parameter hidrodinamika magnet dalam kondisi tetap dan tak-mampu mampat. 

Pendekatan lapisan batas dan Boussinesq diperoleh dari persamaan kontinuitas, 

momentum, dan energi. Persamaan – persamaan ini kemudian ditransformasi kedalam 

bentuk non-dimensi. Menurut teori potensial, karakteristik aliran fluida yang melewati 

permukaan sebuah medium menjadi signifikan, sehingga didefinisikan suatu fungsi 

aliran (stream function) yang memenuhi persamaan konservasi massa. Persamaan – 

persamaan non-dimensi tersebut kemudian ditransformasikan kedalam bentuk non-

similar dengan stream function dan dicari solusi numerik menggunakan metode implisit 

dengan cara iteratif. Dalam paper ini selanjutnya dianalisa parameter non-dimensi 

bilangan Prandtl, viskoelastik, hidrodinamika magnet, konveksi campuran terhadap 

profil kecepatan dan profil temperatur.   

MODEL MATEMATIKA 

 

Misal aliran konveksi campuran  yang melewati permukaan sebuah bola dalam 

kondisi tetap dan tak-mampu mampat dengan jari – jari bola  . Model fisik dalam paper 

ini diilustrasikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Model Fisik dan sketsa Aliran Konveksi Campuran Fluida Viskoelastik Melewati Permukaan 

Sebuah Bola. 
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Gambar 1 mengilustrasikan model fisik dan sketsa dari sistem koordinat pada aliran 

konveksi campuran fluida viskoelastik yang melewati permukaan sebuah bola.    

merupakan fluks panas permukaan bola dan    merupakan temperatur viskoelastik. 

Berdasarkan pendekatan lapisan batas dan Boussinesq maka diperoleh persamaan 

kontinuitas, momentum, dan energi sebagai berikut. 
 

  ̅
( ̅ ̅)  

 

  ̅
( ̅ ̅)                                                                   ( ) 

 ̅
  ̅

  ̅
   ̅

  ̅

  ̅
   ̅̅ ̅

   ̅̅ ̅

  ̅
  ̅ *

   ̅

  ̅ 
+  

  

 
 ̅ (

   ̅

  ̅  ̅ 
)   

* ̅
   ̅

  ̅ 
 

  ̅

  ̅
(
   ̅

  ̅ 
)+  

  

 
*
  ̅

  ̅
(

   ̅

  ̅  ̅
)+           

  ( ̅   ̅ )    (
 ̅

 ̅
)  

 

 
 ( ̅    ̅̅ ̅)  

                                      ( ) 

( ̅
  ̅

  ̅
  ̅

  ̅

  ̅
)   

   ̅

  ̅ 
                                                             ( ) 

dengan kondisi batas 

 ̅   ̅    
  ̅

  ̅
  

  

 
          

 ̅    ̅̅ ̅( ) 
  ̅

  ̅
              ̅                                    ( ) 

dengan   ( ) adalah kecepatan aliran di luar lapisan batas ynag didefinisikan sebagai 

  ( )  
 

 
     (

 ̅

 ̅
). Selanjutnya, variabel – variabel non-dimensi didefinisikan 

sebagai berikut 

  
 ̅

 
     

 
 (

 ̅

 
)   ( )  

 ̅( ̅)

 
   

 ̅

  
     

 
 (

 ̅

  
)  

  
  

 
 (    ) 

   
   ( )  

  ̅̅ ̅( ̅)

  
                                           ( ) 

Persamaan (5) disubstitusikan kedalam Persamaan (1), (2), dan (3), sehingga diperoleh 

persamaan non-dimensi sebagai berikut 
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dengan   merupakan parameter non-dimensi viskoelastik yang didefinisikan sebagai 
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Berdasarkan teori potensial, maka aliran disekitar lapisan batas menjadi 

signifikan, sehingga didefinisikan suatu fungsi aliran (stream function) sebagai berikut  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh dari bilangan Prandtl, parameter viskoelastik, parameter konveksi 

campuran, dan parameter hidrodinamika magnet terhadap temperatur dan kecepatan 

disimulasikan secara numeric dan disajikan dalam visualisasi gambar gambar berikut 

ini. 

 
Gambar 2. Pengaruh bilangan Prandtl Terhadap Temperatur dengan ketebalan lapisan batas  . 

 
Gambar 3. Pengaruh bilangan Prandtl Terhadap Kecepatan dengan ketebalan lapisan batas  . 

 

Gambar 2 tampak bahwa pengaruh bilangan Prandtl terhadap temperatur ( ). 

Dalam hal ini, bilangan Prandtl terkait dengan distribusi panas, sehingga saat bilangan 

Prandtl meningkat menyebabkan distribusi panas meningkat. Hal itu menyebabkan 

profil temperatur menurun seperti yang tampak pada Gambar 3. Penurunan temperatur 

ini menyebabkan kerapatan fluida viskoelastik meningkat, sehingga profil kecepatan 

menurun. 

 
Gambar 4. Pengaruh parameter viskoelastik terhadap Temperatur dengan ketebalan lapisan batas  . 
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Gambar 5. Pengaruh parameter viskoelastik terhadap kecepatan dengan ketebalan lapisan batas  . 

 

Pada Gambar 4 tampak bahwa pengaruh parameter viskoelastik terhadap 

temperatur. Hal ini disebabkan semakin meningkat nilai parameter viskoelastik maka 

menimbulkan gesekan yang semakin meningkat, akibatnya temperatur meningkat.  

Sedangkan pada Gambar 5 tampak berbanding terbalik, artinya bahwa semakin 

meningkat parameter viskoelastik maka menyebabkan profil kecepatan semakin  

menurun. Hal ini dikarenakan gesekan yang ditimbulkan antara fluida viskoelastik 

dengan permukaan bola semakin besar.  

 

 
Gambar 6. Pengaruh parameter konveksi campuran terhadap temperatur dengan ketebalan lapisan batas  . 

 

 
Gambar 7. Pengaruh  parameter konveksi campuran terhadap kecepatan dengan ketebalan lapisan batas  . 

 

Pada Gambar 6 tampak bahwa semakin meningkat parameter konveksi campuran 

maka temperatur semakin besar. Hal ini dikarenakan kecepatan aliran fluida yang 

meningkat mengindikasikan bahwa temperatur fluida viskoelastik yang melewati 

permukaan sebuah bola semakin besar. Sehingga gaya apung (bouyancy forcé) yang 

semakin besar menyebabkan temperatur fluida semakin  besar. 
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Gambar 7 menggambarkan bahwa semakin meningkat parameter konveksi 

campuran maka kecepatan fluida semakin besar. Hal ini dikarenakan pengaruh gaya luar 

(external forcé) yang menyebabkan kecepatan aliran konveksi fluida semakin besar. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa semakin meningkat parameter hidrodinamika 

magnet maka temperatur semakin besar. Hal ini dikarenakan terdapat korelasi antara 

parameter hidrodinamika berbanding terbalik dengan densitas fluida viskoelastik. Hal 

ini menyebabkan densitas semakin menurun saat hidrodinamika magnet semakin 

meningkat. Sehingga temperatur semakin besar. 

 
Gambar 8. Pengaruh parameter (Magneto Hydrodynamics) MHD terhadap Temperatur dengan ketebalan 

lapisan batas  . 

 

 
Gambar 9. Pengaruh parameter MHD terhadap Kecepatan dengan ketebalan lapisan batas  . 

 

Gambar 9 melukiskan bahwa semakin meningkat parameter hidrodinamika 

magnet maka kecepatan aliran fluida semakin besar. Hal ini dikarenakan pengaruh 

densitas dari fluida viskoelastik semakin menurun yang mengindikasikan bahwa gaya 

apung semakin besar. Sehingga kecepatan semakin besar. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapatkan dari analisa diatas adalah sebagai berikut. 

1. Profil temperatur menurun dan profil kecepatan menurun saat variasi bilangan 

Prandtl semakin meningkat. 

2. Profil temperatur meningkat dan profil kecepatan menurun saat variasi parameter 

viskoelastik meningkat. 

3. Profil temperatur meningkat dan profil kecepatan meningkat saat variasi parameter 

konveksi campuran meningkat. 

4. Profil temperatur meningkat dan profil kecepatan meningkat saat variasi parameter 

MHD meningkat.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan  pembelajaran Hypothetical Inquiry 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang sisi 

lengkung. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek 

siswa kelas IX C SMPN 2 Curup Timur, Rejang lebong Bengkulu. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran Hypothetical Inquiry dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung melalui 

langkah-langkah pembelajaran berikut: (1) Observasi untuk menemukan masalah, 

(2) merumuskan hipotesis, (3) merancang dan melaksanakan pemecahan masalah, 

(4) pengumpulan data, (5) analisis data, (6) penarikan kesimpulan dan penemuan. 

Peningkatan hasil belajar siswa terlihat dari perolehan skor hasil tes yaitu dari 72,2 

%  manjadi 83,3 %  berdasarkan banyaknya siswa yang mencapai nilai sekurang-

kurangnya 75. 

 

Kata kunci: Hypothetical Inquiry, Hasil Belajar, Bangun Ruang Sisi  Lengkung.  

 
PENDAHULUAN 

Pemberlakuan Kurikulum 2013 diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang 

lebih baik untuk sistem pendidikan di Indonesia. UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 

pasal 37 menyebutkan pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar siswa merupakan 

indikator keberhasilan proses kegiatan pembelajaran matematika.  

Wijayanti (2010) menyatakan bahwa permasalahan pembelajaran di kelas ditandai 

dengan  munculnya kesulitan yang dialami siswa. Diantara kesulitan itu adalah kesulitan 

memahami materi, kesulitan mengaitkan antar konsep, kesulitan mengerti rumus, dan kesulitan 

mengoperasikan rumus untuk menyelesaikan soal. Brown, M (2008) mengatakan beberapa anak 

usia 12–17 tahun di Inggris menyatakan ungkapannya bahwa mereka lebih baik memilih mati 

daripada harus belajar matematika. Goos (2004); Rohim (2012) menyatakan dalam 

pembelajaran matematika, siswa dilibatkan untuk berpartisipasi selama pembelajaran 

berlangsung, guru tidak mendominasi selama proses  pembelajaran, tetapi siswa yang justru 

harus lebih aktif berbicara dan bernalar matematis terhadap materi yang dipelajarinya. 

Wahyunur (2012) mengungkapkan geometri merupakan bagian dari matematika yang 

sudah akrab dengan anak sebelum mereka masuk sekolah, sehingga mempunyai peluang yang 

lebih besar untuk dipahami dan dipelajari. Dalam pembelajaran matematika, geometri 

merupakan salah satu bagian atau cabang dalam matematika yang penting untuk dipelajari. 

Abdussakir (2009) menyebutkan salah satu cabang matematika di sekolah yang memiliki ruang 

lingkup luas adalah geometri. Gloriana (2006) bahwa dengan belajar geometri siswa 

memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah 

yang baik, dapat berkomunikasi matematik, dan dapat bernalar secara matematik. Leonard 

dalam Samsuriadi (2014) mengemukakan alasan mengapa perlu mempelajari geometri, yaitu 

geometri dapat menunjukkan        hubungan matematika dengan bentuk fisik atau dunia nyata, 

mailto:endahmg@ymail.com
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ide-ide dari bidang matematika lain sangat memungkinkan untuk digambar atau 

direpresentasikan. 

Di sekitar kita banyak dijumpai benda-benda  yang  merupakan refleksi dari bangun 

ruang sisi lengkung (BRSL). Sebut saja bola, kelereng, kaleng  minuman, drum, terompet, 

corong minyak, bangun-bangun tersebut merupakan refleksi dari tabung, kerucut dan bola. 

Akan lebih menyenangkan bila kita juga dapat mengetahui berapa banyak benda-benda tersebut 

dapat menampung udara, air serta berapa panjang dan luas kulit bola itu. Dengan demikian 

kiranya perlu di pelajari luas permukaan dan volume pada BRSL. 

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar pada materi geometri di 

sekolah masih rendah. Widiharto dalam Putra (2011) menyatakan bahwa pembelajaran 

matematika SMP cenderung berorientasi pada buku teks, guru mendominasi pembelajaran dan 

materi yang kurang dikaitkan dengan konteks dunia nyata siswa. Kyeong (2011) menyatakan 

penalaran analogis abstrak diyakini merupakan cara yang efisien untuk hal pemecahan masalah 

dan konstruksi pengetahuan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan pembelajaran yang kreatif, efektif dan 

menyenangkan agar dapat membuat siswa  lebih bersemangat dan termotivasi mengikuti 

pembelajaran. Salah satunya adalah dengan pengembangan pembelajaran yang berbasis inquiry. 

Peneliti menggunakan pembelajaran inquiry pada level Hypothetical Inquiry. Sanjaya (2008) 

menyebutkan alasan rasional penggunaan pendekatan inquiry adalah bahwa siswa akan 

memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai matematika dan akan lebih tertarik terhadap 

matematika jika mereka dilibatkan secara aktif dalam ―melakukan‖ penyelidikan. Meyer dalam 

Arends (2013) menyatakan bahwa penelitian tidak meniadakan pentingnya  pembelajaran aktif 

dan kebebasan untuk bereksplorasi dan menyelidiki, dengan jumlah atau banyaknya bimbingan 

yang diperlukan tergantung pada pengetahuan awal dan kemampuan siswa konten dan konteks 

dari situasi pengajaran tertentu.  

Kajian pembelajaran Hypothetical Inquiry ini telah dilakukan oleh Wenning (2010); 

Manzoor (2009); Lugin (2010) dan Prasetyaningsih (2013). Manzoor (2009) menyebutkan 

pembelajaran Hypothetical Inquiry memberi kesempatan kepada siswa berpikir tentang dunia 

sekitarnya. Jika metode pembelajaran dirancang dengan baik, maka dapat menyentuh 

kemampuan kognitif  dan siswa dapat memahami proses-proses ilmiah. Berdasarkan uraian 

tentang pendekatan Hyphotetical Inquiry, strategi-strategi yang digunakan serta hasil yang 

diharapkan, maka penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan penerapan  pembelajaran 

Hypothetical Inquiry untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Bangun Ruang Sisi 

Lengkung. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas.  Peneliti bertindak sebagai perencana, 

perancang, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan pelapor penelitian. Rancangan 

penelitian tindakan ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart.  

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curup Timur, kabupaten Rejang Lebong , 

Bengkulu. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX C  tahun pelajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 18 siswa, terdiri dari 10 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Penelitian 

dilaksanakan bulan  Desember 2014 sampai dengan Pebruari 2015.  

Secara garis besar Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan dasar 

yang saling terkait dan berkesinambungan, yaitu (1) perencanaan (planing), dalam tahap ini 

peneliti menyiapkan instrument penelitan dan perangkat pembelajaran. (2) Pelaksanaan (action), 

pada tahapan ini peneliti melakukan tindakan yang telah direncanakan dalam RPP yang telah 

disusun pada tahap perencanaan. (3) Pengamatan (observation), tahapan ini dilakukan 

bersamaan dengan pelaksanaan.Peneliti dibantu observer mengamati semua kejadian pada saat 

pembelajaran berlangsung dan mencocokkan dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan 

pada Lembar Aktivitas Siswa maupun pada Lembar Aktivitas Guru. (4) Refleksi (reflection), 

kegiatan dalam tahapan refleksi ini adalah menganalisis hasil observasi aktivitas guru dan siswa,  
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kuis, hasil tes akhir, membuat kesimpulan berdasar keberhasilan tindakan  dari hasil analisis 

yang dilakukan peneliti bersama dengan observer. Hasil refleksi yang diperoleh  dideskripsikan 

dan digunakan untuk memperbaiki perencanaan di pertemuan berikutnya.  

PTK yang digambarkan tersebut juga diartikan bahwa siklus akan berakhir jika hasil 

penelitian sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan yaitu (1) hasil analisis data 

observasi guru dan siswa minimal pada kriteria baik, (2) analisis tuntas hasil belajar siswa 

diarahkan pada pencapaian secara individual dan secara klasikal, yaitu siswa dikatakan 

mencapai ketuntasan secara individual jika ia memperoleh nilai tuntas belajar belajar sekurang-

kurangnya 75. Selanjutnya pembelajaran dikatakan tuntas secara klasikal jika sekurang-

kurangnya 75% siswa mencapai nilai ketuntasan belajar.  

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil data penelitian diuraikan berdasarkan siklus-siklus tindakan pembelajaran. 

Penerapan pembelajaran Hypothetical Inquiry dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing 

siklus terdiri dari 3 (tiga) pertemuan. Pembelajaran di laksanakan menurut  tahapan pada 

pembelajaran Hypothetical Inquiry yang diadaptasi dari Manzoor (2009), meliputi: (1) 

Observasi untuk menemukan masalah (Observation to find problem), (2) 

mengajukan/merumuskan hipotesis  (Formulating hypothesis), (3) merancang pemecahan 

masalah (overcome a problem solution), (4) pengumpulan data (collection the data), (5) 

Analisis data (Data Analysis), (6) Kesimpulan dan menemukan konsep (Conclution and find the 

concept). 

 

 Siklus I, pertemuan pertama 

Kegiatan pelaksanaan (action) pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dalam 

3(tiga) pertemuan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama adalah siswa dapat  

menemukan rumus luas permukaan bola. Pada awal pembelajaran, sebagai apersepsi 

guru mengajak siswa untuk mengingat kembali rumus luas dan keliling lingkaran 

sebagai materi prasyarat. Kegiatan dilaksanakan dengan tanya jawab. Guru memberikan 

motivator kepada siswa yang masih mengingatnya untuk menjawab, dan memberi 

arahan yang benar ketika siswa melakukan kesalahan.  

Tahap pertama yaitu observasi untuk menemukan masalah. Guru 

memperlihatkan kepada siswa 3 bola dengan ukuran yang berbeda-beda. Pada tahap ini 

guru juga meminta perwakilan 3 siswa untuk mengukur keliling dan diameter bola. 

Siswa mencoba menemukan inti masalah yang akan dipelajari  yaitu terkait masalah 

luas permukaan bola dalam hubungannya dengan lingkaran maupun persegi panjang. 

Tahap kedua, merumuskan hipotesis, Siswa mencoba merumuskan hipotesis dengan 

menggunakan pertanyaan pancingan yang diajukan oleh guru.  Awalnya guru 

memperlihatkan setengah belahan bola dan meminta siswa mencari hubungannya 

dengan lingkaran maupun hubungannya dengan persegi panjang. Guru meminta siswa 

untuk menjawab beberapa pertanyaan pancingan dari guru seperti tanya jawab berikut:  
Guru :  (sambil menunjukkan setengah belahan bola dan sebuah lingkaran) Apa yang  

               ibu bawa? 

Siswa :  belahan bola dan lingkaran bu. 

Guru :  benar, tepatnya setengah belahan bola dan lingkaran 

Guru :  menurut kalian apakah ada hubungan dari belahan setengah bola  dengan 

                lingkaran ini? (sebelumnya menunjukkan bahwa diameter belahan setengah 

               bola sama dengan diameter lingkaran) 

Siswa :  ada. 

Guru :  Bagaimana dengan persegi panjang yang ibu bawa ini, adakah  hubungannya  
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               dengan setengah belahan 

Siswa :  tidak mungkin bu. 

Guru :  Setahu kalian berapa kalinya luas lingkaran yang dibutuhkan supaya mempu 

               nyai luas yang sama dengan luas setengah belahan bola ini. 

AP :  satu kali bu 

NP :  kira-kira dua kali bu. 

 

Dialog diatas menunjukkan siswa sudah mencoba melakukan hipotesis yaitu siswa masih 

menduga tentang hubungan setengah belahan bola dengan lingkaran dan persegi panjang.  

Tahap merancang dan melaksanakan pemecahan masalah dilakukan oleh siswa dengan 

melaksanakan kegiatan pada LKS secara berkelompok. Kegiatan selanjutnya guru membagikan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS 1a, tentang luas permukaan bola dalam hubungannya dengan 

persegi panjang dan LKS 1b, tentang luas permukaan bola dalam hubungannya dengan 

lingkaran). Berikut proses kerja kelompok pada kegiatan 1 dari LKS. 

                           
Gambar 2.  Proses Merancang dan Melaksanakan Pemecahan Masalah 

Tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan data. Pada tahapan ini siswa masih 

bekerja dengan LKS. Siswa menuliskan semua temuan yang diperoleh termasuk 

didalamnya ukuran-ukuran, syarat dan temuan lainnya. Kegiatan selanjutnya tahap 

analisis data. Tahap ini siswa juga masih bekerja dalam rangkaian kegiatan 1 dalam 

LKS. Berikut ini hasil dari analisis siswa untuk menemukan rumus luas permukaan 

bola:   

 

              , sehingga diperoleh            

 
  

       

dengan syarat  lebar persegi panjang sama dengan jari-jari setengah belahan bola,  

sedangkan panjang pada persegi panjang sama dengan keliling lingkaran. Kelompok 

lain menemukan    

 

                Sehingga luas permukaan bola yaitu   

                  . Kegiatan berikutnya adalah kegiatan penarikan 

kesimpulan. Pada kegiatan ini siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok, bersama 

dengan guru menarik kesimpulan dengan guru melalui tampilan power poin. 

 
Siklus I, pertemuan kedua 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan kedua ini adalah menemukan 

rumus luas permukaan tabung dan kerucut melalui jaring-jaringnya. Sebagai kegiatan apersepsi,  

siswa diajak menyebutkan contoh dan bukan contoh dari tabung dan kerucut. Berikut cuplikan 

dialog guru dan siswa: 

Guru :  Sekarang, taukah kalian tabung dan kerucut? 

Siswa :  tahu bu. 

Guru :  sebutkan contoh dan bukan contoh tabung serta kerucut? 

NP  :  kaleng susu bu contoh tabung 

AL  :  corong minyak contoh kerucut. 

GB :  pot bunga itu bukan tabung  ya bu? ( sambil menunjuk pot bunga depan  kelas) 

Guru :  Ada yang bisa memberi tanggapan dan alasannya. 

BN :  bukan tabung, tapi tidak tau alasannya bu. 

WL :  tabung lah. 
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Guru :  Ada yang masih mau memberi tanggapan? Baiklah, yang benar pot itu bukan  

                tabung Ada yang bisa memberikan  alasannya? 

WL :  saya lagi bu. Mungkin karena lingkarannya tidak sama bu, atas dan bawah. 

Guru :  Bagus WL, lingkarannya tidak sama artinya luas keduanya tidak  sama.  Jadi  

                kedua sisi yang  berupa lingkaran itu harus sama persis uku rannya. Ada yang  

                masih belum mengerti? 

 

Dialog diatas menggambarkan bahwa siswa masih belum paham tentang ciri tabung, 

walaupun pada dasarnya mereka sudah mengenal bentuknya. Pada tahap observasi untuk 

menemukan masalah dan merumuskan hipotesis, guru membawa peraga 3 model tabung dan 3 

model kerucut dengan ukuran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tahapan berikutnya 

merancang dan melaksanakan pemecahan masalah.  Pada tahap ini guru meminta siswa 

untuk membuka model tabung dan kerucut  A,B,C untuk memastikan bahwa perbedaan ukuran 

menyebabkan perubahan bentuk. Dengan berkelompok siswa bekerja dengan bantuan LKS.  

Pada tahap pengumpulan data siswa bekerja untuk mengumpulkan semua informasi 

yang diperoleh, mencatatnya kemudian memprosesnya yaitu dengan menganalisis semua 

temuannya. Kegiatan tahap analisis data, dimaksudkan untuk mengolah semua data dan 

menggabungkan dengan semua temuan dalam proses pemecahan masalah, sehingga ditemukan 

rumus luas permukaan tabung dan kerucut.       

                                                                              

                                    

 
Kegiatan selanjutnya siswa menarik kesimpulan dengan presentasi. Siswa menemukan 

rumus yaitu           (   ) yang didapatkan dari luas sebuah lingkaran dan sebuah 

juring lingkaran.                 yang  didapat dari jumlah luas dua lingkaran dan 

persegi panjang dengan syarat tinggi kerucut adalah lebar persegi panjang, dan panjang persegi 

panjang adalah keliling lingkaran. Pada pertemuan kedua dari hasil observasi ketiga observer 

mencatat bahwa siswa sudah lebih optimal dalam pelaksanaan menemukan contoh dan bukan 

contoh untuk tabung. Pada catatan observer masih ada kelompok kesulitan dalam menemukan 

luas juring lingkaran, akibatnya sampai waktu pengerjaan LKS  habis masih ada kelompok yang 

belum selesai menemukan rumus luas permukaan kerucut.  Dari hasil rekap menunjukkan  

bahwa aktivitas kegiatan belajar siswa rata-rata dari pertemuan pertama dan kedua adalah 2,90 

masih dalam kriteria cukup. 

 
Siklus I, pertemuan ketiga 

 
Pada pertemuan ketiga dilaksanakan tes peguasaan bahan ajar (TPBA). Hasil tes 

menunjukkan secara  individu terdapat 13 siswa yang telah mendapatkan nilai     dan yang 

belum mencapai nilai 75 masih ada 5 siswa. Sedangkan persentase secara klasikal siswa yang 

telah mendapatkan nilai     adalah sebesar  72,2%.  

Dari hasil refleksi menunjukkan bahwa aktivitas kegiatan belajar siswa rata-rata dari 

pertemuan pertama dan kedua adalah 2,90 masih dalam kriteria cukup, dan hasil TPBA secara 

klasikal belum berhasil mencapai kriteria keberhasilan 75% tuntas secara klasikal Dengan 

demikian penelitian ini belum memenuhi kriteria keberhasilan. Dengan demikian pembelajaran 

dilanjutkan ke siklus 2. 

 

Gambar 3.  Hasil kerjan siswa menganalisis data  
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Siklus II, pertemuan pertama 

Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II, tahapan pembelajaran dan pembagian kelompok 

sama seperti pada siklus I. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa dapat 

menemukan rumus volume tabung.  Kegiatan pembelajaran difokuskan sepenuhnya pada 

aktivitas siswa, terutama untuk melaksanakan prosedur pemecahan masalah melalui LKS.  

      Pada tahap observasi untuk menemukan masalah guru membawa sebuah tabung berisi 

sebuah bola, di mana tabung tepat melingkupi bola secara utuh. Siswa menyebutkan inti 

masalah yang akan dipelajari melaui kegiatan Tanya jawab dengan menggunakan model yang 

dibawa guru. Pada tahap merumuskan hipotesis tak kalah pentingnya siswa sudah bisa 

menggunakan imajinasinya untuk merumuskan hipotesis. Berikut dialog siswa dan guru yang 

terjadi:  

Guru :  Menurut kalian, kira-kira bagaimana volumenya bola ini supaya bisa menem 

               pati pas dalam tabung, maksudnya bagaimana hubungan volume bola dan ta 

               bung ini? 

Siswa :  belum tau bu, harus mencoba dulu. 

 

Guru :  Masih ingat tabung turunan dari bangun apa? 

GB :  Prisma segi-n bu. 

RM      :   jadi supaya bola pas masuk dalam tabung, volume keduanya mungkin harus 

               sama bu. 

GB :  tidak lah, kan masih ada sisa tempat dalam tabung yang kosong. 

 

Dari dialog diatas semakin terlihat siswa mulai terbiasa memberikan dugaannya dan 

mulai aktif menganalisa sesuatu yang dilihatnya. Berikutnya guru meminta siswa untuk 

merancang pemecahan masalah , sekaligus mengumpulkan data  melalui kegiatan dalam 

LKS. Model yang diberikan adalah tabung dan setengah belahan bola. Beberapa kelompok 

terlihat masih harus mengulang percobaan dalam menentukan banyaknya proses penuangan 

karena kelompok lupa mencatat sudah berapa kali penuangan.  

Tahap berikutnya adalah tahap analisis data dan penarikan kesimpulan.. Kegiatan ini 

dimaksudkan kelompok menganalisa semua hasil temuannya dan memprosesnya sehingga 

diperoleh tujuannya yaitu menemukan rumus volume tabung. Secara umum tidak ada masalah 

dalam proses pembelajaran sebagian besar siswa sudah terlibat dalam kegiatan kelompok 

hingga pada tahap penarikan kesimpulan. 

 

Siklus II, pertemuan kedua  

Pada pertemuan kedua ini tujuan pembelajaran adalah menemukan rumus volume bola 

dan kerucut. Pada tahap observasi untuk menemukan masalah dan merumuskan hipotesis 

kegiatan dilakukan dengan tanya jawab. Siswa sudah terbiasa dengan kebiasaan guru dalam 

proses pembelajaran Hypothetical Inquiry, sehingga siswa terlihat antusias sebelum guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Namun masih ada beberapa siswa yang belum 

berani mengungkapkan idenya dalam diskusi kelas. Tahapan  merancang pemecahan masalah  

dan   pengumpulan data, analisis data serta penarikan kesimpulan. Tahap ini menggunakan 

bantuan LKS dan kegiatan siswa  berjalan dengan lancar, tidak banyak siswa yang meminta 

bantuan guru, siswa semakin terlihat melakukan kerjasama dalam kelompoknya. Berikut hasil 

kerja siswa dalam menganalisa. 
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Gambar  4. Hasil kerja siswa menemukan volume bola dan kerucut 

 

Analisis data yang dimaksud adalah dengan menggunakan bantuan kerucut dan setengah 

belahan bola, serta kerucut dengan tabung. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

                
     

 
     karena tinggi kerucut = jari-jari belahan bola 

           
     

 
      

   

 
     

 

 
     

Karena volume bola  sama dengan  dua kali volume setengah belahan bola     

maka diperoleh          
 

 
       

 

 
     

Pada analisis menemukan rumus volume kerucut adalah sebagai berikut: 

           ,     

     
 

 
      ,   

     
 

 
         ,  

     
 

 
        syarat tinggi tabung = tinggi kerucut 

     
 

 
    . 

Pertemuan kedua ini merupakan pertemuan terakhir pada siklus 2 sebelum dilaksanakan 

tes hasil belajar. Untuk melengkapi data dalam proses pembelajaran dilakukan observasi dengan 

hasil pada kegiatan aktivitas guru yang diamati menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan 

guru berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Begitu juga pada 

aktivitas kegiatan belajar siswa mengalami peningkatan. 

 

Siklus II, pertemuan ketiga 

Pada pertemuan ketiga ini dilaksanakan TPBA.  Hasil yang diperoleh siswa yaitu secara  

individu terdapat 15 siswa yang telah mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 75 dan yang 

belum mencapai nilai 75 masih ada 3  siswa. Sedangkan persentase secara klasikal yang telah 

memperoleh  nilai sekurang-kurangnya 75 adalah sebesar  83,3%.  Hasil rekap memperlihatkan 

bahwa ada peningkatan hasil perolehan nilai tes siswa dan sudah menunjukkan memenuhi 

kriteria ketuntasan yang diharapkan yaitu 75%.  Hasil pada siklus II ini secara umum 

menunjukkan adanya peningkatan dalam proses pembelajaran baik aktivitas siswa maupun hasil 

belajar yang diperoleh siswa. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan rumusan masalah dan paparan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan pembelajaran Hypothetical Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi luas permukaan dan volume tabung, bola dan kerucut. Peningkatan hasil belajar 

siswa dapat dilihat pada perolehan skor hasil tes penguasaan bahan ajar yaitu dari 72,2% 
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menjadi 83,3% berdasarkan banyaknya siswa yang mencapai nilai sekurang-kurangnya 75. 

Dengan demikian pembelajaran dengan Hypothetical Inquiry dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif pembelajaran pada materi luas permukaan dan volume tabung, kerucut dan bola 

di kelas IX C SMPN 2 Curup Timur. 

Langkah-langkah pembelajaran Hypothetical Inquiry yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yaitu: (1) observasi untuk menemukan inti permasalahan, (2) merumuskan 

dugaan (hipotesis), (3) merancang dan melaksanakan prosedur pemecahan masalah, (4) 

mengumpulkan data, (5) menganalisis data, (6) menarik kesimpulan dan menemukan. 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan hasil penelitian ini 

dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pembelajaran untuk mengajarkan materi luas 

permukaan dan volume tabung, kerucut dan bola. dengan meminimalkan bimbingan guru dan 

mengoptimalkan aktivitas siswa.  
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelajaran berbasis proyek 

dengan pendekatan out bound games yang dapat memahamkan materi perbandingan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis 

penelitiannya adalah PTK. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Paringin sebanyak 21 siswa, yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 8 siswa 

perempuan. Tahapan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan out bound 

games yang dapat memahamkan siswa pada materi perbandingan terdiri dari (1) 

start with the essential question, (2) design a plan project, (3) create a schedule, (4) 

monitoring and progress project, (5) assess the outcome dan (6) evaluate the 

experience. Kriteria keberhasilan yang ditetapkan peneliti telah tercapai pada siklus 

II yaitu: (1) skor hasil pengamatan aktivitas guru mencapai kriteria baik, (2) skor 

hasil pengamatan aktivitas siswa mencapai kriteria baik, (3) sebanyak 100% 

kelompok berhasil menyelesaikan LKP, (4) siswa yang mencapai nilai 75 atau lebih 

sebanyak 80,95% dari seluruh siswa. 

 

Kata kunci: Pembelajaran berbasis proyek, out bound games, perbandingan.  

 

 

PENDAHULUAN 
 

Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk membentuk watak, membangun 

pengetahuan, dan sikap siswa. Kegiatan pembelajaran diharapkan mampu memberdayakan 

semua siswa untuk mengembangkan sikap dan pengalaman sesuai dengan potensinya. Karena 

itu peran guru tidak lagi sebagai pentransfer ilmu, melainkan sebagai fasilitator atau membantu 

siswa agar mampu menguasai berbagai kompetensi. Berdasarkan prinsip pembelajaran yaitu 

kegiatan yang melibatkan siswa,  maka tidaklah tepat jika guru pada saat ini masih 

menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya variasi (Wijaya, 2013).   

Kegiatan pembelajaran yang tidak bervariasi membuat siswa bosan dan jenuh. Agar 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien perlu adanya suatu sistem pembelajaran 

yang tepat, metode, dan strategi belajar yang sesuai dengan materi dan bahan pengajaran yang 

diberikan (Benger, 2012). Saat ini penting kiranya siswa mulai diberikan keleluasan untuk 

mendapatkan pengalaman dan pemahaman atas informasi yang diperoleh. Menurut Turgut 

(2008), belajar pada prinsipnya merupakan proses, perubahan perilaku, dan merupakan bentuk 

pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Siswa dalam belajar menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan masalah 

nyata, dimana akan menghasilkan pengetahuan yang permanen (Gulbahar & Tinmas, 2006) 

Belajar matematika melalui pemahaman itu penting (NCTM, 2000: 20). Siswa harus 

belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Belajar dengan pemahaman menjadikan siswa dapat 

memecahkan masalah baru yang mungkin mereka temui di masa depan. Belajar seharusnya 

mailto:selfiawartuti@yahoo.co.id
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merupakan kegiatan dimana siswa dapat mengonstruk pengetahuan dan keterampilan melalui 

penemuan sendiri, bukan sekedar mengingat fakta-fakta  (Trianto, 2011). Siswa tidak hanya 

mengkonstruk pengetahuan tetapi juga harus dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Belajar  melalui pemahaman membuat pengetahuan melekat lebih 

lama dalam ingatan dari pada belajar melalui menghafal. 

Masalah utama dalam pembelajaran matematika adalah memahamkan siswa dalam 

belajar matematika. Matematika dirasakan sebagai mata pelajaran yang sulit bagi siswa. 

Kesulitan dalam memahami matematika dikarenakan matematika sendiri adalah sesuatu yang 

abstrak. Siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 

2014). 

Berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 2 Paringin, dalam kegiatan pembelajaran 

menunjukkan bahwa siswa masih kurang fokus dalam memperhatikan penjelasan guru. Hal ini 

dilihat dari sebagian besar siswa kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa 

cenderung mengantuk atau mengganggu temannya ketika pembelajaran berlangsung. Metode 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih berupa ceramah sehingga pembelajaran terlihat 

hanya satu arah. Guru melakukan kegiatan pembelajaran berupa transfer pengetahuan kepada 

siswa. Guru menjelaskan materi yang ada di buku dan siswa hanya mendengarkan tanpa adanya 

interaksi (tidak ada diskusi antara siswa dan guru). Keterlibatan siswa secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran kurang diperhatikan. Akibatnya, selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung, siswa tidak memusatkan perhatian untuk menguasai materi pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran yang demikian mengakibatkan perolehan hasil belajar siswa tidak 

maksimal termasuk diantaranya adalah pemahaman terhadap materi dalam matematika yang 

sangat rendah. Sehingga ikut berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam pembelajaran 

matematika. Hasil ulangan matematika pada materi perbandingan menunjukkan bahwa 80% 

dari 21 siswa mendapat nilai dibawah KKM yaitu kurang dari 75. 

Bas (2011) berpendapat bahwa dalam pembelajaran matematika diperlukan suatu metode 

atau strategi yang efektif dan efisien. Agar siswa dapat berpikir logis, kritis, dan inovatif serta 

dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran  harus 

bermanfaat bagi siswa dan lebih menekankan keterlibatan siswa secara optimal (Chitanana, 

2010). Salah satu cara yang dapat dipakai adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis 

proyek dengan pendekatan out bound games atau kegiatan di alam sambil diselingi dengan 

permainan.  

Pembelajaran berbasis proyek berasal dari pendekatan kontruktivisme yang mengarah 

pada upaya pemecahan masalah (Doppelt, 2004). Kontruktivisme merupakan teori belajar yang 

mendapat dukungan luas yang bersandar pada ide bahwa siswa membangun pengetahuannya 

sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri (Kitsantas, 2013). Model pembelajaran 

berbasis proyek sangat berpotensi untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik. 

Model proyek  mempunyai ciri utama yaitu (1) melakukan proyek, (2) membuat laporan tertulis, 

dan (3) mempresentasikan hasil proyek di depan kelas (Cabrita, 2011). Hal ini sesuai dengan 

pendapat  Kubiatko & Vaculova (2011),  pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, proyek dapat dilakukan oleh individu atau 

kelompok kecil. Oleh karena itu, peneliti menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam  pembelajaran matematika di SMP 

Negeri 2 Paringin pada umumnya, lebih khusus lagi dapat mengaitkan pembelajaran di kelas 

dengan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul ‖Pembelajaran Berbasis Proyek dengan 

Pendekatan Out Bound Games untuk Memahamkan Materi Perbandingan‖. 
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METODE  

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang dilaksanakan 

adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Berdasarkan karakteristik penelitian, yaitu berawal dari 

permasalahan  praktis di kelas, fokus penelitian  adalah  kegiatan  pembelajaran dan bertujuan 

untuk  memperbaiki pembelajaran dikelas. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Paringin Kabupaten Balangan. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII  yang berjumlah 21 siswa terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 

8 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap bulan Maret 2015 tahun 

ajaran 2014/2015.  

Tahapan dalam penelitian ini mengacu pada Kurt Lewin. Tahapan penelitian menurut  

Kurt Lewin dimulai dengan perencanaan (planning), tindakan  (Action), pengamatan 

(Observing), refleksi (reflecting). Keempat tahap tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain 

dan membentuk siklus. Siklus akan berakhir jika hasil penelitian sudah sesuai dengan apa yang 

telah ditetapkan (sesuai dengan kriteria/indikator keberhasilan).  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar tes, lembar observasi, lembar 

pedoman wawancara, dan lembar validasi.  Teknik analisis data ditempuh dengan tahapan 

sebagai berikut: reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu 

kegiatan menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan semua data mentah yang telah 

diperoleh. Penyajian data merupakan penyusunan secara naratif sekumpulan informasi dan hasil 

reduksi data untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan  selanjutnya. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan, melihat urutan, dan menelaah sebab akibat. 

Peneliti mengambil kesimpulan sesuai dengan target penelitian yang didasarkan pada kriteria 

keberhasilan yang sudah ditetapkan. Kesimpulan menggambarkan keseluruhan hasil dari 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

Sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan, penelitian dikatakan berhasil jika (a) 

hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek pada kategori 

baik, (b) minimal 75% dari semua kelompok berhasil menyelesaikan lembar kegiatan proyek, 

dan (c)  minimal 75% siswa dalam satu kelas mendapatkan skor ulangan harian minimal 75 dari 

skor maksimal 100.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penerapan pembelajaran berbasis proyek  terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 

tiga kali pertemuan dan 1 kali tes akhir. Tahap-tahap pada setiap siklus terdiri dari: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Perencanaan dilakukan dengan menyusun perangkat 

pembelajaran yang meliputi RPP, LKP, instrumen tes, lembar observasi kegiatan guru dan siswa 

dalam pembelajaran, dan lembar pedoman wawancara. Peneliti bertugas sebagai penyusun 

instrumen, perancang tindakan, pelaksana tindakan, penganalisis dan penafsir data serta 

pembuat laporan penelitian. Observer bertugas sebagai pengamat untuk mengisi lembar 

observasi terhadap keterlaksanaan kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran.  

Pada awal pertemuan pertama, sebagai apersepsi guru mengajak siswa untuk mengingat 

kembali mengenai materi pecahan senilai. Selanjutnya pada fase start with the essentials 

question, guru memberikan suatu pertanyaan  sebagai dasar untuk mengerjakan kegiatan proyek 

yaitu menyadap karet. Pada fase design a plan for the project dan fase create a schedule, guru 

memberikan bimbingan kepada siswa untuk  menyusun perencanaan proyek dan mendesain 

jadwal kegiatan proyek. Pada pertemuan kedua, yaitu pada fase monitor the student and the 

progress of the project, guru memonitor siswa dalam mengerjakan proyek dan membimbing 

siswa untuk kemajuan proyek. Pada fase ini, siswa melakukan kegiatan Out Bound yaitu 

menyadap karet sebagai dasar untuk menyelesaikan proyek. Siswa dalam kelompok melakukan 

kegiatan secara langsung di Kebun Karet. Pada pertemuan ketiga,  fase assess the outcome, guru 

melakukan penilaian pada kegiatan proyek dengan meminta siswa untuk mempresentasikan 
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hasil proyeknya. Pada fase evaluate the experience, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menceritakan pengalamannya dalam melakukan kegiatan proyek dan melakukan refleksi 

terhadap kegiatan proyek yang telah dilakukan. 

 Selama kegiatan pembelajaran pada siklus I diadakan observasi terhadap keterlaksanaan 

kegiatan guru dan aktivitas siswa. Berdasarkan hasil observasi oleh 2 orang observer 

menunjukkan bahwa aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dari pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga rata-rata berada pada kriteria baik. Berarti sudah mencapai kriteria 

keberhasilan yang diharapkan yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa mencapai kriteria baik. 

Hasil penilaian kegiatan proyek pada siklus I, sebanyak 3 kelompok dari 4 kelompok 

berhasil menyelesaikan proyek sampai dengan menyelesaikan masalah pada LKP. Hal ini 

berarti sebanyak 75% kelompok berhasil menyelesaikan kegiatan proyek.  

Hasil tes akhir siklus I dapat dirinci pada tabel 1 sebagai berikut:  
 

Tabel 1 Hasil Tes Siklus I 

1 Peserta Tes 21 siswa 

2 Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai  ≥ 75 6 siswa 

3 Banyaknya siswa yang mendapatkan  nilai < 75 15 siswa 

4 Persentase keberhasilan 28,57% 

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa hanya 6  siswa yang mendapatkan nilai mencapai 75 

dan ada 15 siswa yang belum mencapai 75. Persentase secara klasikal, siswa yang telah 

mendapatkan nilai minimal 75 adalah sebesar 28,57%. Berdasarkan hasil tes akhir siklus I 

penelitian belum memenuhi indikator keberhasilan. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan pada 

siklus II.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) siswa yaitu KY, Fj, dan AY diperoleh 

informasi bahwa mereka senang dengan strategi pembelajaran yang digunakan yaitu 

pembelajaran berbasis proyek. Ketiga siswa tersebut mengungkapkan bahwa dengan 

pembelajaran berbasis proyek, mereka menjadi lebih mudah memahami materi perbandingan 

senilai. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya pembelajaran berbasis 

proyek ini, mereka bisa belajar di luar kelas dengan kegiatan belajar sambil bermain. Namun 

sewaktu mengerjakan soal tes akhir, Fj dan AY merasa kesulitan untuk mengerjakan soal tes. 

Hal ini disebabkan karena  mereka kurang memahami soal ketika menjawab soal tes. Fj 

mengatakan ketika dia mengerjakan soal, sebagian jawabannya salah dikarenakan kesalahan 

sewaktu menghitung hasilnya karena kurang teliti.  AY mengalami kesulitan dengan soal karena 

materi prasyarat belum dikuasai dengan baik.  

Beberapa kelemahan dan kekurangan pembelajaran yang terjadi selama siklus I dapat 

dirangkum pada Tabel 2. 
Tabel 2 Masalah yang dihadapi pada siklus I dan rencana perbaikan pada siklus II 

No. 
Masalah yang dihadapi pada 

siklus I 

Rencana Perbaikan 

pada siklus II 

1 Ada kelompok siswa yang 

mengalami kesulitan 

mengerjakan LKP karena 

pengetahuan prasyaratnya masih 

kurang 

Guru lebih fokus pada 

kelompok yang mengalami 

kesulitan dan memberikan 

bimbingan. 

2 Kegiatan pembelajaran pada 

setiap pertemuan melebihi 

alokasi waktu yang ditentukan 

Guru merancang kegiatan 

pembelajaran dengan 

memperhitungkan waktu yang 

tersedia  

3 Guru kurang mengarahkan siswa 

dalam member petunjuk 

penyelesaian LKP 

Guru memberukan bimbingan 

kepada siswa yang kesulitan 

dan merancang LKP yang 
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memudahkan siswa dalam 

memahami pengerjaan LKP 

4 Siswa kurang aktif berdiskusi 

dengan teman sekelompoknya 

Guru membiasakan siswa 

untuk terlibat aktif dalam 

berdiskusi dan memberikan 

bimbingan pada kelompok 

yang memerlukan bantuan 

5 Kegiatan presentasi masih 

kurang aktif, siswa saling 

mengelak untuk menjelasakan di 

depan kelas 

Guru mengontrol kelas dengan 

baik dan memberikan 

bimbingan kepada kelompok 

 

Berdasarkan hasil observasi oleh 2 orang observer terhadap aktivitas guru dan aktivitas 

kegiatan siswa pada  siklus II rata-rata mencapai kriteria baik. Ini berarti sudah mencapai 

kriteria keberhasilan yang diharapkan yaitu mencapai kriteria baik. Berdasarkan hasil penilaian 

kegiatan proyek, semua kelompok berhasil menyelesaikan proyek sampai dengan 

menyelesaikan masalah pada LKP. Hal ini berarti sebanyak 100% kelompok berhasil 

menyelesaikan kegiatan proyek. 

 

Berdasarkan hasil tes siklus II dapat dirinci sebagai berikut:  
Tabel 3 Hasil Tes Siklus II 

1 Peserta Tes 21 siswa 

2 Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai  ≥ 75 17 siswa 

3 Banyaknya siswa yang mendapatkan  nilai < 75 4 siswa 

4 Persentase keberhasilan 80,95% 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa terdapat 17  siswa yang mendapatkan nilai mencapai 

75 dan yang belum mencapai 75 masih ada 4 siswa. Secara klasikal, siswa yang mendapatkan 

nilai minimal 75 adalah sebesar 80,95%.  sehingga penelitian ini sudah mencapai kriteria 

keberhasilan. 

 Penelitian tindakan kelas pada materi perbandingan ini diberi tindakan berupa 

pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan out bound games. Pada tahap pembentukan 

kelompok, awalnya semua siswa menginginkan pembentukan kelompok sesuai dengan yang 

mereka inginkan. Siswa menghendaki agar teman sekelompoknya adalah teman akrabnya. 

Tetapi seandainya ketika siswa yang menentukan sendiri kelompoknya, akan menghasilkan 

kelompok yang homogen. Kemampuan akademiknya sama dan jenis kelaminnya juga sama. 

Kelompok yang dibentuk oleh guru terdiri dari tiga kelompok  yang masing-masing berjumlah 5 

siswa dan satu kelompok yang terdiri dari 6 siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Suherman 

(2003: 262) yang menyatakan bahwa jika siswa dibebaskan membuat kelompok sendiri maka 

biasanya siswa akan memilih teman yang disukai. Padahal dalam belajar koperatif seharusnya 

bersifat heterogen paling tidak kemampuan akademiknya dan jenis kelaminnya berbeda. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Isjoni (2011) bahwa pada saat pembentukan kelompok guru harus 

membentuk kelompok yang heterogen dengan memperhatikan kemampuan akademis. 

Penyampaian tujuan pembelajaran dalam penelitian ini dapat memberikan motivasi. 

Motivasi merupakan proses yang memberi semangat terhadap perilaku belajar siswa sehingga 

dapat menjadikan siswa terfokus pada satu tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini, 

siswa tampak sangat antusias menyimak tujuan pembelajaran oleh guru. Buktinya siswa benar-

benar memperhatikan penyampaian tujuan. Keantusiasan siswa ini menjadi satu bukti bahwa 

siswa mulai termotivasi. Dahar (1988) mengatakan bahwa penyampaian tujuan pembelajaran 

selain dapat memotivasi juga dapat memusatkan perhatian siswa terhadap aspek yang relevan 

dalam pembelajaran. 

 Untuk lebih meningkatkan motivasi siswa, guru juga menyampaikan pentingnya materi 

perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menentukan perbandingan umur. 
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Ternyata siswa tertarik dengan penyampaian pentingnya materi perbandingan. Terbukti dengan 

banyaknya siswa yang bertanya tentang aplikasi lain dari materi perbandingan. Hal ini 

mendukung, pendapat Orton (2004) bahwa siswa yang termotivasi, tertarik, dan mempunyai 

keinginan untuk belajar akan belajar lebih banyak.  

 Pemberian motivasi kepada siswa belum cukup untuk menyiapkan siswa agar benar-

benar siap  belajar. Siswa dalam kelompok juga harus saling memotivasi temannya. Masing-

masing anggota kelompok saling memberikan bantuan dan masukan dalam memahami tentang 

suatu konsep. Misalnya ketika menyelesaikan masalah perbandingan. Ada diantara anggota 

kelompok tidak paham  tentang konsep perbandingan, maka anggota yang lain membantu 

menjelaskan. Anggota kelompok yang kurang mampu bertanya kepada anggota kelompok lain 

yang lebih mampu mengenai hal-hal yang belum dipahami. Sedangkan siswa yang lebih mampu 

telah bertambah pemahamannya melalui proses menjelaskan kepada anggota kelompok yang 

kurang mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat Vygotsky (1978), bahwa jika seorang anak 

berada pada zona perkembangan proximal (zpd), maka guru atau teman sebaya yang lebih pintar 

dapat  memberikan bantuan.  

 Diskusi merupakan salah satu kegiatan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Sehingga diharapkan siswa merasa termotivasi untuk mengeksplorasi masalah yang diberikan 

oleh guru bersama dengan teman sekelompok. Mereka diharapkan dapat memberikan argumen-

argumen pada saat diskusi. Secara eksplisit, kelompok-kelompok akan berkompetensi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dengan memberikan jawaban yang terbaik. 

Kompetensi inilah yang diharapkan mampu memberikan motivasi bagi siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan dalam pembelajaran berlangsung. Selain itu, interaksi 

siswa dalam diskusi ini setidaknya telah mendorong siswa untuk berfikir (motivasi intrinsik), 

menyampaikan pendapat, meminta bantuan dari siswa lain dalam kelompok (motivasi 

ekstrinsik) dan membagikan hasil diskusi kelompok ke kelompok lain. Sesuai yang dikatakan 

Asma (2006) bahwa pembelajaran kelompok dapat menyebabkan unsur-unsur psikologis siswa 

menjadi lebih aktif. 

 Penyampaian apersepsi dalam penelitian ini sangat diperlukan yaitu untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi prasyarat. Materi prasyarat sangat diperlukan untuk 

mempelajari materi selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan kegiatan tanya jawab untuk 

mengecek pemahaman siswa terhadap materi apersepsi. Hal ini akan mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang akan dipelajari. Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa 

tersebut dapat menciptakan suasana kondusif sehingga siswa merasa nyaman dalam belajar. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2013) yaitu suasana yang kondusif dapat 

mengembangkan sikap terbuka dalam kegiatan belajar dan pembentukan kompetensi siswa, 

serta mendorong siswa untuk melakukan kegiatan saling belajar. Teori Ausubel (Trianto, 2011) 

tentang belajar bermakna menjelaskan bahwa konsep baru atau informasi harus dikaitkan 

dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Ini berarti dalam 

menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi sangat diperlukan konsep-konsep awal yang 

dimiliki siswa yaitu materi prasyarat. Siswa membentuk asosiasi antara informasi baru dan 

informasi lama. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pengalaman belajar yang sesuai 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswa (Nizarwati,dkk, 2009) 

 Kegiatan proyek yang dilakukan melalui out bound games, terbukti bahwa siswa sangat 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. Siswa dapat saling berinteraksi dengan teman 

sekelompoknya. Kegiatan yang disebut out bound games adalah kegiatan di luar ruangan yang 

tujuannya untuk relaks dan santai, dengan rangkaian petualangan dan permainan. Out bound 

games merupakan sarana penambah wawasan pengetahuan yang didapat dari serangkaian 

pengalaman berpetualang sehingga dapat memacu semangat dan kreativitas seseorang. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Tamim (2013) menyatakan bahwa guru dapat melakukan kegiatan di 

luar ruangan untuk melatih kemampuan memecahkan masalah dan untuk tercapainya 

kemampuan berkomunikasi antar siswa. Menurut Susanta (2010), out bound games dapat 

dikatakan petualangan dan permainan. Jadi out bound  games adalah kegiatan di alam terbuka 

yang disusun untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa dalam suasana menyenangkan 
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sekaligus untuk memacu semangat belajar anak melalui permainan-permaianan kreatif dan 

edukatif.  

Pembelajaran materi perbandingan dilakukan dengan menggunakan lembar kegiatan 

proyek (LKP). Pengguanaan LKP terbukti sangat membantu arah kegiatan siswa. Hal-hal yang 

perlu dilakukan siswa sehubungan dengan proses mengerjakan proyek juga dijelaskan dalam 

LKP. Meskipun demikian, LKP tidak menuntun siswa secara mutlak. LKP hanya menguraikan 

langkah-langkah secara garis besar. Siswa masih diberikan kebebasan untuk mengungkapkan 

ide dan kreativitasnya. Dengan demikian, siswa membentuk pengetahuan mereka sendiri 

bersama dengan kelompoknya secara aktif dengan bantuan LKP. Pembelajaran menggunakan 

LKP tidak seperti belajar sendirian, siswa secara kolaboratif memanfaatkan sumber daya dan 

keterampilan satu sama lain. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung siswa dapat 

melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip yang sedang dikajinya (Johar, 2012). 

Setelah melaksanakan kegiatan proyek, guru meminta siswa menyelesaikan latihan soal 

yang sudah tersedia di LKP. Pemberian latihan soal setelah siswa melakukan kegiatan proyek 

diharapkan siswa lebih terampil dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan materi 

perbandingan senilai dan berbalik nilai. Roediger. Putman & Smith (2011) menyatakan bahwa 

kegunaan tes sebagai upaya untuk: (1) meningkatkan pemahaman informasi yang diperoleh, (2) 

mendorong siswa untuk lebih banyak belajar dengan teratur. 

Pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek,  guru memberikan kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan proyeknya. Presentasi yang 

dilaksanakan sudah menarik dan sesuai dengan konsep perbandingan. Joel L Klein (2009: 4) 

menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang 

memberdayakan siswa untuk memperoleh pengetahuan baru dan pemahaman baru berdasarkan 

pengalamannya melalui presentasi. Pada saat kelompok mempresentasikan hasil kegiatan 

proyeknya, anggota kelompok lain memberi tanggapan. Tanggapan disampaikan dengan sopan 

dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu dan diberi kesempatan oleh guru. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan Slavin (1995: 78) bahwa anggota kelompok boleh saling berbicara 

secara sopan dan saling menghargai.  

Presentasi yang telah dilaksanakan sudah sangat menarik dan sesuai dengan konsep 

perbandingan. Namun yang perlu diperhatikan adalah presentasi hasil kegiatan proyek yang 

salah, yang berakibat masih belum bisa menjawab pertanyaan dari masalah yang diangkatnya. 

Kegiatan diskusi antar kelompok dengan anggota kelompok lain sangat dibutuhkan untuk 

mengetahui kesalahan dalam memahami konsep perbandingan. Koreksi yang diberikan 

kelompok lain dari mengamati presentasi suatu kelompok saat sharing sangat berguna untuk 

memperbaiki kesalahan yang dilakukan suatu kelompok. Hal ini mendukung pendapat 

Sutawijaya (2002: 358) bahwa ketika kelompok menyajikan laporannya (benar atau salah), 

kelompok akan mempunyai kesempatan berharga untuk memperbaiki laporan mereka. 

Pemberian penghargaan terhadap presentasi kelompok dan tanya jawab yang terjadi 

membuat siswa senang. Applaus  yang diberikan oleh siswa lain membuat siswa yang presentasi 

kelihatan senang. Penghargaan ini ternyata dapat memotivasi siswa dalam belajar. Hal ini 

mendukung pendapat Hudojo (2003: 280) bahwa penghargaan sangat diperlukan untuk 

meningkatkan sikap, rasa puas, dan bangga siswa terhadap matematika. Selanjutnya guru 

mengadakan evaluasi melalui tanya jawab lisan untuk mengecek kembali pemahaman siswa. 

Guru perlu memastikan bahwa siswa dapat memahami materi yang baru dipelajari. Sebagai 

penutup, atas arahan dan bimbingan guru, siswa menuliskan hasil pengerjaan proyeknya sebagai 

kesimpulan akhir pembelajaran.  

 Dalam penelitian ini kelebihan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan out 

bound games yaitu: a)  Siswa terbiasa berdiskusi dengan teman kelompoknya, b)  Memberikan 

pengalaman dalam membuat alokasi waktu untuk mengorganisi proyek, c)  Dapat meningkatkan 

keaktifan siswa  melalui kegiatan presentasi, d)  Menyediakan pengalaman belajar yang 

melibatkan siswa  sesuai dunia nyata. Kelemahan pembelajaran berbasis proyek dengan 

pendekatan out bound games yaitu a)  Siswa sering bertanya untuk menyelesaikan LKP, b)  

Siswa cenderung mengganti jawaban pada LKP, c) Terdapat siswa yang menggantungkan 
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jawaban LKP pada teman kelompoknya, d) Pembelajaran berbasis proyek membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk memahamkan siswa mengenai konsep matematika. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan out bound games yang dapat 

memahamkan materi perbandingan pada siswa  kelas VII SMP Negeri 2 Paringin, terdiri dari 3 

tahap yang memuat 6 fase pembelajaran berbasis proyek, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap presentasi/pelaporan. Pada tahap persiapan, kegiatan awal  dilakukan 

dengan tujuan menyiapkan siswa secara fisik maupun mental sebelum memulai pelajaran. 

Persiapan fisik meliputi mengumumkan pembagian kelompok siswa dan menyediakan sarana 

pembelajaran seperti LKP dan penataan tempat duduk sesuai kelompok. Kegiatan mental 

meliputi mengucapkan salam, berdoa,  mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan, 

melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal siswa. 

Kegiatan selanjutnya adalah adalah fase penentuan pertanyaan mendasar (start with the 

essential question), menyusun perencanaan proyek (design a plan for the Project dan fase 

mendesain jadwal (create a schedule).  

  Pada tahap pelaksanaan adalah fase memonitor siswa dalam kemajuan proyek (monitor 

the students and the progress of the project). Guru memonitor kegiatan proyek dan bertindak 

sebagai fasilitator. Tahap presentasi/ pelaporan adalah fase menguji hasil (Assess the outcome) 

dan  fase mengevaluasi pengalaman (evaluate the experience). Pada tahap ini guru dan siswa 

melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Data tes akhir 

siklus I menunjukkan sebanyak 28,57% atau 6 dari 21 siswa memperoleh nilai minimal 75. 

Penelitian dinyatakan belum berhasil karena belum mencapai 75% siswa memperoleh nilai 

minimal 75. Pada tes akhir siklus II menunjukkan 80,95% siswa atau 17 siswa  dari 21 siswa 

memperoleh nilai minimal 75. Dengan demikian setelah diberi tindakan pada siklus II, 

penelitian memenuhi indikator keberhasilan penelitian yang ditetapkan 

  Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas menggunakan pembelajaran berbasis proyek 

dengan pendekatan out bound games dapat dikemukakan saran sebagai berikut: a) pembelajaran 

berbasis proyek dengan pendekatan out bound games dapat memahamkan materi perbandingan 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Paringin sehingga dapat dijadikan alternatif dalam 

pembelajaran matematika, b) bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek 

hendaknya memberikan bimbingan kepada siswa secara efektif, c) bagi peneliti lain yang 

berminat mengadakan penelitian serupa hendaknya melakukan pada sekolah yang lain sehingga 

akan diperoleh gambaran lebih lanjut mengenai efektivitas model pembelajaran berbasis proyek 

pada materi perbandingan.  
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Abstrak 

 
Diagnosis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

berkaitan dengan teorema Pythagoras bertujuan untuk menelusuri secara mendalam 

letak dan penyebab kesulitan siswa. Kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

ditandai adanya kesalahan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemahaman 

tentang letak kesulitan siswa akan memudahkan guru untuk memberikan scaffolding 

yang tepat. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif-deskriptif, 

yaitu mendiskripsikan kesulitan siswa dalam pemecahan masalah. Subjek penelitian 

ini terdiri dari 4 siswa dengan kesalahan berbeda. Masalah yang diberikan dalam 

penelitian ini adalah dua soal pemecahan masalah Pythagoras. Sebagai upaya 

mengatasi masalah tersebut, maka peneliti memberikan scaffolding kepada subjek 

penelitian.  

 

Kata kunci: diagnosis kesulitan, teorema Pythagoras, scaffolding. 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Penyelesaian  masalah  mempunyai  fungsi  penting  di  dalam  kegiatan belajar-mengajar  

matematika. Penelitian mengenai proses pemecahan masalah sudah banyak dilakukan dan 

dengan fokus yang berbeda-beda. Fan & Zhu (2007) menggunakan langkah-langkah pemecahan 

masalah model Polya. Pimta, dkk (2009) perlu untuk menyiapkan siswa menjadi pemecah 

masalah yang handal dalam matematika. Dixon (2012) keterampilan pemecahan masalah dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah serupa di luar sekolah.  Sedangkan Blanco dkk (2013) 

berpendapat pemecahan masalah dipandangsebagai titik fokus matematika yang membantu 

mengembangkan keterampilan analisa, pemahaman, penalaran, dan aplikasi. 

Pada uji pendahuluan yang dilaksanakan tanggal  1 Oktober 2014 diberikan dua soal 

pemecahan masalah teorema Pythagoras.Hasil penskoran menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah bagi siswa di kelas tersebut masih lemah. Pernyataan ini ditunjukkan oleh 

pencapaian skor maksimal 100 hanya diperoleh dua orang siswa, sedangkan rata-rata skor dari 

28 siswa di kelas tersebut hanya 38.Siswa mengalami kesulitan dalam memahami masalah, 

merencanakan dan melaksanakan penyelesaian serta memeriksa kembali. 

Penelitian tentang kesulitan belajar diantaranya oleh Bingobali (2011) berpendapat bahwa 

peran guru diperlukan untuk melihat sumber dari kesulitan siswa. Fernandez et.al (2013: 441) 

memaparkan bahwa mengidentifikasi strategi yang mungkin digunakan oleh siswa dalam 

pemecahan masalah memungkinkan guru untuk menafsirkan mengapa masalah tertentu bisa 

sulit dan juga menimbulkan masalah dengan melihat karakteristik pemikiran siswa.Menurut  

Hudojo  (2003: 151)  di dalam  menyelesaikan  masalah,  siswa  diharapkan  memahami  proses  

penyelesaian  masalah tersebut  dan  menjadi terampil  di  dalam  memilih  dan  

mengidentifikasikan  kondisi  dan  konsep yang  relevan,  mencari  generalisasi,  merumuskan  

rencana  penyelesaian  dan  mengorganisasikan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Guru hendaknya mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis penyebab apa saja yang 

mempengaruhi siswa ketika siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar matematika di 
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sekolah. Diagnosis sendiri diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan letak kesulitan yang 

dialami siswa. Dengan melakukan identifikasi dan diagnosis, diharapkan guru mampu 

memberikan penanganan yang tepat bagi siswa-siswa yang memerlukan bantuan khusus. 

Penerapan teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky sangatlah tepat. 

Vygotsky (dalam Lambas 2004: 21) menyatakan, bahwa interaksi sosial merupakan faktor 

terpenting dalam mendorong perkembangan kognitif seseorang. Seseorang akan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dari kemampuan dasarnya 

setelah ia mendapat bantuan dari seseorang yang lebih mampu (lebih kompeten). Vygotsky 

menyebut bantuan yang demikian ini dengan dukungan dinamis atau scaffolding. 

Wood, dkk memperkenalkan gagasan scaffolding yang berperan membantu cara belajar 

siswa, scaffolding dapat diberikan oleh guru atau teman sebaya. Anghileri (2006) 

mengemukakan bahwa scaffoldingmerupakan bantuan orang dewasa secara perlahan-lahan akan 

ditinggalkan ketika siswa sudah mandiri. Amiripour et al (2012) menjelaskan bahwa 

scaffoldingmerupakan mekanisme untuk mengamati proses di mana siswa dibantu untuk 

mencapai potensi belajar mereka. Beberapa penelitian (Bikmaz, 2010; Zambrano & Noriega, 

2011) menjelaskan bahwa scaffolding merupakan dukungan yang ditawarkan dan dikontrol 

orang dewasa yang mampu mengubah kesulitan kognitif yang dihadapi anak-anak ketika tidak 

bisa memecahkan masalah dengan tingkat perkembangan yang ada. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan letak kesulitan siswa dan 

mendeskripsikan proses pemberian scaffolding untuk  mengatasi kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal non rutin materi Teorema Pythagoras ditinjau dari langkah-langkah 

pemecahan masalah menurut Polya.Polya (I973) memaparkan empat langkah dalam 

memecahkan masalah, yaitu: (1) memahami masalah (understand the problem), (2) memikirkan 

suatu rencana (devise a plan), (3) melaksanakan rencana (carry out the plan), dan (4) 

memeriksa kembali (look back).  

Menurut Sugono (2008: 350), diagnosis berarti penentuan suatu penyakit dengan meneliti 

(memeriksa) gejala-gejalanya. Dalam dunia pendidikan, Mulyadi (2010: 1) mengartikan 

diagnosis sebagai usaha-usaha untuk mendeteksi, meneliti sebab-sebab, jenis-jenis, serta sifat-

sifat kesulitan belajar seorang siswa. Menurut Orton (2005: 178), asesmen diagnosis berfungsi 

untuk menyediakan informasi bagi guru tentang kesulitan, kesalahan konsep dan kesalahan-

kesalahan siswa.  

Dalam keadaan di mana siswa tidak dapat mengerjakan soal pemecahan masalah dengan 

benar, itulah yang disebut kesulitan pemecahan masalah. Kesulitan pemecahan masalah erat 

hubungannya dengan aktifitas siswa dalam proses mengerjakan soal sesuai dengan langkah-

langkah pemecahan masalah menurut Polya. Kegagalan siswa dalam menyelesaikan soal 

(permasalahan) yang diberikan oleh guru adalah indikasi bahwa siswa menghadapi kesulitan 

dalam pemecahan masalah. 

Penggabungan kata diagnosis dan kesulitan pemecahan masalah dalam hal ini dapat 

dipahami sebagai upaya guru untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan tentang kesulitan 

yang dihadapi siswa dengan mencermati kegagalan siswa pada saat menyelesaikan soal 

pemecahan masalah yang diberikan oleh guru. Dalam penelitian ini akan didiagnosis kesulitan-

kesulitan siswa dalam pemecahan masalah sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah 

Polya. 

 

METODE  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Singosari pada semester genap tahun 

pelajaran 2014 – 2015. Subjek penelitian ditetapkan dengan rincian: Peneliti menetapkan subjek 

penelitian yaitu dua orang dengan karakteristik kesulitan dalam mengungkapkan fakta yang 

ditemukan dan mengaitkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya pada soal 1 dan dua 

subjek dengan karakteristik kesulitan pada semua tahap pemecahan masalah pada soal 2. 

Selanjutnya 4 orang siswa yang masing-masing terdiri dari 2 orang siswa dengan karakteristik 

kesulitan dalam mengungkapkan fakta yang ditemukan dan mengaitkan konsep-konsep yang 
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telah dipelajari sebelumnya disebut subjek 1 (S1) dan subjek 2 (S2) dan 2 orang siswa dengan 

karakteristik kesulitan pada semua tahap pemecahan masalah disebut subjek 3 (S3) dan subjek 4 

(S4). Siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang diberikan secara individu dengan 

menuliskan langkah-langkah kerja secara jelas, setelah itu peneliti memeriksa pekerjaan siswa 

dan mendiskusikan hasilnya dengan guru pengajar matematika di kelas tersebut. 

Siswa yang ditetapkan sebagai subjek penelitian diberi kesempatan untuk melakukan 

refleksi terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan kemudian peneliti mengajaknya untuk 

berdiskusi tentang apa yang telah ia kerjakan. Diskusi ini dimaksudkan untuk mengetahui 

proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah, serta mengarahkan agar siswa tersebut 

dapat memperbaiki pekerjaannya. Ketika siswa memperbaiki pekerjaanya, siswa diminta untuk 

menyuarakan dengan keras apa yang dipikirkannya (Think Out Louds).  

Tes diagnostik yang diberikan dalam penelitian ini adalah soal pemecahan masalah 

teorema Pythagoras sebagai berikut: 

Soal 1: Johan berencana membangun garasi dengan satu pintu dan satu jendela seperti pada 

gambar. 

 

Sketsadi bawah inimenunjukkansketsa garasi yang akan di bangun Johan, semua satuan dalam 

meter.  Atap garasi terdiri atas dua bagianpersegipanjangyang sama. Hitungluas total atap 

garasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 2: Perhatikan gambar berikut. Jika       berbentuk persegipanjang, maka tentukan 

panjang   ! 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesulitan dalam menghadapi soal-soal pemecahan masalah Pythagoras yaitu subjek tidak 

dapat menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan, tidak mampu merencanakan dan 

melaksanakan rencana penyelesaian serta tidak mampu memeriksa kembali jawaban. Kesulitan 

masing-masing subjek dapat dilihat pada Gambar di bawah ini: 

Subjek 1 dan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa S1 dan S2 mengalami kesalahan pada tahap 

merencanakan dan menyelesaian rencana. S1 melakukan kesalahan pada proses perhitungannya 

sedangkan S2 tidak mampu menentukan tinggi segitiga pada atap garasi sehingga S2 kesulitan 

menentukan lebar garasi atau hypotenusa. S1 dan S2 memerlukan scaffolding berupa peninjauan 

kembali (reviewing) sampai S1 dan S2 memahami sketsa gambar atap garasi pada soal 1 dan 

restructuring supaya S1 dan S2 dapat memperbaiki pekerjaannya. 

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa S1 dan S2 mengalami kesalahan pada tahap 

merencanakan, menyelesaian rencana dan memeriksa kembali. S1 dan S2 tidak dapat 

menentukan segitiga siku-siku pada sketsa yang diberikan. S1 dan S2 juga tidak mampu 

menentukan rumus Pytagoras untuk mencari panjang   . Selain itu S2 tidak mampu 

menentukan nilai dari √     Pada tahap memeriksa kembali S1 dan S2 kesulitan dalam 

mencari aternatif jawaban yang lain.Peneliti memberikanscaffolding berupa peninjauan kembali 

(reviewing), restructuringdan developing concept thinking. 

Subjek 3 dan 4 
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Gambar 1.3 Struktur Penyelesaian Masalah dan 

Pemberian Scaffolding Kepada S3 dan S4 dalam 

Menyelesaikan Soal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Struktur Penyelesaian Masalah dan 

Pemberian ScaffoldingKepada S3 dan S4 dalam 

Menyelesaikan Soal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Penyelesaian Masalah 

dan Pemberian Scaffolding Kepada S1 dan S2 

dalam Menyelesaikan Soal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Penyelesaian Masalah dan 

Pemberian Scaffolding Kepada S1 dan S2 dalam 

Menyelesaikan Soal 2 
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Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa S3 dan S4 mengalami kesulitan dalam 

menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan. S3 kesulitan dalam melaksanakan rencana 

penyelesaian, sedangkanS4 mengalami kesalahan pada semua tahap. S4 tidak mampu 

menentukan tinggi segitiga pada atap garasi sehingga S4 kesulitan menentukan lebar garasi atau 

hypotenusa. Peneliti memberikanscaffolding berupa explaining, peninjauan kembali (reviewing) 

dan restructuring. 

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa S3 dan S4 mengalami kesalahan pada tahap 

merencanakan, menyelesaian rencana dan memeriksa kembali. S3 dan S4 tidak dapat 

menentukan segitiga siku-siku pada sketsa yang diberikan. S4 juga tidak mampu menentukan 

rumus Pytagoras untuk mencari panjang   . S3 dan S4 tidak mampu menentukan nilai dari 

√      Pada tahap memeriksa kembali S3 dan S4 kesulitan dalam mencari aternatif jawaban 

yang lain. Peneliti memberikanscaffolding berupa peninjauan kembali (reviewing), 

restructuringdan developing concept thinking. 

 

Kesulitan Memahami Masalah dan Pemberian Scaffolding 

 

                 Gambar 1.5 Kesulitan siswa dalam memahami masalah 

Kesulitan dalam memahami masalah yang dialami oleh siswa diakibatkan karena siswa 

kesulitan dalam mempresentasikan masalah teorema Pythagoras. Hal ini terbukti dari ke 2 

subjek penelitian ini tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

permasalahan yang akan dikerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan siswa sering 

melupakan tahap ini. Tidak adanya tahap ini pada lembar penyelesaian siswa, mengindikasikan 

siswa masih mengalami kesulitan pada tahapan ini. Mereka beralasan tidak terbiasa dalam 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan.  

Pemahaman terhadap soal merupakan komponen penting dalam menyelesaikan masalah 

matematika, ketidakmampuan siswa dalam merumuskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan menyebabkan siswa tidak dapat melanjutkan penyelesaian masalah yang dihadapi 

dengan benar, seperti yang dialami S4. S4 tidak mampu mengidentifikasi dan merumuskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan.  

Kesulitan mengubah soal pemecahan masalah menjadi model matematika yang sesuai 

dapat disebabkan kurang latihan dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Latihan 

mengerjakan soal pemecahan masalah akan membuat siswa terbiasa terhadap penerapan konsep, 

sehingga konsep-konsep akan dipahami dan tertanam dengan baik. Hal ini sanada dengan 

pendapat Sari (2013), membiasakan siswa untuk menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari  suatu  soal  atau  masalah  karena  sangat  penting  untuk  melatih  kemampuan  

siswa  dalam memahami  masalah  atau  maksud  dari  soal,  guru  juga  diharapkan  

mengajarkan  siswa  dalam membaca  soal  matematika  karena  kemampuan  siswa  dalam  

membaca  soal  sangat  diperlukan untuk mampu mengubah suatu kalimat biasa menjadi kalimat 

matematika begitu juga sebaliknya. 

Pemberian scaffolding untuk tahap ini sebagian besar berupa penjelasan, koreksi 

kesalahan redaksi, dan review. Pertama kali yang dilakukan peneliti pada scaffolding ini adalah 

memberikan kesempatan subjek untuk membaca soal dengan teliti dan cermat. Pemberian 

scaffolding tersebut sesuai dengan level 2 scaffolding Anghileri (2006) yaitu explaining, 

reviewing, dan restrusturing. Pada level ini scaffolding yang dilakukan adalah verbalivingyaitu 

meminta siswa membahasakan soal dengan caranya sendiri, sehingga siswa akan berfikir ulang 
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mengenai apa yang telah ia kerjakan dalam menyelesaikan soal dan selanjutnya dapat 

memperbaiki perkerjaan yang telah dibuat. Scaffolding ini diberikan kepada S3 dan S4. 

Selanjutnya peneliti memberikan kesempatan kepada subjek bernalar sesuai dengan 

pemahamannya serta meminta subjek untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. 

 

5.2 Kesulitan Merencanakan Pemecahan Masalah dan Pemberian Scaffolding 

  

Gambar 1.6 Kesulitan siswa dalam merencanakan penyelesaian masalah soal 1 & 2 

Kesulitan siswa dalam merencanakan pemecahan masalah yaitu kesulitan dalam 

membaca dan memahami gambar yang diberikan sehingga siswa tidak dapat 

menyelesaikan soal dengan benar. Membuat sketsa gambar kembali dapat membantu 

siswa dalam memahami masalah, sehingga dapat merencanakan langkah berikutnya. 

Menurut Polya dalam merencanakan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, salah satunya menggambar (Musser and Burger, 2008). Oleh karena itu, 

jika terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam merencanakan penyelesaian, 

peneliti mengarahkan siswa untuk menggambarkan masalah yang diberikan. Pentingnya 

pemahaman masalah dan menghubungkan setiap fakta soal dalam bentuk diagram atau 

sketsa gambar disampaikan oleh Whimbey dan Lochhead dalam Wu (2006: 98). “Good 

Problem solvers take great care to understand the facts and relationships in a problem 

fully and accurately...” (Pemecah masalah yang baik sangat memperhatikan 

pemahaman fakta dan hubungannya dalam soal secara menyeluruh dan akurat...). 

Pemberian scaffolding pada tahap ini, peneliti memberikan kesempatan subjek 

untuk meneliti sketsa gambar yang ada, kemudian menyampaikan hal-hal yang 

ditemukan untuk menyelesaikan soal. Selanjutnya meminta subjek untuk memperbaiki 

pekerjaannya. Scaffolding ini diberikan kepada S1, S2 dan S4 pada soal 1.  

Langkah selanjutnya diharapkan siswa mampu menentukan rumus Pythagoras 

berdasarkan masalah pada soal 1, yaitu menentukan perbandingan segitiga khusus pada 

materi teorema Pythagoras. Apabila ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam 

perbandingan segitiga khusus, peneliti memberikan scaffolding level 2 yaitu explaining 

dengan cara menjelaskan kembali tentang teorema Pythagoras kepada siswa dan 

memberikan contoh soal yang lebih mudah. Sedangkan pada soal 2, semua subjek 

mengalami kesulitan dalam merencanakan penyelesaian karena tidak terdapat segitiga 

siku-siku dalam sketsa gambar yang diberikan. Peneliti memberikan scaffolding berupa 

reviewing dan restructuring yaitu meminta siswa melakukan refleksi terhadap jawaban 

yang telah dibuatnya sehingga menemukan kesalahan yang dilakukan dan meminta 

siswa memperbaiki pekerjaannya dengan membuat garis bantu sehingga ditemukan 

segitiga siku-siku dan dapat menggunakan rumus Pythagoras dengan benar. Scaffolding 

ini diberikan kepada semua subjek penelitian. 
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Kesulitan Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah dan Pemberian 

Scaffolding 

 

Gambar 1.7 Kesulitan siswa dalam melaksanakan penyelesaian masalah soal 1 & 2 

Kesulitan yang dialami siswa dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah soal 1 

adalah kesulitan menentukan luas persegipanjang (atap garasi) dari masalah yang diberikan. Hal 

ini dikarenakan siswa mengalami kesalahan menentukan tinggi segitiga sehingga siswa salah 

dalam menghitung hypotenusa. Kesulitan siswa dalam menggunakan konsep-konsep 

matematika yang telah dipelajari sebelumnya dalam menyelesaikan soal, dilakukan oleh semua 

subjek ketika menyelesaikan soal 1 dan soal 2. Kesalahan yang dilakukan siswa dikarenakan 

ketidakpahaman konsep, kecerobohan dan kesalahan perhitungan. Wu dan Adam (2006: 97) 

mengatakan bahwa kegagalan siswa dalam menentukan jawaban benar dalam menyelesaikan 

masalah matematika karena beberapa faktor antara lain ketidakpahaman terhadap konsep, 

kesalahan dalam memahami masalah, kurang teliti dalam proses perhitungan dan kesulitan 

dalam proses perhitungan. Hal itu sesuai dengan penelitian Abadi dan Sugiarta (2015) bahwa 

diperlukan konsep yang telah dipelajari untuk keperluan investigasi. Penelitian Sugiarta (2015) 

memilih untuk menyelesaikan soal cerita dan memberikan scaffolding Anghileri level 2.  

Kesalahan dalam melakukan perhitungan dilakukan S1, S2 dan S3 dalam menyelesaikan 

soal 1. Kesalahan ini dikarenakan ketidaktelitian ketiga subjek dalam proses perhitungan. Untuk 

menghindarkan siswa dari kesalahan karena ketidaktelitian, penyelesaian masalah dapat 

mengacu pada empat langah pemecahan masalah oleh Polya. Hal ini dinyatakan dalam Nuriani 

(2014) bahwa kebiasaan siswa melakukan empat langkah Polya dalam memecahkan masalah 

akan menghindarkan siswa dalam kesalahan yang disebabkan kurangtelitian saat memecahkan 

masalah. 

Kesulitan siswa dalam menggunakan konsep-konsep matematika yang telah dipelajari 

sebelumnya dalam menyelesaikan soal disebabkan karena ketidakpahaman konsep. Kesalahan 

siswa dikarenakan ketidakpahaman konsep dilakukan oleh S2 dan  S4 pada soal 1. S2 

mengalami kesalahan dalam menentukan tinggi segitiga sehingga salah dalam menentukan 

panjang hypotenusa dan luas persegi panjang. SedangkanS4 tidak bisa menentukan tinggi 

segitiga karena S4 kesulitan menentukan letak  segitiga siku-siku dari gambar sehingga S4 tidak 

dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.  

Pada soal 2 semua subjek salah memahami soal dengan menganggap bahwa    , 

   ,    , dan     adalah segitiga siku-siku, padahal tidak terdapat tanda bahwa 

segitiga-segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. 

S3 salah dalam menentukan garis bantu untuk membuat segitiga siku-siku karena panjang    

dan    tidak diketahui. Sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat mengarah pada jawaban 

benar. Hal ini juga dialami oleh semua subjek, sehingga subjek tidak dapat menemukan jawaban 

yang benar. Untuk mengarahkan siswa memperbaiki jawabannya dan menemukan rumus 

Pythagoras yang sesuai untuk menyelesaikan soal, peneliti mengajukan pertanyaan arahan. 

Pertanyaan arahan ini sebagai responsif terhadap jawaban siswa, dan memberikan pertanyaan 

penyelidikan untuk mengembangkan pemikiran siswa (prompting and probing). Wood dalam 

Anghileri (2006) mengemukakan ― ... whith prompting question that successively lead the 

student towards a predetermined solution”. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat 

menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berfikir mengaitkan konsep yang dimiliki 

dengan masalah dalam soal. Scaffolding untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menggunakan 
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konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dalam menyelesaikan soal adalah restructuring 

dalam level 2 scaffolding Anghileri. Scaffolding ini diberikan kepada semua subjek penelitian. 

 

Kesulitan Memeriksa kembali dan Pemberian Scaffolding   

 

  Gambar 1.8. Kesulitan siswa dalam memeriksa kembali 

Memeriksa kembali hasil perhitungan merupakan langkah terakhir untuk mengecek 

kebenaran jawaban yang diperoleh. Langkah ini sering tidak dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikan tes awal. Hampir seluruh siswa tidak melakukan langkah ini sehingga siswa 

tidak tahu kebenaran dari hasil yang telah diperoleh. S3 mengalami kesulitan dalam menentukan 

hasil akhir yaitu luas total atap garasi. Dalam langkah-langkah penyelesaian masalah oleh Polya, 

looking back digunakan untuk menguji ketepatan hasil yang diperoleh dengan meneliti kembali 

setiap langkah yang dilalui, tapi langkah ini kurang diperhatikan oleh siswa. 

Menurut peneliti siswa yang kesulitan dalam memeriksa kembali dapat diberikan 

scaffolding berupa pertanyaan lanjutan yaitu apakah selesaian yang diperoleh sesuai dengan 

masalah yang diberikan. Kunci dari memeriksa kembali adalah siswa membaca kembali dan 

memahami kembali masalah yang diberikan, kemudian mencocokkan apakah selesaian yang 

diperoleh menjawab masalah yang diberikan.    

Memeriksa kembali pada soal 2 dilakukan dengan mencari alternatif cara yang berbeda 

yaitu dengan melakukan eliminasi yang berbeda.Scaffolding ini diberikan kepada semua subjek. 

Pemberian scaffolding ini sesuai dengan level 3 scaffolding Anghileri (2006) yaitu Developing 

Concept Thinking. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Letak kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah berkaitan dengan 

teorema Pythagoras ditinjau dari langkah-langkah Polya adalah:  

a. Tahap understanding the problem, sebagian siswa tidak mampu merumuskan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan secara tertulis. Diberikan scaffolding Anghileri level 2 

explaining dan reviewingyaitu meminta subjek untuk menceritakan kembali maksud soal 

dan  memberikan arahan untuk membantu subjek dalam menentukan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan. 

b. Tahap devising a plan, sebagian siswa tidak mampu merencanakan langkah penyelesaian 

masalah Pythagoras. Diberikan scaffolding Anghileri level 2 explaining dan reviewing. 

Pada soal 1 peneliti memberikan contoh yang lebih mudah kepada subjek agar lebih 

memahami perbandingan segitiga khusus pada Pythagoras. Pada soal 2, peneliti memberi 

pertanyaan arahan untuk membantu siswa menentukan garis bantu untuk membuat segitiga 

siku-siku. 

c. Tahap carrying out the plan, sebagian siswa tidak mampu menggunakan dan mengaitkan 

konsep-konsep matematika yang telah dipelajari sebelumnya. Diberikan scaffolding 

Anghileri level 2 reviewing dan restructuring yaitu (1) meminta siswa untuk merefleksi 

jawaban yang telah dibuatnya sehingga dapat menemukan kesalahan yang dialami, (2) 

meminta siswa menggunakan rumus teorema Pythagoras yang sesuai pada proses 

perhitungan, (3) meminta siswa melakukan proses perhitungan dengan baik sesuai dengan 

yang diketahui dan yang ditanyakan. 
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d. Tahap looking back, yaitu siswa tidak melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaannya 

dan tidak mampu menentukan alternatif jawaban yang lain. Diberikan scaffolding 

Anghileri level 3 developing concept thinking yaitu (1) meminta siswa mengecek 

kebenaran hasil pekerjaan dengan membandingkan jawaban dengan apa yang ditanyakan, 

(2) meminta siswa mencari alternatif jawaban yang lain. 

Guru hendaknya melakukan diagnosis kesulitan siswa sehingga dapat memberikan 

scaffolding secara efektif. Menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal terutama soal 

pemecahan masalah, sebaiknya dilakukan secara rinci, sehingga siswa mengetahui manfaat tiap 

langkah pengerjaan soal. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang bukan prosedural misalnya 

soal pemecahan masalah.Kajian tentang masalah teorema Pythagras dalam penelitian ini masih 

terbatas. Tingkat kesulitan soal dimungkinkan merupakan penyebab kesulitan siswa dalam 

memecahkan masalah teorema Pythagoras. Oleh karena itu, perlu kajian yang lebih mendalam, 

yang juga memperhatikan tingkat kesulitan soal. 
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Abstrak 

 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan mendeskripsikan penerapan strategi 

pembelajaran conjectural inquiry yang dapat meningkatkan penalaran matematis 

siswa pada materi pola bilangan. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Subjek 

dalam penelitian ini adalah 25 siswa kelas IX SMP Negeri 5 Batu Ampar. Langkah-

langkah strategi pembelajaran conjectural inquiry yang dapat meningkatkan 

penalaran matematis siswa ialah (1) orientasi, yaitu guru melakukan demonstrasi 

menggunakan media pola bilangan dan melakukan tanya jawab dengan siswa, (2) 

guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil yang heterogen berdasarkan 

kemampuan akademik dan jenis kelamin dan membagikan LKS, (3) siswa membuat 

rumusan masalah dari contoh pola bilangan yang diberikan dalam LKS, (4)  siswa 

membuat konjektur (dugaan) rumus pola bilangan dengan dibimbing guru, (5) siswa 

mengumpulkan data menggunakan media yang disediakan, (6) siswa menguji rumus 

pola bilangan yang ditemukan menggunakan data, (7) siswa membuat kesimpulan, 

(8) siswa mengomunikasikan hasil pekerjaannya di papan tulis, dan (9) guru dan 

siswa melakukan refleksi. Persentase siswa yang memperoleh skor tes penalaran 

matematis minimal 70 pada siklus I ialah 72% meningkat menjadi 87,5% pada 

siklus II. 

 

Kata kunci: conjectural inquiry, penalaran matematis siswa, pola bilangan 

 
PENDAHULUAN 

 

Penalaran merupakan salah satu standar proses dalam pembelajaran matematika (NCTM, 

2000). Penalaran merupakan komponen sentral dalam matematika khususnya dalam pemecahan 

masalah (Bergqvist, dkk, 2012). Oleh karena itu, penalaran merupakan kompetensi yang harus 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Namun faktanya, penalaran matematis siswa 

Indonesia pada TIMSS 2011 rendah (OECD, 2011; Rosnawati, 2013), padahal untuk 

menyelesaikan soal-soal TIMSS diperlukan penalaran matematis yang baik. Rendahnya 

penalaran matematis siswa diduga disebabkan oleh pola pembelajaran yang masih menganut 

pembelajaran tradisional. Guru dalam membelajarkan matematika tidak memperhatikan bahwa 

siswa mampu membangun sendiri pengetahuan. Guru terfokus pada hasil belajar dari pada 

proses pembelajaran itu sendiri.  

Penalaran matematis siswa SMP Negeri 5 Batu Ampar tergolong rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari rendahnya hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika berhubungan dengan 

penalaran matematis (Adegoke, 2013). Rendahnya penalaran matematis siswa dikarenakan 

pembelajaran tidak mendorong siswa untuk bernalar dalam pembelajaran matematika. 

Pembelajaran yang demikian mengakibatkan siswa tidak bisa menggunakan penalarannya 

dalam menyelesaikan masalah matematika. Ross (dalam Bergqvist, dkk, 2008) menyatakan 

bahwa jika kemampuan penalaran tidak dikembangkan pada siswa, maka matematika yang 

mudahpun akan menjadi masalah. Selain itu, belajar matematika melalui penalaran menjadikan 
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siswa dapat menyimpan pengetahuan lebih lama (deCastro, 2004). Oleh karena pentingnya 

penalaran matematis, guru harus mengupayakan pembelajaran yang dapat menigkatkan 

penalaran matematis siswa. 

Banyak cara yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penalaran matematis 

siswa. Salah satu cara ialah penggunaan strategi pembelajaran inkuiri. Banyak penelitian 

menyebutkan bahwa inkuiri dapat meningkatkan penalaran matematis siswa (Hutabarat, 2008; 

Hutajulu, 2010; Kristiawan, 2012; Shelly, 2013; Rooney, 2012). Selain itu, pola penalaran 

identik dengan langkah-langkah strategi pembelajaran inkuiri (Reid, 2002; Sanjaya, 2014). 

Inkuiri merupakan strategi pembelajaran untuk menanamkan konsep melalui penemuan. 

Langkah-langkah strategi pembelajaran inkuiri (Sanjaya, 2014) meliputi: (1) orientasi, (2) 

merumuskan masalah, (3) membuat konjektur, (4) mengumpulkan data, (5) menguji konjektur, 

(6) membuat kesimpulan, (7) mengomunikasikan. 

Wenning (2005) telah menggagas tingkatan inkuiri yang disebut dengan inquiry 

spectrum. Tingkatan-tingkatan inkuiri tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1 Level Inkuiri  

Discovery 

Learning 

Interactive 

Demonstration 

Inquiry Lesson Inquiry Lab Hypothetical 

Inquiry 

Rendah ←Kecerdasan Intelektual→ Tinggi 

Guru ←Pihak Pengontrol→ Siswa 

Strategi pembelajaran conjectural inquiry merupakan strategi pembelajaran yang 

diadaptasi dari hypothetical inquiry yang dikembangkan oleh Wenning (2005, 2011). Pada 

pembelajaran conjectural inquiry, siswa dituntut untuk dapat menemukan konjektur atas suatu 

masalah atau pernyataan. Pada fase orientasi guru memberikan masalah kepada siswa. 

Selanjutnya siswa membuat konjektur terkait masalah tersebut. Konjektur yang dibuat siswa 

harus dibuktikan dengan cara mencocokan dengan data. Jika konjektur yang dibuat siswa tidak 

cocok dengan data, artinya konjektur salah, maka siswa harus membuat konjektur lagi dan 

mengujinya lagi hingga diperoleh konjektur yang benar. 

Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan penerapan strategi pembelajaran conjectural 

inquiry yang dapat meningkatkan penalaran matematis siswa di SMP Negeri 5 Batu Ampar 

pada materi pola bilangan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas model Kemmis dan McTaggart 

(Koshy, 2005). Siklus penelitian meliputi perencanaan (planning), tindakan (action), observasi 

(observation), dan refleksi (reflecction). Tahap tindakan dilaksanakan bersamaan dengan tahap 

observasi karena tindakan guru selama pembelajaran diamati. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 5 Batu Ampar dengan subjek penelitian adalah siswa kelas IX sebanyak 25 siswa.  

Data yang dikumpulkan meliputi, data validasi perangkat dan instrumen penelitian, data 

keterlaksanaan pembelajaran, data penalaran matematis siswa, dan data wawancara. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi tindakan guru dan respon siswa 

selama pembelajaran. Proses pengamatan dilakukan oleh 1 orang observer dengan mengisi 

lembar observasi tindakan guru dan siswa. Di akhir siklus dilakukan tes untuk mengukur 

penalaran matematis siswa. Bentuk tes berupa soal uraian. Selanjutnya dilakukan wawancara 

terhadap siswa untuk menggali data berupa respon siswa terhadap pembelajaran conjectural 

inquiry. 

Perangkat dan instrumen yang digunakan selama penelitian meliputi, (1) rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), (2) lembar kerja siswa (LKS), (3) lembar tes awal, (4) lembar 

tes akhir, (5) lembar observasi tindakan guru dan siswa, (6) lembar pedoman wawancara, dan 

(7) catatan lapangan. Perangkat dan instrumen yang digunakan divalidasi terlebih dahulu 

sebelum digunakan dalam penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Materi yang disampaikan ialah materi terkait 

pola bilangan meliputi, pola bilangan, barisan aritmetika dan geometri, serta deret aritmetika 

dan geometri. 

Siklus I 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilaksanakan dalam 3 kali pembelajaran dan 1 kali te. 

 

Pertemuan 1 

Materi yang diajarkan pada pertemuan pertama ialah pola bilangan. Tujuan pelajaran 

pada pertemuan pertama ialah siswa dapat menentukan bentuk umum dari suatu pola bilangan. 

Pada kegiatan pendahuluan guru memancing siswa untuk mengingat masalah fungsi. 

Selanjutnya pada fase orientasi guru menunjukkan susunan bilah korek api yang membentuk 

persegi menyamping. Siswa dilibatkan melalui tanya jawab untuk menentukan banyak bilah 

korek api yang menyusun persegi menyamping.  

 

 

 

 
Gambar 1 susunan persegi dari bilah korek api 

 

Berikut pertanyaan guru: 

- Berapa banyak bilah korek apinya? 

- Apabila ditambah dua persegi lagi berapa banyak bilah korek apinya? 

- Apabila perseginya banyak, berapa banyak bilah korek apinya? 

 

Pertanyaan terakhir sebenarnya merupakan pertanyaan yang memancing siswa agar dapat 

menemukan rumus atau bentuk umum untuk menyatakan banyak bilah korek api. Namun siswa 

belum bisa menentukan rumus yang diminta. 

Pada kegiatan inti guru mengelompokkan siswa. Guru membagikan LKS dan bilah korek 

api kepada setiap kelompok. Terdapat dua masalah pada LKS. Masalah pertama ialah mengenai 

banyak bilah korek api yang membentuk persegi menyamping. Sedangkan masalah kedua ialah 

banyak persegi 2x2 pada setiap gambar. Pada fase merumuskan masalah, guru mengarahkan 

siswa untuk membuat kalimat tanya terkait masalah yang disajikan pada LKS. Kemudian siswa 

diminta untuk mengajukan konjektur.  

Pada fase membuat konjektur, siswa membuat rumus yang menyatakan banyak bilah 

korek api yang membentuk persegi menyamping. Pada mulanya siswa mengalami kesulitan 

dalam membuat konjektur. Guru (G) dan siswa (nama inisial SK dan AM) melakukan diskusi 

sebagai berikut. 
 

SK  :  Pak, bagaimana menentukan rumusnya? 

G  :  Coba lihat lagi, tadi kalau ada 4 persegi bilah korek apinya ada berapa?. 

SK :  Ada 13, pak.. 

G  : Kalau perseginya ada 6?. 

SK  :  19. (banyak bilah korek api ada 19) 

G  :  Kalau perseginya ada banyak. 

SK  : (diam) 

G  :  Coba buat tabel. (kelompok belah ketupat membuat tabel). 

AM  :  Bisa pakai fungsi ya, Pak? 

G  :  Iya. Coba apa yang jadi x dan apa f(x)-nya? 

AM :  x jumlah bilah korek api, f(x) jumlah persegi. 

G  :  Bukan jumlah tapi banyak. Bagaimana rumusnya? 
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AM  :  Sebentar pak. (AM dan kelompoknya mencari rumus untuk menentukan banyaknya 

bilah korek api) 

 

Pada dialog di atas, guru memberikan bantuan kepada siswa ketika siswa mengalami 

kesulitan membuat konjektur. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk membuat tabel. Setelah membuat tabel AM menduga bahwa rumus 

dapat dibuat menggunakan fungsi. 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2 Konjektur yang dibuat oleh AM dari kelompok Persegi 

Selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data. Pada fase 

mengumpulkan data, siswa menggunakan bilah korek api dan menyusunnya kemudian 

melakukan penghitungan. Pada fase ini siswa terlihat kompak dan antusias (data wawancara 

dengan siswa berinisial MDR). Selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk menguji konjektur 

yang mereka buat. Siswa menguji konjektur dengan cara mencocokkan penghitungan 

menggunakan bilah korek api yang disusun membentuk persegi menyamping dengan 

penghitungan menggunakan rumus. Apabila hasil yang didapatkan sama maka rumus yang 

mereka temukan benar, sedangkan apabila tidak cocok, guru meminta siswa untuk membuat 

konjektur kembali. Pada fase membuat kesimpulan siswa menuliskan rumus yang didapat 

sebagai kesimpulan. Selanjutnya siswa mengomunikasikan pekerjaannya di papan tulis. 

Pada kegiatan penutup guru melakukan refleksi. Pelajaran disimpulkan melalui tanya 

jawab dengan siswa. pemberian latihan tidak terlaksana karena waktu pelajaran telah berakhir. 

Pertemuan 2 

Materi yang disampaikan pada pertemuan kedua ialah barisan aritmetika. Tujuan 

pembelajarannya ialah siswa dapat menentukan rumus dari suatu barisan aritmetika. Pada 

kegiatan pendahuluan tepatnya fase orientasi guru mengajukan masalah kepada siswa. Guru 

menunjukkan susunan gelas plastik. Guru melibatkan siswa untuk mengukur tinggi susunan 

gelas plastik dengan menggunakan penggaris melalui tanya jawab. Masalah yang diajukan guru 

sebagai berikut. 

 

- Berapa tinggi susunan 6  gelas? 

- Berapa tingginya apabila ditambah dua gelas lagi? 

- Berapa tinggi susunan gelas jika gelasnya banyak? 

 

Dengan menggunakan penggaris siswa dapat menentukan tinggi susunan 6 gelas dan 8 

gelas berturut-turut, yaitu 14,6 cm dan 16,2 cm. Namun ketika menentukan bentuk umum tinggi 

susunan gelas siswa tidak dapat menentukannya. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Pada kegiatan inti guru mengelompokkan siswa. Guru membagikan LKS, gelas plastik, 

dan bilah korek api kepada setiap kelompok. Pada LKS terdapat dua masalah, pertama ialah 

masalah tinggi susunan gelas, kedua ialah banyak persegi yang dibentuk oleh susunan bilah 

korek api. Tinggi susunan gelas dan banyak persegi yang dibentuk oleh susunan bilah korek api 

merupakan masalah terkait dengan barisan aritmetika. Pada fase merumuskan masalah siswa 

diarahkan untuk membuat kalimat tanya terkait masalah yang disajikan. Selanjutnya pada fase 

membuat konjektur guru mengarahkan dan membimbing siswa untuk membuat rumus tinggi 

susunan gelas. Siswa mengajukan rumus f(x) = 7,6x + 0,8. Kemudian guru mengarahkan siswa 

untuk mengumpulkan data dengan cara meminta siswa untuk mengukur tinggi susunan gelas 

menggunakan penggaris. Data yang diperoleh dicatat oleh siswa yang kemudian dijadikan 

sebagai data untuk menguji kebenaran konjektur. Selanjutnya guru meminta siswa untuk 
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menguji konjektur menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Siswa menguji 

konjektur dengan cara mencocokkan penghitungan menggunakan rumus yang dibuat dengan 

data tinggi susunan gelas. Karena rumus tinggi gelas yang dibuat siswa benar maka siswa dapat 

menuliskan rumus tersebut sebagai kesimpulan. Fase selanjutnya ialah fase mengomunikasikan. 

Guru memilih kelompok dengan jawaban terbaik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di 

papan tulis dan meminta siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya. 

Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi melalui tanya jawab dengan siswa. 

Tanya jawab dilakukan secara klasikal (whole-class discussion). Pada kegiatan ini disampaikan 

mengenai simbol-simbol dalam barisan aritmetika yaitu suku ke-n (Un), beda (b), dan cara 

mendapatkan barisan aritmetika itu sendiri. Selanjutnya guru menanyakan kepada siswa 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami selama pembelajaran. Siswa mengatakan bahwa 

kesulitan yang dialami ialah membuat konjektur.  

Pertemuan 3 

Materi yang diajarkan pada pertemuan ketiga ialah barisan geometri. Pada kegiatan 

pendahuluan, yaitu fase orientasi, guru menginformasikan mengenai perkembangbiakan 

Amoeba. Amoeba berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua (mitosis). Semua 

siswa memperhatikan penjelasan dari guru. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswa. 

- Jika mula-mula ada 3 Amoeba, berapa banyak Amoeba pada periode pembelahan 

pertama, kedua, dan ketiga? 

- Bagaimana menentukan populasi Amoeba pada periode pembelahan tertentu? 

 

Siswa dapat menjawab pertanyaan pertama, yaitu banyak Amoeba berturut-turut ialah 6, 

12, dan 24. Namun siswa tidak dapat menentukan bentuk umum atau formula dari populasi 

Amoeba. Selanjutnya guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Pada kegiatan inti, guru mengelompokkan siswa. Selanjutnya guru membagikan LKS 

kepada setiap siswa beserta Amoeba dari kertas sebagai media. Pada fase merumuskan masalah, 

siswa membuat kalimat tanya terkait masalah yang disajikan. Pada fase membuat konjektur, 

siswa mengalami kesulitan. Siswa salah membuat rumus. Pada mulanya siswa membuat rumus 

untuk populasi Amoeba f(x) = 6x. Namun, ketika rumus tersebut diuji pada pembelahan ketiga 

rumus tersebut tidak cocok. Melalui bimbingan guru, siswa dapat menemukan rumus populasi 

Amoeba, yaitu f(x) = 32
x
 dimana x merupakan periode pembelahan dan f(x) merupakan 

populasi Amoeba. Sebelum menguji kebenaran konjektur yang mereka temukan siswa 

mengumpulkan data menggunakan media Amoeba dari kertas. Selanjutnya dari data yang telah 

terkumpul, pada fase meguji konjektur siswa mencocokan penghitungan menggunakan rumus 

dengan data yang mereka peroleh. Pada fase membuat kesimpulan, disimpulkan bahwa f(x) = 3

2
x
 merupakan rumus untuk menetukan populasi Amoeba. Siswa melanjutkan untuk 

menyelesaikan masalah kedua dengan langkah seperti menyelesaikan masalah pertama. Pada 

fase mengomunikasikan guru menunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaanya di papan tulis.  

Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi terkait pelajaran yang telah disampaikan. 

Guru menyampaikan kepada siswa simbol-simbol yang digunakan dalam barisan geometri dan 

pengertian barisan geometri. Selain itu, guru menginformasikan kepada siswa bahwa rumus 

yang telah ditemukan harus diuji kebenarannya. 

Pertemuan 4 

Pertemuan keempat digunakan sebagai pelaksanaan tes penalaran matematis. Tes 

penalaran matematis berbentuk uraian sebanyak tiga butir soal. Selanjutnya jawaban siswa 

diskor berdasarkan rubrik penskoran penalaran matematis. 

Refleksi siklus I 

Pada siklus I keterlaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan berada pada kriteria 

baik. Namun, ada langkah pembelajaran yang tidak terlaksana, yaitu pemberian latihan. 

Ketidakterlaksanaan pemberian latihan disebabkan oleh banyaknya waktu yang digunakan 
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ketiga kegiatan diskusi kelompok siswa. Ada kelompok siswa yang tidak kompak sehingga 

lambat dalam menyelesaikan LKS. Secara umum siswa merasa senang mengikuti pembelajaran 

matematika dengan strategi conjectural inquiry. Siswa terlihat antusias ketika dilibatkan dalam 

tanya jawab, menggunakan media, dan mengomunikasikan hasil pekerjaan kelompok di papan 

tulis. 

Rata-rata hasil tes penalaran matematis siswa pada siklus I ialah 64 dan ketuntasan 

klasikal 72%. Dengan demikian indikator keberhasilan penelitian belum tercapai, yaitu 80% 

siswa memperoleh nilai dari tes penalaran matematis minimal 70. Oleh karena itu, diperlukan 

siklus II untuk meningkatkan penalaran matematis siswa melalui strategi pembelajaran 

conjectural inquiry. Masalah yang dihadapi pada siklus I, penyebab, dan alternatif perbaikan 

pada siklus II disajikan pada Tabel 3. 
 

Tabel 2 Masalah pada siklus I, penyebab, dan alternatif perbaikan pada siklus II 

Masalah yang dihadapi pada 

siklus I 
Penyebab 

Alternatif perbaikan pada siklus 

II 

Beberapa kelompok siswa 

kesulitan membuat konjektur. 

Guru tidak memberikan 

bimbingan yang merata 

kepada semua kelompok 

 

Memberikan bimbingan yang 

merata kepada seluruh 

kelompok. 

Kegiatan penutup tidak 

terlaksana dengan baik pada 

pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-3 

sehingga pemberian latihan 

tidak dilakukan. 

 

Siswa mengerjakan dua 

masalah pada kegiatan 

inti. 

 

Mengurangi masalah dalam LKS 

dari dua menjadi satu masalah 

dan mengelola waktu dengan 

baik. 

Ada siswa yang tidak aktif 

dalam kegiatan kelompok. 

Jumlah anggota 

kelompok ada 5 orang. 

Selain itu, siswa yang 

bersangkutan merasa 

kurang dilibatkan oleh 

teman kelompoknya. 

Mengurangi jumlah anggota 

kelompok dari 5 menjadi 4 orang 

tiap kelompok dan memberikan 

arahan bahwa pentingnya 

bekerjasama dalam kelompok. 

 
Siklus II 

Pada siklus II, peneliti merencanakan tindakan dalam 3 kali pertemuan, yaitu 2 pertemuan 

sebagai pembelajaran dan 1 pertemuan sebagai  tes akhir. 

Pertemuan 5 

Materi yang disampaikan pada pertemuan kelima ialah deret aritmetika. Pada kegiatan  

pendahuluan guru mengingatkan siswa mengenai barisan aritmetika melalui tanya jawab. 

Selanjutnya guru menunjukkan menara yang disusun dari bilah korek api (modifikasi dari 

masalah card house). Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. 

- Ada berapa tingkat pada menara dan berapa banyak bilah korek api penyusunnya? 

- Jika ditambah 1 tingkat, berapa banyak korek api penyusunnya? 

- Jika terdapat n tingkat, bagaimana cara menentukan banyak bilah korek api 

penyusunnya? 

 

Untuk pertannyaan pertama dan kedua, siswa dapat menjawab dengan  benar. Namun 

untuk pertanyaan ketiga siswa tidak bisa menjawab. Untuk menentukan banyak bilah korek api 

penyusun menara harus melihat pola. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Pada kegiatan inti, guru mengelompokkan siswa. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa dan 

ada 1 kelompok dengan 5 siswa sehingga terdapat 6 kelompok siswa. Guru membagikan LKS 

beserta bilah korek api kepada setiap kelompok. Pada fase merumuskan masalah siswa 

membuat kalimat tanya terkait masalah yang disajikan. Rumusan masalah yang dibuat siswa 

―bagaimana rumus menentukan banyak bilah korek  api yang menyusun menara?‖. Selanjutnya 

guru mengarahkan siswa untuk membuat konjektur. Pada fase membuat konjektur siswa 
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mengalami kesulitan. Karena masalah ini berbeda dengan barisan aritmetika. Beda setiap suku 

tidak sama. Oleh karena itu, guru menyarankan kepada siswa untuk membuat tabel. 

 
Tabel 3 Tabel pola susunan bilah korek api pada tanaman 

Tinggi tingkat Banyak bilah korek api Pola 

1 3 3 

2 9 3 + 6 

3 18 3 + 6 + 9 

 
Pada kolom pola tabel 3 terlihat bahwa pola banyak bilah korek api penyusun menara 

mengikuti pola 3 + 6 + 9 + .... Dengan menggunakan cara penjumlahan Gauss diperoleh bahwa 

rumus banyak bilah korek api penyusun menara ialah 
2

)33( nn
Tn


 . Selanjutnya pada fase 

mengumpulkan data guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data menggunakan bilah 

korek api. Bilah korek api disusun membentuk menara dan dihitung banyaknya. Data ini 

digunakan untuk menguji kebenaran konjektur. Pada fase menguji konjektur siswa mencocokan 

data yang dikumpulkan dengan perhitungan menggunakan rumus. Pada fase membuat 

kesimpulan, siswa menuliskan rumus yang dapat digunakan untuk menentukan banyak bilah 

korek api yang menyusun menara.  

 

 
Gambar 3 Konjektur yang dibuat oleh kelompok Persegi 

 

Pada kegiatan penutup guru melakukan refleksi bersama siswa. deret aritmetika 

merupakan jumlah suku-suku pertama dari barisan aritmetika. Simbol yang digunakan ialah Sn. 

Rumus deret aritemtika dapat ditentukan dari jumlah suku pertama dan suku ke-n dikali dengan 

n dibagi 2 atau 
 

2

1 nUU
S n

n


 . Selanjutnya guru memberikan soal latihan kepada siswa. 

Pertemuan 6 

Materi yang disampaikan pada pertemuan keenam ialah deret geometri. Pada kegiatan 

pendahuluan guru mengingatkan siswa mengenai materi barisan geometri. Selanjutnya, pada 

fase orientasi guru mendemontrasikan kepada siswa mengenai tanaman yang disusun dari bilah 

korek api. Guru menceritakan pertumbuhan tanaman tersebut. Masalah mengenai tanaman dari 

bilah korek api tersebut terkait dengan deret geometri dengan rasio 2. Guru meminta siswa 

menentukan rumus untuk menentukan banyak bilah korek api yang menyusun tanaman pada 

hari tertentu tetapi tidak ada siswa yang dapat menemukan rumus tersebut. Pada kegiatan inti 

guru mengelompokkan siswa. Selanjutnya guru membagikan LKS dan bilah korek api kepada 

setiap kelompok. Guru mengarahkan siswa untuk membuat rumusan masalah dari masalah yang 

disajikan. Beberapa kelompok siswa membuat rumusan masalah berupa kalimat tanya, 

contohnya, ―bagaimana rumus menentukan banyak bilah korek api yang menyusun tanaman 

pada hari tertentu?‖. Selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk membuat konjektur dari 

rumusan masalah tersebut. Konjektur yang dibuat siswa berupa rumus untuk menentukan 

banyak bilah korek api yang menyusun tanaman. Siswa menemukan rumus 
 

12

222 1



 nr
. Pada 

fase mengumpulkan data guru meminta siswa untuk mengumpulkan data banyak bilah korek api 

yang menyusun cabang tanaman. Pada fase menguji konjektur, guru mengarahkan siswa untuk 

mencocokan data dengan penghitungan menggunakan rumus. Apabila data cocok dengan 

penghitungan menggunakan rumus, maka rumus dapat ditulis sebagai kesimpulan. Selanjutnya 

guru meminta siswa untuk menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis pada fase 
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mengomunikasikan. Pada fase ini siswa menuliskan dan menjelaskan hasil pekerjaannya kepada 

siswa lainnya. 

Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pelajaran yang telah dipelajari melalui kegiatan tanya jawab. Guru juga menginformasikan 

simbol-simbol dan isltilah dalam deret geometri. Selain itu, guru menanyakan kepada siswa 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran. 

Pertemuan 7 

Pertemuan ketujuh digunakan sebagai pelaksanaan tes penalaran matematis. Tes 

penalaran matematis berbentuk uraian sebanyak tiga butir soal. Selanjutnya jawaban siswa 

diskor berdasarkan rubrik penskoran penalaran matematis. 

Refleksi siklus II 

Keterlaksanaan pembelajaran pada siklus II berada pada kategori sangat baik. Semua 

langkah-langkah pembelajaran dalam RPP dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Guru melaksanakan tindakan sesuai dengan langkah yang ada di dalam RPP. Selain 

itu, Hasil tes penalaran matematis pada siklus II ialah 87,5% siswa mendapat nilai minimal 70. 

Dengan demikian, penelitian pada siklus II telah mencapai indikator keberhasilan, yaitu 

minimal 80% siswa memperoleh nilai pada tes penalaran minimal 70. 

 

PEMBAHASAN 

 

Strategi pembelajaran conjectural inquiry dapat meningkatkan penalaran matematis siswa 

dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I persentasi nilai tes penalaran matematis siswa yang 

memperoleh nilai minimal 70 ialah 72%, sedangkan pada siklus II ialah 87,5%. Strategi 

pembelajaran conjectural inquiry merupakan adaptasi strategi pembelajaran hyphotetical 

inquiry dan salah satu tindakatan dalam inkuiri (Wenning, 2005, 2011). Pembelajaran inkuiri 

dapat meningkatkan penalaran matematis (Hutbarat, 2008; Hutajulu, 2010; Kristiawan, 2012; 

Shelly, 2013). Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh tindakan guru dalam setiap fase strategi 

pembelajaran conjectural inquiry.  

Pada fase orientasi guru mengajukan masalah terkait pola bilangan melalui demonstrasi 

dan mengajak siswa tanya jawab. Guru mendorong dan memotivasi siswa untuk dapat 

menemukan rumus pola bilangan. Selanjutnya guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok 

heterogen yang terdiri dari 4-5 orang siswa. Dalam pembelajaran perlu dihindari kelompok 

besar. Hal ini dikarenakan  pada kelompok besar siswa tidak dapat bekerja optimal. Pada 

kelompok kecil siswa akan bekerja lebih baik dan dapat setiap siswa yang terlibat akan 

menimbulkan kepuasan bagi anggota kelompok (Hamman, dkk, 2010). Pembagian kelompok 

didasarkan pada kemampuan akademik dan jenis kelamin. Selanjutnya guru membagikan LKS 

dan media kepada setiap kelompok. Guru mengajak siswa membaca dan memahami isi LKS.  

Pada fase merumuskan masalah, guru mengarahkan siswa untuk membuat kalimat tanya 

dari masalah yang tersaji dalam LKS. Dalam pembelajaran conjectural inquiry siswa membuat 

rumusan masalah sendiri. NCTM (2009) menyatakan bahwa membiasakan siswa dalam 

membuat rumusan masalah dapat mengembangkan penalaran matematis siswa. 

Pada fase membuat konjektur, guru memberikan arahan dan bimbingan karena fase ini 

dirasakan sangat sulit oleh siswa. Siswa membuat rumus terkait pola bilangan berdasarkan 

rumusan masalah yang mereka buat. Dalam pembelajaran inkuiri peran guru dalam 

membimbing tidak dapat dihilangkan. Guru hendaknya memberikan bantuan seperlunya 

(scaffolding) dalam pembelajaran inkuiri ketika dibutuhkan siswa (Goos, 2004; Hmelo-Silver, 

dkk, 2007). Selain itu, Kirschner, dkk (2006) mengatakan bahwa bimbingan yang terlalu 

minimal juga tidak dapat bekerja pada pembelajaran inkuiri. Oleh karena itu, guru harus 

memberikan bimbingan yang tepat kepada siswa dalam membuat konjektur ketika dibutuhkan. 

Pada fase mengumpulkan data, guru memberikan arahan kepada siswa untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Data harus dicatat karena data tersebut akan digunakan 

dalam membutikan kebenaran konjektur. Siswa mengumpulkan data menggunakan media yang 

disediakan oleh guru.  
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Pada fase menguji konjektur, guru mengarahkan siswa untuk melakukan penghitungan 

menggunakan rumus kemudian mencocokkannya dengan data yang telah dikumpulkan 

sebelumnya. Siswa belum mampu membuktikan konjektur yang mereka buat secara formal. Hal 

ini sejalan dengan pernyataan NCTM (2000) bahwa pembuktian secara formal merupakan hal 

yang sulit bagi siswa. Oleh karena itu, guru mengijinkan siswa untuk membuktikan konjektur 

dengan cara menguji pola bilangan untuk beberapa suku. Apabila konjektur yang dibuat siswa 

salah maka siswa harus membuat konjektur dan mengujinya kembali. 

Pada fase membuat kesimpulan, guru mengarahkan siswa untuk menetapkan konjektur 

yang telah diuji kebenarannya. Konjektur yang telah diuji dan diyakini kebenarannya 

merupakan rumus dari pola bilangan yang disajikan dalam LKS. Dengan menuliskan 

kesimpulan berarti siswa telah menyelesaikan LKS. Fase selanjutnya ialah mengomunikasikan 

hasil pekerjaan kelompok. Guru memilih dan meminta kelompok siswa dengan jawaban terbaik 

untuk menuliskan hasil pekerjaan kelompoknya di papan tulis dan menjelaskannya. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan 

tanggapan. 

Refleksi dilakukan diakhir pembelajaran. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. Pada kegiatan ini disampaikan simbol-simbol dan istilah yang digunakan, misalnya 

simbol suku (Un), beda (b), rasio (r), jumlah n suku pertama (Sn). Selain itu, guru menekankan 

bahwa rumus yang ditemukan harus diuji kebenarannya. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Langkah-langkah strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan penalaran matematis 

siswa meliputi: (1) orientasi, yaitu guru mendemonstrasikan media pola bilangan dan 

melakukan tanya jawab dengan siswa, (2) guru mengelompokkan siswa secara heterogen yang 

terdiri dari 4-5 siswa berdasarkan kemampuan akademik dan jenis kelamin serta membagikan 

LKS dan media kepada setiap kelompok, (3) siswa membuat rumusan masalah berupa kalimat 

tanya terkait pola bilangan yang disajikan dalam LKS, (4) siswa membuat konjektur (dugaan), 

yiatu rumus pola bilangan dengan dibimbing guru, (5) siswa mengumpulkan data melalui 

percobaan menggunakan media, (6) siswa menguji kebenaran rumus yang ditemukan 

menggunakan data, (7) siswa mengomunikasikan hasil pekerjaan kelompok di papan tulis, dan 

(8) guru dan siswa melakukan refleksi yang berisi kegiatan penyimpulan pelajaran. Dalam 

pembelajaran siswa mengalami kesulitan dalam membuat konjektur. Untuk mengatasi kesulitan 

itu, guru memberikan bimbingan serta kesempatan agar siswa membuat sendiri konjektur. 

Untuk meningkatkan penalaran matematis siswa, guru membiasakan siswa untuk menganalisis 

masalah, membuat konjektur, dan menguji kebenaran. Persentase hasil tes penalaran matematis 

yang mencapai nilai minimal 70 secara klasikal pada siklus I ialah 72%, sedangkan pada siklus 

II ialah 87,5%.  

Strategi pembelajaran conjectural inquiry merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan penalaran matematis siswa, sehingga dapat dijadikan alternatif dalam 

pembelajaran. Namun, strategi conjectural inquiry memerlukan banyak waktu, sehingga perlu 

dipertimbangakan tingkat kesulitan dan banyak masalah yang disajikan untuk siswa dalam 

pembelajaran. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran 

conjectural inquiry yang dapat memahamkan siswa pada materi barisan dan deret. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua 

siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 2 SMA Negeri 1 

Paguyaman sebanyak 30 siswa. Langkah-langkah pembelajaran conjectural inquiry 

yang dapat memahamkan siswa pada materi barisan dan deret ialah (1) observasi, 

yaitu guru mengajukan masalah berupa soal cerita terkait barisan dan deret serta 

mengajak siswa untuk tanya jawab secara klasikal, (2) siswa membuat rumusan 

masalah terkait dengan barisan dan deret yang diberikan di LKS, (3) siswa 

mengumpulkan data dengan cara membuat pola sesuai dengan masalah yang ada di 

LKS, (4) guru mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

membuat konjektur atau dugaan rumus barisan dan deret, (5) siswa memeriksa 

kebenaran rumus barisan dan deret yang didapat dengan menggunakan data-data 

yang ada, dan (6) siswa membuat kesimpulan. Persentase skor pemahaman 

matematis siswa secara klasikal pada sikus I dan II berturut-turut ialah 73,33% dan 

83,33% dari 30 siswa.  

 

Kata kunci: Pembelajaran Conjectural Inquiry, Pemahaman Matematis, Barisan dan 

deret 

 
PENDAHULUAN 

 

Penting bagi guru untuk mengetahui fungsi-fungsi matematika. Dengan mengetahui 

fungsi dari matematika diharapkan seorang guru dan pengelola pendidikan matematika 

dapat memahami adanya hubungan antara matematika dengan ilmu lainnya. Sangat diharapkan 

agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh penggunaan matematika 

sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan  

siswa, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. 

Karena pada hakekatnya proses belajar dan pembelajaran berfungsi untuk mengembangkan 

aktivitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Belajar dan pembelajaran juga diharapkan dapat merubah tingkah laku seseorang. Belajar dapat 

diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari 

pengalaman, sedangkan pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi 

nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Agar setiap siswa dapat 

belajar dengan optimal dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru, maka para 

guru sangat dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan setiap siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.  

Terselenggaranya proses pembelajaran yang baik di dalam kelas dan sesuai dengan fungsi 

serta tujuan yang hendak dicapai akan menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Pemahaman siswa terhadap materi juga merupakan salah satu tujuan dari setiap 
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materi yang disampaikan oleh guru khusunya materi barisan dan deret, sebab guru merupakan 

pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan. 

Namun, pada kenyatannya proses pembelajaran yang terjadi selama ini belum sesuai 

dengan yang diharapkan yang menyebabkan pemahaman siswa terhadap materi rendah 

khususnya materi barisan dan deret. Hal tersebut nampak pada saat peneliti mengadakan 

observasi di SMA Negeri 1 Paguyaman pada tanggal 18 Agustus 2014, dimana banyak tingkah 

laku yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung, antara lain: (1) siswa mengantuk di kelas, 

(2) siswa merasa bosan, (3) siswa sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, dan (4) siswa tidak 

mau bertanya. Tingkah laku tersebut terjadi dikarenakan penerapan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru tidak melibatkan siswa secara langsung. Subanji (2013:2) penerapan suatu 

pembelajaran akan berpengaruh besar terhadap kemampuan siswa dalam mendidik diri mereka 

sendiri. Menurut Joice, dkk (dalam Subanji, 2013:2) guru yang sukses bukan sekedar penyaji 

yang karismatik dan persuasif. Tetapi guru yang sukses adalah mereka yang melibatkan para 

siswa pada tugas-tugas yang sarat muatan kognitif dan sosial, serta mengajari siswa bagaimana 

mengerjakan tugas-tugas tersebut secara produktif. Penerapan  pembelajaran merupakan 

komponen utama dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Penerapan  

pembelajaran juga mempunyai peranan penting dalam menciptakan keberhasilan proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu, guru harus pandai dalam memilih pembelajaran yang akan 

digunakan.  

Salah satu pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami materi yang 

dipelajari adalah dengan pembelajaran inkuiri (Hutajulu  2010, Husnan  2011, Ariyani  2013, 

Medriati 2014). Inkuiri merupakan sebuah pembelajaran dimana siswa menemukan dan 

menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka 

mengenai masalah, topik atau isu (Kuhlthau, dkk. 2007: 2).   

Wenning (2005) menyebutkan beberapa tingkatan pembelajaran inkuiri dimulai dari yang 

paling rendah, yaitu discovery learning, interactive demonstration, inquiry lesson, inquiry 

laboratory, dan hypothetical inquiry. Semua tingkatan itu disebut sebagai spektrum inkuiri 

(inquiry spectrum). Kelima tingkatan inkuiri tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1 Urutan Pelaksanaan Pembelajaran Level of Inquiry 

Discovery 

Learning  

Interactive 

Demonstration 

Inquiry Lesson Inquiry Lab Hypothetical 

Inquiry 

Rendah ← Kecerdasan Intelektual → Tinggi 

Guru ← Pihak Pengontrol → Siswa 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa hypothetical inquiry berada pada level yang paling 

tinggi. Pembelajaran hypothetical inquiry memerlukan kecerdesan intelektual yang tinggi dan 

siswa yang menjadi pihak pengontrol selama pembelajaran. Walaupun demikian, masih dapat 

dimungkinkan untuk diterapkan pada kelas dengan kecerdasan intelektual rendah.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah pembelajaran conjektural 

inquiry yang diadaptasi dari langkah-langkah pembelajaran hypothetical inquiry dari Khan 

(2009), namun dalam langkah-langkah ini peneliti sedikit memodifikasi yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam pembelajaran matematika, yaitu: (1) observasi, (2) merumuskan 

masalah, (3) mengumpulkan data, (4) membuat konjektur, (5) menguji konjektur (6) membuat 

kesimpulan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran conjectural 

inquiry untuk memahamkan siswa pada materi barisan dan deret kelas X MIA 2 SMA Negeri 1 

Paguyaman. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan untuk memperbaiki praktik pembelajaran di kelas (Arikunto, 2007:2). Penelitian 

tindakan kelas ini terdiri dari empat tahapan yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, 



55 

 

dan (4) refleksi. Karena penelitian ini untuk memperbaiki praktik pembelajaran di kelas, maka 

selama pembelajaran tindakan guru akan diamati oleh observer. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMA Negeri 1 Paguyaman dengan subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 2 sebanyak 30 

siswa. 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain, (1) data validasi perangkat dan 

instrumen penelitian, (2) data keterlaksanaan pembelajaran, (3) data pemahaman matematis 

siswa, dan (4) data wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi 

tindakan guru dan respon siswa selama pembelajaran yang dilakukan oleh 2 orang observer 

dengan mengisi lembar observasi tindakan guru dan siswa. Di setiap akhir siklus dilakukan tes 

berupa soal uraian untuk mengukur pemahaman matematis siswa. Selanjutnya dilakukan 

wawancara dengan siswa untuk menggali data berupa respon siswa terhadap pembelajaran 

conjectural inquiry. 

Perangkat pembelajaran dan instrumen yang digunakan selama penelitian terlebih dahulu 

divalidasi oleh 2 orang validator yang terdiri dari 1 orang dosen Universitas Negeri Malang dan 

1 orang guru SMA Negeri 1 Paguyaman. Perangkat pembelajaran dan instrumen yang 

digunakan meliputi (1) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), (2) lembar kerja siswa (LKS), 

(3) lembar tes akhir, (4) lembar observasi tindakan guru dan siswa, (5) lembar pedoman 

wawancara, dan (6) catatan lapangan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan menggunakan pembelajaran 

conjectural inquiry. Materi yang disampaikan adalah barisan dan deret yang meliputi, pola 

barisan dan deret, barisan aritmatika dan geometri, serta deret aritmatika dan geometri. 

Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan yang terdiri dari 3 

kali pembelajaran dan 1 kali untuk pemberian tes. 

Pertemuan 1 

Pada pertemuan pertama materi yang disampaikan adalah materi pola barisan dan deret. 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa dapat menentukan rumus suku ke-𝑛 dari 

pola barisan dan deret. Pada kegiatan pendahuluan, guru mengajukan masalah berupa susunan 

model telur untuk diobservasi. Melalui tanya jawab guru meminta siswa untuk menentukan 

banyak model telur pada susunan berikutnya.  

 

 

                                              Gambar 1 susunan model telur 

Ketika guru menunjukan susunan model telur kepada siswa, semua siswa memperhatikan 

penjelasan guru dan memperhatikan pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Berikut adalah 

pertanyaan yang disampaikan guru: 

 Berapa banyak model telur pada tiap-tiap susunan? 

 Apabila ditambah dua susunan lagi, berapakah banyak model telur yang 

dibutuhkan? 

 Jika susunan tersebut banyak, berapakah banyakmodel telur yang dibutuhkan? 

Pertanyan pertama dan kedua dapat dijawab oleh siswa, namun pada pertanyaan ketiga 

semua siswa tidak dapat menjawab. Pertanyaan ketiga tersebut merupakan bantuan guru kepada 

siswa untuk menemukan rumus umum atau rumus suku ke-𝑛 dari pola barisan. Akan tetapi 

siswa masih merasa kesulitan sehingga belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. 

Pada kegiatan inti, guru membagi kelompok menjadi 5 kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 6 orang. Selanjutnya guru membagikan LKS kepada semua kelompok. 
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Matematika X 
Matematika X 

Matematika 

XII 

Matematika 

XI 

Pada tahap merumuskan masalah, guru mengarahkan siswa untuk membuat kalimat tanya 

terkait dengan masalah yang diberikan di LKS. Kemudian guru memberikan bimbingan kepada 

kelompok siswa yang mengalami kesulitan.  

Tahap berikutnya adalah mengumpulkan data, pada tahap ini siswa mengumpulkan data 

dengan cara menuliskan banyak model telur setiap susunan sehingga akan terbentuk sebuah pola 

barisan. Dengan terbentuknya pola barisan tersebut akan memudahkan siswa untuk menentukan 

konjektur (dugaan) atau rumus suku ke-𝑛 dari pola barisan. 

Tahap membuat konjektur, siswa membuat rumus suku ke-𝑛 dari pola barisan yang 

terbentuk. Namun, pada tahap ini siswa mengalami kesulitan sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Kesulitan yang dialami siswa menimbulkan rasa ingin tahu guru tentang 

kesulitan yang mereka alami. Guru (G) melakukan pendekatan ke kelompok I dan menanyakan 

kesulitan yang mereka alami. 

G :  Apa yang membuat kalian kesulitan dalam membuat konjektur  

  atau dugaan? 

 GP : Bingung pak. 

G : pada langkah ketiga apa yang kalian kerjakan? 

GP : Mengumpulkan data pak. 

G : Data-data yang kalian kumpulkan membentuk sebuah pola tidak? 

GP : Iya pak. 

G : Nah, misalkan 𝑛 merupakan susunan model telur yang ke….,  

  untuk menghasilkan pola yang sudah kalian tulis 𝑛 tersebut  

  diapakan? 

 GP : Boleh dikalikan atau dipangkatkan berapa saja pak? 

 G : Iya boleh, yang penting nanti kalian temuakan rumusnya. 

 Gp :Iya pak. 

Pertanyaan-pertanyaan dari guru untuk siswa merupakan bantuan siswa untuk 

menentukan rumus dari pola barisan. Dari hasil diskusi, kelompok I menemukan rumus pola 

barisan yaitu 𝑛 . 

Setelah siswa membuat konjektur, guru lalu mengarahkan siswa untuk membuktikan 

konjektur atau dugaan dengan cara mencocokan dengan data yang ada. Guru menjelaskan 

kepada siswa, apabila hasil pembuktian masih salah maka siswa harus membuat konjektur 

kembali sampai hasil pengujiannya benar. 

Pada tahap membuat kesimpulan, siswa menuliskan rumus yang telah diuji kebenarannya 

sebagai kesimpulan. Selanjutnya salah satu kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan mereka 

di depan kelas.  

Pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan terkait materi yang dipelajari. 

Pemberian latihan pada pertemuan pertama tidak bisa dilaksanakan dikarenakan waktu 

pembelajaran sudah habis. 

 

Pertemuan 2 

Pada pertemuan kedua, materi yang disampaikan adalah barisan aritmatika. Tujuan dalam 

pembelajarannya adalah menemukan konsep barisan aritmatika. Pada kegiatan pendahuluan, 

guru mengajukan masalah kepada siswa yang merupakan tahap observasi. Guru 

memperlihatkan model buku seperti pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 
                                             Gambar 2 model susunan buku 
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Guru memberikan pertanyan kepada siswa: 

G : Sekarang perhatikan model buku yang bapak pegang (guru   

    memperlihatkan susunan model buku kepada siswa). 

S : (memperhatikan) 

G : Berapakah tinggi susunan buku tersebut? Coba kalian ukur  

   menggunakan penggaris. 

HM : (maju kedepan kelas dan mengukur tinggi susunan buku) 3 cm pak. 

G : Jika bapak tambah 2 buku lagi berapa tingginya? 

HM : 4 cm pak. 

G : kalau bapak tambah 5 lagi, berapa tingginya? Tetapi mengukurnya  

  tidak boleh menggunakan penggaris? 

S : (diam) 

 

Dari dialog tersebut, pertanyaan guru yang terakhir sulit untuk dijawab oleh siswa. Oleh 

karena itu, siswa harus menentukan rumus umum untuk mengetahui tinggi susunan buku 

tersebut. 

 Pada kegiatan inti, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok sesuai dengan 

kelompok yang sudah ditentukan. Guru membagi LKS kepada semua kelompok. Pada tahap 

merumuskan masalah, siswa diminta untuk membuat kalimat tanya terkait dengan masalah yang 

ada di LKS.  

Pada tahap mengumpulkan data, guru mengarahkan siswa untuk menuliskan pola yang 

terbentuk dari susunan buku. Pola yang dibuat siswa akan lebih memudahkan siswa untuk 

membuat konjektur. Pada tahap membuat konjektur, guru mengarahkan dan memberikan 

bimbingan untuk membuat rumus tinggi susunan buku. Rumus yang dibuat oleh kelompok I 

adalah  𝑛. Selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk membuktikan rumus yang telah mereka 

buat. Pembuktian konjektur harus disesuaikan dengan data-data yang ada. Jika terdapat kesalah 

dalam membuktikan konjektur maka siswa harus membuat konjektur dan diuji kembali. Apabila 

siswa sudah yakin dengan rumus yang dibuat maka siswa dapat membuat kesimpulan sebagai 

tahap terakhir pada pembelajaran conjectural inquiry. 

Kegitan berikutnya adalah siswa mengkomunikasikan hasil pekerjaan mereka. Pada 

kegiatan penutup, guru memberikan penguatan dan memberikan latihan untuk melihat 

pemahaman siswa terhadap materi barisan aritmatika. 

 

Pertemua 3 

Pada pertemuan ketiga, materi yang disampaikan adalah deret aritmatika. Tujuan 

pembelajarannya adalah untuk menentukan konsep daret aritmatika. Pada kegiatan 

pendahuluan, yaitu tahap observasi, guru mengajukan soal cerita sebagai berikut. 

 Jika sebuah batu bata memiliki panjang 25 cm dan tinggi 10 cm, berapakah batu bata 

yang dapat disusun pada sebuah bidang yang berukuran 1 m
2
? 

 Jika luas bidangya 10 m
2
, berapa banyak batu bata yang diperlukan? 

 Bagimana menentukan banyak batu bata untuk luas daerah tertentu? 
Pada pertanyaan pertama dan kedua, siswa dapat menentukan banyak batu bata yang 

diperlukan. Namun, untuk pertanyaan ketiga siswa tidak dapat menentukan banyak batu bata.  

Pada kegiatan inti, guru mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok. Selanjutnya guru 

membagi LKS untuk semua kelompok. Pada  tahap merumuskan masalah siswa membuat 

kalimat tanya terkait masalah yang ada di LKS. Selanjutnya siswa mengumpulkan data terkait 

banyak batu bata yaitu untuk luas daerah   m
2
 maka banyak batu bata adalah 40, untuk 2 m

2
 

maka banyak batu bata adalah 80, dan seterusnya sehingga pola yang terbentuk adalah    
         . Pola deret tersebut memudahkan siswa untuk membuat rumus. Dengan 

demikian rumus yang dibuat siswa adalah    
 

 
(     𝑛).  
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Pada tahap menguji konjektur, siswa mencocokkan dengan data-data yang diperoleh. Jika 

hasil pengujian tidak sesuai dengan data maka siswa diminta untuk membuat konjektur kembali. 

Setelah siswa sepakat dengan rumus yang ditetapkan, kemudian siswa menyimpulkan hasil 

pekerjaan mereka.  

Pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan terkait materi yang dipelajari serta 

memberikan latihan soal untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

 

Pertemuan 4 

Pertemuan keempat digunakan untuk pemberian tes pemahaman matematis. Pada 

pelaksanaan tes pemahaman matematis soal yang diberikan berbentuk uraian yang terdiri dari 3 

butir soal. Selanjutnya hasil pekerjaan siswa diskor berdasarkan rubrik  penyekoran pemahaman 

matematis. 

 

Refleksi Siklus I 

Hasil refleksi siklus I bahwa keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran conjectural inquiry selama 3 kali pertemuan berada pada kategori baik. Namun, 

dalam kegiatan diskusi tidak semua siswa terlibat dalam mengerjakan LKS. Siswa juga masih 

mengalami kesulitan dalam membuat konjektur. Kesulitan yang dialami siswa dikarenakan 

mereka belum terbiasa dengan pembelajaran yang diterapkan. 

Persentase skor pemahaman matematis siswa secara klasikal ialah 73,33% atau sebanyak 

22 siswa mendapatkan nilai minimal 75. Dengan demikian indikator keberhasilan penelitian 

belum tercapai, yaitu 75% siswa memperoleh nilai miniman 75. Oleh karena itu, perlu 

dilaksanakan siklus II untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa melalui pembelajaran 

conjectural inquiry. Masalah dan penyebab pada tindakan siklus I serta rencana perbaikannya 

disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2 Masalah dan penyebab pada tindakan siklus I serta rencana perbaikannya. 

Masalah Penyebabnya Perbaikan 

1. Terdapat beberapa 

siswa yang hanya 

bermain dan tidak 

berkonstribusi ketika 

dalam mengerjakan 

LKS. 

1. Jumlah anggota setiap 

kelompok terlalu banyak 

yaitu terdapat 6 orang 

setiap kelompok dan 

setiap kelompok hanya 

diberikan satu 

eksamplar LKS. 

1. Mengurangi jumlah anggota 

kelompok yaitu menjadi 5 

orang setiap kelompoknya 

dan setiap kelompok 

diberikan dua eksamplar 

LKS 

2. Siswa kesulitan dalam 

membuat konjektur 

atau dugaan. 

2. Siswa belum memahami 

secara baik masalah 

yang diberikan. 

2. Guru memberikan bimbingan 

secara khusus terhadap 

kelompok siswa  yang 

mengalami kesulitan dalam 

membuat konjektur atau 

dugaan. 

 

Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, yang terdiri dari 

2 kali pembelajaran dan 1 kali pemberian tes akhir siklus II. 

 

Pertemuan 5 

Materi yang disampaikan pada pertemuan kelima adalah barisan geometri. Pada kegiatan 

pendahuluan, yaitu tahap observasi guru mengajukan masalah berupa soal cerita serta 

memberikan pertanyaan kepada siswa. 

 Jika pada tahun pertama bapak memiliki 3 boneka, tahun kedua 6 boneka, tahun ketiga 12 

boneka, berapakah banyak boneka bapak pada tahun keempat? 

 Bagaimanakah menentukan banyak boneka pada tahun-tahun tertentu? 
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Pertanyaan pertama dapat dijawab oleh siswa yaitu    boneka. Namun, pertanyaan 

kedua siswa kesulitan untuk menjawabnya. Pertanyaan kedua merupakan pertanyan untuk 

menentukan rumus umum dari masalah yang diberikan. Pada kegiatan inti, guru 

mengelompokkan siswa menjadi 6 kelompok. Banyak anggota setiap kelompok pada siklus II 

ini dikurangi, dengan maksud agar semua siswa terlibat dalam kegiatan diskusi. Selanjutnya 

guru membagikan LKS kepada semua kelompok. Pada tahap merumuskan masalah, siswa 

membuat kalimat tanya terkait dengan masalah yang ada di LKS. Selanjutnya guru 

mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data yang terkumpul 

merupakan dasar siswa untu membuat konjektur.  

Pada tahap membuat konjektur, siswa menentukan rumus untuk menentukan banyak 

boneka pada tahun-tahun tertentu. Rumus yang dibuat oleh siswa adalah       . Pada tahap 

menguji konjektur, guru mengarahkan dan mengkonfirmasi kepada siswa bahwa dalam menguji 

konjektur atau rumus harus disesuaikan dengan data-data yang ada. Jika terdapat kesalahan 

maka siswa harus membuat konjektur dan menguji kembali hingga benar. Rumus yang telah 

diuji kebenarannya kemudian disepakati oleh teman sekelompok untuk dijadikan kesimpulan. 

Dalam membuat kesimpulan siswa menuliskan kembali rumus yang sudah diuji kebenarannya. 

Selanjutnya siswa mengkomunikasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. 

Pada kegiatan penutup, guru memberikan refleksi terkait materi yang sedang dipelajari. 

Selanjutnya siswa diberikan latihan soal untuk mengetahui pemahaman materi yang dipelajari. 

Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

Pertemuan 6 

Materi yang disampaikan pada pertemuan keenam adalah deret geometri. Tujuan dalam 

pembelajaran adalah menemukan konsep deret geometri. Pada kegiatan pendahuluan, yaitu 

tahap observasi, guru mengajukan masalah dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada 

siswa. 

 

 Jika pada bulan pertama Ajheng mempunyai jilbab sebanyak 1 buah jilbab dan jumlah 

keseluruhan jilbab Ajheng pada bulan kedua adalah 4 buah jilbab, berepakah jumlah 

keseluruhan jumlah jilbab Ajheng pada bulan ketiga? 

 Berapakah jumlah keseluruhan jilbab Ajheng pada bulan-bulan berikutnya? 

Pertanyaan kedua mengarahkan siswa kepada rumus umum yang akan dicari. Akan tetapi 

siswa belum bisa untuk menjawab pertanyan kedua. Pada kegitan inti, guru membentuk siswa 

dalam 6 kelompok. Kemudian guru membagikan LKS untuk dikerjakan secara berkelompok. 

Pada tahap merumuskan masalah, guru mengarahkan siswa untuk membuat kalimat tanya 

sebagai rumusan masalah. Selanjutnya guru meminta siswa untuk mengumpulkan data dengan 

cara menuliskan pola yang terbentuk. Pola yang terbentuk adalah         .  

Tahap membuat konjektur, guru memberikan bimbingan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan. Konjektur atau rumus yang dibuat oleh siswa adalah 
 

 
(    ). 

Selanjutnya siswa menguji konjektur yang telah dibuat berdasarkan data-data yang ada. Rumus 

yang telah diuji kebenarannya kemudian dijadikan sebagai kesimpulan. Kelompok siswa yang 

dipilih oleh guru kemudian mengkomunikasin hasil pekerjaan di depan kelas.  

Pada kegiatan penutu, guru memberikan refleksi terkait materi yang dipelajari serta 

memberikan latihan soal kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman matematis siswa. 

Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

Pertemuan 7 

Pertemuan ketujuh digunakan untuk pelaksanaan tes pemahaman matematis siswa. pad 

pelaksanaan tes pemahaman matematis, soal yang diberikan berbentuk uraian sebanyak 3 butir 

soal. Hasil pekerjaan siswa diskor dengan rubrik penyekoran pemahaman matematis siswa.  
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Refleksi Siklus II 

Hasil refleksi siklus II, bahwa keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran conjectural inquiry berada pada kategori baik. Guru sudah melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran conjectural inquiry. Persentase 

pemahaman matematis siswa pada siklus II adalah 83,33% atau 25 siswa mendapatkan nilai 

minimal 75. Dengan demikian indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh peneliti sudah 

tercapai. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran siklus II dengan menggunakan 

pembelajaran conjectural inquiry sudah berhasil dan tidak perlu untuk dilanjutkan pada siklus 

berikutnya. 

 Pembelajaran conjectural inquiry dapat memahamkan siswa pada materi (Hutajulu  

2010, Husnan  2011, Ariyani  2013, Medriati 2014). Hal tersebut nampak peningkatan 

pemahaman matematis siswa dari siklus I ke siklus II. Persentase pemahaman matematis siswa 

pada siklus I adalah 73,33% atau 22 orang mendapatkan nilai 75 dan siklus II 83,33% atau 25 

siswa mendapatkan nilai minimal 75. 

 Pada tahap observasi guru mengajukan masalah terkait dmateri barisan dan deret 

dengan cara memberikan soal cerita. Menurut Tello (2009) soal cerita perlu dipelajari siswa 

karena dapat melatih keterampilan matematis dalam memahami konsep dan penerapannya. 

Reed (1999) juga menyatakan bahwa  soal cerita dapat melatih siswa untuk belajar konseptual, 

inovatif dan mandiri bukan sekedar menghitung. Guru juga memberikan motivasi kepada siswa 

untuk dapat menemukan rumus terkait barisan dan deret. 

Selama dilaksanakan pembelajaran siklus I dan siklus II, peneliti membentuk siswa 

dalam beberapa kelompok. Namun dalam pembentukan kelompok pada siklus II, jumlah 

anggota setiap kelompoknya dikurangi. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap siswa memiliki 

rasa tanggungjawab dalam kelompoknya. Menurut Suprijono (2009) bahwa salah satu cara 

untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab perseorangan adalah kelompok belajar jangan terlalu 

besar. Tanggungjawab perseorangan juga merupakan kunci untuk menjamin semua anggota 

yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama dan dapat menyelesaikan tugas yang sama. 

Peneliti juga membentuk kelompok dengan kemampuan yang beragam (tinggi, sedang, dan 

rendah). Menurut Webb (dalam Huda, 2011) bahwa  komposisi kelompok yang terbentuk juga 

berdasarkan kemampuan siswa (ability grouping) sangat berpengaruh terhadap kualitas interaksi 

di antara mereka. Webb (dalam Huda, 2011) juga menambahkan bahwa kelompok yang 

didalamnya terdiri dari para anggota dengan kemampuan beragam (rendah, sedang dan tinggi) 

lebih intens memberikan bantuan satu sama lain daripada kelompok yang di dalamnya terdapat 

para anggota yang berkemampuan relative (rendah semua, sedang semua, atau tinggi semua). 

Pada tahap merumuskan masalah siswa membuat kalimat tanya terkait dengan masalah 

yang diberikan. Tujuan siswa dalam membuat rumusan masalah adalah agar siswa memahami 

secara benar materi yang sedang mereka pelajari. Untuk itu guru harus memberikan masalah 

yang menarik agar siswa juga tertarik untuk menemukan penjelasan dari masalah yang 

diberikan. Menurut Naylor dan Diem (dalam Ngalimun, 2015) menyatakan semakin menarik 

situasi masalah yang diberikan, semakin merangsang siswa untuk menemukan penjelasannya. 

Pada tahap mengumpulkan data, guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan dan menuliskannya dalam bentuk pola barisan maupun deret. Siswa juga 

harus menggali informasi-informasi dari berbagai sumber untuk mengumpulkan data. Sesuai 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ngalimun (2015) bahwa dalam mengumpulkan data, 

siswa perlu mempertimbangkan penggunaan bermacam-macam buku dan berbagai materi 

lainnya yang mereka temukan dalam majalah, artikel koran, perpustakaan sekolah dan umum 

dan berbagai sumber lainnya.  

Pada tahap membuat konjektur atau dugaan, guru memberikan bimbingan dan arahan 

kepada kelompok yang sangat membutuhkan bimbingan atau arahan tersebut. Karena tahap ini 

merupakan tahap yang paling sulit, maka siswa diharapkan dapat mengkonstruk pengetahuan 

yang dimiliki. Menurut Collins (dalam Jaworski, 2003: 10) pengetahuan yang dikonstruksi 

dapat dijadikan untuk memecahkan masalah dan digunakan untuk membuat dugaan-dugaan. 

Dugaan yang dimaksud adalah siswa bisa membuat rumus dari masalah yang diberikan.   
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Pada tahap menguji konjektur atau dugaan, guru mengarahkan siswa untuk menguji 

konjektur atau dugaan yang dicocokkan dengan data-data yang ada. Menurut Shelly (2013) 

menyatakan bahwa dalam menguji dugaan siswa harus mengembangkan berpikir rasional. 

Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi 

harus didukung oleh data-data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hasil 

pengujian konjektur atau dugaan salah, maka siswa harus membuat konjektur atau dugaan dan 

menguji kembali. 

Pada tahap membuat kesimpulan, guru mengkonfirmasikan kepada siswa bahwa hasil 

kesimpulan merupakan konjektur yang telah diuji kebenarannya dan diyakini bahwa konjektur 

tersebut sudah benar. Selanjutnya siswa mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. 

Kegiatan terakhir adalah refleksi, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran terkait 

materi yang dipelajari.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pembelajaran conjectural inquiry dapat memahamkan siswa pada materi meliputi : (1) 

observasi, yaitu guru mengajukan masalah berupa soal cerita terkait barisan dan deret serta 

mengajak siswa untuk tanya jawab secara klasikal, (2) siswa membuat rumusan masalah berupa 

kalimat tanya terkait dengan barisan dan deret yang diberikan di LKS, (3) siswa mengumpulkan 

data dengan cara membuat pola sesuai dengan masalah yang ada di LKS, (4) guru mengarahkan 

dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk membuat konjektur atau dugaan rumus barisan 

dan deret, (5) siswa memeriksa kebenaran rumus barisan dan deret yang didapat dengan 

menggunakan data-data yang ada, dan (6) siswa membuat kesimpulan. Persentase skor 

pemahaman matematis siswa secara klasikal pada sikus I dan II berturut-turut ialah 73,33% dan 

83,33% dari 30 siswa.  

Pembelajaran conjectural inquiry dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran karena 

dapat memahamkan siswa pada materi. Namun, dalam tahap pembelajaran conjectural inquiry 

terdapat satu tahap yang sulit yaitu membuat konjektur atau dugaan untuk itu masalah yang 

diberikan kepada siswa harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman matematis siswa agar 

waktu yang diperlukan juga lebih efisien. 
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Abstrak 

 
Salah satu masalah pokok di pendidikan formal yaitu masih rendahnya minat 

dan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT  berbantuan komputer dalam materi lingkaran 

yang dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 

Membalong. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Pembelajaran kooperatif tipe team game tournament berbantuan komputer 

menerapkan lima tahap yaitu: (1) presentasi kelas, (2) diskusi kelompok, (3) game, 

(4) turnamen, (5) penghargaan kelompok. Data yang terkumpul akan dianalisis 

secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwapembelajaran kooperatif tipe 

team game tournament Iberbantuan komputer dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar yang dibuktikan dengan keterlaksanaan pembelajaran yaitu 98% (sangat 

baik),  rata-rata peningkatan hasil belajar adalah 12%, dan persentase secara klasikal 

pada siklus 2 yaitu 84%, minat belajar siswa diakhir siklus II yaitu 80,18% (sangat 

berminat). 

Kata kunci: Pembelajaran kooperatif tipe TGT, komputer, minat dan hasil belajar 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran di sekolah dewasa ini adalah masih 

rendahnya perolehan peserta didik. Hasil observasi awal dikelas VIIIA antara peneliti dan guru 

matematika yang mengajar dikelas VIIIA, menunjukkan bahwa masih ada siswa yang bermalas-

malasan, kurang aktif bertanya, tidak merespon pertanyaan guru, perhatian siswa yang tidak 

terpusat pada pelajaran, dan kurang menyenangi pelajaran matematika. Hasil wawancara antara 

peneliti dan dua siswa kelas VIIIA inisial HA dan EN, menunjukkan bahwa ketika belajar 

matematika siswa merasa kurang tertarik, kurang terlibat dalam menemukan pengetahuan baru, 

dan kurang menyenangi matematika. Dari observasi awal tersebut  peneliti mendapatkan temuan 

antara lain (1) Pembelajaran masih berpusat pada guru, (2) Tidak ada pembentukan kelompok 

belajar sehingga siswa tidak terlibat langsung dalam proses pemahaman untuk menemukan dan 

memperoleh pengetahuan baru, (3) Belum pernah menggunakan komputer dalam proses 

pembelajaran, (4) Rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan ketuntasan klasikal 

53% dan  (5) Siswa kurang berminat. 

Gambaran temuan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di SMP Negeri 5 

Membalong perlu diperbarui guna meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Salah satu solusi 

yang ditawarkan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa adalah penggunaan 

pembelajaran kooperatif tipe team game tournament. Le dan Thanh Pham (dalam Van Dat Tran, 

2013: 7) menyatakan sikap siswa dalam belajar kooperatif dan sikap terhadap materi pelajaran 

yang bekerja di kelompok pembelajaran kooperatif percaya bahwa mereka menikmati dan 
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menyukai melakukan kegiatan kooperatif dan karena pengetahuan yang diperoleh lebih banyak 

ditingkatkan dalam belajar. Balfanz & Byrnes (2006: 145) menyatakan siswa yang minoritas 

lemah harus diikutkan dalam pembelajaran agar heterogen. Akibatnya, siswa menyadari bahwa 

jika mereka lebih baik memenuhi tanggung jawab masing-masing, kerja kelompok mereka juga 

akan lebih baik. Temuan ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat 

tradisional. Pembelajaran ini membuat siswa menjadi kurang menikmati pembelajaran. 

Idealnya, pembelajaran dikelas seharusnya bersifat student-centered. Pada kenyataannya, 

suasana kelas cenderung bersifat teacher-centered sehingga siswa menjadi pasif. Meskipun 

demikian guru lebih suka menerapkan model tersebut, sebab tidak memerlukan alat atau bahan 

praktek, cukup menjelaskan konsep-konsep yang ada pada buku ajar atau referensi lain. Oleh 

karena itu, perlu menerapkan suatu strategi belajar yang dapat membantu siswa untuk 

memahami materi ajar dan aplikasinya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Untuk itu 

diterapkan pembelajaran yang mampu meningkatkan efektifitas belajar siswa.  

Salah satu pembelajaran kooperatif yang bisa digunakan dalam pembelajaran adalah 

pembelajaran lewat permainan. Elbow (dalam Harkness, 2009:247) menjelaskan strategi untuk 

"belajar lewat permainan‖. Permainan dimulai dengan  aturan lima menit, diperkenankan ada 

kritik dan semua siswa harus percaya untuk mencoba. Johnson dan Johnson (2002) menyatakan 

bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar, salah satu dari tipe 

pembelajaran dengan permainan adalah Team Game Tournament (TGT). Teams Games 

Tournaments (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Keith Edwards ini 

merupakan metode pembelajaran pertama dari John Hopkins. Dalam TGT, para siswa 

dikelompokkan dalam tim belajar yang terdiri atas 4-5 orang yang heterogen. Syahrir 

(2011:157), pembelajaran kooperatif tipe TGT di kelas siswa dapat membuat siswa aktif, diskusi 

aktif, berani menyampaikan ide dan menerima ide dari orang lain, menemukan solusi yang 

kreatif untuk menghadapi masalah dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam belajar 

matematika. Khjuria dan Panwar (2014:896), guru yang merancang TGT juga memiliki sikap 

menikmati sehingga ikut dalam permainan siswa dan siswa lebih menikmati permainan itu. 

Lebih lanjut, Van Wyk (2011), TGT dengan melibatkan permainan dapat meningkatkan prestasi 

akademik daripada dengan metode ceramah. Slavin (2005:14), TGT memiliki dimensi 

kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan permainan. Langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe TGT  yaitu: (1) presentasi kelas,  (2) diskusi kelompok, (3) game, (4) turnamen,          

(5) penghargaan kelompok. Turnamen adalah aturan ketika dimeja game berlangsung. Aturan 

ini membuat kompetisi menjadi adil. Kombinasi antara model pembelajaran dan penggunaan 

ICT (teknologi komunikasi dan informasi) sangat erat kaitannya. Becta  (dalam Agyei, dkk, 

2010)  menegaskan bahwa guru dapat memaksimalkan dampak ICT dalam mengajar 

matematika sebagai alat bantu bekerja menuju tujuan pembelajaran. Salah satu alat yang 

digunakan adalah komputer. Kaffash, dkk (2010:65), penggunaan komputer sering berkontribusi 

terhadap penguasaan kompleks keterampilan kognitif.  McAlister (dalam Tay, dkk, 2012:744), 

komputer dapat digunakan sebagai alat dalam mendukung dan meningkatkan belajar siswa serta 

alat untuk mengajar. Salah satu perangkat lunak yang dipakai adalah slide powerpoint. 

Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe 

TGT berbantuan komputer dalam materi lingkaran dan mendeskripsikan minat dan hasil belajar 

siswa setelah diterapkan model TGT berbantuan komputer dalam materi lingkaran pada kelas 

VIIIA SMP Negeri 5 Membalong. 

METODE 

Penelitian ini  menggunakan pendekatan  kualitatif yaitu penelitian tindakan kelas karena 

penelitian tindakan ini dilaksanakan di dalam kelas untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. 

Tahapan PTK ada empat, yakni: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi (Arikunto, 

2010). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan  pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

komputer dalam materi lingkaran. Peneliti ini dilakukan di SMP Negeri 5 Membalong 

Kabupaten Belitung dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas VIIIA tahun ajaran 2014/2015 
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semester genap yang terdiri 32 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-lai dan 17 siswa perempuan.  

Perangkat dan instrumen yang digunakan selama penelitian meliputi (1) rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), (2) lembar kerja siswa (LKS), (3) slide powerpoint, (4) 

lembar tes akhir, (5) pedoman wawancara, (6) lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas 

respon siswa, (7) lembar angket minat belajar. Perangkat dan instrumen yang digunakan 

divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penelitian. 

Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun perangkat dan instrumen penelitian yang 

meliputi: (1) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), (2) lembar kerja siswa (LKS), (3) slide 

powerpoint, (4) lembar tes akhir, (5) pedoman wawancara, (6) lembar observasi aktivitas guru 

dan aktivitas respon siswa, (7) lembar angket minat belajar. Perangkat dan instrumen penelitian 

divalidasi oleh dua orang validator. Pada tahap tindakan, peneliti melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan RPP dan LKS yang digunakan. Pada tahap ini bersamaan dilakuakn dengan tahap 

observasi yang dilakukan oleh 2 orang guru matematika di SMP Negeri 5 Membalong. 

Observasi dilkuakn berdasarkan lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas respon siswa. 

Selain itu, peneliti meminta seorang guru untuk dokumentasi. Pada tahap refleksi, peneliti 

merefleksikan kelebihan dan kelemahan ditiap pertemuan pada satu siklus untuk kemudian 

didiskusikan bersama observer. Selanjutnya disesuaikan dengan kriteria penelitian. 

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu: (1) skor lembar observasi 

aktivitas guru dan aktivitas respon siswa berada pada kategori minimal baik, (2) ada 

peningkatan rata-rata persentase klasikal dari sebelum tindakan dan setelah tindakan serta 

persentase secara klasikal minimal 75% dari jumlah siswa telah mendapatkan nilai minimal 75, 

(3) jika persentase hasil angket minat belajar siswa telah mencapai kategori minimal baik 

(berminat). Apabila data hasil penelitian telah sesuai dengan kriteria keberhasilan pada siklus 1, 

maka penelitian ini akan dilanjutkan dengan pembuatan laporan. Apabila data hasil penelitian 

ini belum mencapai kriteria pada siklus 1, maka penelitian ini akan dilanjutkan kesiklus 

berikutnya. Pada dasarnya semua aktivitas kegiatan yang dilaksanakan sama seperti kegiatan 

pada siklus, tetapi pada  siklus berikutnya ini peneliti harus memperbaiki kelemahan-kelemahan 

yang ada pada siklus 1. Sehingga kegiatan pada siklus berikutnya dapat berjalan lancar dan ada 

peningkatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe team game tournament berbantuan komputer 

pada materi lingkaran dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa SMP Negeri 5 

Membalong. Penelitian terkait dari Johnson dan Johnson (2002), Yuniarti, PR (2013), Azal 

(2007) juga menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar, salah 

satu dari tipe pembelajaran itu adalah Team Game Tournament (TGT). Secara umum 

pembelajaran itu terbagi menjadi 5 tahap, yaitu:  

Tahap presentasi kelas 

Kegiatan ini dilakukan oleh guru di awal kegiatan pembelajaran, untuk mengkondisikan 

siswa pada pemusatan perhatian siswa. Guru juga menyampaikan rencana dan aturan 

pembelajaran lewat tayangan powerpoint. Aktivitas yang diharapkan muncul yaitu perhatian dan 

pertanyaan. Guru menyajikan materi lingkaran lewat tayangan powerpoint dan melakukan tanya 

jawab. Siswa secara individu meberikan jawaban atas pertanyaan guru. 

Tahap diskusi kelompok 

Siswa secara berkelompok mengerjakan tugas-tugas dalam LKS untuk menuntaskan 

materi lingkaran. Siswa akan mendiskusikan setiap hasil kerja sesuai dengan tujuan yang 

dirancang dalam RPP dan dijabarkan dalam LKS. Kelompok-kelompok yang dibentuk 

beranggotakan 4 orang yang heterogen. Ini dimaksudkan agar lebih optimal dalam berdiskusi. 

Hal ini menurut Slavin (2005) bahwa setiap kelompok dalam pembelajaran team game 

tournament terdiri dari 3 sampai 5 siswa yang anggotanya heterogen.  

Sebelum siswa melakukan diskusi kelompok, guru menayangkan slide powerpoint untuk 

memusatkan perhatian siswa dan ketertarikan siswa. Slide yang ditayangkan memuat materi 
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yang kemudian timbul jawaban dari pertanyaan tersebut sebelum mengerjakan LKS. Tayangan 

ini dimaksudkan untuk menarik perhatian dan membuat siswa menjadi tertarik dengan 

pelajaran. Rangsangan yang berupa gambar, warna dan bentuk dapat menarik perhatian 

(Slameto, 2010). Efek visual dapat memberikan efek positif pada orang yang melihat sehingga 

mengingat materi yang disampaikan (Katt, dkk, 2008). Penggunaan media sangat membantu 

dalam memahami materi. Slide powerpoint dapat digunakan untuk menjelaskan materi 

(Wiwatanapataphee, dkk, 2010:7). Sanjaya (2006) mengatakan bahwa media bukan hanya alat 

atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh 

pengetahuan. Slide powerpoint dapat meningkatkan keterlibatan siswa, merangsang tanggapan 

yang positif, dan meningkatkan retensi (Brock & Jogleker, 2011). Penggunaan yang tepat dari 

powerpoint dapat meningkatkan pembelajaran (Jones, 2003). Siswa harus memperhatikan agar 

tidak ada yang terlewatkan.  

Siswa akan berinteraksi dengan anggota pada kelompoknya. Keterampilan sosial 

memupuk keterampilan kerja sama siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud adalah berbagi 

tugas dengan anggota kelompoknya, saling bekerja sama, aktif bertanya, menjelaskan dan 

mengemukakan ide, menanggapi jawaban/pertanyaan dari teman, dan sebagainya. Trianto 

(2009:44) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang efektif 

untuk membantu siswa memahami materi dengan cara belajar dalam bentuk kelompok kecil 

yang anggotanya memiliki tingkat kemampuan yang berbeda serta saling membantu dalam 

belajar. Pembentukan kelompok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa akan terjadi tutorial 

atau dialog dalam kelompoknya sehingga setiap kelompok akan aktif dalam proses 

pembelajaran.  

Dari beberapa pertemuan, pertemuan pertama ada beberapa kelompok yang masih belum 

paham tentang bekerja dalam diskusi kelompok dan membuat siswa terasa bekerja sendiri-

sendiri. Rasa kerjasama belum dirasakan semua siswa. Siswa dengan anggota kelompoknya 

belum terlibat secara penuh dalam menyelesaikan LKS. Siswa yang berkemampuan tinggi 

cenderung mengerjakan LKS sendiri, sedangkan siswa yang berkemampuan rendah cenderung 

hanya memperhatikan pekerjaan temannya. Akibatnya, waktu yang tersedia tidak cukup untuk 

mendiskusikan materi pada LKS. Disamping itu ada beberapa siswa yang masih sibuk melihat 

kekanan kekiri mengawasi kelompok lain. Untuk itu perlu bimbingan guru untuk memberikan 

motivasi agar semua siswa memberikan kontribusi bagi setiap kelompoknya. Guru membimbing 

siswa dan kelompok yang kesulitan sehingga dapat memahami materi yang dipelajari. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa lebih bertanggung jawab menyelesaikan tugas masing-masing. Hal ini 

menurut Vigotsky (dalam Trianto, 2011) bahwa guru memberikan scaffolding atau bantuan 

kepada siswa selama tahap-tahap perkembangannya, mengurangi bantuan segera setelah siswa 

dapat melakukannya dan dapat bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing serta dapat 

menyelesaikan tugas itu. Guru mendorong dan memberikan pertanyaan penyelidik untuk  

memfokuskan kembali perhatian siswa dan memberi siswa kesempatan lebih lanjut untuk 

mengembangkan pemahaman mereka sendiri (Anghileri, 2006: 41). Siswa berdisksi kembali 

untuk menyelesaikan LKS. 

 

 
Gambar 1. Salah satu hasil diskusi kelompok layang-layang 

 

Pertemuan selanjutnya diskusi kelompok berjalan sesuai dengan yang diharapkan guru. 

Siswa telah memamahami arti pentingnya saling membantu siswa lain dalam kelompoknya. Hal 

ini tampak dari keterlaksanaan pembelajaran yang diamati.  
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Selain itu, pelaksanaan presentasi kelompok masih mengalami kendala. Pelaksanaan 

presentasi kelompok dipertemuan pertama masih belum berjalan baik. Siswa masih belum 

terbiasa menyampaikan hasil diskusi dihadapan kelompok lain. Siswa yang lain belum mampu 

untuk menyampaikan tanggapan dan komentar. Siswa masih takut salah dalam mengutarakan 

hasil diskusi kelompok untuk menanggapi kelompok pempresentasi. Pertemuan selanjutnya 

siswa sudah dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapatnyasehingga presentasi 

berjalan lancar. 

Tahap game  

Siswa berkumpul pada meja yang telah ditetapkan untuk berkompetisi dengan anggota 

dari kelompok lain. Pada pertemuan pertama, siswa masih tampak belum paham dalam 

melakukan game. Hal ini tampak ketika mereka hendak berkumpul ke meja turnamen. Guru 

menjelaskan secara rinci aturan dalam turnamen pada pertemuan berikutnya. Pertemuan 

selanjutnya, siswa telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ketika melakukan game, 

semua yang dimiliki siswa harus dikerahkan untuk menyumbangkan poin bagi kelompoknya. 

Hal ini sejalan dengan Bjoerner dan Hansen (2010:288), pandangan  dari guru dan murid untuk 

permainan  adalah campuran pemikiran, perasaan, mengamati, berperilaku, budaya. Kesemua 

ini harus dilakukan ketika melakukan game. Slavin (2005:14), TGT memiliki dimensi 

kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan permainan.  

Tahap turnamen 

Turnamen adalah aturan ketika game berlangsung. Soal-soal turnamen harus dibacakan 

oleh setiap anggota pada meja turnamen secara bergilir untuk kemudian dijawab oleh semua 

anggota pada meja tersebut termasuk pembaca. Namun aturan dalam membaca soal tersebut 

dibuat aturan dengan pembaca selanjutnya ialah pembaca yang berada di sebelah kiri pembaca 

sebelumnya. Permasalahan yang muncul terjadi pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama 

merupakan pertemuan untuk pertama kali bagi siswa. Belum semua siswa memahami aturan 

membaca soal. Ada beberapa siswa di meja 1 bertanya kepada guru tentang aturan pembaca dan 

menjawab. Hal ini juga dialami kelompok yang lain. Ada beberapa kelompok tidak melakukan 

turnamen secara serentak. Hal ini disebabkan siswa menunggu giliran untuk berkompetisi. Guru 

memberikan bimbingan kepada siswa yang belum mengerti. Untuk pertemuan selanjutnya siswa 

sudah dapat melakukan turnamen dan guru hanya mengawasi jalannya turnamen. Namun siswa 

merasa senang dengan adanya turnamen. Hal ini menurut Slavin (dalam Huda, 2013:117), 

dengan TGT siswa akan menikmati bagaimana suasana turnamen itu, dan karena mereka 

berkompetisi dengan kelompok-kelompok yang mempunyai kemampuan setara maka kompetisi 

ini dirasa lebih adil. 

Tahap penghargaan kelompok 

Tahap penghargaan kelompok dilakukan pada kegiatan inti. Penghargaan terhadap 

kelompok terbaik membuat siswa menjadi senang. Perasaan senang terlihat dari pertemuan 

kedua. Pertemuan pertama belum maksimal karena penghargaan kelompok tidak terlaksana 

dikarenakan waktu yang tidak mencukupi. Canda tawa siswa dalam satu kelas membuat guru 

menjadi senang. Hal ini juga terlihat pada pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan yang diberikan 

oleh siswa lain membuat kelompok terbaik kelihatan senang. Selain penghargaan, guru 

memotivasi siswa dalam belajar. Motivasi ini  membuat siswa menjadi terpacu untuk belajar 

lebih giat dan  memberikan yang terbaik bagi kelompoknya.  

Tiap tahapan dalam team game tournament memiliki kelemahan masing-masing. Namun 

semuanya telah dilakukan refleksi guna memperbaiki kelemahan tersebut. Tiap tahapan 

mengandung beberapa indikator minat dan menunjukkan peningkatan diakhir siklus. Selain itu 

hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa persentase keterlaksanaan pembelajaran pada siklus II yaitu 98% dan berada 

pada kategori sangat baik,  persentase secara klasikal yang mendapatkan skor minimal 75  

adalah 72% pada siklus I dan 84% pada siklus II, persentase skor hasil angket minat belajar 

siswa pada siklus II yaitu 80,18% dan berada pada kategori baik sekali (sangat berminat). 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Pembelajaran yang dilaksanakan setiap pertemuan secara terus menerus dilakukan 

refleksi guna meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Kesimpulkan yang didapat bahwa : 

(a) Pembelajaran kooperatif tipe team game tournament dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa pada materi lingkaran untuk siswa kelas VIIIA SMP Negeri 5 Membalong terdapat 

lima tahap. Pada tahap presentasi kelas, guru mengkondisikan siswa pada pemusatan perhatian. 

Guru menyampaikan materi pembelajaran lewat tayangan powerpoint. Guru menyajikan materi 

dengan menggunakan intonansi suara yang menarik dan tidak terlalu cepat. Melalui tahap ini 

guru mengharapkan adanya interaksi tanya jawab. Guru memberi pertanyaan rangsangan agar 

materi yang disajikan dapat dipahami sebelum kediskusi kelompok. Pada tahap diskusi 

kelompok, guru memberikan materi lewat tayangan slide powerpoint. Slide ini diharapkan agar 

tiap-tiap kelompok memahami sebelum dilakukan diskusi. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menyelesaikan lembar kerja siswa dengan berdiskusi dan antar anggota kelompok 

terlibat tanya jawab guna mencari penyelesaian yang paling tepat. Guru mengawasi jalannya 

diskusi kelompok dan memberikan bantuan jika ada kelompok yang kesulitan. Pada kegiatan 

presentasi hasil diskusi, guru sebagai fasilitator dan moderator pada agar diskusi berjalan 

dengan lancar. Pada tahap game, guru memberikan motivasi. Guru membagikan kartu turnamen 

dan lembar poin. Game ini merupakan cara yang adil dalam berkompetisi. Pada tahap 

turnamen, guru mengawasi jalannya turnamen. Perolehan poin pun dirasakan adil. Selanjutnya 

guru merekapitulasi poin tiap kelompok. Pada tahap penghargaan kelompok, guru 

menyampaikan kelompok terbaik. Guru memberikan hadiah kepada kelompok terbaik. Guru 

memberikan motivasi kepada semua kelompok untuk selalu giat belajar dan berperan aktif 

dalam diskusi maupun game dan turnamen. Disamping itu, guru merasa senang atas usaha yang 

telah dikerjakan kelompok (b) Peningkatan minat dan hasil belajar siswa pada materi lingkaran 

ditunjukkan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa persentase keterlaksanaan 

pembelajaran pada siklus II yaitu 98% dan berada pada kategori sangat baik,  persentase secara 

klasikal yang mendapatkan skor minimal 75  adalah 72% pada siklus I dan 84% pada siklus II, 

persentase skor hasil angket minat belajar siswa pada siklus II yaitu 80,18% dan berada pada 

kategori baik sekali (sangat berminat). 

Saran yang dapat disampaikan yaitu pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif dalam 

pembelajaran. Namun guru harus mengatur waktu dalam diskusi kelompok, game, dan 

turnamen karena membutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk meningkatkan minat belajar 

siswa, guru sebaiknya menayangkan slide powerpoint sehingga siswa lebih tertarik dan terlibat 

dalam tanya jawab. 
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Abstrak 

 
Metakognisi secara sederhana dapat diartikan sebagai  kesadaran seseorang 

untuk memikirkan kembali kognisinya. Proses metakognisi ini sangat 

mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Dalam 

konteks pemecahan masalah, aktivitas metakognitif diidentifikasi sebagai 

awareness, regulation dan evaluation. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses metakognisi siswa SMP dalam menyelesaikan soal PISA, 

dari berpikir secara individu ke berpikir dalam interaksi sosial.Proses metakognisi 

siswa selanjutnya dikaji dengan menggunakan peta kognitif, yang didahului dengan 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan soal siswa 

cenderung mengalami proses metakognisi jenis awareness saat memikirkan kembali 

apa yang diketahui sebelumnya, selain itu siswa juga mengalami proses metakognisi 

jenis regulation dalam menentukan strategi yang paling tepat. Siswa dengan 

kemampuan tinggi mengalami proses metakognisi yang lebih kompleks jika 

dibandingkan dengan siswa berkemampuan sedang maupun rendah. Saat berdiskusi, 

masing-masing siswa cenderung mengalami proses metakognisi jenis awareness dan 

evaluation. Siswa mengalami proses metakognisi jenis regulation saat kelompok 

subjek menentukan strategi yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

Siswa dengan kemampuan sedang dan rendah cenderung mengalami proses 

metakognisi jenis awareness dan evaluation saat diskusi. Proses berpikir merupakan 

suatu proses yang kontinu tetapi dalam metakognisi proses berpikir tersebut masih 

dikelompokkan. Sehingga disarankan bagi peneliti lain untuk mengembangkan 

penghalusan proses metakognisi. 

 

Kata kunci: proses metakognisi, PISA, peta kognitif. 

PENDAHULUAN 

Dalam kurikulum (2013), salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sekolah 

menengah pertama dalam memahami konsep matematika adalah kemampuan problem solving 

(pemecahan masalah). Pemberian pemecahan masalah bertujuan agar siswa dapat berpikir kritis 

dan mampu menggunakan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah 

juga ditekankan oleh NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) yang 

merekomendasikan pemecahan masalah sebagai fokus pembelajaran matematika.  

Salah satu ukuran kemampuan pemecahan masalah siswa adalah melalui soal PISA. PISA 

(Programe for International Student Assessment), sebuah program yang berada di bawah 

naungan OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) yang berperan 

dalam menilai anak usia 15 tahun fokus pada membaca, matematika, ilmu pengetahuan 

(science) dan pemecahan masalah (OECD: 2012). Hasil survei PISA pada tahun 2012, Indonesia 

menduduki peringkat ke 64 dari 65 negara. Ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam  

pemecahan masalah siswa Indonesia masih sangat rendah. Karena itu perlu adanya upaya untuk 

memperbaiki kemampuan pemecahan masalah siswa, baik dari segi pembelajaran maupun 

penggunaan berbagai strategi yang dapat mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah. 

Problem solving (pemecahan masalah) merupakan inti dari pembelajaran matematika 

(Subanji, 2013). Menurut Subanji (2013), semakin baik kemampuan problem solving siswa, 

maka semakin besar pula peluangnya untuk mampu menghadapi tantangan kehidupan yang 
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selalu berubah. Dalam rangka melihat sejauh mana kemampuan berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah, guru dapat menggunakan masalah non rutin. Hal ini dikarenakan 

masalah non rutin (non routine problems) cenderung mendorong siswa untuk berpikir logis, 

memperluas pemahaman siswa terhadap konsep, menggambarkan daya nalar matematika, 

mengembangkan kemampuan siswa untuk bepikir dengan cara yang lebih abstrak, dan 

memungkinkan untuk menggunakan keterampilan matematika dalam situasi yang tidak biasa 

(Daane, 2004). Dalam rangka mengajarkan keterampilan pemecahan masalah matematika 

secara efektif, salah satunya diperlukan untuk menghubungkan soal pemecahan masalah ke 

proses kognisi yang terlibat (Venmann, 2006). Adanya proses kognisi dalam diri siswa, 

menandakan bahwa siswa tersebut melakukan proses berpikir. Dalam menyelesaikan suatu 

masalah, seorang siswa melibatkan proses kognisinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemecahan masalah ini erat kaitannya dengan proses berpikir.  

Proses berpikir siswa merupakan aktivitas kognisi yang terjadi dalam otak atau pikiran 

siswa (Aldous, 2007). Salah satu cabang matematika yang menggunakan aktivitas kognitif dan 

memberikan kontribusi dalam kemampuan kognitif siswa untuk memahami konsep-konsep 

matematika adalah aljabar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang tidak mahir 

pengetahuan aljabarnya sebagai pembelajar, tidak memiliki kemampuan kognitif untuk 

memahami konsep-konsep (Patton, 2012). NCTM menetapkan standar untuk siswa SMP pada 

materi aljabar, yakni semua siswa harus memiliki kemampuan merepresentasikan, menganalisis, 

dan menggeneralisasikan berbagai pola dengan tabel, grafik, kata-kata, dan bila memungkinkan 

aturan simbolis (Patton, 2012).  

Orton berpendapat, bahwa aljabar merupakan salah satu bidang kajian yang dianggap 

sulit oleh siswa (Rosyadi, 2010). Kesulitan yang dialami siswa ditandai dengan kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa yang mencakup kesalahan konseptual yaitu kesalahan dalam memahami 

konsep yang melandasi suatu prosedur pemecahan masalah dan kesalahan prosedural yaitu 

kesalahan dalam menggunakan prosedur, algoritma maupun penghitungan (Pancarita, 2002). 

Oleh karena itu, pembelajaran aljabar harus difokuskan pada cara siswa berpikir ketika 

memecahkan masalah matematika. Hal ini dikarenakan proses berpikir siswa memiliki peranan 

penting dalam memecahkan masalah matematika (In‘am, Ghani dan Sa‘ad, 2012). Selanjutnya 

In‘am, Ghani dan Sa‘ad menjelaskan bahwa salah satu proses berpikir yang terlibat dalam 

pemecahan masalah adalah proses metakognisi.  

Metakognisisecara sederhana didefinisikan sebagai ―thinking about thinking‖ 

(Livingston:1997). Flavell mendefinisikan metakognisi sebagai kemampuan untuk memahami 

dan memantau berpikir diri sendiri dan asumsi serta implikasi kegiatan seseorang (Lee dan 

Baylor, 2006). Beberapa literatur tentang metakognisi dan pemecahan masalah matematika 

menunjukkan hubungan yang positif antara aktivitas metakognitif dan kegiatan pemecahan 

masalah. Hasil penelitian Garofalo dan Lester (1985) menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah yang baik diasosiasikan dengan tingkat metakognisi yang tinggi, dan orang 

yang melakukan pemecahan masalah yang baik melakukan kegiatan metakognisi melalui 

beraneka macam proses pemecahan masalah (Magiera & Zawojewski, 2011). Selain itu, 

beberapa peneliti (Yong & King, 2006; Panoura, 2005; Gama 2004) mengemukakan bahwa 

keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan masalah turut dipengaruhi oleh aktivitas 

metakognisinya. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan kemampuan metakognisi yang 

baik, dapat memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik pula. Karena hubungan yang 

saling mempengaruhi, maka diperlukan perhatian yang berfokus pada proses metakognisi siswa 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Menurut Magiera dan Zawojewski penelitian tentang metakognisi dalam konteks 

pemecahan masalah matematika terutamamempelajariperilakudapat diidentifikasi 

sebagaikesadaran (awareness) metakognisi, pengaturan (regulation), dan evaluasi (evaluation). 

Siswa dikatakan mengalami proses metakognisi jenis awareness, jika siswa telah memiliki 

kesadaran untuk memikirkan apa yang diketahuinya terkait dengan tugas, memikirkan apa yang 

harus dilakukan dan apa yang telah dilakukan dalam memecahkan masalah, serta menyadari 

posisinya dalam proses pemecahan masalah. Jika siswa telah mampu memberikan penilaian 
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terhadap keterbatasan proses berpikirnya, keterbatasan strategi yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, dan menentukan kualitas hasil pemecahan masalah maka siswa dapat 

dikatakan mengalami proses metakognisi jenis evaluation. Sedangkan siswa dikatakan 

mengalami proses metakognisi jenis regulation, adalah ketika siswa telah mampu 

merencanakan penyelesaian, menentukan tujuan, memperioritaskan tindakan, menentukan 

strategi penyelesaian masalah, atau mampu memilih cara baru dalam menyelesaikan masalah 

(Mageira dan Zawojewski, 2011). 

Kegiatan pemecahan masalah dapat dilakukan oleh siswa secara individu dan juga dengan 

berdiskusi bersama temannya (interaksi sosial). Saat menyelesaikan masalah secara individu, 

seorang siswa menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya dan memikirkan langkah kerja 

yang akan digunakannya secara mandiri. Sedangkan ketika siswa menyelesaikan masalah 

dengan berdiskusi, siswa dapat bertukar pendapat dengan anggota kelompok sehingga segala 

keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan dari anggota kelompok saat diskusi, seperti 

langkah kerja yang akan digunakan. Begitupun dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya 

belajar melalui interaksi antara guru dan siswa, tetapi juga interaksi antara siswa lain dan 

lingkungan sekitar. Pernyataan ini didukung oleh teori perkembangan sosial dari Vygotsky, 

siswa dapat meningkatkan keterampilan kognitif mereka melalui interaksi kolaboratif dengan 

rekan yang lebih kompeten (Kuo, 2012).  

Menurut Mageira dan Zawojewski (2011), dalam interaksi sosial terjadi proses asimilasi 

dan internalisasi dari aktivitas metakognitif dalam interaksi sosial menjadi aktivitas 

metakognitif individu. Hal ini mengisyaratkan bahwa aktivitas pemecahan masalah akan lebih 

efektif apabila melalui interaksi sosial. Mageira dan Zawojewski (2011) selanjutnya 

mengasumsikan bahwa dapat terjadi perkembangan metakognisi yang terjadi secara alami 

dalam aktivitas pemecahan masalah melalui interaksi sosial. Alviani (2013) telah melakukan 

penelitian tentang Proses Metakognitif Siswa Sekolah Menengah Pertama Dalam Memecahkan 

Masalah Aljabar dengan Menggunakan Mapping Mathematics. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa proses metakognisi masing-masing subjek penelitian berbeda-beda karena kemampuan 

matematika mereka juga tidak sama dan hasil dari proses metakognisi siswa juga berbeda 

karena pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu berbeda meskipun masing-masing 

individu mengalami proses yang hampir sama. Selanjutnya Alviani menyarankan bagi peneliti 

lain untuk mengembangkan soal yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

perkembangan proses metakognisi mulai dari berpikir secara individu ke berpikir dalam 

interaksi sosial dalam menyelesaikan soal PISA. 

Untuk mengetahui proses berfikir siswa dapat dianalisis menggunakan metode 

wawancara. Data yang diperoleh dari wawancara, akan di kaji berdasarkan peta kognitif 

(cognitive map). Menurut Langfield-Smith(dalam Spicer, 1998),peta kognitif adalah suatu 

deskripsi grafis cara yang unik di mana individu melihat domain tertentu.Hal yang senada juga 

diungkapkan Jonassen(dalam Rumate, 2005), bahwa peta kognitif sebagai teknik untuk 

menggambarkan susunan dan hubungan antar ide atau konsep dalam pikiran seorang individu. 

Eden (2004) berpendapat bahwa umpan balik yang diberikan pada peta kognitif memberikan 

peranan yang penting dalam pemecahan masalah. Melalui peta kognitif, peneliti dapat melihat 

proses metakognisi yang terjadi pada siswa dalam menyelesaikan soal PISA. 

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam secara alami mengenai 

proses metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal PISA. Oleh karena itu sangat cocok 

menggunakan pendekatan kualitatif. Di samping itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan 

proses metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal PISAyang akan dikaji menggunakan peta 

kognitif.  Proses metakognisi yang dimunculkan siswa saat mengerjakan soal PISAsecara 

individu dan mendiskusikan soal tersebut dalam satu kelompok kecil akan dieksplor dan 

dianalisis. Hasil analisis tersebut nantinya akan dideskripsikan dalam konteks sosial dan 
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individual. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif, yaitu 

mendeskripsikan hasil eksplorasi proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal PISA. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII sebanyak 3 orang 

siswa.Pemilihan subjek dilakukan dengan melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran 

matematika dengan mempertimbangkan kemampuan komunikasi siswa. Selanjutnya, peneliti 

memberikan soal kepada seluruh siswa kelas VIII D untuk memastikan rekomendasi guru 

tentang kemampuan siswa dalam matematika serta kemampuan wawancara siswa. Teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Dari hasil 

wawancara, peneliti selanjutnya mengkaji proses metakognisi subjek penelitian dengan 

menggunakan peta kognitif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Metakognisi Subjek Saat Mengerjakan Soal Secara Individu 

Awalnya, peneliti memberikan kesempatan kepada subjek penelitian untuk mengerjakan 

soal secara individu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses metakognisi siswa secara 

individu ketika menyelesaikan soal PISA. Secara keseluruhan subjek penelitian cenderung 

mengalami proses metakognisi jenisawareness. Hal ini terjadi saat siswa memikirkan kembali 

apa yang diketahui sebelumnya terkait dengan soal. Berikut cuplikan wawancara salah satu 

subjek,yakni S1 yang menandakanmengalami proses metakognisijenisawareness. 

S1 : Awalnya saya baca soal dan mengamati polanya yang di gambar, saya 

berpikir untuk memahami soalnya dulu sebelum mengerjakannya. 

(awareness) 

Peneliti : Kemudian apa yang kamu pahami tentang soal ini? 

S1 : Di soal ini menceritakan tentang petani apel yang menanami pohon 

cemara di sekeliling kebunnya, untuk melindungi pohon apelnya seperti 

pola yang di gambar itu. (awareness) 

Selanjutnya, siswa juga cenderung mengalami proses metakognisi jenis regulation. Ini 

terjadi saat siswa memikirkan kembali strategi dan langkah kerja yang telah digunakannyasaat 

mengerjakan soal. Seperti yang dialamioleh S1 saatmengerjakansoal yang 

berkaitandenganmenentukanrumusuntukmenghitungbanyaknyapohonapeldanbanyakpohoncema

ra.Berikutcuplikanwawancara yang menunjukkanbahwa S1 mengalami proses 

metakognisijenisregulation. 

S1 : Saya berpikir untuk melihat pola dari n1 sampai n4 terlebih dahulu, kemudian saya 

memikirkan untuk menghitung banyak pohon cemara dan pohon apel. Di pola n1 

pohon cemaranya 8 pohon apelnya satu, di n2 pohon cemaranya 16 pohon apelnya 4, di 

n3 pohon cemaranya 24 pohon apelnya 9, terus yang terakhir n4 pohon cemaranya 32 

pohon apelnya 16. Ternyata setiap n nya bertambah 1 cemaranya itu bertambah 8. 

Sehingga dari n1 sampai n4 ini saya peroleh pola pohon cemaranya itu kelipatan 8 dan 

pohon apelnya itu ketemu     atau n kuadrat (regulation).Saya memikirkan untuk 

mensubstitusi     ke rumus yang saya peroleh untuk memeriksa apakah rumus yang 

saya peroleh sudah benar apa belum. Saya memperoleh banyak pohon apel dan pohon 

cemara sama dengan yang di pola 1. Berarti rumus saya ini bisa digunakan untuk 

menghitung banyak pohon apel dan pohon cemara. (evaluation) 

Proses metakognisijenisevaluation dialamioleh S1. Proses initerjadisaat S1 memikirkan 

kembali rumus yang diperoleh untuk melakukan penilaian terhadap hasil yang diperoleh. Seperti 

yang terdapatpadacuplikanwawancara di atas.Berikut ditampilkan jawaban yang diperoleh S1 

saat menyelesaikan soal 1.a 

 

 

 

         Gambar 1 Jawaban S1 Saat Mengerjakan Soal 1.a 
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Berikut ditampilkan peta kognitif salah satu subjek penelitian, yakni S1 saat mengerjakan 

soal 1 secara individu yang dapat dilihat pada Gambar 2. 

𝒂  𝒄  𝟔𝟒 

Diperoleh 

Setiap n bertambah 1, pohon 

cemara bertambah 8. 

Banyak pohon apel merupakan 

bilangan kuadrat 

 

Menyadari 

Banyak Pohon Cemara = 

8n Banyak Pohon Apel  = 
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Gambar 2 Peta Kognitif S1 Saat Mengerjakan Soal 1 
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            Ketika mengerjakan secara individu, subjekpenelitian hampir tidak pernah mengalami 

proses metakognisi jenis evaluation. Seperti S2, saat mengerjakan kedua soal PISA secara 

individu, S2 samasekalitidak mengalami proses metakognisi jenis evaluation. Berbeda dengan 

S1 dam S3, keduanya mengalami proses tersebut walaupun hanya satu kali yakni ketika 

mengerjakan soal 1. Proses metakognisi jenis evaluation ini terjadi saat siswa memikirkan untuk 

memeriksa kembali hasil yang diperolehnya. 

Perkembangan Proses Metakognisi Siswa dari Berpikir Secara Individu ke Berpikir 

dalam Interaksi Sosial 

Setelah siswa mengerjakan soal secara individu, siswa diberikan kesempatan untuk 

mendiskusikan soal tersebut dalam interaksi sosial (dalam kelompok). Ketika berdiskusi dalam 

kelompok, subjek penelitian cenderung mengalami proses metakognisi jenis awareness. Karena 

ketika salah seorang anggota kelompok mengungkapkan pendapatnya, secara otomatis anggota 

lain memikirkan pendapat tersebut serta mempertimbangkannya. 

Pada awalnya, saat mengerjakan soal  secara individu, siswa sebagai kelompok subjek 

penelitian cenderung mengalami proses metakognisi jenis  awareness dan regulation. Hal ini 

dikarenakan kelompok subjek memikirkan untuk memahami soal terlebih dahulu dan juga 

memikirkan kembali apa yang diketahui sebelumnya dari soal. Setelah memahami soal, subjek 

selanjutnya menentukan strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Subjek penelitian hampir tidak pernah mengalami proses metakognisi jenis evaluation. Seperti 

S2 saat mengerjakan soal 1 dan 2 secara individu, S2 sama sekali tidak mengalami proses 

metakognisi jenis evaluation. Berbeda dengan S1 dan S2 yang mengalami proses metakognisi 

jenis evaluation saat melakukan penilaian terhadap hasil yang diperolehnya. Namun kedua 

subjek hanya mengalaminya satu kali saat mengerjakan soal 1.a secara individu. 

Berdasarkan peta kognitif saat mengerjakan soal  secara individu, keseluruhan subjek 

penelitian melibatkan proses metakognisi jenisawareness dalam memahami soal. Dikatakan 

mengalami proses metakognisi jenis awareness karena ia menyadari untuk memahami soal 

terlebih dahulu dan juga memikirkan kembali apa yang diketahui sebelumnya dari soal. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Mageira dan Zawojewski (2011) bahwa salah satu indikator dari 

aktivitas metakognitif jenis awareness adalah kesadaran untuk memikirkan apa yang diketahui 

siswa. Hal yang senada juga dipaparkan oleh Wilson dan Clarke (2004) bahwa ketika siswa 

memikirkan tentang apa yang harus dilakukan dan berpikir tentang apa yang diketahuinya, 

maka siswa tersebut mengalami metakognisi jenis awareness. Setelah memahami soal, subjek 

penelitian langsung menentukan strategi dan langkah kerja yang akan digunakan untuk 

mengerjakan soal. Dalam proses ini terjadi proses metakognisi jenis regulation. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Mageira dan Zawojewski (2011) bahwa salah satu indikator dari aktivitas 

metakognitif jenis regulation adalah saat siswa menyadari untuk memikirkan strategi yang 

paling tepat dan langkah kerja dalam memecahkan masalah. Wilson dan Clarke (2004) juga 

berpendapat bahwa siswa dikatakan mengalami metakognisi jenis regulation adalah ketika 

siswa memikirkan untuk membuat rencana dalam menyelesaikan masalah. 

Pada saat mendiskusikan kembali soal dalam kelompok, seringkali terdapat perbedaan 

pendapat antara anggota kelompok. Saat salah seorang anggota kelompok mengungkapkan 

idenya ketikamenyelesaikan masalah, anggota kelompok lain secara otomatis memikirkan ide 

yang disampaikan temannya tersebut. Pada saat inilah terjadi proses metakognisi pada masing – 

masing subjek penelitian. Hal ini membuktikan asumsi Mageira dan Zawojewski (2011) bahwa 

dapat terjadi perkembangan metakognisi yang terjadi secara alami dalam aktivitas pemecahan 

masalah melalui interaksi sosial. Sebagai contoh, saat S3 menyampaikan pendapatnya 

berhubungan dengan rumus yang diperolehnya sebagai berikut. 

S3 : Aku mengerjakannya itu seperti ini. Kemarin saat mengerjakan soal ini itu awalnya 

aku pertamanya itu menghitung banyak pohon apel dan pohon cemara di pola 1 

hingga pola 4. Aku memperoleh perbandingan pohon apel dan pohon cemaranya 1 : 8. 

Jadi rumus yang aku peroleh itu seperti ini (sambil menuliskan rumus). (awareness) 
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Pada saat S3 menyampaikan idenya, ide S3 dipikirkan oleh S1 dan S2 sehingga terjadi proses 

metakognisi jenis awareness pada S1 dan S2. Selanjutnya ide tersebut dievaluasi dalam pikiran 

S1 dan S2, dalam proses ini terjadi proses metakognisi jenis evaluation. 

Sepertipadacuplikanwawancara berikut. 

Peneliti : Awal diskusi S3 mengungkapkan idenya, pada saat itu apa yang S1 dan S2 

pikirkan? 

S2 : Saat S3 menjelaskan jawabnnya, saya memikirkan ide S3 dan saya bandingkan 

dengan pekerjaan saya kemarin Bu (awareness). Menurut saya rumus yang 

diperoleh S3 itu masih belum tepat. (evaluation) 

Peneliti : Bagaimana dengan S1, apa yang S1 pikirkan saat S3 menjelaskan jawabannya? 

S1 : Saya mendengar penjelasan S3 dan memikirkan idenya. Kemudian, saya 

mencoba mengingat – ingat jawaban saya kemarin dan membandingkan dengan 

ide S3 (awareness). Menurut saya tidak semua pola memiliki perbandingan 

banyak pohon apel dan pohon cemara 1:8. Hanya pola 1 yang memiliki 

perbandingan seperti itu.(evaluation) 

 

Sebagai hasil dari proses metakognisi  jenis evaluation ini, S2 merasa jawaban yang diperoleh 

S3 belum tepat. S2 merasa rumus yang diperoleh itu harus mengandung variabel ―n‖.  

S2 : Kenapa rumus kamu tidak ada n nya? 

S3 : Iya, tidak ada. Harus ada n nya ya?  

 

Berbeda dengan S1 yang berasumsi bahwa rumus yang diperoleh tidak harus menggunakan 

variabel ―n‖. 

S1 : Tidak harusada n.Karena sepemahaman aku waktu mengerjakan soal ini 

kemarin, n itu luas perseginya. Jadi tidak ada hubungannya dengan rumus 

yang kita peroleh.  

 

Pendapat S1 bertentangan dengan apa yang diketahui oleh S2, seperti berikut ini. 

S2 : Kalau menurut aku, rumusnya itu harus ada n nya. Karena n itu menunjukkan 

banyak barisan pohon apel. Coba kamu perhatikan pola 1 sampai pola ke 

empat. Ada berapa baris pohon apel di masing – masing pola. Kalau jawaban 

aku kemarin itu seperti ini, aku memikirkan untuk menggunakan tabel. Kan 

awalnya aku menghitung banyak pohon apel, pohon cemara dan barisan pohon 

apel. Nah terus aku masukkan ke dalam tabel agar lebih mudah. Kemudian 

ketemu rumusnya sama kayak kamu S1. (awareness) 

 

Kemudian ide S2 tersebut dipikirkan kembali oleh S1. Dalam hal ini S1 mengalami proses 

metakognisi jenis awareness yang selanjutnya dievaluasi oleh S1 yang mengakibatkan S1 juga 

mengalami proses metakognisi jenis evaluation.Hasil dari proses metakognisi jenis 

evaluationyang dialami S1, mengakibatkan S1 menyetujui pendapat kedua temannya yang 

mengatakan bahwa “n‖ pada soal menunjukkan banyaknya barisan pohon 

cemara.Berikutcuplikanwawancarapenelitidengan S1. 

 

Gambar 3 Jawaban S3  Saat Menjelaskan  dalam Kelompok 
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Peneliti : Ok, pada saat mendiskusikan tentang n, terlihat S2 dan S3 sepakatbahwa 

n itu banyak barisan pohon apel. Apa S1 sepakat dengan pendapat 

tersebut? 

S1 : Hehehe, iya Bu sepakat. Saya kemarin ternyata salah. Saat S2 dan S3 

mengakatan kalau n itu banyak barisan pohon apel, saya coba melihat 

jawaban S2 yang menggunakan tabel. Pada tabel terlihat jelas hubungan 

antara barisan pohon apel, pohon apel dan pohon cemara. Saya coba 

menghubungkannya, ternyata benar n itu banyak barisan pohon apel 

bukan luas persegi seperti yang saya katakan kemarin Bu. (evaluation) 

 

Proses metakognisi jenis regulationpadamasing-masingsubjekpenelitianketikasubjek 

penelitianberdiskusiuntukmenentukan strategi dalam menyelesaikan masalah. Masing-masing 

subjekjuga mengalami proses metakognisi jenis evaluation, karena masing-masing subjek 

penelitianmelakukan evaluasi terhadap ide/jawaban yang disampaikan temannya. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa dalam diskusi, proses metakognisijenis evaluation ini sering dialami masing-

masing subjek penelitian. Berbeda dengan ketika mengerjakan secara individu. 

Ketika salah satu subjek memaparkan idenya, secara otomatis subjek lain dalam 

kelompok tersebut akan memikirkan dan mencoba memahami serta melakukan evaluasi 

terhadap ide tersebut. Ini menunjukkan salah satu karakteristik aktivitas metakognitif yang 

melibatkan interaksi sosial, yakni menginterpretasikan pandangan yang berbeda(Magiera dan 

Zawojewski, 2011). Karakteristik aktivitas metakognitif lainnya yang melibatkan interaksi 

sosial adalah situasi di mana siswa berusaha mencari penjelasan (Magiera dan Zawojewski, 

2011). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses diskusi dapat membantu antara siswa dalam 

melengkapi kekurangan pengetahuannya. Sehingga kelompok subjek dapat menyelesaikan 

masalah dengan tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Adeyemi (2008), bahwa dalam proses 

diskusi siswa saling berdiskusi, berdebat satu sama lain, saling menilai pengetahuan yang 

dimiliki oleh teman satu kelompok, dan saling mengisi kekosongan/kekurangan pengetahuan 

satu sama lain. 

Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan proses metakognisi pada S1, S2, dan S3. Hal ini 

dapat tejadi karena kemampuan matematika dari ketiga subjek berbeda-beda. Proses 

metakognisi berperan untuk membantu siswa dalam menilai pengetahuan yang dimilikinya 

dalam rangka menyelesaikan masalah. Seperti yang dikatakan Özsoy, G.& Ataman, A. (2009) 

bahwa pendekatan terhadap masalah berkaitan dengan seberapa akurat seseorang menilai 

pengetahuan yang dimilikinya. Meskipun masing-masing individu mengalami proses 

metakognisi yang hampir sama, namun hasil dari proses metakognisi siswa yang berkemampuan 

tinggi (S1), sedang (S2) dan rendah (S3) berbeda. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan yang 

dimiliki oleh masing masing individu berbeda-beda. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Proses metakognisi yang terjadi dapat diidentifikasi ketika siswa mengerjakan secara 

individu dan saat siswa berdiskusi dalam interaksi sosial. Proses metakognisi individu yang 

terjadi diantaranya, jenis awareness, regulation dan evaluation. Siswa dengan kemampuan 

tinggi, mengalami proses metakognisi yang lebih kompleks saat menyelesaikan soal PISA 

secara individu jika dibandingkan dengan siswa berkemampuan sedang maupun rendah. Proses 

metakognisi siswa berkemampuan sedang dan rendah saat meyelesaikan soal PISA secara 

individu hampir sama. 

Proses metakognisi yang terjadi ketika siswa berdiskusi dalam interaksi sosial adalah 

proses metkognisi jenis awareness, regulation dan evaluation. Siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dalam matematika, ketika berdiskusi di dalam kelompok cenderung 
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mengalami proses metakognisi jenis awareness. Sedangkan siswa yang berkemampuan sedang 

dan rendah cenderung mengalami proses metakognisi jenis awareness dan evaluation. 

Disarankan bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian ini untuk memilih siswa 

dengan tingkatan yang berbeda, misalnya SMA. Hal ini dikarenakan taraf berpikir siswa SMP 

dan SMA berbeda. Selain itu, proses berpikir merupakan suatu proses yang kontinu tetapi dalam 

metakognisi proses berpikir tersebut masih dikelompokkan ke dalam tiga aktivitas yaitu 

awareness, evaluation dan regulation (dipaksa diskrit). Oleh karena itu, dirasa perlu untuk 

mengembangkan penghalusan proses metakognisi. Hal yang perlu diperhatikan peneliti saat 

proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara  ada baiknya peneliti 

merancang pertanyaan yang dapat mengeksplorasi proses metakognisi siswa. 
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Abstrak 

 
Pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 menuntut guru untuk 

melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu caranya adalah dengan 

mengembangkan perangkat pembelajaran dengan model penemuan terbimbing. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berupa 

RPP dan LKS dengan model penemuan terbimbing pada materi bangun ruang sisi 

datar untuk siswa SMP kelas VIII yang valid, praktis, dan efektif. Model 

pengembangan perangkat pembelajaran mengacu pada model pengembangan Plomp 

yang terdiri atas: (1) tahap investigasi awal, (2) tahap desain, (3) tahap realisasi, dan 

(4) tahap tes, evaluasi, dan revisi. Berdasarkan analisis data pengembangan 

diperoleh hasil bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan 

valid, praktis, dan efektif.  

 
Kata Kunci : perangkat pembelajaran, model penemuan terbimbing, bangun ruang        

sisi datar 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Pendidikan sebagai 

sarana strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu 

kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Salah satu unsur pendukung 

pendidikan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah 

kurikulum. Saat ini salah satu kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah  kurikulum 2013.  

Pada pembelajaran dengan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran di kelas karena pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru namun 

pembelajaran lebih berpusat kepada siswa. Trianto (2007:26) menyatakan bahwa guru tidak 

sepenuhnya mengajarkan suatu bahan ajar kepada siswa, tetapi guru dapat membangun keadaan 

siswa yang mampu belajar dan terlibat aktif dalam belajar. Namun, kebanyakan kegiatan 

pembelajaran matematika saat ini masih didominasi oleh guru. Siswono (2006:1) menyebutkan 

bahwa kegiatan yang banyak dilakukan siswa dalam pembelajaran matematika adalah 

mendengarkan penjelasan guru kemudian meniru atau mencontoh dengan persis cara yang 

diberikan guru tanpa inisiatif. Oleh karena itu, guru sebagai perencana dan pengelola 

pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan suatu model pembelajaran yang sesuai dan 

dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu model pembelajaran 

yang dimaksud adalah model penemuan terbimbing.  

Model penemuan terbimbing merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa lebih mampu mengembangkan daya kreatifitas dan keinginan-keinginan 

bergerak yang lebih luas dan bebas, sehingga peranan guru dibatasi seminimal mungkin 

sedangkan peranan siswa diberi kebebasan semaksimal mungkin. Guru bertindak sebagai 

mailto:zahrotul.aminah@yahoo.com
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fasilitator yang membantu siswa agar dapat menggunakan ide, konsep, dan keterampilan yang 

sudah mereka pelajari sebelumnya untuk menemukan pengetahuan baru (Jacobsen, 2009:210). 

Melalui model penemuan terbimbing, diharapkan siswa secara aktif terlibat dalam menemukan 

sendiri suatu prinsip dasar, sehingga ia akan memahami konsep lebih baik, ingat lebih lama dan 

akan mampu menggunakan konsep tersebut ke dalam konteks yang lain  (Hudojo, 2005:72-73).  

Ada empat tahapan pembelajaran dengan model penemuan terbimbing menurut Jacobsen, 

Eggen dan Kauchak (2009:210) yaitu: 1) tahap pengenalan dan review; 2) tahap terbuka; 3) 

tahap konvergen, dan 4) tahap penutup. 

Namun, keberhasilan dan keefektifan suatu proses pembelajaran tidak semata-mata 

ditentukan oleh model pembelajaran yang digunakan. Guru hendaknya perlu menyusun 

perangkat pembelajaran sehingga proses pembelajaran nantinya dapat berlangsung dengan baik. 

Dari hasil observasi perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS yang digunakan oleh salah 

satu guru matematika kelas VIII SMP Negeri di Kota Malang dalam pembelajaran bangun 

ruang sisi datar, ditemukan bahwa kegiatan pembelajaran yang dirancang kurang melibatkan 

siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Selain itu, LKS yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran langsung menyediakan rumus akhir tanpa kegiatan 

yang melibatkan siswa dalam proses menemukan rumus tersebut. 

Di sisi lain, salah satu materi pelajaran matematika yang dianggap sulit oleh siswa adalah 

materi bangun ruang sisi datar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru 

matematika kelas VIII SMP Negeri di Kota Malang, kesulitan siswa disebabkan karena siswa 

cenderung untuk menghafal rumus yang tersedia dalam buku atau LKS tanpa memaknai apa 

yang dipelajarinya. Sehingga ketika siswa diberikan soal-soal aplikasi yang sedikit berbeda dari 

contoh soal yang ada di buku atau LKS, siswa akan merasa kesulitan. Untuk itu, diperlukan 

suatu inovasi dalam pengembangan perangkat pembelajaran materi bangun ruang sisi datar. 

Berdasarkan uraian di atas, salah satu inovasi yang dapat digunakan dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran materi bangun ruang sisi datar adalah dengan model 

penemuan terbimbing. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan perangkat pembelajaran 

berupa RPP dan LKS dengan model penemuan terbimbing pada materi bangun ruang sisi datar.  

METODE 

Pengembangan perangkat pembelajaran dengan model penemuan terbimbing ini 

dilakukan berdasarkan model pengembangan Plomp. Adapun langkah-langkah pengembangan 

dalam model Plomp meliputi 1) tahap investigasi awal, 2) tahap desain, 3) tahap realisasi, 4) 

tahap tes, evaluasi dan revisi, dan 5) tahap implementasi (Hobri, 2010:17-18). Namun, kegiatan 

pengembangan ini hanya dilakukan sampai pada tahap tes, evaluasi, dan revisi. 

Pada penelitian ini, dilakukan 3 uji untuk mengetahui kualitas produk yang 

dikembangkan, yaitu uji kevalidan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. Uji kevalidan dilakukan 

untuk melihat apakah produk yang telah dikembangkan sesuai dengan teori pengembangan 

perangkat pembelajaran dan empat tahapan model penemuan terbimbing. Uji kepraktisan 

dilakukan untuk mengetahui keterterapan perangkat pembelajaran yang dihasilkan dalam proses 

pembelajaran, apakah mudah dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan 

uji keefektifan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan dapat 

membantu siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan. 

Uji kevalidan menggunakan lembar validasi RPP dan LKS yang diisi oleh validator yaitu 

1 orang dosen matematika dan 2 orang guru matematika SMP yang telah berpengalaman di 

bidangnya. Uji kepraktisan dilakukan menggunakan lembar uji kepraktisan RPP yang diisi oleh 

1 orang guru sebagai praktisi dan 2 orang observer, serta angket respon siswa terhadap LKS 

yang diisi oleh 30 orang siswa kelas VIII yang belum menempuh materi bangun ruang sisi datar 

sebagai subjek uji coba. Uji keefektifan dilakukan dengan melihat hasil belajar siswa pada 

materi bangun ruang sisi datar. 

Teknik analisis data hasil uji kevalidan dan kepraktisan yang dilakukan sesuai teknik 

analisis dalam Hobri (2010:52-53), yaitu: 1) melakukan rekapitulasi data penilaian produk ke 



82 

 

dalam tabel yang meliputi aspek, indikator, dan nilai untuk masing-masing validator, 2) 

menentukan rata-rata nilai hasil penilaian dari semua validator untuk setiap indikator, dan 3) 

menentukan skor validasi atau skor kepraktisan, yaitu nilai rerata total dari rerata nilai untuk 

semua indikator. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria kevalidan 

atau kepraktisan perangkat pembelajaran seperti pada Tabel 1. 

 
Tabel  1. Kriteria Kevalidan atau Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Skor Kategori Keterangan 

     sangat valid/ sangat praktis tidak revisi 

          valid/praktis tidak revisi 

            cukup valid/ cukup praktis revisi sebagian 

            kurang valid/ kurang praktis revisi sebagian 

          tidak valid/ tidak praktis revisi total 

 
Sedangkan, teknik analisis data hasil uji keefektifan dilakukan dengan 1) menentukan 

nilai masing-masing siswa pada materi bangun ruang sisi datar (yaitu KD 3.9), dan 2) 

menentukan persentase siswa yang mendapatkan nilai di atas SKM yakni 75. Perangkat 

pembelajaran dikatakan efektif apabila minimal 80% siswa subjek uji coba mendapatkan nilai di 

atas SKM.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan model 

penemuan terbimbing adalah perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS yang dirancang agar 

siswa terlibat secara aktif dalam menemukan sendiri konsep dan pengetahuan baru tentang 

materi yang dipelajari yaitu bangun ruang sisi datar dengan bimbingan dan petunjuk yang 

mengarahkan dari guru. Dalam hal ini, RPP dan LKS disusun berdasarkan keempat tahapan 

model penemuan terbimbing yang meliputi tahap pengenalan dan review, tahap terbuka, tahap 

konvergen, dan tahap penutup. Tahap pengenalan dan review merupakan kegiatan pembelajaran 

yang berfokus untuk menarik perhatian siswa dan menghidupkan pengetahuan siswa 

sebelumnya. Guru memulai pembelajaran dengan menunjukkan media manipulatif bangun 

ruang sisi datar dan meminta siswa untuk mengingat kembali pengetahuan sebelumnya terkait 

dengan materi bangun ruang sisi datar. Tahap terbuka merupakan kegiatan pembelajaran dimana 

siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengamati contoh dan non contoh dari soal-soal yang 

diberikan. Diharapkan pada tahap ini, siswa mampu untuk mulai mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri pada materi bangun ruang sisi datar. Tahap konvergen merupakan 

kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menemukan sendiri konsep materi yang dipelajari pada bangun ruang sisi datar melalui diskusi 

pertanyaan-pertanyaan terbimbing yang diberikan pada LKS. Sedangkan pada tahap penutup 

merupakan kegiatan pembelajaran dimana siswa diharapkan untuk saling berinteraksi dengan 

siswa lain, guru, atau lingkungan melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi.  

Hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran ini berupa RPP dan LKS dengan model 

penemuan terbimbing pada materi bangun ruang sisi datar. RPP dikembangkan untuk empat 

pertemuan, masing-masing      menit, sedangkan LKS yang dihasilkan terdiri dari 4 LKS di 

mana masing-masing LKS digunakan untuk tiap-tiap pertemuan. Komponen RPP yang 

dikembangkan terdiri atas: 1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, kelas/ semester, dan 

alokasi waktu; 2) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; 3) materi pembelajaran; 4) 

pendekatan/model/metode pembelajaran, 5) kegiatan pembelajaran; 6) media/alat, bahan, dan 

sumber belajar, dan 7) penilaian, sedangkan komponen LKS yang dikembangkan terdiri atas: 1) 

halaman judul LKS, 2) kompetensi yang akan dicapai, 3) petunjuk belajar, 4) informasi 

pendukung, 5) tugas-tugas dan langkah kerja, 6) latihan soal dan 7) kunci jawaban.  
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Analisis Data Uji Kevalidan 

Data yang diperoleh dari uji kevalidan perangkat pembelajaran terdiri dari data hasil uji 

kevalidan RPP dan hasil uji kevalidan LKS. Berdasarkan analisis data hasil uji kevalidan RPP 

oleh validator terlihat bahwa hasil perhitungan setiap aspek penilaian terhadap RPP menurut 

aspek kelayakan isi, aspek kesesuaian dengan model penemuan terbimbing, dan aspek 

kebahasaan dan kegrafisan sudah valid. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 

kevalidan yang diperoleh yaitu aspek kelayakan isi RPP adalah 3,74, aspek kesesuaian RPP 

dengan model penemuan terbimbing adalah 3,67, sedangkan aspek kebahasaan dan kegrafisan 

RPP adalah 3,42. Kemudian berdasarkan perhitungan untuk RPP secara keseluruhan diperoleh 

skor kevalidan RPP adalah 3,65. Dengan demikian RPP yang telah dikembangkan dinyatakan 

memenuhi kriteria valid dan tidak revisi.  Akan tetapi RPP yang dikembangkan tetap dilakukan 

revisi sesuai saran dan komentar yang terdapat di dalam RPP yang diberikan oleh validator.  

Sementara itu berdasarkan analisis data hasil uji kevalidan LKS oleh validator diperoleh 

hasil bahwa untuk aspek kelayakan isi LKS nilai rata-rata skor kevalidannya adalah 3,73, aspek 

kesesuaian LKS dengan model penemuan terbimbing adalah 3,55, aspek kebahasaan LKS 

adalah 3,75 dan aspek kegrafisan LKS adalah 3,78. Kemudian secara keseluruhan diperoleh 

skor kevalidan LKS adalah 3,69. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa LKS 

yang dikembangkan dinyatakan memenuhi kriteria valid dan tidak revisi. Namun demikian, 

pengembang tetap melakukan revisi berdasarkan saran dan komentar dari validator yang 

terdapat di dalam LKS demi penyempurnaan LKS yang dikembangkan. 

Berdasarkan paparan di atas, maka secara umum perangkat pembelajaran berupa RPP 

dan LKS dengan model penemuan terbimbing yang dikembangkan dinyatakan memenuhi 

kriteria valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran telah sesuai dengan 

teori pengembangan perangkat pembelajaran dan keempat tahapan model penemuan terbimbing. 

Analisis Data Uji Kepraktisan 

Selain uji kevalidan, produk yang dikembangkan yaitu perangkat pembelajaran berupa 

RPP dan LKS diuji kepraktisannya. RPP dan LKS yang telah direvisi berdasarkan saran dan 

komentar dari validator kemudian diuji cobakan kepada subjek uji coba, yaitu 30 orang siswa 

kelas VIII SMP Negeri 12 Malang yang akan menempuh materi bangun ruang sisi datar. Subjek 

uji coba dibagi menjadi 6 kelompok heterogen yang beranggotakan 5 siswa selama pelaksanaan 

uji coba. Uji coba dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan, masing-masing      menit sesuai 

dengan alokasi waktu yang direncanakan dalam RPP. Setelah pelaksanaan uji coba selesai, 

diberikan lembar uji kepraktisan RPP kepada 1 orang guru sebagai praktisi dan 2 orang 

observer, serta lembar angket respon siswa terhadap LKS kepada 30 orang siswa kelas VIII 

SMP Negeri 12 Malang sebagai subjek uji coba.  

Berdasarkan analisis data hasil uji kepraktisan RPP oleh praktisi dan observer diperoleh 

hasil bahwa skor kepraktisan RPP yang dikembangkan adalah 3,73. Skor ini menunjukkan 

bahwa RPP yang dikembangkan sudah praktis sehingga tidak memerlukan revisi. Namun 

demikian, revisi berdasarkan saran dan komentar dari praktisi dan observer tetap dilaksanakan 

demi kesempurnaan RPP yang dikembangkan. Kemudian berdasarkan analisis data hasil uji 

kepraktisan LKS oleh siswa subjek ujicoba diperoleh hasil bahwa secara umum LKS yang 

dikembangkan mendapat skor kepraktisan 3,52 sehingga dapat dinyatakan praktis dan tidak 

revisi. Namun meskipun demikian, indikator kepraktisan mengenai kegiatan LKS yang 

mendorong siswa menemukan sendiri konsep luas permukaan dan volume bangun ruang sisi 

datar mendapatkan kriteria kepraktisan cukup praktis dengan skor kepraktisan 3,20 sehingga 

dinyatakan perlu direvisi sebagian untuk kesempurnaan LKS. 

Dengan demikian berdasarkan analisis data hasil uji kepraktisan RPP dan LKS di atas, 

dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran dengan model penemuan terbimbing yang 

dikembangkan dapat dinyatakan memiliki kriteria praktis sehingga dapat diaplikasikan dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. 
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Analisis Data Uji Keefektifan 

Uji keefektifan perangkat pembelajaran dilihat dari hasil belajar siswa pada materi 

bangun ruang sisi datar, yaitu berdasarkan perolehan nilai siswa subjek uji coba pada KD 3.9 

yang disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.  

Tabel 2. Data Perolehan Nilai Siswa Subjek Uji Coba  

Nama Siswa 
Nilai 

  Kriteria 
                        

AFB 75 61 83 89 83 89 83 61 76,68 Tuntas 

AIS 92 78 75 78 92 89 83 83 82,98 Tuntas 
AMR 92 100 100 94 92 89 92 61 88,24 Tuntas 
FSS 92 100 83 94 92 89 83 61 86,42 Tuntas 
HP 92 94 100 83 83 89 92 61 84,55 Tuntas 
AS 75 67 83 83 92 100 83 72 81,27 Tuntas 

AMW 92 89 83 83 75 100 75 94 88,63 Tuntas 
DMR 92 89 100 83 92 100 83 94 91,57 Tuntas 
NSFH 92 72 83 100 83 100 83 94 89,75 Tuntas 

SA 92 94 100 89 100 100 92 100 95,82 Tuntas 
DSSU 75 94 92 100 83 100 75 89 91,69 Tuntas 

FZ 83 89 83 100 83 100 75 94 91,62 Tuntas 
M 100 100 100 100 100 100 100 89 98,02 Tuntas 

MRN 83 94 92 100 92 100 92 94 94,97 Tuntas 
WR 75 67 67 94 67 100 75 94 83,78 Tuntas 

MMD 92 61 100 100 92 89 100 94 88,8 Tuntas 

RYS 75 55 83 94 92 89 92 89 82,8 Tuntas 
RA 67 67 92 94 83 100 83 94 86,65 Tuntas 

RRA 67 50 92 83 92 89 83 89 79,36 Tuntas 
VRP 100 55 100 100 100 89 92 89 87,38 Tuntas 
FM 100 78 92 100 92 89 75 100 91,19 Tuntas 

MDS 100 78 100 100 92 89 92 100 92,94 Tuntas 
MMF 83 55 92 72 92 78 75 55 70,74 Tidak Tuntas 

SN 100 78 92 100 100 100 100 100 95,48 Tuntas 
SPA 92 78 83 94 75 89 75 100 87,73 Tuntas 
EPA 92 83 67 100 100 100 83 89 90,9 Tuntas 

MF 83 94 92 100 92 100 92 61 89,03 Tuntas 
NW 100 78 67 100 83 100 75 89 88,81 Tuntas 
PMI 67 67 92 67 67 89 67 83 75,59 Tuntas 

TYRS 67 61 100 89 75 78 83 55 73,69 Tidak Tuntas 

Keterangan: 

    : Nilai dinamika kelompok pertemuan ke-𝑛 

    : Nilai kuis ke-𝑛 

   : Nilai siswa subjek uji coba pada KD 3.9, diperoleh dengan rumus  

  
                                    

   
 

 
Dari data pada Tabel 2, diketahui bahwa 28 dari 30 siswa subjek uji coba memperoleh 

nilai di atas SKM yakni 75 pada KD 3.9 dan dinyatakan tuntas. Dengan demikian, persentase 

siswa yang mendapatkan nilai di atas SKM adalah 93,33%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih 

dari 80% siswa subjek uji coba menunjukkan hasil belajar pada KD 3.9 lebih dari atau sama 

dengan 75 sehingga perangkat pembelajaran dapat dikatakan efektif dan layak digunakan dalam 

pembelajaran. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengembangan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan model penemuan 

terbimbing pada materi bangun ruang sisi datar ini menggunakan uji kevalidan, uji kepraktisan, 

dan uji keefektifan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan. 

Berdasarkan analisis data hasil uji kevalidan oleh validator, RPP dinyatakan valid dengan skor 

kevalidan 3,65 sedangkan LKS dinyatakan valid dengan skor kevalidan 3,69. Hal ini 

menunjukkan bahwa RPP dan LKS yang dikembangkan sesuai dengan teori pengembangan 

perangkat pembelajaran dan keempat tahapan model penemuan terbimbing. Untuk uji 

kepraktisan RPP yang dilakukan oleh praktisi dan observer, diperoleh hasil bahwa RPP yang 

dikembangkan mendapatkan skor kepraktisan 3,73 dan dinyatakan valid. Sedangkan untuk uji 

kepraktisan LKS yang dilihat dari hasil analisis lembar angket respon siswa terhadap LKS, 

diperoleh hasil bahwa skor kepraktisan LKS adalah 3,52 sehingga dinyatakan praktis. Dari data 

hasil uji keefektifan berupa  nilai siswa pada KD 3.9, diperoleh hasil bahwa persentase siswa 

yang mendapatkan nilai di atas SKM adalah 93,3%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan efektif dan layak untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan analisis data hasil pengembangan, dapat disimpulkan pula bahwa RPP yang 

dikembangkan sudah sesuai dan memuat komponen-komponen RPP yang meliputi 1) identitas 

sekolah/ madrasah, mata pelajaran, kelas/semester, dan alokasi waktu; 2) KI, KD, indikator 

pencapaian kompetensi; 3) materi pembelajaran; 4) pendekatan/model/metode pembelajaran, 5) 

kegiatan pembelajaran; 6) media/alat, bahan, dan sumber belajar, dan 7) penilaian. Sedangkan 

LKS yang dikembangkan juga sudah sesuai dan memuat komponen-komponen LKS yang 

meliputi: 1) halaman judul LKS, 2) kompetensi yang akan dicapai, 3) petunjuk belajar, 4) 

informasi pendukung, 5) tugas-tugas dan langkah kerja, 6) latihan soal dan 7) kunci jawaban. 

Selain itu, langkah-langkah pembelajaran pada RPP dan aktifitas siswa pada LKS sudah 

mencerminkan keempat tahapan model penemuan terbimbing yang meliputi tahap pengenalan 

dan review, tahap terbuka, tahap konvergen, dan tahap penutup. 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa saran pemanfaatan dan pengembangan berkaitan 

dengan pengembangan perangkat pembelajaran dengan model penemuan terbimbing pada 

materi bangun ruang sisi datar adalah sebagai berikut:   

1. Hasil pengembangan berupa perangkat pembelajaran dengan model penemuan terbimbing 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran materi bangun ruang sisi 

datar untuk siswa SMP kelas VIII.  

2. Hasil pengembangan berupa perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu contoh atau bahan pertimbangan oleh guru SMP dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran dengan model penemuan terbimbing. 

3. Pengembangan perangkat pembelajaran dengan model penemuan terbimbing ini masih 

terbatas pada materi bangun ruang sisi datar untuk siswa SMP kelas VIII, untuk itu 

diharapkan adanya pengembangan perangkat pembelajaran dengan model penemuan 

terbimbing untuk materi lain yang sesuai. 

4. Bagi pengembang lain yang berminat atau tertarik dalam pemrograman, pengembangan 

produk dengan materi serupa dapat dikembangkan menjadi PBK (Pembelajaran 

Berbantuan Komputer).  
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Abstrak 

 
Metakognisi dalam interaksi sosial pada pemecahan masalah matematika 

akan menunjukkan pola gestur tertentu dari siswa. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif, untuk mengetahui bagaimana pola 

gestur siswa pada proses metakognisi sosial dalam pemecahan masalah matematika. 

Data penelitian adalah hasil rekaman gestur dari enam subjek, serta hasil wawancara 

terkait gestur yang muncul. Hasil penelitian ini adalah: (1) pola gestur pada 

ungkapan metakognitif evaluation, yaitupenggunaan pointing dan representational 

serta penggunaan pointing, representational, kemudian pointing; (2) pola gestur 

pada ungkapan metakognitif awareness,yaitu penggunaan 

writingkemudianrepresentational;(3) gestur saat mendiskusikan soal bergambar 

lebih banyak daripada gestur saat mendiskusikan soal tidak bergambar; (4) tidak 

semua ungkapan metakognitif subjek disertai gestur. 

 

Kata kunci: gestur, metakognisi sosial 

 
PENDAHULUAN 

Dalam proses pemecahan masalah,diperlukan analisis terhadap informasi yang diperoleh 

dari masalah, pengaturan informasi, persiapan rencana tindakan, dan mengases semua operasi 

yang telah dilaksanakan(Özsoy & Ataman, 2009). Menurut Polya (1975),untuk memecahkan 

suatu masalah, ada empat langkah yang dapat dilakukan, yakni: (1) memahami masalah,; (2) 

merencanakan pemecahannya; (3) menyelesaikan masalah sesuai rencana; (4) memeriksa 

kembali prosedur dan hasil penyelesaian. 

Masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masalah matematika berupa soal 

non-rutin, yaitu masalah yangtidak melibatkan perhitunganrutin, melainkan suatu penerapan 

dari strategi tertentu untuk memecahkan masalah(Pantziara, Gagatsis & Elia, 2009). Hudojo 

(2005) mengemukakan bahwa suatu pertanyaan akan merupakan masalah hanya jika seseorang 

tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat digunakan untuk menemukan 

jawaban pertanyaan tersebut. Untuk memecahkan masalah non-rutin, siswa harus bisa 

menghubungkan konsep-konsep yang telah diperoleh dengan menyadari bagaimana mengontrol 

proses berpikir mereka. Kemampuan untuk menyadari proses berpikirnya sendiri ini disebut 

kemampuan metakognitif (Özsoy & Ataman, 2009). 

Metakognisi adalah istilah yang merujuk pada kesadaran, pertimbangan, dan pengawasan 

seorang individu terhadap proses berpikir, aktivitas dan strategi kognitifnya sendiri 

(Wilson&Clarke, 2004; Veenman, dkk, 2006). Kuzle (2011) menyatakan bahwa metakognisi 

merupakan komponen penting dalam fungsi kognitif dan perkembangan kognitif. Sehingga, 

kemampuan metakognitifseseorang sangat diperlukan untuk mengendalikan proses berpikirnya 

sendiri dalam pemecahan masalah.  

Metakognisi dalam pemecahan masalah diidentifikasi ke dalam tiga tipe, yaitu 

awareness, evaluation, dan regulation (Magiera&Zawojewski, 2011).Untuk memudahkan 

dalam mengases metakognisi, Wilson (2001) dan Wilson & Clarke (2004) menggunakan kartu 

berisi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan terjadinya aktivitas metakognitif. Berikut ini 

adalah 14 ungkapan tersebut yang tersebar pada tiga tahapan metakognisi (awareness, 

regulation, dan evaluation). Pada aktivitas metacognitiveawareness, terdapat lima ungkapan 
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metakognitif, yaitu: (a) Aku berpikir tentang apa yang telah aku ketahui; (b) Aku mencoba 

mengingat jika aku pernah mengerjakan masalah seperti ini sebelumnya; (c) Aku berpikir 

tentang sesuatu yang harus dicari terlebih dahulu dan nanti akan dapat membantu; (d) Aku 

pikir, aku tahu apa yang harus dilakukan; (e) Aku pikir, aku tahu urutan permasalahan ini. 

Pada aktivitas metacognitiveevaluation, terdapat lima ungkapan metakognitif, yaitu: (a) Aku 

berpikir tentang bagaimana aku mengerjakan; (b) Aku berpikir apakah yang aku kerjakan 

sudah benar; (c) Aku mengecek hasil kerjaku; (d) Aku berpikir, “Apakah ini benar?”; (e) Aku 

berpikir, “Aku tidak bisa mengerjakannya.”. Pada aktivitas metacognitiveregulation, terdapat 

empat ungkapan metakognitif, yaitu: (a) Aku membuat rencana untuk mengerjakannya; (b) Aku 

berpikir tentang cara berbeda untuk menyelesaikan masalah; (c) Aku berpikir tentang apa yang 

harus dilakukan selanjutnya; (d) Aku mengubah langkah pengerjaanku. 

Magiera& Zawojewski (2011) mengungkapkan bahwa dalam interaksi sosial terjadi 

proses asimilasi dan internalisasi dari aktivitas metakognitif dalam interaksi sosial menjadi 

aktivitas metakognitif individu. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas pemecahan masalah 

menjadi lebih efektif apabila dikerjakan melalui interaksi sosial. Shahbari, Daher & Rasslan 

(2014) menambahkan bahwa interaksi sosial dalam kelompok-kelompok kecil dapat mendorong 

proses regulation dan pemantauan metakognitif, memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

bertukar pikiran mengenai model matematikanya, serta menguji dan meninjau kembali asumsi 

dan prediksinya. 

Dalam kelompok kecil, siswa akan mengkomunikasikanpemikirannya secara 

lisandiiringioleh gerakan beberapa bagian tubuh tertentu (tangan, kepala, kaki, atau tubuh) atau 

memainkan ekspresi/mimik wajah(Sfard, 2009). Gerakan-gerakan dari bagian tubuh ini disebut 

gestur.Gestur adalah gerakan tangan atau tubuh untuk membantu dalam mengekspresikan 

pikiran atau perasaan. Gestur yang berkaitan dengan matematika menurut Shein (2012) adalah 

setiap gerakan atau tindakan tangan yang dibuat oleh guru atau siswa terkait dengan tugas-tugas 

matematika. Richland (2008) menyatakan bahwa gestur guru yang terjadi secara alami 

merupakan sumber daya untuk mengarahkan peserta didik memperhatikan kesamaan relasional 

yang relevan selama menganalogikan pembelajaran. 

Penemuanterbaru menyatakan bahwa gestur sangat terikat pada pembelajaran dan 

kognisi, bahkan sangat mendukung pembelajaran (Richland, 2008).Selain itu, beberapa peneliti 

juga mulai tertarik untuk melihat penggunaan gestur siswa dalam memecahkan masalah 

matematis (Alibali, dkk ,1999; Rasmussen, Stephan & Allen, 2004; Edwards, 2009; Radford, 

Edwards & Arzarello, 2009; dan Francaviglin& Servidio, 2011). Hasilnya menunjukkan bahwa 

siswa yang mempelajari konsep baru seringkali menggunakan gestur untuk menjelaskan 

pemahaman mereka.Dalam pemecahan masalah, siswa menggunakan pola gestur tertentu untuk 

mengkomunikasikan ide matematikanya dan gestur tersebut dapat memfasilitasi siswa dalam 

mengembangkan strategi kognitif untuk memperoleh solusi masalah matematika (Francaviglin 

& Servidio, 2011). Siswa yang menggunakan gestur dapat memperoleh ide mengenai strategi 

pemecahan masalah yang baru dan tepat (Broaders, et al, 2007). Hal ini berarti penggunaan pola 

gestur tertentu dapat membantu siswa dalam pemecahan masalah matematika. 

Klasifikasi gestur yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalahmodifikasi pada skema 

pengkodean McNeill oleh Alibali dan Nathan (2007), yaitu: (a) pointing gesture (gerakan 

menunjuk), (b) representational gesture (gerakan lintasan tangan), (c) writing gesture (gerakan 

menulis).Ketiga jenis gestur tersebut dapat digunakan siswa dalam proses metakognisi sosial 

ketika memecahkan masalah matematika. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 

terdorong untuk menelaah bagaimanagestursiswa yang munculpada proses metakognisi sosial 

dalam memecahkan masalah matematika. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif,sehingga kehadiran peneliti di 

lapangan sangat diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Haramain NW 

Putri Narmada, Lombok Barat, NTB, dengan memilih enam subjek dari siswi kelas X MA. 
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Pemilihan subjek didasarkan pada kemampuan metakognisi, kemampuan komunikasi dan 

kecenderungan menggunakan gestur yang baik, serta dengan ketentuan dua subjek 

berkemampuan tinggi, dua subjek berkemampuan sedang, dan dua subjek berkemampuan 

rendah. Lembar tugas kelompok (terdiri dari soal bergambar dan tidak bergambar) yang disusun 

oleh peneliti, divalidasi dan dikerjakan oleh subjek secara individu. Kemudian, peneliti 

merekam aktivitas metakognitif subjek saat mengerjakan lembar soal tersebut secara 

berkelompok. Selanjutnya, berdasarkan gestur yang muncul selama diskusi kelompok, peneliti 

melakukan wawancara kepada subjek. Terakhir, hasil rekaman video dan rekaman wawancara 

ini dianalisis, kemudian peneliti merumuskan kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Masalah Matematika (Soal Bergambar dan Tidak Bergambar) 

Dalam penelitian ini, peneliti menyediakan dua jenis soal non-rutin sebagai bentuk 

masalah matematika yang akan dipecahkan oleh siswa secara berkelompok. Kedua soal non-

rutin ini diadaptasi dari soal PISA tahun 2012 untuk bidang matematika. Dalam proses adaptasi 

ini, peneliti: (a) memilih 2 soal PISA tahun 2012 untuk bidang matematika dengan ketentuan 

bahwa satu soal merupakan soal yang hanya berisi kalimat dan satu soal lain merupakan soal 

bergambar; (b) menerjemahkan soal-soal tersebut ke dalam bahasa Indonesia, agar soal mudah 

dipahami siswa; (c) mengubah konteks soal agar sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, 

yakni berkaitan dengan kehidupan di dalam lingkungan pesantren; (d) menambahkan 

keterangan soal agar soal menjadi lebih mudah. Selanjutnya, peneliti meminta validator (dosen 

matematika dan guru dari sekolah terkait)untuk memvalidasi kedua jenis soal tersebut, sehingga 

masalah matematika ini sesuai dengan kondisi subjek penelitian. Berikut ini adalah bentuk 

masalah matematika dalam penelitian setelah dilakukan proses adaptasi dan validasi. 

 

 
Gambar 1.  Soal tidak bergambar (Judul: MengantarUndangan) 
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Gambar2.  Soal Bergambar (Judul: MendekorRuanganMuhadharah) 

 

Proses Metakognisi Sosial dalam Pemecahan Masalah Matematika 

Aktivitas metakognisi sosial yang banyak terjadi dalam penelitian ini adalah aktivitas 

merumuskan penjelasan, kemudian disusul dengan aktivitas menafsirkan berbagai sudut 

pandang dan mencari kesepakatan matematis. Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian 

Magiera & Zawojewski (2011). Walaupun begitu, Magiera & Zawojewski (2011) menjelaskan 

bahwa aktivitas menafsirkan sudut pandang dan merumuskan penjelasan terjadi secara 

bergandengan. Hal ini terjadi karena untuk menafsirkan sudut pandang alternatif, subjek 

memerlukan sudut pandang orang lain (rekan kelompok) yang telah dipresentasikan. Penelitian 

ini juga menemukan bahwa metakognisi sosial dapat terjadi pada empat langkah pemecahan 

masalah, yaitu pemahaman subjek terhadap situasi masalah, strategi yang digunakan untuk 

memecahkan masalah, keterlaksanaan strategi pemecahan masalah, dan evaluasi hasil kerja. 

Dengan kata lain, keempat langkah pemecahan masalah tersebut merupakan target utama 

metakognisi sosial. 

Evaluation adalah tipe metakognisi yang paling banyak dialami oleh subjek, baik pada 

diskusi kelompok 1 maupun kelompok 2. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Shahbari, dkk. 

(2014), Magiera & Zawojewski (2011), Whitebread, dkk. (2007), dan Wilson&Clarke (2004). 

Selanjutnya, awareness adalah tipe metakognisi terbanyak kedua yang dialami subjek pada 

diskusi kedua kelompok. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Magiera & Zawojewski 

(2011), Whitebread, dkk. (2007), dan Wilson & Clarke (2004). Berdasarkan Magiera & 

Zawojewski (2011) terkait transformasi aktivitas awareness menjadi aktivitas evaluation atau 

regulation dalam waktu yang singkat, terdapat kemungkinan bahwa aktivitas awareness subjek 

dalam penelitian ini tidak mengalami transformasi seperti itu, sehingga aktivitas awareness ini 

cenderung muncul. 

 

Gestur Siswa dalam Proses Metakognisi Sosial 

Tampak bahwa subjek lebih banyak menggunakan gestur saat mendiskusikan soal 

bergambar daripada saat mendiskusikan soal tidak bergambar. Hal ini dapat terjadi karena soal 

bergambar memiliki beberapa objek geometris yang memberikan beban kognitif bagi subjek 

untuk dijelaskan secara verbal kepada rekan kelompoknya, sehingga gestur cenderung muncul 

untuk membantu penjelasan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alibali & Nathan (2012) bahwa 

gestur dapat membantu pembicara untuk mengatur beban memori kerja saat berpikir matematis 

dan memberikan penjelasan. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa dalam setiap diskusi kelompok, terdapat 

subjek yang mengubah jawabannya atau mengikuti jawaban dari rekan kelompoknya yang lebih 

tepat, setelah memahami penjelasan rekan kelompoknya yang disertai gestur. Hal ini 

menunjukkan bahwa gestur memiliki peranan sebagai scaffolding untuk memperbaiki 
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kesalahpahaman subjek dalam memahami masalah atau dalam memahami konsep. Hasil ini 

sesuai dengan Alibali & Nathan (2007: 16), bahwa gestur muncul sebagai salah satu cara yang 

dicoba pembicara untuk scaffold pemahaman pendengar. 

Pointinggesture merupakan gestur yang paling sering muncul pada diskusi yang 

dilakukan oleh dua kelompok tersebut, baik itu saat mengerjakan soal bergambar maupun soal 

tidak bergambar, yang diikuti oleh representationalgesture. Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian Alibali & Nathan (2007) dan Özcaliskan & Dimitrova (2013) yang menunjukkan 

bahwa pointinggesture merupakan gestur yang paling banyak dilakukan. Alibali & Nathan 

(2012) menambahkan bahwa pointinggesture dan representationalgesture dapat memberikan 

bantuan dalam pemahaman pendengar. Writinggesture adalah gestur yang paling jarang muncul 

dalam penelitian ini, dan hanya muncul pada diskusi soal bergambar. Menurut Alibali & Nathan 

(2007: 14), writinggesture kemungkinan besar banyak digunakan untuk mengungkapkan 

tentang relasi aljabar, sedangkan masalah matematika dalam penelitian ini tidak menuntut 

subjek untuk melakukan banyak manipulasi aljabar, sehingga subjek tidak banyak 

menggunakan writinggesture dalam diskusi. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa ungkapan metakognitif subjek 

yang tidak disertai gestur. Ungkapan ini dapat muncul karena subjek mungkin merasa ungkapan 

verbalnya sudah cukup dipahami oleh rekan kelompoknya, sehingga gestur tidak lagi 

diperlukan. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang mengklaim bahwa gestur tidak 

muncul untuk menciptakan pembicaraan yang komunikatif, tetapi untuk memfasilitasi ungkapan 

(Alibali, Heath & Myers, 2001). 

 

Pola Gestur Subjek dalam Metakognisi Sosial untuk Memecahkan Masalah Matematika 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa terdapat pola gestur tertentu yang 

muncul pada beberapa ungkapan metakognitif subjek. Dalam setiap ungkapan metakognitif 

tersebut, subjek menggunakan dua sampai tiga jenis gestur berbeda dengan pola yang relatif 

tetap pada kedua kelompok. Pola gestur ini muncul pada ungkapan metakognitif tipe evaluation 

dan awareness. Berikut ini adalah kecenderungan pola jenis gestur subjek yang muncul pada 

ungkapan metakognitif tipe evaluation.  

(a) Pointing, representational 

Dalam diskusi kedua kelompok, terdapat kecenderungan menggunakan kombinasi 

pointinggesture dan representationalgesture untuk membantu melengkapi penjelasannya. 

Subjek menggunakan pointinggesture terlebih dahulu, untuk menarik perhatian rekan 

kelompoknya sekaligus untuk dirinya sendiri (lihat Gambar 3). Dengan menunjuk hasil kerjanya 

(pointinggesture), subjek menarik perhatian rekan kelompoknya untuk melihat langsung 

langkah kerjanya tanpa perlu menjelaskan dengan detail. Dengan pointinggesture, pendengar 

akan dapat diarahkan untuk melihat langsung bagian-bagian penting yang menjadi inti dari isi 

penjelasan subjek. Hal ini secara umum disebut sebagai menunjuk dan mengalihkan pandangan 

pendengar kepada bahan acuan yang sedang dibicarakan oleh pembicara (Marlsen-Wilson, Levy 

& Tyler, 1982). Pada saat pembicara dan pendengar memfokuskan pada aspek yang sama, maka 

hal ini akan memfasilitasi penemuan selesaian (Hanna & Tanenhaus, 2004). 

 
NH: “Kemarin, sayapikircaranyadenganlangsungmengerjakan,….” 

Gambar3.  PointingGesture NH dalamungkapanEvaluation 

NH menunjuk 

jawabannya dalam 

ungkapan evaluation 
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Setelah menarik perhatian rekan kelompoknya, subjek mengungkapkan penjelasannya 

dengan menggunakan representationalgesture (Gambar 4). Subjek menggerakkan pulpennya 

seolah-olah menggambar sebuah segitiga siku-siku (representationalgesture). Gambaran 

segitiga siku-siku ini memiliki makna yang terkait dengan teorema phytagoras karena subjek 

menggunakan rumus phytagorasuntuk menentukan panjang salah satu sisi pada gambar.Gestur 

ini berfungsi untuk melengkapi penjelasannya sehingga subjek tidak perlu memberikan banyak 

penjelasan secara verbal. 

 
NH: “… danmenemukanhasilsepertiini.” (Representational) 

Gambar4.  RepresentationalGesture NH dalamungkapanEvaluation 

 

(b) Pointing, representational, pointing 

Hampir sama dengan pola gestur sebelumnya, dalam ungkapan-ungkapan 

metakognitifnya, subjekjuga cenderung menggunakan pola ‗selang-seling‘ antara 

pointinggesture dengan representationalgesture. Subjek menggunakan pointinggesture di awal 

ucapannya untuk menarik perhatian rekan kelompok pada penjelasannya. Subjek mengarahkan 

penjelasannya pada rumus phytagoras dengan menggunakan hasil perhitungan sebelumnya 

dengan cara menunjuk sisi-sisi yang telah dicari panjangnya (lihat gambar 5). 

 
NK: “Dari hasilini, sayakemarinberpikiruntukmenggunakanrumusphytagoras, ....” 

Gambar5. PointingGesture NK padaungkapanEvaluation 

 

Subjek melanjutkan ucapannya dengan diiringi representationalgesture untuk membantu 

dalam melengkapi penjelasan, sehingga subjek tidak perlu memberikan banyak penjelasan 

verbal. Subjek menggerakkan telunjuknya pada sisi miring panggung (lihat gambar 6) untuk 

menunjuk salah satu sisi pada gambar yang telah diperoleh ukuran panjangnya.  

NH menggerakkan 

pulpen seolah-olah 

menggambar segitiga 

dalam ungkapan 

evaluation 

NK menunjuk soal dalam 

ungkapan evaluation 
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NK: “…, sehinggadiperolehhasilini.” 

Gambar6.  RepresentationalGesture NK padaungkapanEvaluation 

 

Pola gestur ini diakhiri dengan pointinggesture yang berfungsi untuk menarik perhatian 

pada jawaban akhir subjek (lihat Gambar 7). Subjek sempat terdiam saat menunjuk hasil 

akhirnya. Hal ini dilakukan karena subjek kembali mengevaluasi hasil perhitungannya yang ia 

tunjuk. Dengan demikian, selain untuk menunjukkan jawabannya, pointinggesture subjek juga 

dimaksudkan untuk dirinya sendiri. 

 
NK: “Tapi, akardari 5,25… tunggusebentar,… emmmtidakada… 

Sehinggainiadalahpanjangsisiinisaja.” 

Gambar7.  PointingGesture NK padaungkapanEvaluation 

 

Jika pointing gesture yang muncul di awal dan di akhir ungkapan evaluation ini dikaitkan 

dengan klasifikasi penunjukan (pointing) oleh Clark (2003), maka pointinggesture yang pertama 

muncul, termasuk dalam jenis mengarahkan. Sedangkan pointinggesture yang muncul terakhir 

kali, termasuk dalam jenis memposisikan, yaitu menunjuk sesuatu untuk menegaskan posisinya. 

Misalkan, setelah menunjuk sisi-sisi persegi dan menjelaskan panjangnya (pointinggesture), 

subjek menggerakkan telunjuk di sepanjang suatu sisi dari gambar untuk menggambarkan sisi 

panggung (representationalgesture), kemudian subjek menunjuk banyak sisi persegi pada sisi 

tersebut sambil memberikan penjelasan tentang langkah perhitungan (pointinggesture). 

Selanjutnya, kecenderungan jenis gestur yang muncul pada ungkapan metakognitif tipe 

awareness ini yaitu adanya penggunaan writing gesture terlebihdahulu, kemudian dilanjutkan 

dengan representational gesture. Dalam ungkapan ini, subjek menggunakan writinggesture 

terlebih dahulu (lihat Gambar 8). Subjek menggunakan writinggesture untuk menggambar 

sebuah garis lurus pada soal. Garis ini berfungsi sebagai batas tempat duduk yang akan diduduki 

oleh santriwati agar tidak menempel dengan dinding ruangan. Tulisan-tulisan beserta gambar 

yang merupakan hasil dari writinggesture subjek menunjukkan bahwa gestur ini digunakan 

subjek untuk melengkapi penjelasannya, sekaligus memfasilitasi subjek pada penjelasan 

selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Goodwin (dalam Shein, 2012) yang menjelaskan bahwa 

writinggesture berfungsi sebagai highlighting (penyorotan pada bagian yang dianggap penting) 

dan sebagai catatan (record) dari suatu bentuk tertentu terkait tindakan yang bisa dituliskan. 

NK menunjuk jawabannya 

dalam ungkapan evaluation 

NK menggerakkan 

telunjuk di sepanjang sisi 

ini dalam ungkapan 

evaluation 
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NK: “Kemarinitu, jarakdaridindingadalah 0,5.” 

Gambar8.  Writing Gesture NK padaungkapanAwareness 

 

Representationalgesture dilakukan subjek untuk memberikan penjelasan tambahan dari 

penjelasan sebelumnya terkait hasil permanen dari writinggesture sebelumnya. Subjek membuat 

garis khayal pada soal menggunakan representationalgesture (lihat Gambar 9) untuk 

memperjelas bagian pada gambar yang tidak boleh diduduki santriwati. Objek yang 

digambarkan menggunakan representationalgesture ini memiliki keterkaitan langsung dengan 

objek-objek atau tulisan-tulisan yang telah dibuat pada writinggesture sebelumnya. Kedua 

gestur ini membuat suatu kesatuan pola gestur yang dapat memfasilitasi ungkapan awareness 

subjek, sehingga dapat dipahami rekan kelompok dalam aktivitas metakognisi sosial. 

 

 
NK: “Sayapikir, ituartinya di sinitidakdiisi.”  

Gambar9.  Representational Gesture NK padaungkapanAwareness 

 

Sedangkan pada metakognisi tipe regulation, kecenderungan pola gestur ini tidak 

ditemukan. Walaupun begitu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua ungkapan 

metakognitif disertai dengan gestur. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Gestur siswa yang muncul pada proses metakognisi sosial selama memecahkan masalah 

matematika dapat diklasifikasikan sesuai dengan tipe metakognisi, yaitu awareness, evaluation, 

dan regulation. Jenis gestur yang muncul pada setiap tipe metakognisi tersebut adalah 

pointinggesture, representationalgesture, dan writinggesture. Pola gestur tertentu yang muncul 

selama proses diskusi kedua kelompok adalah pola gestur pada ungkapan metakognitif 

evaluation dan awareness. Untuk ungkapan metakognitif tipe regulation, pola gestur ini tidak 

muncul. Terdapat dua pola gestur dalam ungkapan metakognitif tipe evaluation. Pertama, 

terdapat kecenderungan menggunakan kombinasi pointinggesture dilanjutkan dengan 

menggunakan representationalgesture. Kedua, subjek menggunakan pointinggesture di awal 

ucapannya, dilanjutkan dengan representationalgesture, dan diakhiri dengan penggunaan 

pointinggesture.Selanjutnya pada ungkapan metakognitif tipe awareness,juga terdapat pola 

gestur tertentu, yaitu penggunaan writing gesture terlebihdahulu yang dilanjutkan dengan 

representational gesture. Secara keseluruhan, subjek lebih banyak menggunakan gestur saat 

mendiskusikan soal bergambar daripada saat mendiskusikan soal tidak bergambar, walaupun 

terdapat beberapa ungkapan metakognitif subjek yang tidak disertai gestur.  

 

 



95 

 

Perlu dilakukan penelitian lain yang tidak hanya fokus pada gestur tangan, seperti 

gerakan tubuh, kepala, mata, serta ekspresi/ mimik, baik dalam pemecahan masalah maupun 

dalam pembelajaran di kelas. Untuk mencegah dominasi dari siswa berkemampuan tinggi dalam 

kelompok, sebaiknyakelompoksubjek terdiri dari dua siswa berkemampuan tinggi dan dua siswa 

berkemampuan sedang, atau terdiri dari dua siswa berkemampuan sedang dan dua siswa 

berkemampuan rendah. Selain itu, perlu dilakukan penelitian sejenis dengan memaksimalkan 

kemungkinan terjadinya regulation pada siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan merancang soal non-rutin yang terdiri dari banyak penyelesaian dan sesuai dengan 

kompetensi dari subjek penelitian yang diinginkan. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran 

matematika yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

matematik dan karakter mahasiswa program studi pendidikan matematika STKIP 

Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah mengikuti rangkaian penelitian 

pengembangan (developmental research) dengan proses siklis. Subjek penelitiannya 

adalah mahasiswa keguruan Program Studi Pendidikan  Matematika STKIP Garut 

yang mengontrak mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA. Instrumen yang 

digunakan adalah format studi dokumentasi, pedoman wawancara, serta tes 

kemampuan berpikir matematik mahasiswa, dan angket untuk mengukur karakter 

mahasiswa. Berdasarkan hasil yang dicapai, diperoleh kesimpulan: (1) Dalam 

pelaksanaan perkuliahan Kapita Selekta Matematika SMA 1 selama ini, masih 

berpusat pada dosen, (2) Pembelajaran CAI-Kontekstual yang dikembangkan 

memiliki tahapan pembelajaran: Kegiatan pendahuluan, Kegiatan inti, Kegiatan 

penutup.  dilakukan melalui refleksi dan rangkuman, evaluasi  hasil belajar hasil 

belajar dan kualitas karakter mahasiswa, dan (3) Pembelajaran CAI-Kontekstual 

pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA 1  berpotensi membangun 

kemampuan   berpikir matematik dan kualitas karakter mahasiswa. 
 

Kata kunci: CAI, Kontekstual, Berpikir Matematik, Karakter 

 

PENDAHULUAN 

  

Isu lemahnya siswa Indonesia dalam bermatematika, khususnya siswa kelas VIII 

dilaporkan oleh TIMSS (Salirawati, 2013) bahwa rata-rata skor prestasi matematika  siswa 

Indonesia pada TIMSS tahun 2011 berada pada kategori Low International Benchmark atau di 

bawah skor rata-rata internasional. Selain itu, hasil temuan IMSTEP-JICA (Suryadi, 2005) 

bahwa siswa di Kota Bandung memandang sulit untuk melakukan kegiatan 

bermatematika (jastifikasi atau pembuktian, pemecahan masalah, menemukan 

generalisasi atau konjektur, dan menemukan hubungan antara data-data atau fakta-fakta 

yang diberikan). Rendahnya nilai rata-rata pun terjadi pada mata kuliah Kapita Selekta 

Matematika SMA I bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Garut. Hal 

ini tampak dengan banyaknya mahasiswa tersebut yang mengikuti program Semester Perbaikan 

(SP) pada mata kuliah tersebut setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan 

bermatematika juga dialami pula oleh mahasiswa calon guru matematika.  

Lemahnya siswa maupun mahasiswa dalam bermatematika ada kemungkinan kurangnya 

siswa dalam memahami konsep matematika yang diakibatkan oleh proses pembelajaran 

matematika yang kurang efektif. Hal ini didukung oleh pernyataan Sanjaya (2009:1) bahwa 

salah satu lemahnya proses pembelajaran diakibatkan oleh kurangnya anak didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada 

kemampuan anak untuk menghapal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memamhami informasi yang diingatnya itu 

untuk meng-hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya? Ketika anak didik kita lulus 

dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi.  Lemahnya proses 
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pembelajaran matematika, tidak bisa lepas dari cara guru atau dosen dalam mengajar yang  lebih 

dominan menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu pembelajarannya berpusat 

pada guru/dosen. Wahyudin (2012:393) menjelaskan bahwa metode-metode pengajaran 

matematika yang konvensional ini disoroti oleh NAEP dan TIMSS yaitu kurikulum matematika 

konvensional yang ditawarkan di Amerika Serikat menghasilkan siswa-siswa sekolah menengah 

yang tidak mampu melakukan perhitungan-perhitungan sederhana sehingga lemah bersaing 

pada tingkat internasional.  

Salah satu alternatif mengatasi lemahnya proses pembelajaran matematika adalah melalui 

pembelajaran kontekstual. Hal ini didasarkan saran Depdiknas (2006) bahwa dalam setiap 

kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang 

sesuai dengan situasi (contextual problem). Menurut Sabandar (2003), pembelajaran 

matematika yang dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi dinamakan 

pembelajaran kontekstual. Pandangan yang mendasar dalam proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran matematika adalah bahwa apa yang dipelajari benar-benar bermakna dalam 

kehidupan. Konsep yang dipelajari menggunakan latar belakang budaya, keluarga, atau dalam 

sistem kehidupan sehari-hari, dimana mahasiswa dapat mendengar, melihat, mengalami, dan 

sekaligus bermanfaat dalam kehidupan, akan memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan 

mahasiswa sehari-hari. Pengertian tentang pembelajaran kontekstual atau CTL diungkapkan 

oleh Johnson (2002:25) sebagai berikut. 

“The CTL system is an educational process that aims to help students see meaning in the 

academic material they are studying by connecting academic subjects with the context of their 

personal, social, and cultural circumstances. To achieve this aim, the system encompasses the 

following eight components: making meaningful connec-tions, doing significant work, self-

regulated learning, collaborating, critical and creative thinking, nurturing the individual, 

reaching high standards, using authentic assessment”. 

Diartikan oleh Nurhadi dan Senduk (2003:12) mengandung arti bahwa sistem CTL 

merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu mahasiswa melihat makna dalam 

bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, kehidupan sehari-

harinya, dan budayanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem CTL akan menuntun 

mahasiswa melalui kedelapan komponen utama CTL: melakukan hubungan yang bermakna, 

mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar sendiri, bekerja sama, berpikir kritis 

dan kreatif, memelihara/merawat pribadi mahasiswa, mencapai standar yang tinggi, dan 

menggunakan asesmen autentik. Tujuan pembelajaran kontekstual menurut Rusgianto (2002) 

pada dasarnya adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat 

diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain dan dari satu konteks 

ke konteks yang lain. Dalam pembelajaran kontekstual, menurut Borko dan Putman (2001) 

tugas dosen adalah membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu dosen lebih 

banyak berurusan dengan strategi mahasiswa dalam belajar daripada memberi informasi.Tugas 

dosen dalam kelas kontekstual ini adalah membantu siswa mencapai tujuannya, maksudnya 

dosen lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas dosen 

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru 

bagi siswa. 

Sementara Supriadi (Yaniawati, 2010) menyarankan bahwa untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran dan pengelolaan sistem pendidikan perlu 

mengaitkan atau memanfaatkan teknologi informasi. Tawaran yang diberikan teknologi 

menjanjikan cara-cara baru untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. Menurut Yaniawati (2010: 9) pemanfaatan teknologi informasi selain sebagai upaya 

mengatasi permasalahan teknis pembelajaran, juga sebagai media pembelajaran dan sumber 

ajar. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 68 tahun 2014 bahwa dalam rangka mewujudkan suasana pembelajaran dan 

proses pembelajaran aktif, diharapkan dosen memanfaatkan berbagai sumber belajar agar 
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potensi siswa dapat dikembangkan secara maksimal melalui pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi yang dapat mengeksplorasi sumber belajar secara efektif dan efisien. 

Seiring dengan perkembangan dunia TI, Menurut Darmawan (2010:33-35) 

berkembanglah berbagai prosedur pengem-bangan dan peranan prinsip multimedia dalam 

pembelajaran dengan berbantuan komputer. Semua pihak pasti membutuhkan bagaimana 

menerapkannya, khususnya dalam konteks inovasi atau revolusi pembelajaran. Dengan 

demikian prosedur tersebut mengembangkan multimedia interaktif. Salah satu  hasil inovasi 

dalam mengembangkan bahan ajar interaktif berbasis computer adalah Computer Assistance 

Instruction (CAI). Lebih lanjut Darmawan (2010) mengemukakan bahwa program CAI 

merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. 

Sementara Harjanto (2012)  menjelaskan bahwa model-model CAI terdiri dari: Drill and 

practice, simulasi, tutorial, dan permainan.  

Berkaitan dengan pentingnya penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, Pitler, 

Hubbell, Kuhn, & Malenoski (2007:3) mengatakan: 

”… how technology can give students „more control over their own learning‟, facilitating the 

analitical and critical thinking and the collaboration championed in the construc-tivist 

approach to education”. Kesimpulan mereka bahwa mengintegrasikan teknologi ke dalam 

pembelajaran cenderung untuk merubah kelas yang lingkungannya didominasi oleh para dosen 

menjadi suatu lingkungan yang lebih berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada 

siswa diharapkan untuk lebih mampu menggali dan mengembangkan potensi para siswa. 

Sementara Stepp-Greany (2002) menemukan beberapa hal positif penggunaan  komputer dalam 

bidang pendidikan, antara lain: (1) sebagian besar mahasiswa setuju bawa laboratorium 

komputer membuat pelajaran lebih menarik; mereka juga merasakan bahwa penggunaan CD-

ROM menyenangkan; dan (2) mahasiswa merasa percaya diri mengerjakan kegiatan-kegiatan 

berbasis tugas  (task-based activities). Hal ini menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

komputer bermanfaat untuk meningkatkan percaya diri mahasiswa. 

Dalam pembelajaran matematika, siswa atau mahasiswa dituntut memiliki kemampuan 

berpikir matematik. Kemampuan berpikir matematik tersebut diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah matematika, masalah dalam disiplin ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Kemampuan berpikir matematik dalam menyelesaikan berbagai masalah merupakan visi 

pengembangan pembelajaran matematika untuk memenuhi kebutuhan masa kini. Berpikir 

matematik menurut Sabandar (2007) meliputi: mengingat (hafalan), memahami, dan 

memecahkan masalah.   

Kemampuan berpikir hafalan oleh Ruseffendi (1991) dikategorikan  pada Low Order 

Thinking (LOT) yaitu merupakan kemampuan berpikir paling rendah. Dewey (Ruseffendi, 

1991) tidak setuju pada rote learning yaitu―belajar dengan menghafal (drill)‖ dari Thorndike. 

Pembelajaran matematika dengan drill  cocok untuk menghafal fakta-fakta serta melatih 

kecepatan dan ketepatan berhitung, namun pengertian dari fakta-fakta tersebut sering 

terabaikan. Sebagai contoh, mahasiswa hafal bahwa 3 x 2 = 6, tetapi tidak mengerti bahwa 3 x 2 

itu artinya 2 + 2 + 2 bukan 3 + 3. Selain itu, mahasiswa belajar matematika cenderung 

menggunakan penalaran algoritma yang bersifat hafalan dan sering digunakan mahasiswa dalam 

mengerjakan soal.  

Sementara pemahaman matematik menurut Ruseffendi (1991:221) terdapat tiga jenis 

pemahaman yaitu: (1) pengubahan (translation), yaitu mampu mengubah soal kata-kata ke 

dalam simbol dan sebaliknya; (2) pemberian arti (interpretation), misalnya mampu mengartikan 

suatu kesamaan; (3) dan pembuatan ekstrapolasi (extrapolation), misalnya mampu 

memperkirakan suatu kecenderungan yang tersirat dari suatu diagram. Dalam pembelajaran 

matematika, pemahaman translasi berkenaan dengan kemampuan mahasiswa dalam 

menerjemahkan dan menyederhanakan kalimat dalam soal menjadi lebih sederhana, sehingga 

lebih mudah dipahami.  

Contoh soal pemahaman translasi: 
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Diketahui sebuah permukaan kolam berbentuk lingkaran dengan keliling 62,4 m. Hitunglah 

panjang jari-jari dan luas permukaan kolam tersebut.  

Seorang anak yang memiliki kemampuan pemahaman translasi, dapat membuat model 

matematika: 62,4 = 2r, dengan mensubsti-tusikan harga K yang diketahui yaitu K = 62,4. 

Selanjutnya mahasiswa akan mencari nilai r sebagai simbol  panjang jari-jari yang dicari, 

kemudian dengan menggunakan rumus L = r
2
, mahasiswa mencari luas permukaan kolam. 

Pemahaman interpretasi dalam matematika berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam 

menentukan konsep-konsep matematika yang tepat untuk menyelesaikan soal.  

Contoh soal pemahaman interpretasi: 

Diberikan dua buah lingkaran. Lingkaran I berjari-jari 35 mm dan lingkaran II berdiameter 

7 cm. Carilah luas daerah kedua lingkaran tersebut.  

Mahasiswa yang memiliki pemahaman interpretasi akan menyimpulkan bahwa panjang jari-jari 

kedua  lingkaran tersebut adalah sama, setelah ia mengubah diameter lingkaran II kedalam jari-

jari dengan satuan milimeter (mm). Sehingga luas daerah kedua lingkaran tersebut juga sama. 

Selanjutnya, jika ia dapat menyelesaikan soal tersebut sebagaimana yang ditanyakan, berarti ia 

telah memiliki kemampuan pemahaman ekstrapolasi karena dapat menerapkan konsep dalam 

perhitungan biasa. 

Sementara pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu 

aspek utama dari daya matematik (mathematical power) yang direkomendasikan oleh National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tahun 2000 dalam Principles and Standard for 

School Mathematics untuk  dimiliki oleh mahasiswa di semua jenjang. Sabandar (2007:29) 

mengungkapkan bahwa situasi pemecahan masalah merupakan tantangan dan saat kritis bagi 

mahasiswa dalam upaya mencari solusi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah bagi seseorang 

ditentukan oleh adanya kemauan seseorang tersebut untuk menyelesaikannya. Di samping itu, 

sebuah masalah bagi seseorang belum tentu berupa masalah bagi orang lain tergantung dari 

kedalaman dan keluasan dari masalah tersebut. Demikian juga sebuah persoalan tidak 

selamanya menjadi masalah bagi seseorang, artinya persoalan tersebut mungkin saja menjadi 

masalah pada waktu tertentu tetapi bukan masalah lagi pada waktu berikutnya. Salah satu 

alternatif untuk menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah 

menurut Cobb & Steffe (Suherman, dkk., 2001) didasarkan pada pandangan 

konstruktivisme, yaitu dosen harus secara terus menerus menyadarkan cara berpikir 

mahasiswa dari sudut pandangnya. Merujuk  dari kutipan tersebut, tampak bahwa 

pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat sulit baik mengajarkan maupun 

mempelajarinya. Menurut Suherman (2001) untuk dapat mengajarkan pemecahan 

masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain, waktu 

yang digunakan untuk pemecahan masalah, perencanaan, sumber yang diperlukan, 

peran teknologi, dan manajemen kelas. Untuk tema permasalahannya sebaiknya diambil 

dari kejadian sehari-hari yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan yang lebih 

dekat dengan kehidupan anak atau yang diperkirakan dapat menarik perhatian anak. 
Selain isu lemahnya siswa berpikir matematik, isu lain lagi yaitu persoalan yang muncul 

di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, 

kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya 

(BPP Puskur, 2010; Kesuma, dkk., 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia 

selain belum berhasil membuat siswa rata-rata terampil dalam menyelesaikan soal matematika 

yang membutuhkan penalaran dan aplikasinya, juga selama ini proses pendidikan di Indonesia 

belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Salah satu alternatif untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pembelajaran matematika berkarakter. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Ruseffendi (1991) bahwa hasil dari pendidikan matematika, diharapkan 

siswa memiliki kepribadian yang kreatif, kritis, berpikir ilmiah, jujur, hemat, disiplin, tekun, 

berperikemanusiaan, mempunyai perasaan keadilan kehidupan sehari-hari, dan bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. 
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Turmudi (2011:267) menjelaskan bahwa seringkali matematika hanya dipahami sebagai 

rumus-rumus, aturan, dan algoritma yang kebenarannya mutlak, dan tidak dapat dipertanyakan 

tentang ke-mengapa-annya. Pemahaman matematika yang seperti ini hanya akan membelenggu 

pengguna matematika saja, menghambat pemahaman bahwa matematika sebenarnya bermakna 

(meaningful) dan berguna (useful). Hal ini dikarenakan menurut Freudenthal (Turmudi, 

2011:267) kehidupan sehari-hari seringkali memanfaatkan prinsip-prinsip matematika, sebab 

pada hakekatnya matematika merupakan aktivitas kehidupan umat manusia. Senada dengan 

pendapat Ruseffendi (1991) bahwa hasil dari pendidikan matematika, mahasiswa diharapkan 

memiliki kepribadian yang kreatif, kritis, berpikir ilmiah, jujur, hemat, disiplin, tekun, 

berperikemanusiaan, mempunyai perasaan keadilan kehidupan sehari-hari, dan bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Demikian pula Sumarmo (2003) menjelaskan 

bahwa pada hakekatnya pendidikan matematika mulai dari pendidikan dasar hingga ke 

pendidikan tinggi, memiliki dua arah pengembangan, yaitu memenuhi kebutuhan masa kini dan 

kebutuhan masa datang. pertama mengarahkan pembelajaran matematika untuk pemahaman 

konsep dan idea matematika. Kedua mengarah kepada kebutuhan masa depan, matematika 

memberikan kemampuan bernalar yang logis, sistematik, kritis dan cermat; mengembangkan 

kreativitas, kebiasaan bekerja keras dan mandiri, sifat jujur, berdisiplin, dan sikap kehidupan 

sehari-hari; menumbuhkan rasa percaya diri, rasa keindahan terhadap keteraturan sifat 

matematika, serta mengembangkan karakter objektif dan terbuka yang sangat diperlukan dalam 

menghadapi masa depan yang selalu berubah. 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran matematika berpotensi untuk 

membentuk karakter bangsa. Dengan demikian, guru maupun dosen matematika diharapkan 

dapat mewujudkan pendidikan karakter melalui pembelajaran mata pelajaran yang diembannya. 

Pada akhirnya diharapkan melalui pembelajaran matematika berkarakter dapat mengembangkan 

kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi 

penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Hal ini didasarkan kepada ungkapan 

Napoleon Bonaparte (Fauzy, 2013) bahwa ―Kemajuan dan kesempurnaan matematika memiliki 

hubungan yang erat dengan kesejahteraan Negara‖.  

Berdasarkan kutipan di atas, penulis memandang perlu untuk mengembangkan program 

CAI dalam perkuliahan. Sedangkan model CAI yang akan dikembangkan adalah model Tutorial 

berbasis kontekstual.  Hal ini mengingat beberapa kekhususan seperti: Tingkat abstraksi dan 

penalaran yang tinggi, serta penerapan matematika, yang semua itu akan lebih mudah dipelajari 

melalui pendekatan tutorial lewat komputer. Melalui pendekatan kontekstual berbasis komputer 

diharapkan siswa belajar dengan cara mengalami sendiri sesuai dengan kehidupan nyata sehari-

hari (daily life) bukan menghapal dan siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya 

secara mandiri dan kreatif. Pada akhirnya, melalui pembelajaran CAI-Kontekstual dalam 

pembelajaran matematika diharapkan siswa dapat mengembangkan berpikir  matematik. 

 

METODE  

 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian research and 

development (R&D). Menurut Borg & Gall (1979: 624), Model R&D  dalam pendidikan sebagai 

―a process used to develop and validate educational product”. Langkah-langkah dalam 

penelitian untuk Tahun I ini berdasarkan kajian penelitian pendahuluan kemudian 

dikembangkan suatu produk. Adapun alur penelitian pada Tahun I yang direncanakan dua 

tahun tampak pada Gambar 1 sebagai berikut. 
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Gambar 1. Prosedur Penelitian 

 

 Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika 

STKIP Garut Tingkat II Tahun Akademik 2014/2015, dengan pertimbangan bahwa mahasiswa 

kelas ini menerima mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA I. Terdapat sejumlah 

instrumen yang digunakan untuk keperluan pengembangan dan uji coba model, yaitu 

studi dokumentasi, skala karakter mahasiswa, pedoman wawancara untuk mahasiswa, 

dan tes kemampuan berpikir matematik mahasiswa yang terdiri soal uraian berupa 

hafalan, pemahaman, dan pemecahan masalah matematik.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

       Berdasarkan hasil studi deskriftif naturalistik berupa identifikasi profil perkuliahan 

Kapita Selekta Matematika SMA I di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Garut, 

diperoleh gambaran kebiasaan kegiatan perkuliahan di kelas, yaitu pembelajaran masih berpusat 

pada dosen. Sehingga permasalahan yang timbul adalah mahasiswa masih menganggap dosen 

sebagai pusat sumber belajar atau pusat pengetahuan di dalam kelas. Kebiasaan ini tidak begitu 

mudah untuk dirubah. Hal ini memberi peluang untuk mengembangkan model pembelajaran 

yang berpotensi untuk menimbulkan keinginan baik (good will) untuk memberikan yang terbaik 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir matematik dan membentuk karakter bagi 

mahasiswa.  Berdasarkan kajian teoritik tentang komponen-komponen pembelajaran, 

pembelajaran CAI-Kontekstual berpotensi dapat meningkatkan kemampuan berpikir matematik 

dan kualitas karakter mahasiswa. Dari hasil kajian teoritik dan pengembangan, diperoleh 

langkah-langkah kegiatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran kombinasi CAI 

dan kontekstual pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA I yang diselenggarakan di 

Lab Komputer sebagai berikut. 

1. Pendahuluan 

a. Dosen dan mahasiswa melakukan pembentukan kelompok sebagai komunitas belajar.  

b. Dosen menginformasikan tentang pendekatan pembelajaran yang akan digunakan serta 

aturan mainnya. 

Studi 

Deskriftif 

Naturalistik 

Studi 

Pengembangan 

Identifikasi permasalahan, potensi, dan peluang yang terkait dengan 

perkuliahan Kapita Selekta Matematika SMA I  

Kajian teoritik tentang komponen-komponen pembelajaran CAI-

Kontekstual  

Pengembangan komponen-komponen pembelajaran untuk masing-

masing model pembelajaran yang digunakan: penyiapan bahan ajar, 

kerangka kerja pedagogis, model evaluasi, dan instrumen: Format 

wawancara, observasi, Angket,  kemampuan berpikir matematik dan 

karakter mahasiswa 

Penilaian dan 

Uji Coba 

Revisi 

Revisi Uji coba Luas 

Identifikasi profil perkuliahan Kapita Selekta Matematika SMA I di 

Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Garut 

Diskusi dan Penilaian 

Pakar 

Uji Coba Terbatas 

Produk 
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c. Dosen menginformasikan tentang tugas-tugas yang akan diberikan dan cara 

mengerjakannya. 

d. Dosen menjelaskan indikator-indikator yang hendak dicapai setelah selesai pembelajaran. 

e. Dosen memotivasi mahasiswa atau melakukan apersepsi berupa pengajuan beberapa 

pertanyaan secara lisan kepada mahasiswa untuk menggali pengetahuan awal mahasiswa. 

f. Pelatihan berupa: cara belajar dalam kelompok, diskusi kelas, mengemukakan dan 

menjawab pertanyaan. 

2. Diskusi 

a. Menyajikan masalah kontekstual 

1) Dosen menyajikan materi pelajaran dan masalah kontekstual pada CD Pembelajaran.  

2) Dosen mepersilahkan mahasiswa untuk membuka file materi perkuliahan dengan 

pertama kali mempelajari petunjuk aturan belajar yang ada dalam CD. Selanjutnya 

mahasiswa mengerjakan masalah-masalah kontekstual dalam CD Pembelajaran secara 

sepintas sebelum dimulai diskusi kelompok.  

3) Dosen sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya.  

b. Memahami masalah kontekstual 

1) Mahasiswa diskusi pada kelompoknya masing-masing, sharing ide dengan temannya. 

2) Pada saat mahasiswa berdiskusi, dosen berkeliling pada setiap kelompok untuk 

memberikan bantuan pada kelompok yang mengalami kesulitan. Dosen memberikan 

pengaruh timbal balik (feedback). 

c. Menyelesaikan masalah kontekstual 

1) Dosen memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyelesaikan 

masalah dengan model dan cara mahasiswa sendiri. 

2) Dosen mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang mengalami kesulitan 

menyelesaikan masalah. 

3) Melalui pemodelan, dosen berupaya untuk meningkatkan kesadaran diri kognitif 

maha-siswa dan mengevaluasi hasil jawaban masalah kontekstual. 

4) Melalui pendekatan inkuiri, mahasiswa menggunakan model pemecahan masalah 

yang tepat dengan mempraktekkan penggu-naan strategi-strategi kognitif untuk 

menemukan jawaban.  

d. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

1) Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendiskusikan  jawaban 

mereka. 

2) Setelah diskusi kelompok selesai, dosen mempersilahkan kepada setiap kelompok 

secara bergiliran untuk mempresentasi-kan hasil kerja kelompoknya ke depan. 

Selanjutnya didakan diskusi kelas.  

e. Menyimpulkan 

1) Melalui metode penemuan, dosen membantu mahasiswa  untuk   menarik kesimpulan. 

2) Mahasiswa menuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami 

dan bertanya pada teman satu kelas atau dosen. 

3. Kemandirian 

Mahasiswa secara mandiri menyelasaikan soal-soal latihan dalam CD Pembelajaran. 

4. Tahap Refleksi dan Merangkum 

a. Melalui tanya jawab (debriefing) dosen melakukan refleksi.  

b. Apabila proses pemecahan masalah sudah benar, kemudian dosen mengajukan 

pertanyaan pada mahasiswa, misalnya: bagaimana jika…?, apakah ada cara lain? Coba 

kerjakan dengan cara lain! 

c. Mahasiswa menjelaskan secara lisan maupun tulisan bagaimana menggunakan strategi 

spesifik untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. 

5. Menutup Perkuliahan 

 Dosen mengulas kembali tentang konsep yang baru saja dipelajari, kemudian mengarahkan 

mahasiswa untuk merangkum materi pelajaran yang dianggap penting. Dosen memberikan 

soal-soal latihan dikerjakan di rumah. 
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 Berdasarkan hasil uji terbatas putaran I dari penerapan pembelajaran CAI-Kontekstual, 

diperoleh kendala, yaitu mahasiswa belum terbiasa untuk bekerja dalam dinamika kelompok 

yang heteregon, mengidentifikasi sebuah topik, berdiskusi dalam kelompok dan antar 

kelompok,  dan mecoba membangun  pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan topik atau masalah yang dipelajari, serta mempresentasikannya di 

depan kelas.  Setelah  dilakukan refleksi dan diskusi dengan dosen teman sejawat yang 

mengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA I  mengenai kelemahan-kelemahan 

yang ditemukan sepanjang pertemuan putaran  pertama, kelemahan-kelemahan selama 

pembelajaran itu dapat ditemukan pemecahan masalahnya. Kekurangan-kekurangan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran sebagai akibat dari kurang efektifnya pelaksanaan langkah-

langkah dalam pemebelajaran dapat diatasi secara bertahap.  

 Berdasarkan hasil analisis data tentang kualitas kemampuan berpikir matematik dari 

putaran pertama sampai dengan putaran ketiga dengan menggunakan uji gain ternormalisasi 

diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut. 
 

Tabel 1. Kualitas Peningkatan Hasil Belajar 

Peningkatan Nilai Rata-rata Gain Kriteria Peningkatan 

Pertemuan I ke II 0,37 Sedang 

Pertemuan II ke III 0,32 Sedang 

Pertemuan I ke III 0,58 Sedang 
   

Pada Tabel 1 diperoleh informasi bahwa baik dari Pertemuan I ke Pertemuan II, Pertemuan II ke 

Pertemuan III, dan Pertemuan I ke Pertemuan III, rata-rata kemampuan berpikir matematik 

siswa mengalami peningkatan dengan kriteria sedang. Sementara berdasarkan hasil uji coba luas 

melalui uji perbedaan dua rata-rata sampel berpasangan, diperoleh hasil yang disajikan pada 

Tabel 2 sebagai berikut. 
Tabel 2. Perbedaan Dua Rata-rata Hasil Tes Sampel Berpasangan 

Pasangan N Korelasi t Sig. (2-tailed) 

Pre-Test & Post-Test Kelompok Assor 30 0,718 17,502 0,000 

Pre-Test & Post-Test Kelompok Unggul 30 0,557 34,934 0,000 

Pre-Test & Post-Test Kelompok Assor+Unggul 60 0,509 16,447 0,000 
 

Pada Tabel 2 diperoleh informasi bahwa baik untuk kelompok assor,  kelompok unggul, 

maupun gabungan assor dan unggul, pada umumnya rata-rata kemampuan berpikir matematik 

siswa mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan perbedaan antara rata-rata nilai pre-test dan 

post-test kemampuan berpikir siswa berbeda sangat signifikan. Selain kemampuan berpikir 

matematik mahasiswa, diukur pula tentang karakter mahasiswa tentang kejujuran, 

kedisiplinan, kerja keras, keratif, rasa ingin tahu, nasionalisme, menghargai prestasi, 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. 
Berdasarkan hasil angket dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur karakter 

mahasiswa dalam perkuliahan Kapita selekta Matematika SMA 1 berbasis CAI-Kontekstual, 

diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut. 
Tabel 3. Kriteria Karakter Mahasiswa 

 Uji Terbatas 
Uji Luas 

Assor Unggul 

Proporsi (%) 85 84 86 

Kriteria Baik Baik Baik 

Dari Tabel 3, tampak bahwa karakter mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Kapita selekta 

Matematika SMA 1 berbasis CAI-Kontekstual termasuk baik.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan temuan dan analisis data yang diperoleh dari kegiatan studi pendahuluan 

dan uji coba model serta pembahasan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi Pelaksanaan Pembelajaran  

a. Dalam pelaksanaan perkuliahan Kapita Selekta Matematika SMA  selama ini, masih 

berpusat pada dosen. Kondisi ini berdampak pada: (1)   mahasiswa sulit memahami 

konsep materi yang telah disampaikan dosen; (2) pemahaman mahasiswa terhadap 

konsep berada pada tingkat menghafal saja:  dan (3) rendahnya kemampuan mahasiswa 

dalam kemampuan berpikir matematik. 

b. Dalam melaksanakan evaluasi, dosen cenderung menggembangkan penilaian dari aspek 

kognitif. 

2. Desain Model Pembelajaran CAI-Kontekstual 

       Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pengembangan model pembelajaran 

membangun karakter dan berpikir matematik melalui pembelajaran CAI-Kontekstual  ini 

adalah peningkatan kemampuan berpikir matematik dan kualitas karakter mahasiswa dalam 

perkuliahan Kapita Selekta Matematika SMA. Kegiatan pembelajaran sebagai bentuk 

implmentasi model memiliki tahapan pembelajaran: (1)  Kegiatan pendahuluan dilakukan 

melalui proses menyiapkan mahasiswa dan memotivasi, menjelaskan kompetensi dasar, dan 

menyampaikan cakupan materi yang terdapat CD pemrograman CAI-Kontekstual. (2) 

Kegiatan inti dilakukan melalui proses   penyajian materi perkuliahan berupa  penyampaian 

informasi hasil bacaan dari CD Pembelajaran, mengidentifikasi isu kehidupan sehari-hari 

berupa orientasi kasus dan membahas situasi bermasalah, kegiatah eksplorasi, pembagian 

tugas dalam kelompok melakukan pengkajian materi pelajaran dan latihan soal-soal, 

presentasi hasil diskusi. Dan (3) Kegiatan penutup dilakukan      melalui refleksi dan 

rangkuman, evaluasi  untuk mengukur kemampuan berpikir matematik dan kualitas karakter 

mahasiswa. 

3.  Implementasi Model  CAI-Kontekstual  

 Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan Kapita Selekta Matematika SMA 1 dengan 

menerapkan pembelajaran CAI-Kontekstual diperoleh hasil sebagai berikut. 

a. Pada umumnya mahasiswa menyukai penggunaan model pembelajaran CAI-

Kontekstual yang melibatkan keaktifan mereka, terutama pada saat diskusi, kerja 

kelompok, eksplorasi dan penyajian kelompok mahasiswa dengan difasilitasi oleh 

dosen. 

b. Kemampuan berpikir matematik mahasiswa rata-rata meningkat dan mahasiswa 

memiliki karakter yang baik. 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, pembelajaran Kapita Selekta Matematika SMA I 

dengan menerapkan  CAI-Kontekstual berpotensi membangun kemampuan   berpikir matematik 

dan kualitas karakter mahasiswa. Temuan penelitian tersebut memberikan nuansa dan informasi 

baru dalam khasanah pembelajaran. Untuk hal itu, peneliti mengemukakan saran kepada: 

1. Pihak dosen. Pembelajaran CAI-Kontekstual  hasil pengembangan ini dapat dipergunakan 

oleh dosen sebagai salah satu alternatif kegiatan inovatif yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir matematik dan kualitas karakter mahasiswa.  

2. Pihak institusi. Pembelajaran CAI-Kontekstual adalah model pembelajaran yang 

dikembangkan di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Garut. Oleh sebab itu 

dibutuhkannya kerjasama yang sinergis dengan institusi penyelenggaran pendidikan, 

khususnya ketua program studi pendidikan matematika guna mendorong serta membantu 

proses penerapan dan pengembangan model pembelajaran ini dalam rangka mengupayakan 

perbaikan perkuliahan.  

3. Pihak peneliti selanjutnya.  Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 

pembelajaran CAI-Kontesktual pada mata kuliah lainnya  yang ada pada program studi 

pendidikan matematika guna mengukur kemampuan berpikir matematik dan kualitas 

karakter mahasiswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kecenderungan analisis 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal geometri analitik. Mahasiswa diberikan soal 

yang berkaitan dengan menentukan salah satu persamaan garis tinggi segitiga siku-

siku tetapi dalam soal tidak disebutkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-

siku. Hasil penelitian diolah secara kualitatif. Data penelitian berupa jawaban tertulis 

mahasiswa dan wawancara. Data jawaban penyelesaian menunjukkan bahwa 

mahasiswa tidak menganalisis terlebih dahulu jenis segitiga tersebut. Mahasiswa 

lebih cenderung menyelesaikannya dengan cara menentukan titik sudut yang belum 

diketahui dan menjadikannya sebagai titik yang dilalui oleh garis tinggi yang akan 

ditentukan. 

 

Keyword:kecenderungan analisis, penyelesaian soal, geometri analitik 

PENDAHULUAN 

Sebagai pendidik matematika, seorang guru harus mengajarkan dan melatih siswa untuk 

dapat membuat analisis dan bernalar. Kemampuan analitis dan penalaran ini yang akan menjadi 

bekal seorang siswa untuk mampu berpikir kritis. Dengan demikian, sebelum mengajarkan ke 

orang lain, semestinya kemampuan analitis dan penalaran tersebut telah dikuasai oleh calon 

pendidik matematika.  

Berkaitan dengan kemampuan analitis, Bloom (dalam Rizaldi, 2012:56) menyatakan 

bahwa dalam teori klasifikasi proses pendidikan terdapat enam tingkat penilaian dalam ranah 

kognitif yang secara berturut-turut dari terendah yaitupengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi, 

kedudukan evaluasi dan sintesis ditukar (Krathwohl, 2002). Sebagai penjelasannya, Rizaldi 

sendiri menyatakan bahwa ―dalam tingkat analisis, seseorang menganalisis hubungan antara 

struktur dasar dan bagian-bagiannya serta menentukan relevansi data, fakta dan interpretasi‖. 

Dalam menghadapi sebuah soal, saat menganalisisnya, mahasiswa perlu melihat dan 

memperhatikan seluruh hubungan yang mungkin telah terbentuk dan yang dapat dibentuk dari 

data yang disajikan. Mahasiswa dapat membandingkan hubungan yang lebih dekat yang terjadi 

di antara informasi-informasi tersebut. 

Sementara Gora dan Sunarto (2010:175) menyebutkan bahwa analisis adalah membuat 

hubungan dari setiap gagasan yang dimiliki dan terkait untuk membentuk sebuah ide yang baru. 

Jadi dari hubungan-hubungan yang telah diidentifikasi tersebut, mahasiswa dapat 

memanfaatkannya untuk menyelesaikan soal dengan lebih efektif dan efisien. 

Chatib (2009:162) menyebutkan contoh soal dalam tingkat analisis antara lain: (a) apa 

langkah penting dalam proses...?, (b)  jika suatu kondisi terjadi, apa langkah yang harus 

dilakukan?, apa kesimpulan lain dari kondisi yang terjadi?, dan (c) apa hubungan antara ... dan 

...?. Dari daftar soal tersebut dapat ditarik sebuah simpulan bahwa nampak bahwa mahasiswa 

harus melihat lebih dalam tentang hubungan yang mungkin terbentuk antar informasi yang 

disajikan dan bukan hanya sekedar melihat hubungan yang tampak kasat mata. 

Hidayat (2007:266) menambahkan bahwa ―daya analisis juga merupakan gambaran dari 

abilitas dalam fungsi-fungsi mencirikhaskan fakta-fakta yang berbasis pada hipotesis yang 

dibangun, serta abilitas dalam fungsi-fungsi evaluasi material-material yang bersifat ekstrak dan 

kompleks‖. Kemampuan analitis mahasiswa akan tergambar dari hasil hubungan yang diduga 
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antar setiap informasi yang disajikan dan keputusan yang diambil dalam menyaring informasi 

yang disediakan dalam soal. Semakin banyak kemungkinan hubungan yang mampu dilihat 

mahasiswa akan memberikan peluang untuk dapat memperoleh keputusan terbaik dalam 

memilih prosedur penyelesaian yang akan digunakan. 

Berdasarkan tugas yang semestinya diemban oleh seorang guru matematika yang pada 

akhirnya menuntut para calon pendidik matematika untuk menguasai kemampuan analitis dan 

berdasarkan uraian di atas, maka indikator kemampuan analitis berikut seharusnya terdapat pada 

pribadi masing-masing mahasiswa pendidikan matematika, antara lain: mahasiswa mampu 

menemukan setiap hubungan yang mungkin dari setiap informasi yang disajikan dalam soal, 

mahasiswa mampu membandingkan hubungan yang terjadi antar informasi yang tersedia, dan 

mahasiswa mampu memilih prosedur penyelesaian dengan memanfaatkan hubungan yang lebih 

penting dan menonjolyang terjadi antar informasi yang tersedia. 

Demi ketercapaian target tersebut, peneliti melakukan penelusuran pola analisis 

mahasiswa program studi pendidikan matematika untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

analitis yang telah dimiliki para calon pendidik matematika. Hasil penelusuran tersebut 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para dosen untuk mengembangkan dan 

menyiapkan kemampuan analitis mahasiswanya sebagai calon pendidik matematika.  

Seseorang akan sukses dalam matematika jika memiliki kecerdasan logika matematika, 

bahasa dan visual yang tinggi. Kecerdasan logika matematika digunakan untuk bernalar dan 

menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam masalah matematika yang 

dihadapi. Kecerdasan bahasa mengantarkan seseorang untuk dapat mencermati informasi-

informasi yang sebenarnya tersaji dalam masalah yang tentunya tidak terlepas dari kecerdasan 

logika matematika itu sendiri. Sedangkan kecerdasan visual tentu berperan penting dalam 

membantu seseorang untuk membayangkan kondisi yang tersaji dalam soal.  

Sementara itu, mata kuliah dalam rumpun geometri adalah mata kuliah yang menuntut 

mahasiswa untuk menggunakan kemampuan visualnya dalam menganalisis soal yang diberikan. 

Geometri analitik adalah mata kuliah dalam rumpun ilmu geometri yang lebih menekankan 

kemampuan analisis mahasiswa yang melibatkan aljabar. Soal-soal dalam materi ini lebih 

menyajikan masalah bukan dalam wujud gambar tetapi lebih pada bentuk aljabarnya. Dengan 

demikian, peneliti menggunakan materi geometri analitik sebagai bahan penelitian. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan kecenderungan analisis mahasiswa dalam menyelesaikan 

soal geometri analitik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para 

dosen untuk dapat menekankan pengembangan kemampuan analitis mahasiswa program studi 

Pendidikan Matematika 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Untuk mendeskripsikankecenderungan 

analisis mahasiswa dalam menyelesaikan soal geometri analitik, peneliti menjadikan mahasiswa 

semester gasal tahun akademik 2014/2015 sebagai subjek penelitian. Peneliti memberikan tes 

tulis kepada dua kelas mahasiswaProgram Studi Pendidikan Matematika. Soal tes tulis tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

 

Dalam soal tersebut, soal poin (a) digunakan untuk memberikan kemungkinan kepada 

mahasiswa untuk menggunakan titik A sebagai titik yang dilalui oleh garis tinggi yang akan 

ditentukan pada poin (b). 

Diketahui sebuah segitiga ABC dengan B (0,5) dan C(2, 0). Sedangkan kedua sisinya 

masing-masing dilalui oleh garis y – 4x = 5 dan 4y + x =2.  

a. Tentukan persamaan garis bagi yang melalui titik A! 

b. Tentukan persamaan salah satu garis tinggi segitiga ABC! 
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Dari hasil tes tulis yang telah dilakukan, peneliti melakukan pengelompokan lembar 

jawaban dalam dua tahapan. Pengelompokan lembar jawaban mahasiswa pada tahapan pertama 

dilakukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Pengelompokan ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan jawaban mahasiswa yang tidak melakukan kesalahan prosedural dan 

konsep. Mahasiswa dengan jawaban ini dipilih sebagai subjek penelitian. Hal tersebut dilakukan 

dengan dasar bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kecenderungan analisis 

mahasiswa dan bukan mengungkap penguasaan konsep. Jika dipilih mahasiswa yang melakukan 

kesalahan prosedural dan/atau konsep maka dikhawatirkan kecenderungan analisis mahasiswa 

tidak terungkap.  

Sedangkan pada tahap kedua, peneliti melakukan pengelompokan lembar jawaban 

berdasarkan kesamaan cara yang digunakan mahasiswa dalam menyelesaikan soal tersebut. Hal 

ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data penelitian. 

Mahasiswa yang telah dipilih sebagai subjek penelitian diwawancara untuk mengetahui 

alur berpikir subjek penelitian ketika menyelesaikan soal tersebut. Dalam wawancara tersebut 

subjek penelitian diminta untuk menjelaskan proses penyelesaian yang telah dilakukan. 

Wawancara yang diberikan kepada subjek tidak berupa pertanyaan yang memberikan intervensi 

subjek sehingga memungkinkan subjek untuk memiliki ide lain selain yang telah dilakukan 

selama menyelesaikan soal. Jadi peneliti hanya memulai dengan bagaimana subjek 

menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan alur penyelesaian yang telah dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Dari hasil tes tulis yang telah diberikan oleh peneliti, diperoleh tigamacam jawaban yang 

tidak melakukan kesalahan prosedural maupun konsep. Terdapat tiga jenis jawaban berikut yang 

diberikan mahasiswa. 

 

Model Jawaban 1 

 

Hampir semua subjek menyelesaikan soal ini menggunakan model jawaban 1. Lembar 

jawaban subjek dengan model jawaban 1 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 1. Lembar Jawaban Subjek dengan Model jawaban 1 

Lembar jawaban pada gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa subjek menentukan 

persamaan garis tinggi yang diminta dengan menggunakan titik A sebagai titik sudut segitiga 

yang dilalui garis tinggi tersebut. Dengan demikian mahasiswa harus menentukan persamaan 

garis BC terlebih dahulu.Subjek dalam kelompok ini menentukan garis tinggi menggunakan 

titik A sebagaimana yang digunakan pada soal poin (a) yang menugaskan mahasiswa untuk 
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menentukan garis bagi sudut A tetapi berhenti hanya sampai pada penentuan persamaan garis 

BC karena terkendala pemahaman konsep garis bagi yang dimiliki subjek kurang. Pada 

akhirnya proses penyelesaian soal tersebut dilanjut pada penentuan persamaan garis tinggi 

menggunakan titik A. 

 

Model Jawaban 2 

 

 
Gambar 2. Lembar jawaban subjek dengan model jawaban 2 

 

Hanya terdapat satu mahasiswa yang menyelesaikan soal poin (b) dengan model jawaban 

2. Pada model jawaban 2 terlihat bahwa subjek penelitian tersebut menggunakan sudut B 

sebagai sudut yang menghadap alasnya yaitu   ̅̅̅̅ . Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh 

subjek pada kelompok model jawaban 1, subjek dengan model jawaban ini tidak memiliki 

modal yang cukup untuk menggunakan titik A sebagai titik yang dilalui oleh garis tinggi yang 

akan ditentukan persamaannya. Hal tersebut terlihat dari jawaban soal poin (a) berikut. 

 

 
      Gambar 3. Lembar jawaban subjek dengan model jawaban 3  

                                   saat menentukan persamaan garis bagi 

 

Subjek hanya memperoleh letak titik A pada tahap penyelesaian ini. Sedangkan 

persamaan garis BC belum ditentukan. Pemahaman konsep subjek tentang garis bagi masih 

lemah. Langkah penentuan garis berat dilakukannya dengan cara yang seharusnya digunakan 

untuk menentukan garis berat segitiga. Pada penyelesaian tersebut, sebenarnya persamaan garis 

yang disusun oleh subjek adalah garis berat. 
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Model Jawaban 3 

 

Hanya ada satu subjek juga yang menyelesaikan soal dengan menggunakan model 

jawaban 3. Sebenarnya cara penyelesaian subjek dengan model jawaban 3 ini hampir sama 

dengan model jawaban 2. Perbedaannya adalah bahwa subjek dengan model jawaban 2 tidak 

melakukan pengecekan letak kedudukan titik B dan C terhadap masing-masing persamaan garis 

yang diketahui sedangkan subjek dengan model jawaban 2 melakukan pengecekan letak 

kedudukan antara titik dan garis. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 4 (a). Lembar jawaban Subjek Model Jawaban 3 bagian menentukan letak B dan C 

 (b). Lembar jawaban Subjek Model Jawaban 3 bagian menentukan garis tinggi 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa subjek menentukan persamaan garis tinggi yang melalui 

titik C dan tegak lurus terhadap garis 4y + x =2. 

Dari gambar 4(a) dapat dilihat bahwa subjek menemukan bahwa titik B berada pada garis 

y – 4x = 5 dan titik C berada pada garis 4y + x =2 ketika menentukan perpotongan garis tersebut 

dengan sumbu-X dan sumbu-Y. 

Berdasarkan hasil wawancara, hanya subjek yang mengerjakan dengan penyelesaian 

model jawaban 3 yang menyadari bahwa garis tinggi yang dihasilkan merupakan salah satu sisi 

segitiga atau dengan kata lain bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Subjek tersebut 

baru menyadari bahwa segitiga yang sedang ditentukan garis tingginya adalah segitiga siku-siku 

setelah menyelesaikan soal. 

 

Pembahasan 

 

Dengan memperhatikan data penyelesaian masing-masing subjek yang telah 

dikelompokkan kedalam tiga model jawaban tersebut, dapat dikatakan bahwa kebanyakan 

subjek menggunakan titik yang baru saja ditentukan letaknya di kasus lain untuk dijadikan 

sebagai bahan dalam penyelesaian kasus berikutnya ketika kedua soal tersebut berkaitan dengan 

hal yang sama. Subjek tidak mencoba terlebih dahulu melihat hubungan dari kedua garis yang 

persamaannya telah disajikan dalam soal atau mencoba menggunakan titik sudut-titik sudut 

yang telah diketahui. 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa meskipun tidak menggunakan titik baru yakni titik A, 

tetapi menggunakan titik B sebagai titik sudut yang dilalui garis tinggi yang akan ditentukan 

persamaannya, subjektidak mengecek hubungan dari kedua garis tersebut. Setelah menentukan 

jawaban akhir penyelesaian yaitu persamaan garis tinggi, subjek dengan model jawaban 2 juga 

tidak menyadari bahwa persamaan garis yang diperoleh sebenarnya persamaan garis yang telah 

diketahui dalam soal.Padahal jika hal tersebut dilakukan, subjek cukup menentukan gradien 

masing-masing garis dan membuktikan bahwa hasil perkalian kedua gradien adalah -1, sebuah 

penyelesaian yang lebih singkat dibandingkan dengan penyelesaian yang telah dilakukan oleh 

masing-masing subjek. 

Sedangkan berdasarkan gambar 4 dan hasil wawancara terhadap subjek yang 

bersangkutan, meskipun pada akhirnya menyadari bahwa segitiga yang digunakan adalah 

segitiga siku-siku, tetapi subjek juga tidak menganalisis terlebih dahulu semua hubungan yang 

mungkin terjadi antara titik dan garis yang telah disajikan dalam soal. Subjek tidak melihat 

hubungan antara kedua persamaan garis yang memuat kedua sisi segitiga. 

Selain itu, kebanyakan alur analisis subjek dalam menyelesaikan soal poin (b) 

dipengaruhi oleh apa yang dihasilkan dalam menyelesaikan soal poin (a). Hal tersebut terlihat 

dari banyaknya subjek yang menggunakan model jawaban 1 sebagai cara penyelesaian soalnya. 

Subjek menggunakan titik A yang diperoleh dari penyelesaian soal poin (a). Hal ini juga 

mungkin dipengaruhi oleh tugas yang pernah diberikan kepada subjek saat belajar di kelas. Soal 

yang pernah diberikan sebelumnya memang meminta subjek untuk menentukan persamaan 

sebuah garis tinggi dan garis berat dengan menggunakan titik sudut yang belum diketahui dalam 

soal. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa analisis yang digunakan mahasiswa 

dalam menyelesaikan soal geometri analitik cukup sederhana. Mahasiswa cenderung 

menggunakan cara yang pada umumnya telah biasa digunakan yaitu menentukan sebuah 

persamaan garis yang tegak lurus terhadap suatu garis lain jika diketahui titik yang dilaluinya 

untuk menentukan persamaan garis tinggi.Mahasiswa tidak melihat setiap hubungan yang 

mungkin dimiliki oleh setiap informasi yang disajikan dalam soal. Alur analisis mahasiswa juga 

dipengaruhi oleh sesuatu yang baru dihasilkan dalam kasus lain yang sebelumnya dikerjakan. 

 

Saran 

 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian, untuk meningkatkan kemampuan analitis 

matematika, mahasiswa perlu dibiasakan untuk selalu melihat setiap hubungan yang mungkin 

terbentuk antar informasi yang tersaji dalam soal. Mahasiswa perlu dilatih untuk melihat sebuah 

persoalan dari berbagai macam sudut pandang, bukan hanya melihatnya berdasarkan prosedur 

yang biasa digunakan untuk menyelesaikan soal dengan bagian konteks yang sama. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

menggunakan media Al-Khwarizmi di SMPN 1 Singosari dengan model 

pembelajaran kooperatif NHT yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Jenis 

penelitian ini adalah PTK. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian 

adalah seluruh siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Singosari. Data yang dikumpulkan 

antara lain bersal dari hasil pekerjaan siswa secara tertulis, wawancara, observasi 

dan catatan lapangan. Hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada siklus I dan 

siklus II berada pada kategori baik. Hasil belajar siswa yang memenuhi SKM  pada 

siklus I dan siklus II adalah 75% dan 84,4%. Dengan demikian, pemahaman siswa 

mengalami peningkatan. 

Kata kunci: media Al-Khwarizmi, pemahaman, model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) 
 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, matematika diberikan mulai 

sekolah dasar. Kemampuan rata-rata skor prestasi matematika berada signifikan di bawah rata-

rata internasional, sehingga pembaharuan pendidikan harus terus dilakukan. Dalam konteks 

peningkatan kualitas pendidikan, ada beberapa isu utama yang perlu disoroti, yaitu pembaruan 

kurikulum dan efektivitas metode pembelajaran (Nurhadi, 2004:1). Pembaruan kurikulum 

dimaksudkan untuk mengubah paradigma lama sehingga orientasi pembelajaran bergeser dari 

teacher-oriented ke student-oriented. Salah satu model pembelajaran yang mengaktifkan siswa 

sehingga berdampak pada hasil belajar adalah model pembelajaran kooperatif. 

Berdasarkan dialog dengan guru matematka kelas VIII, hasil belajar materi persamaan 

kuadrat masih di bawah standar ketuntasan minimal sekolah yaitu 80. Salah satu penyebab hasil 

belajar materi persamaan kuadrat masih di bawah standar ketuntasan minimal sekolah karena 

materi aljabar merupakan salah satu bidang kajian yang dianggap sulit oleh siswa. Untuk 

mengetahui kesulitan siswa, maka peneliti melakuan tes observasi kepada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Singosari. Berdasarkan hasil tes siswa kelas VIII Tahun pelajaran 2013-2014, dari 34 

siswa hanya 16 siswa yang dapat menjawab soal dengan benar. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa siswa masih belum memahami konsep persamaan kuadrat. Hal ini terbukti bahwa siswa 

tidak dapat membedakan persamaan kuadrat atau bukan persamaan kuadrat. Siswa juga tidak 

dapat menentukan a, b, dan c jika diketahui bentuk umum persamaan kuadrat ax
2
 + bx + c = 0. 

Banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak dan algoritma dalam 

aljabar karena mereka tidak bisa melihatnya secara real. Aspek-aspek aljabar dapat 

didemonstrasikan dengan alat peraga yang memberikan model konkrit untuk ide-ide aljabar 

yang abstrak (Sobel, 2004:136). Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut 

peneliti menggunakan media Al-khwarizmi untuk membantu siswa memahami materi 

mailto:elita.selvia@gmail.com
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persamaan kuadrat. Percobaan itu diawali dengan mengenalkan siswa persegi berukuran 11 , 

selanjutnya persegi panjang yang berukuran x1  dan persegi yang berukuran xx , 

diilustrasikan pada gambar 1 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Bentuk Persegi dan Persegi   Panjang 

Percobaan ini dilakukan dengan menyusun persegi yang lebih besar dari xx  dengan cara 

meletakkan blok lain yang sesuai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Boggan (2009:4) 

menyimpulkan bahwa penggunaan manipulatif dapat membantu siswa menghubungkan ide dan 

mengintegrasikan pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman kosep matematika, 

serta hasil penelitian Cain (2009:5) menunjukkan bahwa menggunakan manipulatif membantu 

meningkatkan kemampuan matematika di kelas. 

Berdasarkan dialog dengan guru kelas VIII, metode yang digunakan dalam mengajarkan 

materi persamaan kuadrat khususnya pemfaktoran bentuk aljabar adalah menggunakan metode 

dimana guru menjelaskan kemudian siswa mendengarkan dan mencatat penjelasan guru. 

Dengan demikian, sebagian besar siswa membangun pola pikir materi persamaan kuadrat secara 

individu sehingga mengalami kesulitan. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggunakan model 

pembelajaran berkelompok untuk membantu mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi 

persamaan kuadrat. Peneliti memilih metode Numbered Heads Together (NHT), karena metode 

ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Salah satu karakteristik 

yang menonjol pada Numbered Heads Together (NHT) dibandingkan tipe pembelajaran 

kooperatif lainnya adalah guru hanya menunjuk salah seorang siswa yang mewakili 

kelompoknya tersebut, sehingga setiap individu dalam suatu kelompok akan mempunyai 

tanggung jawab yang sama. Teknik pada Numbered Heads Together (NHT) diantaranya adalah 

penomoran (numbering), pengajuan pertanyaan (questioning), berpikir bersama (heads 

together), kemudian menjawab pertanyaan (answering) (Ibrahim, 2005:28). Penelitian dengan 

model Numbered Heads Together telah dilakukan oleh Balfanz (2006) yang meneliti tentang 

Pegaruh Hubungan NHT dan Teknik Tanya Jawab pada Pemahaman Siswa, Pietersz (2010) 

yang meneliti tentang Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT terhadap 

Pencapaian Matematika di SMPN 1 Cisarua, serta Hunter (2010) yang meneliti tentang 

Pengaruh Numbered Heads Together (NHT) terhadap Hasil Belajar. Hasil dari beberapa 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa khususnya dalam pembelajaran matematika dengan 

model Numbered Heads Together efektif dalam meningkatkan kemampuan inkuiri siswa dan 

tanggung jawab individu dalam kelompok. Peneliti mencoba menggunakan media Al-

Khwarizmi melalui model pembelajaran NHT untuk membantu mengatasi kesulitan belajar 

siswa pada materi persamaan kuadrat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan langkah-

langkah menggunakan media Al-khwarizmi di kelas VIII SMP Negeri 1 Singosari dengan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi persamaan kuadrat. 

METODE 

Ditinjau dari bagaimana penelitian ini dilakukan, maka penelitian ini termasuk dalam 

Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Singosari dengan 

subjek siswa kelas VIII-F tahun ajaran 2014-2015 yang berjumlah 32 siswa. Data adalah hasil 

pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2002: 96). Dengan 

demikian, sumber data merupakan sumber dari mana hasil pencatatan peneliti dapat diperoleh. 

x × x x × 1 

1 × 1 
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Adapun data yang diambil dari penelitian ini adalah (1) hasil observasi saat pembelajaran 

berlangsung sebagai bahan analisis terhadap ketepatan guru dan siswa dalam menggunakan 

media Al-Khwarizmi dengan menerapkan model Numbered Heads Together (NHT), (2) nilai tes 

awal siswa, (3) nilai tes kuis dan nilai tes pada setiap akhir siklus untuk mengetahui pemahaman 

siswa dilihat dari aspek kognitif, (4) hasil kerja siswa saat pembelajaran berlangsung sebagai 

bahan analisis penggunakan media Al-Khwarizmi dengan menerapkan model Numbered Heads 

Together (NHT), (5) hasil wawancara untuk mengetahui kesalahan siswa, dan (6) hasil catatan 

lapangan. Penelitian ini merupakan PTK yang terdiri dari siklus-siklus. Siklus akan berhenti jika 

kriteria yang ditentukan peneliti telah dicapai. Siklus I dilakukan untuk melihat permasalahan 

yang dialami siswa sedangkan siklus selanjutnya dilakukan untuk memperbaiki permasalahan 

yang ada pada siklus I. Adapun langkah-langkah pada setiap siklus adalah perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan  refleksi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan hasil 

penelitian dengan kriteria keberhasilan penelitian dan menganalisis langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan media Al-Khwarizmi dengan model kooperatif Numbered Heads 

Together.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah-langkah Penggunaan Media Al-Khwarizmi pada Materi Persamaan Kuadrat 

Melalui Model Numbered Heads Together (NHT) 

Sebelum materi persamaan kuadrat diajarkan, peneliti mempersiapkan siswa agar benar-

benar siap untuk belajar. Hal ini didukung oleh pendapat Orton (2000:9) bahwa siswa yang siap 

untuk belajar akan belajar lebih banyak daripada siswa yang tidak siap. Pembelajaran materi 

persamaan kuadrat dilakukan dengan menggunakan LKS yang hanya menguraikan langkah-

langkah secara garis besar. Siswa masih diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide dan 

kreativitasnya. Dengan demikian, siswa membentuk pengetahuan mereka sendiri bersama 

dengan kelompoknya secara aktif dengan bantuan LKS. Hal ini mendukung pendapat Machmud 

(2001:7) yang menyatakan bahwa LKS dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bekerja secara mandiri dan bekerja sama. Siswa menyelesaikan LKS dengan menggunakan 

media Al-Khawarizmi untuk membantu siswa mengoperasikan bentuk aljabar, memfaktorkan 

persamaan kuadrat, dan menemukan rumus melengkapkan kuadrat yaitu  x
2
 + bx = c difaktorkan 

menjadi (𝑥   
𝑏

 
)
 

 𝑐   (
𝑏

 
)
 
. Penggunaan media Al-Khwarizmi terbukti membantu siswa 

dalam menemukan konsep persamaan kuadrat, karena dalam penelitian ini terbukti sangat 

membantu siswa untuk menemukan konsep persamaan kuadrat. Pembelajaran dengan 

menggunakan media Al-Khwarizmi ini menjadikan pengetahuan yang diperoleh siswa akan 

melekat kuat dalam pikirannya. Hal ini didukung pendapat Weaver & Suydam bahwa 

penggunaan alat peraga merupakan bagian integral dari upaya pembentukan pemahaman dalam 

pengajaran matematika. 

Pembelajaran menggunakan media Al-Khwarizmi pada materi persamaan kuadrat dengan 

model Numbered Heads Together (NHT) yang dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Singosari dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

Kegiatan Awal 
Peneliti mengawali pertemuan dengan salam, mengecek kehadiran siswa, mengingatkan siswa 

pada materi sebelumnya yang merupakan materi prasyarat, memberikan motivasi kepada siswa 

dengan memberikan contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Kegiatan Inti 
Pada kediatan inti mengacu pada langkah-langkah model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT). Sebelum melaksanakan langkah-langkah pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT), peneliti memberikan informasi  penggunaan media Al-Khwarizmi. Media Al-

Khwarizmi berupa kertas bufalo terdiri dari tiga jenis, yaitu persegi berwarna merah berukuran 
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x×x, persegi panjang berwarna biru berukuran x×1, dan persegi berwarna kuning berukuran 

1×1. Bentuk media Al-Khwarizmi sebagai berikut: 

Peneliti memberikan contoh penggunaan media Al-Khwarizmi. Misalnya, menentukan faktor 

dari x
2
 + 3x + 2. Ada tiga langkah untuk menentukan faktor dari x

2
 + 3x + 2  dengan 

menggunakan media Al-Khwarizmi dan papan dari sterofoam di depan kelas untuk peragaan, 

yaitu: 

a) Siswa diminta untuk memodelkan bentuk x
2
 + 3x + 2  dengan menggunakan media Al-

Khwarizmi. 

 

 

 

 

 

b) Siswa diminta untuk menyusun potongan-potongan kertas bufalo tersebut sehingga 

membentuk persegi panjang. Peneliti meminta salah satu siswa untuk menempelkan 

potongan kertas pada papan sterofoam. Berikut adalah hasil kerja siswa sesuai dengan yang 

diinginkan peneliti. 

 

 

 

 

 

c) Siswa diminta untuk menghitung panjang dan lebar dari persegi panjang jika diketahui luas 

persegi panjang adalah x
2
 + 3x+ 2.  

Panjangnya adalah x + 2 dan lebarnya adalah x + 1. Sehingga faktor dari x
2
 + 3x + 2  adalah 

(x + 2) (x + 1). 

Selanjutnya, pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

yaitu: (1) langkah numbering, peneliti memberi nomor yang berbeda kepada setiap anggota 

kelompok, pembagian kelompok yang telah dibentuk berdasarkan hasil belajar siswa pada tes 

awal. Peneliti membagi siswa menjadi 6 kelompok heterogen, pembentukan kelompok yang 

heterogen dapat menonjolkan interaksi dalam kelompok dengan membuat siswa menerima 

siswa lain yang berkemampuan dan berjenis kelamin berbeda (Suherman, 2003:259). Setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 orang dan setiap anggota kelompok diberi nomor yang berbeda. Hal 

ini sesuai dengan penjelasan Ibrahim (2005: 29) di mana pembagian siswa dalam satu kelompok 

secara heterogen beranggotakan 5-6 siswa; (2) langkah questioning, peneliti memberikan 

permasalahan dalam bentuk LKS dan membagikan satu paket media Al-Khwarizmi. Sebelum 

memberikan permasalahan dalam bentuk LKS, peneliti melakukan tanya jawab mengenai 

materi sebelumnya untuk mengecek pemahaman siswa dan bekal siswa mempelajari persamaan 

kuadrat. Pengecekan tersebut didukung oleh pendapat Skemp (dalam Sucipto, 2009:103) bahwa 

jika pemahaman konsep kurang sempurna, maka konsep lain yang berkaitan dengan konsep 

tersebut akan berada dalam keadaan yang membahayakan; (3) langkah  heads together, siswa 

bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan soal pada LKS dengan bantuan media Al-

Khwarizmi untuk memberikan kesempatan siswa menggali pengetahuan melalui diskusi 

kelompok serta membantu siswa untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antar 

siswa. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibrahim (2005: 29) di mana siswa menyatukan pendapat 

terhadap jawaban pertanyaan pada LKS dan meyakinkan anggota lainnya memahami jawaban 

tersebut. Langkah heads together mendorong keberhasilan pembelajaran kooperatif karena 

melalui langkah ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, baik secara individu maupun 

secara berkelompok. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Akhtar (2012:3) yang menyatakan 

bahwa dalam pembelajaran kooperatif siswa memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja, 

berkomitmen untuk keberhasilan dari setiap anggota dan kelompok mereka, dan (4) langkah 

answering, peneliti meminta perwakilan siswa dengan memanggil nomor secara acak untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Peneliti memberikan kesempatan siswa dengan 

x
2                             

3x                    2 
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nomor yang sama pada kelompok lain untuk menanggapi ataupun bertanya kepada kelompok 

presentasi. Pada langkah ini peneliti juga memberi penguatan konsep setelah presentasi hasil 

diskusi selesai. 

Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, peneliti mengadakan evaluasi melalui tanya jawab lisan untuk mengecek 

kembali pemahaman siswa. Peneliti perlu memastikan bahwa semua siswa dapat memahami 

materi yang baru dipelajari. Sebagai penutup atas arahan dan bimbingan peneliti, maka siswa 

bersama peneliti membuat kesimpulan tentang penggunaan media Al-Khwarizmi. Setelah 

menyimpulkan peneliti meminta siswa kembali ke tempat duduk masing-masing, kemudian 

peneliti membagikan kuis yang dikerjakan secara individu. Setelah mengerjakan kuis, peneliti 

memberikan informasi materi selanjutya dan menutup pertemuan dengan salam. 

Aktivitas Siswa pada Saat Menggunakan Media Al-khwarizmi 

Pembelajaran yang dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan di mana masing-masing 

sebanyak empat kali pertemuan untuk pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II. Setiap 

pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran yaitu 2 × 40 menit (80 menit). Materi yang dipelajari 

pada siklus I adalah mengubah bentuk perkalian aljabar menjadi bentuk aljabar dan 

memfaktorkan bentuk aljabar ax
2
 + bx + c = 0 untuk a, b, c dan x adalah bilangan rasional, 

materi pada siklus II adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan 

kuadrat sempurna. 

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti didampingi oleh dua orang yang bertindak sebagai 

observer yaitu seorang guru mata pelajaran matematika dan seorang teman sejawat peneliti. 

Kedua observer dalam hal ini mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh peneliti selama 

proses pembelajaran berlangsung dan mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan pedoman observasi yang juga 

telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dan siswa dalam 

menerapkan langkah-langkah penggunaan media Al-Khwarizmi dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang dirancang pada RPP pada siklus I dan 

siklus II. Adapun perbandingan penggunaan media Al-Khwarizmi dengan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berdasarkan tahap-tahap pembelajaran pada 

siklus I dan II dipaparkan dalam tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1 Perbandingan Skor Rata-rata Aktivitas Guru dalam Menerapkan Rencana   Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada Siklus I dan II 

Siklus 
Skor Rata-rata 

Hasil Observasi 
Kategori Keterangan 

Siklus I 3,51 Baik 
Meningkat (0,28) 

Siklus II 3,79 Baik 

 

Dari tabel 1 diketahui bahwa, aktivitas guru dalam melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan RPP pada siklus I dan siklus II adalah 3,51 dan 3,79. Sehingga 

aktivitas guru dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

disusun mengalami peningkatan 0.28. Dengan kata lain, guru dalam membelajarkan 

menggunakan media Al-Khwarizmi dengan model Numbered Heads Together (NHT) semakin 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 
Tabel 2 Perbandingan Skor Rata-rata Aktivitas Siswa dalam Menerapkan Rencana   Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada siklus I dan II. 

Siklus 
Skor Rata-rata Hasil 

Observasi 
Kategori Keterangan 

Siklus I 3,49 Baik 
Meningkat (0,26) 

Siklus II 3,75 Baik 
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Pada siklus I dan II, ketepatan siswa melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai 

dengan RPP adalah 3,49 dan 3,75 yang ditunjukkan pada tabel 2. Sehingga aktivitas siswa di 

dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP mengalami peningkatan 

yaitu 0,26. Dengan kata lain, siswa dalam menggunakan media Al-Khwarizmi dengan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)  semakin mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran pada keterlaksanaan guru dan siswa dalam menerapkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada siklus I dan II secara keseluruhan 

tergolong sangat baik dan memenuhi kriteria. Namun pelaksanaan pembelajaran pada siklus I 

kurang berjalan lancar karena terdapat beberapa kendala yang disebabkan sesuatu hal yang 

mengakibatkan proses belajar mengajar tidak maksimal, sehingga pembelajaran dilanjutkan 

pada siklus II. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II berjalan sesuai dengan RPP sebagai 

perbaikan dari siklus I. 

Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran Menggunakan Media Al-Khwarizmi 

Peneliti mengadakan tes awal sebelum pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

dilaksanakan. Berdasarkan analisis hasil tes awal yang dilakukan peneliti diperoleh bahwa 

pemahaman siswa terhadap tes awal sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 32 siswa hanya 

10 siswa yang tidak lulus. Penerapan pembelajaran menggunakan media AL-Khwarizmi dengan 

model Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mengubah bentuk perkalian aljabar 

menjadi bentuk aljabar dan memfaktorkan bentuk aljabar ax
2
 + bx + c = 0 untuk a, b, c dan x 

adalah bilangan rasional, dan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan 

kuadrat sempurna. Hal ini dapat dilihat dari kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan 

soal tes. Pada siklus I beberapa siswa masih melakukan kesalahan konsep maupun kesalahan 

prosedural, dan pada siklus II mayoritas siswa sudah tidak melakukan kesalahan konsep dan 

kesalahan prosedural hanya saja kekurang telitian siswa dalam mengerjakan soal tes.  

Pada setiap akhir siklus I dan II, peneliti memberikan tes akhir siklus. Hasil tes akhir 

siklus I, ada beberapa siswa yang mendapat nilai baik karena siswa mengikuti dan memahami 

materi menggunakan media AL-Khwarizmi melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT), tetapi beberapa siswa masih melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal tes. 

Hasil tes akhir siklus II, hampir seluruh siswa mendapat nilai baik karena mendapat pengalaman 

dan pengetahuan menggunakan media Al-Khwarizmi melalui model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dari siklus I, sehingga siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan 

baik yang berdampak pada hasil belajar siswa pada tes akhir siklus II. Hal ini mendukung 

pendapat Abdurrahman (2003:37) bahwa prestasi belajar atau hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. 

Berikut adalah kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal tes siklus I. HDP 

kurang memahami konsep materi pemfaktoran bentuk aljabar, sehingga melakukan kesalahan 

dalam menentukan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Berikut adalah jawaban 

dari HDP. 

 
Gambar 2 Jawaban Soal Tes I HDP Nomor 1b dan 1c 
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HDP belum dapat membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat yang 

ditunjukkan pada gambar 2. HDP menganggap bahwa 3p
2
 + 2p – 7 merupakan persamaan 

kuadrat, dengan alasan sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax
2
 + bx + c = 0. 

Padahal  3p
2
 + 2p – 7 bukan persamaan kuadrat, karena bentuk umum persamaan kuadrat adalah 

ax
2
 + bx + c = 0 sedangkan 3p

2
 + 2p – 7 merupakan fungsi kuadrat karena tidak terdapat sama 

dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa HDP kurang memahami konsep persamaan kuadrat. 

HDP sudah dapat menuliskan bentuk umum persamaan kuadrat, tetapi kurang memahami 

makna dari bentuk umum tersebut. 

Berikut adalah jawaban dari ARF. 

 

 
Gambar 3 Jawaban soal tes I ARF nomor 2 

Pada gambar 3 ARF melakukan kesalahan dalam mengalikan operasi aljabar yaitu x(x – 3) = 2x
2
 

– 3x. Berikut ini adalah dialog peneliti dengan ARF. 

[Dialog 1] 

Peneliti : “Perhatikan hasil kerja anda nomor 2, menurut anda dimana letak kesalahannya?” 

ARF : “Tidak tahu bu” 

Peneliti : “Coba jelaskan pada ibu, bagaimana anda memperoleh jawaban akhir tersebut”. 

ARF : “Begini bu hasil kali 3(x
2
 + 1) = 3x

2
 + 3 dan hasil kali x(x – 3) = 2x

2
 – 3x. Sehingga, 

3(x
2
 + 1) = x(x – 3)  ↔ 3x

2
 + 3 = 2x

2
 – 3x ↔ x

2
+ 3x + 3 

Peneliti : “Jelaskan bagaimana cara anda menghitung hasil kali x(x – 3) = 2x
2
 – 3x ?” 

ARF : “hmm… begini bu hasil dari x(x – 3) = (x × x) + (x × – 3) = 2x
2
 – 3x”. 

Peneliti : “Jelaskan mengapa x × x  = 2x
2
?” 

ARF : “x × x  = (1 + 1)× x
2
 = 2x

2
, (1 + 1) karena masing-masing koefisien dari x 1 bu. 

Peneliti : “Perhatikan, media Al-khwarizmi yang berwarna merah berikut panjang, lebar dan 

luasnya berapa?” 

 

 

 

 

 

 

 

ARF : “Panjangnya x, lebarnya x dan luasnya x
2
”. 

Peneliti : “Jelaskan, mengapa luasnya x
2
?” 

ARF : “Luas = panjang × lebar = x × x = x
2
” 

Peneliti : “Kalau begitu, berapa hasil dari x × x?” 

ARF : “Iya saya salah bu, hasil dari x × x = x
2
”. 

Peneliti : “Jadi, x × x = (1 × 1) × (x × x) = 1x
2 
= x

2
. Kalau begitu, berapa hasil kali 2x × 3x?” 

ARF : “Hasil kali 2x × 3x = (2 × 3) × (x × x) = 6x
2
 bu”. 

Peneliti : “Anda sudah paham?” 

ARF : “Sudah paham bu”. 

x 

x 
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Berikut adalah jawaban siswa yang tuntas, tetapi masih melakukan kesalahan. 

 

 
Gambar 4 Jawaban Soal Tes I IDP Nomor 4 

Pada gambar 4 IDP menuliskan jawaban akhir yang benar, tetapi langkah mengerjakannya 

masih ada kesalahan yang fatal, yang dilakukan oleh IDP yaitu menganggap bilangan negative 

sama dengan bilangan positif. Karena masih banyak siswa yang melakukan kesalahan baik 

kesalahan konsep maupun prosedural, sehingga banyaknya siswa yang tuntas kurang dari 80%, 

maka proses pembelajaran dikatakan belum berhasil dan dilanjutkan siklus II dengan 

memperbaiki kekurangan pada tindakan siklus I.  

 Pada siklus II hampir semua siswa sudah tidak melakukan kesalahan dalam mengerjakan 

soal tes, baik kesalahan konseptual maupun kesalahan prosedural. Bahkan ada satu siswa yang 

lupa dengan rumus melengkapkan kuadrat, karena siswa tersebut menemukan konsep sendiri 

dengan menggunakan media Al-khwarizmi maka siswa tersebut mencoba menggambarkan 

bentuk media Al-khwarizmi untuk menemukan rumus melengkapkan kuadrat sempurna. Berikut 

adalah hasil kerja siswa. 

 

 
Gambar 5 Jawaban Soal Tes OAA Soal Nomor 2 

Pemahaman siswa dilihat dari nilai kuis dan tes akhir. Kuis dilaksanakan pada setiap 

pertemuan setelah pembelajaran berlangsung. Siswa dikatakan lulus jika nilai kuis minimal 

mencapai 80. Persentase banyaknya siswa yang tuntas dalam mengerjakan soal kuis siklus I 
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adalah 78,1% dan persentase siswa yang tidak tuntas dalam mengerjakan kuis siklus I adalah 

21,9%. Selain itu, soal kuis siklus II adalah 87,5% dan persentase siswa yang tidak tuntas dalam 

mengerjakan kuis siklus II adalah 12,5%. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa, 

peneliti membandingkan banyak siswa yang tuntas dan yang tidak tuntas berdasarkan tes akhir 

siklus I dan tes akhir siklus II. Banyak siswa yang tuntas dan yang tidak memenuhi standar 

melalui tes akhir siklus I dan tes akhir siklus II disajikan pada tabel 3 di bawah ini.  

Tabel 3 Banyak Siswa Tuntas dan Tidak Tuntas pada Setiap Siklus 

Jenis Tes 

Kategori 
Banyak Siswa 

Seluruhnya Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

Tes Akhir Siklus I 24 8 32 

Tes Akhir Siklus II 27 5 32 

 

Peneliti menghitung persentase banyak siswa yang tuntas dan yang tidak tuntas. Persentase 

tersebut disajikan pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Persentase Keberhasilan Peningkatan Pemahaman Siswa 

Siklus Tuntas Tidak Tuntas 

Kriteria Ke-

tuntasan Belajar 

Klasikal (≥ 80) 

Keterangan 

Siklus I 75% 25% Tidak Tuntas Meningkat 

(9,4%) Siklus II 84,4% 15,6% Tuntas 

 

Peneliti mengasumsikan bahwa penelitian berhasil, jika siswa mendapat nilai lebih dari 

atau sama dengan nilai standar kelulusan minimal yaitu 80 dan 80% dari siswa memperoleh 

nilai minimal 80. Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 terlihat bahwa pada siklus I yang tuntas 

sebesar 75% yang berada pada kategori cukup dan tidak memenuhi kriteria keberhasilan 

penelitian, sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas sebesar 84,4% berada pada kategori baik 

dan memenuhi kriteria keberhasilan penelitian. Dengan demikian, pemahaman siswa mengalami 

peningkatan karena pada siklus I tidak memenuhi kriteria keberhasilan dan pada siklus II 

memenuhi kriteria keberhasilan penelitian. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

 Pembelajaran menggunakan media Al-khwarizmi pada materi persamaan kuadrat dengan 

model Numbered Heads Together (NHT) yang dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Singosari dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) kegiatan awal 

peneliti mengawali pertemuan dengan salam, mengecek kehadiran siswa, mengingatkan siswa 

pada materi sebelumnya yang merupakan materi prasyarat, memberikan motivasi kepada siswa 

dengan memberikan contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai; (2) kegiatan inti, mengacu pada 

langkah-langkah model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Sebelum 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran Numbered Heads Together (NHT), peneliti 

memberikan informasi  penggunaan media Al-khwarizmi. Selanjutnya, pelaksanaan langkah-

langkah pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yaitunumbering, questioning, heads 

Together, dan answering; dan (3) kegiatan penutup, peneliti mengadakan evaluasi melalui tanya 

jawab lisan untuk mengecek kembali pemahaman siswa. Setelah menyimpulkan peneliti 

membagikan kuis yang dikerjakan secara individu. Setelah mengerjakan kuis, peneliti 

memberikan informasi materi selanjutya dan menutup pertemuan dengan salam. 
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Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) media al-khwarizmi bentuk umum  persamaan kuadrat ax
2
 + bx + c = 0  dibatasi 

hanya untuk a, b, c dan x bilangan rasional, sehingga sebagai masukan sebaiknya media al-

khwarizmi  yang digunakan untuk a, b, c dan x bilangan real, dan sebaiknya menggunakan 

bahan yang lebih tebal, serta ukuran yang sesuai, (2) pembelajaran persamaan kuadrat dengan 

menggunakan media Al-khwarizmi berupa potongan kertas bufalo membutuhkan waktu yang 

cukup lama, sehingga sebagai masukan untuk pembelajaran berikutnya sebaiknya guru lebih 

memperhatikan pengelolaan waktu agar pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana sesuai 

dengan rencana, (3) pada saat siswa melakukan diskusi kelompok, guru dapat menyusun tempat 

duduk di kelas dengan bentuk yang bervariasi, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses 

diskusi siswa dan memudahkan guru untuk melakukan bimbingan, dan (4) bagi guru atau 

peneliti yang akan menggunakan media Al-khwarizmi dengan model NHT sebaiknya 

memperhatikan pengetahuan awal siswa, karena model pembelajaran ini tidak akan berjalan 

lancar apabila siswa tidak mendapatkan pengetahuan awal yang baik.  
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Abstrak 

 
           Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan 

model paving melalui pembelajaran penemuan terbimbing yang dapat 

memahamkan siswa mengenai materi luas bangun datar. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 

siklus dengan subyek penelitian adalah 32 siswa kelas VII A SMP 

Negeri 3 Jombang. Pelaksanaan tindakan terdiri dari: kegiatan awal, 

kegiatan inti, meliputi (a) fase pendahuluan, (b) fase terbuka, (c) fase 

konvergen, (d) fase penutup dan penerapan, dan kegiatan penutup. 

Pada akhir siklus II kriteria keberhasilan penelitian telah tercapai 

dengan persentase ketuntasan klasikal adalah 75,86%, aktivitas guru 

dan aktivitas siswa berada pada kategori baik. 

 

Kata kunci: model paving, pembelajaran penemuan terbimbing, 

memahamkan, luas bangun datar 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan yang kuat untuk 

memberdayakan warga negara Indonesia yang proaktif menjawab tantangan perkembangan 

dunia global (Rusman, 2010: 3). Guru sebagai ujung tombak proses pendidikan formal di 

sekolah, mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis untuk mengantisipasi 

perkembangan peradaban global (UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Dalam 

UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa guru 

adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, Sardiman (1992:123) mengemukakan 

bahwa ―guru ialah komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan 

dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan‖.Menyadari peran dan kedudukan guru dalam pendidikan tersebut, guru dituntut 

untuk tanggap terhadap permasalahan pendidikan dan aktif memberikan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi. 

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi tercantum bahwa salah satu standar kompetensi untuk kelas VII semester 2 adalah 

memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya mencakup 4 kompetensi 

dasar yaitu (1) mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya, (2) 

mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan 

layang-layang, (3) menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah, (4) melukis segitiga, garis tinggi, garis bagi, garis 

berat dan garis sumbu. 

Pada observasi awal, peneliti memberikan soal tes kepada 31 siswa kelas VII SMP Negeri 

3 Jombang.Soalterdiri atas 2 bagian, yaitu mengidentifikasi bangun datar segiempat dan 

mailto:senjaputrimerona@gmail.com1
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menghitung luas daerah bangun datar.Pada bagian 1, masih ada beberapa siswa yang tidak dapat 

mengidentifikasi bangun datar tertentu jika posisinya dimiringkan. Contoh pekerjaan siswa 

terlihat pada Gambar 1 berikut. 

  
                  Gambar 1. Hasil Pekerjaan S1 Bagian 1 Nomor 1 

 

Secara umum, lebih dari 58% siswa mampu mengidentifikasi bangun segiempat yang diberikan. 

Dapat dikatakan bahwa siswa telah dapat mengidentifikasi bangun segiempat.  

Hasil rekapitulasi pekerjaan siswa pada soal bagian 1 ditunjukkan dalamTabel 1.  
Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Pekerjaan Siswa untuk Soal Bagian 1 

Bangun yang Diidentifikasi 
Persentase Siswa yang 

Menjawab Benar 

Persegi  67,74% 

Persegi panjang 93,55% 

Belah ketupat 58,06% 

Jajargenjang 83,87% 

Trapesium 77,42% 

Layang-layang 100% 

 

Pada bagian 2, siswa masih mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal. Secara keseluruhan, 

hasil rekapitulasi pekerjaan siswa dirangkum dalam Tabel 2. 
Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pekerjaan Siswa untuk Soal Bagian 2 

Soal 

Banyak Siswa yang Benar 

Menuliskan 

rumus 
Menerapkan rumus 

No.1 18 6 

No.2 16 1 

Berdasarkan Tabel2 di atas, sebagian besar siswa sudah menuliskan rumus dengan tepat, namun 

untuk menerapkan rumus masih banyak yang mengalami kesalahan.Kesalahan yang terjadi 

yaitu kesalahan menentukan unsur-unsur bangun datar, seperti tinggi dan alas pada segitiga, 

diagonal pada belah ketupat, 2 sisi yang sejajar pada trapesium, dan kesalahan 

perhitungan.Kesalahan tersebut terjadi karena siswa hanya menghafal rumus luas daerah bangun 

yang diminta namun tidak memahami komponen yang digunakan dalam rumus. Sebagai contoh, 

siswa hafal rumus luas daerah segitiga yaitu   
 

 
   𝑡, namun siswa tidak memahami 

bagaimana cara menentukan alas dan tinggi pada segitiga. Contoh pekerjaan siswa terlihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Contoh Hasil Pekerjaan Siswa Bagian II 

Upaya untuk mengubah perilaku menghafal menjadi mengonstruksi suatu pengetahuan 

perlu dilakukan.Dalam hal ini diperlukan media dalam pembelajaran untuk membantu 

menjembatani konstruksi yang dilakukan siswa.Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat 

dilakukan dengan menggunakan media yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi disebutkan 

bahwa  

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan 

masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem).Dengan mengajukan masalah 

kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep 

matematika.Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media 

lainnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda-benda yang merupakan representasi dari 

obyek-obyek matematika. Representasi obyek dalam matematika ini akan sangat membantu 

dalam menyampaikan konsep matematika kepada siswa. Winarno (2004: 1) mengatakan bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari manusia sering menjumpai dan menggunakan benda-benda yang 

merupakan representasi bangun geometri dengan berbagai bentuk dan ukuran.Benda-benda di 

lingkungan sekitar dapat digunakan sebagai alat atau media untuk menyampaikan konsep luas 

daerah bangun datar, salah satu contohnya adalah bentuk permukaan paving sering ditemui 

siswa di jalan atau di halaman perumahan. Bentuk permukaan paving sangat bervariasi, begitu 

pula cara pemasangannya, seperti terlihat pada gambar berikut.  

 

    

 
   

Gambar 3. Berbagai Macam Bentuk Paving dan Pola Pemasangannya 

 

Bentuk bingkai permukaan dari paving-paving tersebut bervariasi, yakni persegi, persegi 

panjang, segitiga, segiempat, segienam, dan lain-lain.Paving-paving tersebut juga memiliki 

ukuran masing-masing.Permukaan paving merupakan representasi daerah bangun datar.Ukuran 

tiap unit paving memungkinkan untuk menghitung luas paving dan banyaknya paving yang 

dibutuhkan untuk menutupi suatu luasan tertentu.Jadi, model paving memungkinkan untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran matematika, khususnya pembelajaran materi luas daerah 

bangun datar. 
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Penggunaan berbagai macam bentuk paving untuk memahamkan luas daerah bangun 

datar ini sejalan dengan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Siswa 

kelas VII (usia 12-13 tahun) berada dalam tahap operasional konkrit. Piaget (dalam Olson dan 

Hergenhahn, 2012: 320) mengemukakan bahwa pada tahap operasional konkrit, proses 

pemikiran diarahkan pada kejadian riil yang diamati oleh anak. Pada tahap operasional konkrit 

ini, masalah akan lebih mudah diselesaikan oleh siswa jika masalah dimodelkan ke dalam 

bentuk yang konkrit.  Menurut Mardiyono (2004:1), sifat keabstrakan objek matematika pada 

umumnya dapat membuat materi matematika sulit ditangkap dan dipahami. Sulit dan abstraknya 

obyek matematika mendorong guru untuk menggunakan media manipulatif.NCTM (dalam 

Shaw, 2002:1) juga menekankan pentingnya penggunaan penyajian visual dan manipulatif, 

peragaan model matematika dalam pembelajaran di setiap jenjang sekolah.Dalam penelitian ini, 

model paving digunakan sebagai jembatan untuk mengonkritkan obyek abstrak matematika 

sehingga diharapkan siswa lebih mudah memahami konsep yang disampaikan. Orton (2004:42) 

menjelaskan bahwa  

The term 'concrete' must not be thought of as implying that mathematics teaching always 

requires concrete apparatus until the full emergence from the concrete operational stage. 

The concreteness of the operations depends as much on actions carried out in the mind on 

the basis of prior knowledge of, and familiarity with, relevant underlying concrete 

manipulations. 

Berdasarkan pendapat Piaget dan Orton di atas, dapat disimpulkan bahwa hal konkrit 

yang bisa digunakan untuk membelajarkan matematika berupa materi prasyarat, obyek-obyek 

yang telah dikenal siswa atau benda-benda tiruan yang relevan dengan benda aslinya.Heinich 

dkk (2005: 9) menyatakan bahwa suatu media dikatakan sebagai media pembelajaran jika media 

tersebut menyampaikan informasi dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Dengan adanya pembelajaran yang aktif siswa dapat membangun pengetahuan baru, 

meningkatkan pemahaman pada suatu materi, dan prestasi belajar. 

Hasil penelitian Boggan, Harper, & Whitmire (2009), Cain-Caston (1996), Freerweiss 

(2006), Agustina (2014), Anjariyah (2014), dan Zainiyah (2013) menyatakan bahwa media 

manipulatif dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu siswa mengonstruksi suatu konsep, 

menghubungkan ide, dan mengintegrasikan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika. Secara khusus, Setiyono (2014) menggunakan model potongan 

keramik untuk memahamkan materi luas daerah bangun datar.  

Agar siswa benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, guru perlu 

mengembangkansuasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, 

menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar (Kemendikbud, 2013). Arends (2012:402) menyatakan bahwa 

discovery learning adalah ―a model of teaching that emphasized the importanceof helping 

students understand the structure or key ideas of a discipline, the needfor active student 

involvement in the learning process, and a belief that true learningcomes through personal 

discovery‖. Selanjutnya Arends (2012:402) menyatakan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya 

meningkatkan besarnya dasar pengetahuan siswa, namun juga menciptakan peluang untuk 

penemuan siswa.Oleh karena itu, peneliti memilih model pembelajaran penemuan terbimbing. 

Penemuan terbimbing merupakan suatu model pembelajaran dimana guru membimbing siswa 

melalui aktivitas yang dapat mendorong siswa menemukan konsep dari materi yang dipelajari 

oleh diri mereka sendiri daripada dari presentasi yang disampaikan langsung oleh guru 

(Broshanan, 2001:1) 

Bruner (1961: 1-2) menyatakan bahwa pebelajar mengonstruk pengetahuannya sendiri 

dengan cara mengorganisir dan mengkatagorikan informasi menggunakan sistem pengkodean. 

Bruner mempercayai bahwa cara yang paling efektif untuk mengembangkan sistem pengkodean 

tersebut adalah dengan menemukan, daripada diberi tahu oleh guru. Eggen dan Kauchak (2012: 

201) menyatakan bahwa model penemuan terbimbing dapat meningkatkan minat siswa melalui 

keterlibatan aktif dalam pembelajaran.Efektivitas penggunaan model penemuan terbimbing 
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dalam pembelajaran juga didukung dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.Bani 

(2011: 1) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan model penemuan terbimbing dapat 

meningkatkan penalaran matematika siswa dibanding dengan pembelajaran konvensional.Hasil 

penelitian Khasnis dan Aithal (2011: 22) menunjukkan bahwa prestasi siswa menjadi lebih baik 

ketika guru menerapkan pembelajaran dengan model penemuan terbimbing daripada ketika guru 

menggunakan metode pembelajaran konvensional.Mayer (2004: 17) menemukan bahwa 

penemuan terbimbing (guided discovery) lebih efektif dibandingkan penemuan murni (pure 

discovery) dalam membantu siswa belajar.Hasil penelitian Effendi (2012: 8) menyatakan bahwa 

kelas yang diperlakukan dengan metode pembelajaran penemuan terbimbing memiliki 

kemampuan representasi dan pemecahan masalah yang lebih baik dibanding kelas 

konvensional. 

Berdasarkan pentingnya penggunaan media manipulatif dalam pembelajaran bersetting 

penemuan yang diamanatkan oleh kurikulum, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana penggunaan model paving melalui pembelajaran penemuan terbimbing yang dapat 

memahamkan materi luas bangun datar? 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Penelitian berlokasi 

di SMP Negeri 3 Jombang dengan subyek penelitian sebanyak 32 siswa kelas VII A SMP 

Negeri 3 Jombang yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Pada penelitian 

ini dikembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (LKS) 

berdasarkan model pembelajaran penemuan terbimbing.  Dengan kata lain, kegiatan 

pembelajaran dalam RPP disusun berdasarkan tahapan penemuan terbimbing. 

RPP pada penelitian ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Langkah-langkah pembelajaran yang termuat pada RPP menggunakan 

aktivitas penemuan terbimbing adalah sebagai berikut. 

a. Mengamati; pada aktivitas ini siswa mengamati model paving dan daerah yang akan 

ditutupi model paving yang diberikan oleh guru. 

b. Mencoba; pada aktivitas ini siswa mencoba menutup suatu daerah tertentu dengan model 

paving yang diberikan dan menghitung banyaknya model paving yang dibutuhkan untuk 

menutup daerah tersebut. 

c. Menduga; pada aktivitas ini siswa mencari hubungan dan pola yang terjadi dari banyaknya 

model paving yang menutupi suatu daerah. Siswa membuat dugaan tentang cara 

menentukan luas bangun datar. 

d. Menyimpulkan dan menerapkan; pada aktivitas ini siswa (1) menggeneralisir dugaan yang 

sudah mereka buat menjadi rumus umum luas bangun datar dan (2) menerapkan rumus 

umum yang sudah diperoleh dalam menyelesaikan soal. 

LKS memuat aktivitas yang membimbing siswa untuk menemukan konsep dan rumus 

luas daerah bangun datar. Rincian aktivitas pada LKS disajikan pada Tabel 3 berikut.

 

Tabel 3. Rincian Kegiatan dalam LKS 

Aktivitas LKS I LKS II LKS III LKS IV 

Mengamati Mengamati model 

paving berbentuk: (1) 

persegi, (2) persegi 

panjang, (3) segitiga, 

(4) segienam dan 

gambar daerah yang 

akan ditutupi model 

paving, hal yang 

diamati adalah 

Mengamati model 

paving persegi satuan 

dan daerah berbentuk 

persegi (dengan 

ukuran sisi 2 cm, 3 

cm, dan 4 cm)  yang 

akan ditutup dengan 

model paving persegi 

satuan, hal yang 

Mengamati model 

paving persegi satuan 

dan daerah berbentuk 

persegi panjang 

(𝑝    cm, 𝑙    cm 

dan 𝑝     cm 𝑙    

cm) yang akan ditutup 

dengan model paving 

persegi satuan, hal 

Mengamati model 

paving berbentuk: (1) 

persegi, (2) persegi 

panjang, dan (3) 

segitiga dengan 

berbagai ukuran dan 

gambar daerah yang 

akan ditutupi model 

paving, hal yang 
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Aktivitas LKS I LKS II LKS III LKS IV 

ukuran dan sifat-

sifatnya. 

diamati adalah ukuran 

dan sifat-sifatnya. 

yang diamati adalah 

ukuran dan sifat-

sifatnya. 

diamati adalah ukuran 

dan sifat-sifatnya. 

Mencoba Menutup gambar A 

dengan model paving 

(1), gambar B dengan 

model paving (2), 

gambar C dengan 

model paving (3), 

dan gambar D dengan 

model paving (4), 

menentukan 

banyaknya model 

paving yang 

menyusun tiap 

gambar. 

Menutup daerah 

persegi dengan 

persegi-persegi satuan 

yang diberikan, 

menentukan 

banyaknya persegi 

satuan yang 

menyusundaerah  

persegi. 

Menutup daerah 

persegi panjang 

dengan persegi-persegi 

satuan yang diberikan, 

menentukan 

banyaknya persegi 

satuan yang menyusun 

daerah persegi 

panjang. 

Menutup gambar 

daerah yang akan 

ditutup model paving, 

menentukan model 

paving berbentuk apa 

saja yang menyusun 

masing-masing 

gambar, menentukan 

banyaknya model 

paving yang 

digunakan. 

Menduga Mencari pola dan 

kesamaan sifat, 

menduga hal apa 

yang penting dalam 

pemasangan paving 

(pengubinan). 

Mencari pola, 

mencari kesamaan 

sifat, menduga rumus 

umum luas persegi 

Mencari pola, mencari 

kesamaan sifat, 

menduga rumus umum 

luas persegi panjang. 

Membandingkan 

dengan hasil pekerjaan 

kelompok lain dan 

mencari kesamaannya, 

menduga cara 

menghitung luas 

bangun datar 

gabungan. 

Menyimpulkan 

dan  

menerapkan 

Membedakan mana 

yang merupakan 

pengubinan dan mana 

yang bukan, 

menentukan luas 

dengan satuan yang 

berbeda. 

Menyimpulkan rumus 

luas persegi.  

Menyimpulkan rumus 

luas persegi panjang. 

Menyimpulkan cara 

menghitung luas 

bangun datar 

gabungan. 
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Untuk mengukur keterlaksanaan RPP dan LKS dalam pembelajaran, disusun lembar tes, 

lembar observasi kegiatan guru, lembar observasi kegiatan siswa, dan pedoman wawancara  

Pelaksanaan penelitian dilakukan menurut model yang dikembangkan oleh Mertler dan 

Charles (dalam Mertler, 2014) seperti ditunjukkan pada Gambar 4berikut. 

 
Gambar 4. Langkah-langkah Penelitian yang Diadaptasi dari Mertler dan Charles (2011) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penggunaan Model Paving melalui Pembelajaran Penemuan Terbimbing untuk 

Memahamkan Siswa tentang Luas Bangun Datar 

Pada tahap pendahuluan, peneliti menggali pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, baik 

yang berkaitan dengan materi luas bangun datar, maupun yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari.Peneliti mengajak siswa mengaitkan tentang bentuk-bentuk paving yang sering 

mereka lihat di jalan dengan bentuk-bentuk geometri dalam matematika yang sudah mereka 

kenal.Selain itu, peneliti juga mengenalkan tentang konsep pengubinan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Gagne (dalam Resnick,1981:39) yang mengatakan bahwa konsep yang baru diterima 

oleh siswa bergantung pada konsep yang sebelumnya telah diperoleh siswa. Ausubel (dalam 

Orton, 2004:24) juga menyatakan hal yang serupa. Ausubel menyatakan bahwa faktor 

terpenting mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Dengan mengetahui apa 

yang telah diketahui siswa dan melakukan pembelajaran berdasarkan hal tersebut, siswa akan 

dapat belajar dengan lebih baik.  

Pada tahap pendahuluan, kegiatan yang dilakukan siswa adalah mengamati. Pada siklus I, 

peneliti memberikan model paving berbentuk persegi dengan ukuran sisi     cm, persegi 

panjang dengan 𝑝    cm dan 𝑙    cm, segitiga sama sisi dengan ukuran sisi     cm, dan 

segienam beraturan dengan ukuran sisi     cm. Siswa diminta mengamati bentuk-bentuk model 

paving yang diberikan. Selain model paving dengan bentuk-bentuk tersebut, peneliti juga 

memberikan model paving berbentuk persegi satuan, yaitu persegi dengan ukuran sisi   cm. 

Pemberian model paving ini bertujuan memudahkan siswa untuk memahami konsep luas. 

Peneliti juga memberikan gambar daerah berbentuk persegi (pertemuan 1 dan 2), persegi 

panjang (pertemuan 3), dan bangun gabungan (pertemuan 4) yang akan ditutup dengan model 

paving yang telah diberikan. Siswa diminta untuk mengamati bentuk daerah yang akan dititup 

model paving tersebut.  

Pada tahap terbuka, siswa bekerja secara berkelompok.Kelompok dibentuk oleh peneliti. 

Merujuk pendapat Suherman (2003:262), jika siswa dibebaskan membentuk kelompok sendiri 

siswa akan cenderung memilih teman yang sangat disukai misalnya karena sesama jenis atau 

sama kemampuannya. Peneliti membentuk kelompok dengan mempertimbangkan kemampuan 
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masing-masing siswa.Peneliti mengelompokkan siswa ke dalam 6 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri atas 5-6 siswa dengan kemampuan yang heterogen. 

Siswa bekerja bersama teman dalam satu kelompoknya untuk menyelesaikan kegiatan 

dalam Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Dengan bekerja dalam kelompok, siswa melatih 

kemampuan bekerja sama, berdiskusi, dan saling bertukar pendapat. Smith (2010:113) bahwa 

bekerja secara bersama-sama membuat siswa merasa senang.Pembagian tugas dalam kelompok 

tetap diperlukan dan sebaiknya peneliti dari awal mengingatkan dan membantu siswa untuk 

memilih ketua kelompok dan pembagian tugas yang lain. Hal ini merujuk pada pendapat 

Cruickshank (2006:270) bahwa keefektifan pengorganisasian suatu kelompok tergantung pada 

koordinator kelompok masing-masing dalam mengatur kegiatan bersama anggota. 

Pada tahap terbuka ini, aktivitas yang dilakukan siswa adalah mencoba. Siswa menata 

dan menempelkan model paving persegi, persegi panjang, segitiga, dan segienam yang 

diberikan pada tempat yang disediakan. Setiap anggota berusaha menyusun model paving 

segitiga agar dapat menutup daerah persegi berukuran sisi    cm. Mereka mencoba berbagai 

macam pola agar celah yang tidak tertutup model paving sesedikit mungkin. Juga pada saat 

siswa mencoba menutup daerah yang berupa gabungan bangun datar dengan berbagai model 

paving dengan bentuk dan ukuran berbeda, siswa dapat menemukan bahwa model paving yang 

digunakan dapat berbeda-beda. Pada saat siswa bekerja, nampak bahwa siswa terlibat secara 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tertarik terhadap 

pembelajaran seperti yang dinyatakan Lutz, Guthrie, dan Davis (dalam Eggen dan Kauchak, 

2012:201) bahwa semakin besar keterlibatan siswa, semakin besar pula minat mereka terhadap 

pembelajaran. 

Penggunaan media manipulatif berupa model paving ini juga sangat membantu siswa 

dalam memahami konsep luas bangun datar. Menurut Kelly (dalam Yeni,2011:67), peran bahan 

manipulatif dalam pembelajaran matematika dapat membantu anak dalam memahami konsep-

konsep matematika yang abstrak. Munandi (2010:36) menyatakan bahwa manfaat media yaitu 

sebagai sumber belajar yang dapat menyampaikan, menyalurkan, dan menghubungkan 

pengetahuan kepada seseorang yang menggunakannya. Uttal, Scudder, dan Deloache (1997:52) 

menyatakan bahwa penggunaan objek konkret dapat membantu dan menguntungkan siswa 

untuk lebih mudah mengakses ingatannya tentang konsep dan proses yang dilakukan selama 

menggunakan bahan manipulatif. Boggan, Harper, Sallie, dan Withmire (2009:5) menyatakan 

bahwa penggabungan bahan manipulatif ke dalam pembelajaran matematika untuk 

memahamkan suatu konsep menjadi lebih mudah dan lebih efektif.  

Pada tahap konvergen, peneliti mengkonfirmasi benar atau tidaknya hasil yang diperoleh 

siswa pada tahap terbuka. Pada tahap ini peneliti mengarahkan siswa untuk mendapatkan 

dugaan tentang rumus luas bangun datar dan cara untuk memperoleh luas bangun datar 

gabungan. Peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan untuk mengarahkan 

siswa.Pada tahap ini, peneliti membimbing siswa untuk memperoleh hasil yang seragam sesuai 

tujuan pembelajaran. 

Tahap ini dimulai dengan presentasi dari salah satu kelompok. Pada saat presentasi, salah 

satu kelompok maju ke depan kelas diwakili oleh satu anggotanya. Siswa memperlihatkan hasil 

pekerjaan kelompoknya.Untuk kegiatan 1, siswa mendapatkan contoh pengubinan dan bukan 

pengubinan.Selain itu siswa menyimpulkan bahwa satuan untuk menentukan luas dapat 

mempengaruhi nilai yang dihasilkan.Untuk kegiatan 2 dan 3, siswa mendapatkan bahwa luas 

daerah persegi dan luas daerah persegi panjang didapatkan dari hasil kali banyaknya persegi 

satuan yang menyusun secara horizontal dengan banyaknya persegi satuan yang menyusun 

secara vertikal. Untuk kegiatan 4, siswa mendapatkan bahwa luas gabungan bangun datar  dapat 

dihitung dengan cara memecah gabungan bangun datar mencadi bentuk-bentuk segitiga, 

persegi, atau persegi panjang kemudian menghitung luas masing-masing bagian dan 

menjumlahkannya. 

Pada tahap penutup dan penerapan, peneliti memberikan penegasan atas apa yang telah 

siswa dapatkan pada tahap konvergen. peneliti juga melakukan penyimbolan dan generalisasi 

dari hasil yang didapatkan oleh siswa. Pada bangun persegi, banyaknya persegi satuan yang 
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menyusun secara horizontal sama dengan banyaknya persegi satuan yang menyusun secara 

vertikal, dan disimbolkan dengan 𝑠. Sehingga diperoleh rumus luas daerah persegi adalah 

  𝑠  𝑠  𝑠 . Pada bangun persegi panjang, banyaknya persegi satuan yang menyusun secara 

horizontal, disebut panjang, disimbolkan dengan 𝑝. Banyaknya persegi satuan yang menyusun 

secara vertikal, disebut lebar, disimbolkan 𝑙. Sehingga diperoleh rumus luas daerah persegi 

panjang adalah   𝑝  𝑙. Peneliti juga menegaskan bahwa luas daerah bangun yang merupakan 

gabungan dari bangun datar dapat dihitung dengan terlebih dahulu memecah bangun tersebut 

menjadi bangun-bangun yang sudah dikenal, menghitung luas masing-masing bagian, kemudian 

menjumlahkan luas dari seluruh bagian.Dengan adanya penegasan dari peneliti siswa 

mendapatkan pembenaran atas apa yang mereka duga sebelumnya. 

Selanjutnya peneliti memberikan soal-soal latihan untuk menerapkan rumus yang sudah 

diperoleh oleh siswa.Soal-soal latihan ini bermanfaat untuk membiasakan siswa menerapkan 

rumus ke dalam permasalahan dan juga untuk semakin menajamkan ingatan siswa tentang 

konsep yang sudah didapat.Hasil pekerjaan siswa dalam soal latihan ini kemudian dianalisis 

untuk melihat pemahaman siswa dan kesalahan-kesalahan yang mungkin masih dilakukan oleh 

siswa.Hasil ini bermanfaat sebagai pertimbangan untuk pembelajaran selanjutnya. 

Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Paving 

Pada awal belajar dengan media model paving, aktivitas siswa belum terlihat baik. Hal ini 

mungkin disebabkan karena siswa belum terbiasa belajar dengan media manipulatif dalam 

setting pembelajaran penemuan terbimbing.Selain itu siswa belum terbiasa belajar dalam 

kelompok.Masuknya peneliti sebagai guru yang belum dikenal siswa juga mempengaruhi 

respon siswa dalam pembelajaran.Beragamnya karakter kemampuan siswa juga masih belum 

dapat dikuasai oleh peneliti.Namun ketika siswa mulai berkegiatan dengan menggunakan model 

paving siswa terlihat antusias bahkan sibuk sendiri. 

Pada siklus I, rata-rata hasil observasi kegiatan siswa pada pertemuan pertama berada 

dalam kategori cukup baik dengan persentase 72,50%. Begitu juga pada pertemuan kedua, rata-

rata hasil observasi kegiatan siswa berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 

70,00%. Rata-rata hasil observasi kegiatan siswa pada pertemuan ketiga juga berada pada 

kategori cukup baik dengan persentase 72,50% dan rata-rata hasil observasi kegiatan siswa pada 

pertemuan keempat berada pada kategori cukup baik dengan persentase 71,25%   Pada awal 

pembelajaran tiap pertemuan siswa kurang memperhatikan apa yang disampaikan peneliti 

mengenai tujuan pembelajaran dan juga apersepsi materi yang akan dipelajari. Pada saat 

kegiatan menggunakan media model paving, kerja samakelompok belum tampak maksimal. 

Sebagian kelompok sudah dapat membagi tugas dan bekerja sama dengan baik, namun ada 

kelompok yang belum dapat bekerja sama antar anggota kelompoknya. Salah satu kelompok 

bahkan tidak memperbolehkan salah satu anggota kelompoknya untuk ikut mengerjakan. Di 

satu sisi, ada kelompok lain yang salah satu anggotanya tidak mau ikut bekerja dalam 

kelompoknya tetapi malah berjalan-jalan dan melihat pekerjaan kelompok lain. Hal ini membuat 

suasana menjadi gaduh dan tidak kondusif. Mengatasi hal tersebut, peneliti membantu siswa 

untuk membagi tugas untuk masing-masing anggota kelompok sehingga kerja sama dalam 

kelompok dapat terjadi dengan baik. 

Pada siklus II, kegiatan siswa dalam kelompok adalah mendiskusikan soal yang diberikan 

oleh peneliti. Pada pertemuan keenam, rata-rata hasil observasi kegiatan siswa berada dalam 

kategori baik dengan persentase 85,00% dan pada pertemuan ketujuh rata-rata hasil observasi 

kegiatan siswa berada dalam kategori baik dengan persentase 88,75%. Peningkatan ini 

dikarenakan peneliti sudah mengetahui karakter tiap siswa dan dapat mengontrol kegaduhan 

yang terjadi. Siswa juga sudah terbiasa dengan kelompoknya sehingga lebih dapat bekerja sama 

dengan baik. Kegiatan diskusi menjadi lebih terarah dan tertib. 

Pemahaman Siswa tentang Luas Bangun Datar Menggunakan Model Paving 

Hal penting yang dikaji sebagai indikator pemahaman siswa adalah hasil pekerjaan 

siswa.Hasil pekerjaan siswa terdiri dari hasil pengerjaan soal latihan tiap pertemuan dan hasil 

tes akhir siklus.Hasil pekerjaan siswa ini dianalisis untuk melihat sejauh mana pemahaman 
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siswa. Selain itu peneliti juga melihat kesalahan-kesalahan seperti apa yang masih dilakukan 

oleh siswa. 

Pada siklus 1, peneliti belum memberikan soal latihan pada pertemuan pertama.Pada 

pertemuan kedua 12 orang melakukan kesalahan konsep untuk soal nomor 1. Kesalahan konsep 

yang dilakukan siswa meliputi kesalahan siswa dalam menggunakan satuan luas dan satuan 

untuk banyaknya ubin, menentukan banyaknya ubin, dan menghitung luas lantai yang akan 

dipasang ubin. Kesalahan prosedur juga dilakukan siswa untuk soal nomor 2 yaitu sebanyak 13 

siswa.Untuk soal nomor 1, kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan 

kalkulasi.Kesalahan kalkulasi ini mungkin disebabkan siswa tidak teliti atau tergesa-gesa dalam 

mengerjakan soal. 

  
Gambar 5. Contoh Kesalahan Pekerjaan Siswa pada Soal Latihan Pertemuan II 

 

Pada Gambar 5 tampak bahwa siswa belum memahami cara menentukan banyak ubin 

yang dibutuhkan untuk menutup lantai. Pada gambar sebelah kiri, siswa menentukan banyak 

ubin dari panjang sisi lantai dibagi dengan panjang sisi ubin. Sebenarnya prosedur ini dapat 

diterima, namun siswa setelah siswa memperoleh 20 ubin, siswa harus menentukan banyaknya 

ubin seluruhnya yaitu            Jadi banyaknya ubin yang dibutuhkan adalah sebanyak 

400 ubin. 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 6. Ilustrasi Prosedur Pengerjaan Siswa 

 

Pada pertemuan ketiga, untuk soal nomor 1, 3 siswa melakukan kesalahan 

kalkulasi.Untuk soal nomor 2, 2 siswa melakukan kesalahan konsep, 3 siswa melakukan 

kesalahan prosedur, dan 9 siswa melakukan kesalahan kalkulasi.Berikut salah satu contoh 

kesalahan yang dilakukan siswa. 

𝟔𝟎𝟎:𝟑𝟎  𝟐𝟎 

 𝟐𝟎  𝟐𝟎  𝟒𝟎𝟎 

Banyak ubin seluruhnya  

= banyak ubin yang menyusun secara horizontal   banyak ubin 

yang menyusun secara vertikal  

Jadi banyak ubin yang dibutuhkan adalah sebanyak  

400 ubin 

𝟔𝟎𝟎:𝟑𝟎  𝟐𝟎 
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Gambar 7. Contoh Kesalahan Pekerjaan Siswa pada Soal Latihan Pertemuan III 

 

Pada Gambar 7 terlihat bahwa siswa dapat menggunakan rumus dengan tepat untuk 

menghitung luas daerah persegi panjang.Masalah muncul ketika siswa diminta menentukan 

ukuran panjang jika luas dan ukuran lebarnya diketahui atau sebaliknya, menentukan ukuran 

lebar jika luas dan ukuran panjangnya diketahui.Kesalahan seperti ini disebabkan siswa belum 

mahir melakukan operasi hitung, meliputi perkalian dan pembagian.Dalam hal ini, perlu adanya 

penjelasan lagi oleh guru dan memperbanyak latihan untuk melancarkan siswa dalam 

melakukan operasi hitung sederhana.Di samping kesalahan yang masih dilakukan siswa, ada 11 

siswa yang mendapatkan nilai 100.Hasil pada pertemuan ketiga ini dapat dikatakan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil pada pertemuan kedua. 

Pada pertemuan keempat, peneliti juga memberikan soal latihan yang terdiri dari 2 

soal.Untuk soal nomor 1, 1 siswa melakukan kesalahan konsep, 5 siswa melakukan kesalahan 

prosedur, dan 7 siswa melakukan kesalahan kalkulasi.Untuk soal nomor 2, 1 siswa melakukan 

kesalahan konsep, 7 siswa melakukan kesalahan prosedur, dan 11 siswa melakukan kesalahan 

kalkulasi.Salah satu contoh kesalahan yang dilakukan siswa tampak pada Gambar 8 berikut. 

 
 

Gambar 8. Contoh Kesalahan Pekerjaan Siswa pada Soal Latihan Pertemuan IV 

 

Kesalahan yang dilakukan siswa disebabkan oleh gambar lubang di bagian atas gambar 

yang diwarna yang tampak seperti persegi, namun jika diperhatikan ukurannya, gambar tersebut 

merupakan persegi panjang dengan 𝑝     cm (       ) dan 𝑙    cm. Hal ini 

menyadarkan peneliti bahwa gambar secara visual lebih menarik perhatian siswa sehingga siswa 

mengabaikan ukuran yang diberikan pada soal. Salah satu cara untuk mengatasi kesalahan 

semacam ini adalah peneliti harus membuat gambar semirip mungkin dengan ukuran yang 

diberikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan. 

Jika dilihat dari banyaknya siswa yang melakukan kesalahan, dapat diketahui bahwa yang 

paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan kalkulasi.Penyebab umum dari kesalahan ini 

adalah siswa tergesa-gesa atau tidak teliti dalam mengerjakan soal.Untuk itu peneliti perlu 

memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengerjakan soal dan memastikan bahwa 

siswa untuk meneliti kembali pekerjaan mereka sebelum dikumpulkan.Selain itu kesalahan ini 

bisa terjadi karena siswa belum lancar dalam melakukan operasi hitung seperti perkalian dan 

pembagian.Untuk masalah ini, siswa perlu sering berlatih mengerjakan operasi-operasi hitung 

yang lebih sederhana. 

Dari hasil tes akhir siklus I ada beberapa kesalahan yang memprihatinkan.Kesalahan 

konsep yang dilakukan siswa pada soal nomor 1 dan berakibat pada kesalahan dalam 

mengerjakan soal nomor 3. 
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Gambar 9. Contoh Kesalahan Konsep Siswa pada Tes Akhir Siklus I 

Selain kesalahan konsep, kesalahan prosedur yang meliputi proses pengerjaan yang tidak 

selesai dan kesalahan kalkulasi masih tampak dari hasil tes akhir siklus I. Hasil tes siklus I 

menunjukkan bahwa hanya 28,12% siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan yaitu mencapai 

nilai minimal 75. Sedangkan 71,88% siswa masih mendapatkan nilai di bawah kriteria 

ketuntasan. Secara umum, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan 

kalkulasi.Hal ini dikarenakan waktu yang dirasa kurang oleh siswa. Pada saat tes siklus I 

berlangsung, di sekolah sedang diadakan try out Ujian Nasional bagi siswa kelas IX. Sedangkan 

siswa kelas VII masuk siang dengan alokasi jam pelajaran hanya 25 menit. Selain itu, kurang 

lebih 16 siswa tidak menyelesaikan soal nomor akhir seperti nomer 8, 9, dan/atau nomor 10. 

Pada siklus II, peneliti memberikan LKS yang memuat soal-soal latihan.Pada pertemuan 

pertama, ada 5 soal yang diberikan peneliti.Untuk soal nomor 1, 3 siswa melakukan kesalahan 

prosedur dan 10 siswa melakukan kesalahan kalkulasi. Untuk soal nomor 2,  3 siswa melakukan 

kesalahan prosedur dan 2 siswa melakukan kesalahan kalkulasi. Untuk soal nomor 3, 7 siswa 

melakukan kesalahan prosedur dan 6 siswa melakukan kesalahan kalkulasi.Untuk soal nomor 4, 

14 siswa melakukan kesalahan prosedur.Untuk soal nomor 5, 8 siswa melakukan kesalahan 

prosedur. 

Pada pertemuan kedua, peneliti memberikan 2 soal.Untuk soal nomor 1, kesalahan yang 

dilakukan siswa hanya berupa kesalahan prosedur, yaitu sebanyak 15 siswa.Sedangkan untuk 

soal nomor 2, 5 siswa melakukan kesalahan prosedur dan 9 siswa melakukan kesalahan 

kalkulasi.Selain itu, ada 3 siswa yang belum selesai mengerjakan soal nomor 2.Gambar 10 

berikut menunjukkan contoh hasil pekerjaan siswa. 

  

 
 

 

                                Gambar 10.Contoh Hasil Pekerjaan Siswa Pada Latihan Pertemuan II Siklus II 

 

Dari gambar 10 di atas, dapat dilihat bahwa sudah dapat memecah bangun gabungan yang 

diberikan menjadi bagian-bagian kecil. Siswa juga menjawab dengan cara yang beragam. 

Meskipun masih terdapat kesalahan dalam memasukkan ukuran-ukuran tertentu, namun hasil 

pekerjaan siswa sudah menunjukkan bahwa siswa dapat menentukan luas bangun gabungan 

yang diberikan. 

Dari hasil tes akhir siklus II beberapa kesalahan seputar prosedur dan kalkulasi masih 

dilakukan siswa.Kesalahan prosedur yang masih sering dilakukan siswa adalah tidak 

menjumlahkan luas masing-masing bagian bangun datar untuk mendapatkan luas bangun datar 

gabungan. Siswa juga masih beberapa kali lupa menuliskan satuan, meskipun ketika ditanya 

siswa tahu apa satuan luas yang tepat. Kesalahan kalkulasi sering terjadi ketika menghitung 

angka puluhan yang memuat angka nol, seperti 
     

 
, beberapa siswa menuliskan     sebagai 
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hasilnya. Beberapa kesalahan konsep masih terjadi namun jumlahnya menurun jika 

dibandingkan dengan kesalahan yang terjadi pada siklus I. 

Secara klasikal, pada siklus II 75,86% siswa telah mencapai nilai kriteria ketuntasan 

minimum. Hanya 24,14% yang masih mendapat nilai di bawah 75. Dari hasil tes akhir siklus II 

ini, banyak siswa yang belum selesai mengerjakan soal nomor akhir hanya 4 siswa. Hal ini 

disebabkan alokasi jam pelajaran sudah kembali normal. Banyaknya siswa yang melakukan 

kesalahan kalkulasi juga menurun jika dibandingkan dengan pada siklus I. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Langkah langkah menggunakan model paving melalui pembelajaran penemuan terbimbing 

untuk menemukan konsep luas bangun datar adalah sebagai berikut 

a. Tahap pendahuluan 

1) Guru melakukan review tentang materi terkait dan mengaitkan media model paving 

dengan paving yang sering dijumpai siswa di kehidupan sehari-hari.  

2) Guru membagikan model paving dengan berbagai bentuk dan ukuran (persegi 

berukuran 1 cm, persegi berukuran 2,5 cm, persegi panjang berukuran 5 cm 2 cm, 

segitiga sama sisi berukuran 3,5 cm, dan segienam beraturan berukuran 1,5 cm). Siswa 

mengamati model paving yang diberikan oleh guru. 

3) Guru membagikan LKS dan lem untuk menempel. 

b. Tahap terbuka 

Siswa bekerja dalam kelompok, mencoba menata dan menempelkan model paving pada 

gambar yang disediakan. 

1) Siswa menata dan menempel masing-masing model paving menutupi daerah tertentu 

(langkah kerja tercantum dalam LKS). 

2) Siswa menghitung banyaknya model paving yang digunakan.  

c. Tahap konvergen 

1) Guru membimbing siswa menemukan konsep luas dari contoh dan non-contoh 

pengubinan yang telah diperoleh siswa. 

2) Guru membimbing siswa untuk mendapatkan hubungan antara banyaknya persegi 

satuan yang menyusun secara horizontal, vertikal, dan banyaknya persegi satuan 

seluruhnya. Siswa membuat dugaan berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan.  

3) Siswa melakukan presentasi untuk berbagi hasil pekerjaan kelompok dengan siswa lain 

dan menyeragamkan pendapat. 

d. Tahap penutup dan penerapan 

1) Guru bersama siswa menggeneralisasi dan menyimpulkan hasil diskusi.  

2) Siswa mengerjakan soal latihan untuk memantapkan pemahaman yang telah diperoleh.  

3) Guru bersama siswa menutup pembelajaran dengan mereview poin-poin penting yang 

telah didapat pada pembelajaran hari itu. 

Saran 

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut. 

a. Guru sebaiknya menentukan terlebih dahulu bentuk model paving yang akan digunakan 

lalu menentukan bentuk daerah yang akan ditutupi karena tidak semua bentuk paving dapat 

menutupi seluruh daerah yang diinginkan.  

b. Guru sebisa mungkin membuat gambar dengan perbandingan yang mewakili ukuran 

sebenarnya karena siswa lebih terpengaruh oleh gambar yang tertangkap secara visual 

daripada ukuran gambar yang diberikan.  
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c. Guru sebaiknya membuat media dengan keakuratan ukuran yang baik karena siswa sangat 

terpengaruh dengan ukuran model paving yang diberikan.  

d. Guru sebaiknya mengijinkan dan mengawasi siswauntuk saling bertukar kelompok karena 

pembelajaran secara berkelompok tidak dapat berlangsung dengan maksimal jika siswa 

tidak senang berada dalam kelompoknya.  

e. Guru perlu memberikan perhatian lebih dan mengingatkan siswa mengenai materi 

prasyarat setiap awal pembelajaran karena siswa masih sering lupa tentang materi prasyarat 

yang sudah diajarkan.  

f. Sebaiknya sejak awal siswa sudah berkelompok sehingga dapat menghemat waktu karena 

pembelajaran dengan menggunakan media model paving membutuhkan waktu yang lama.  

g. Guru sebaiknya mengatur jalannya presentasi sehingga setiap kelompok mendapat giliran 

untuk tampil karena presentasi sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan melatih 

keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat.. 
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Abstrak 

 
 Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan  hasil 

belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele dan sikap 

siswa pada materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok SMP. Sampel 

penelitian sebanyak 78 siswa kelas VIII dengan teknik Simple Random Sampling. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi tes dan kuesioner. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan tes yang valid dan reliabel, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan statistik uji t-test. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika menggunakan pembelajaran 

Model Van Hiele dibandingkan tanpa menggunakan model pembelajaran Van Hile 

dan sikap siswa menggunakan model pembelajaran Van Hiele belajar menunjukkan 

antusiasme positif. 

Kata kunci: Model Pembelajaran Van Hiele, Hasil Belajar Matematika, Sikap 

Mahasiswa,  kubus dan balok 

 

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan dirinya, 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Pendidikan 

merupakan sarana dan wadah pembinaan sumber daya manusia. 

Penyelenggaraan pendidikan formal di sekolah memiliki tujuan membekali siswa untuk 

hidup bermasyarakat dan memberikan pengetahuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah 

dengan cermat dan teliti. Dalam hal ini, Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di 

sekolah yang memiliki peranan penting dalam membentuk siswa yang berkualitas diberbagai 

bidang ilmu. Seringkali Matematika hadir dengan rumus-rumus yang sulit dan membingungkan 

serta dipenuhi dengan simbol-simbol mengingat ciri-ciri Matematika itu sendiri yang bersifat 

abstrak. Sehingga Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang tidak disukai oleh siswa. 

Matematika masih sukar diterima oleh siswa bahkan banyak yang mengeluh bahwa 

pelajaran Matematika membosankan, tidak menarik dan sulit untuk dipahami. Faktor-faktor 

inilah yang menjadi kendala dalam pembelajaran Matematika di sekolah dan menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran tersebut.  

Tampaknya guru belum menemukan cara yang tepat dalam membelajarkan Matematika 

agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Guru  seharusnya dapat membuat pembelajaran 

lebih menarik dan tidak monoton dengan menggunakan pembelajaran aktif. 

Model pembelajaran Matematika yang digunakan guru harus variatif. Guru 

mengandalkan model pembelajaran dengan metode ceramah sebagai metode utama. Guru sama 

sekali tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun pemikiran dan menemukan 

sendiri jawaban dari setiap masalah yang ada. Pemilihan model pembelajaran oleh guru harus 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan 

pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan.  

Siswa dalam belajar geometri harus melalui tahap-tahap pembelajaran yang disesuaikan 

dengan tingkat berpikir agar memperoleh hasil yang diharapkan. 
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Model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk mengatasi persoalan kurangnya 

hasil belajar geometri adalah dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele, dimana 

model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang didasarkan pada Teori Van Hiele. 

Teori Van Hiele dikembangkan oleh Pierre Van Hiele dan Dina Van Hiele-Geldof, telah 

menghasilkan wawasan dalam perbedaan pemikiran geometri dan bagaimana perbedaan 

tersebut muncul. Riset dari Van Hiele bermula pada tahun 1959 dan langsung menarik perhatian 

di Uni Soviet, tetapi saat ini, teori Van Hiele telah menjadi faktor yang paling berpengaruh 

dalam kurikulum geometri di Amerika Serikat (Van de Walle, 2007:151). 

Adapun penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut dalam Safrina et al. (2014: 12) 

yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap Inkuiri/ Informasi 

 Tahap ini merupakan tahap awal yang diisi dengan kegiatan tanya jawab antara guru 

dan siswa mengenai objek-objek yang dipelajari pada tingkat analisis. Misalnya guru 

mengajukan pertanyaan apakah persegi itu?, mengapa kamu mengatakan itu persegi?, 

apakah persegi itu adalah persegi panjang?, dan sebagainya. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai topik yang akan dipelajari serta mendata 

siswa sesuai dengan tingkat berpikirnya. Pada tahap ini guru mengarahkan siswa untuk 

mengamati objek-objek geometri dan mengenal contoh dan non-contoh. 

2) Tahap Orientasi Terarah 

 Tahap ini merupakan tahap kedua yang dilakukan dalam pembelajaran berbasis 

Teori Van Hiele. Pada tahap ini, guru mengarahkan siswa mengamati karakteristik khusus 

dari objek-objek yang dipelajari melalui tugas yang diberikan guru. Tugas yang diberikan 

berupa LKS (Lembar Kerja Siswa) yang disusun sedemikian, sehingga siswa secara aktif 

dirangsang untuk menggali dan mengekplorasi objek-objek kajiannya (misalnya memutar, 

mengukur, melipat) untuk menemukan hubungan prinsip. Selain itu, pada tahap ini guru juga 

mengarahkan serta membimbing siswa dalam mengkaji konsep-konsep geometri yang 

dipelajari. Siswa diarahkan agar dapat membandingkan ciri-ciri berdasarkan contoh dan non-

contoh yang diberikan sehingga diharapkan siswa dapat mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri. 

3) Tahap penjelasan 

 Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini, siswa 

diarahkan agar dapat menyatakan pandangan mereka yang muncul mengenai hubungan 

konsep-konsep geometri yang telah dikaji dengan bahasa mereka sendiri (misalnya mengenai 

sifat-sifat dari bangun geometri yang diamati). Pada tahap ini, diharapkan siswa dapat 

memahami objek kajian yang telah diamati dan siswa menjadi sadar tentang hubungan 

objek-objek geometri. Peran guru pada tahap ini yaitu menegaskan hasil kajian siswa 

terhadap objek geometri dengan penggunaan terminalogi yang relevan. 

4) Tahap Orientasi Bebas 

 Pada tahap ini siswa dihadapkan pada tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas 

yang dapat diselesaikan dengan banyak cara dan memerlukan banyak langkah. Misalnya 

siswa ditugaskan untuk membuat bangun-bangun yang berbeda dari berbagai potongan 

bangun yang disediakan. Sehingga berdasarkan pengalamannya siswa dapat menemukan 

sendiri cara dalam menyelesaikan masalah geometri. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

memantapkan dan meningkatkan pengetahuan siswa.  

5) Tahap Integrasi 

 Pada tahap ini siswa meringkas dan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari 

dengan membuat hubungan antara objek-objek geometri yang diamati. Pada tahap ini siswa 

diharapkan dapat membuat jaringan objek yang telah dipelajari dan hubungan antar objek 

secara ringkas. 

  Bloom dalam Purwanto (2009: 43) membagi tingkat kemampuan atau tipe hasil belajar 

yang termasuk aspek kognitif menjadi enam, yaitu: 
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1. Pengetahuan hafalan, ialah tingkat kemampuan yang hanya meminta responden atau testee 

untuk mengenal atau mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah-istilah tanpa harus 

mengerti, atau dapat menilai, atau dapat menggunakannya. 

2. Pemahaman atau komprehensi, adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee 

mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuniya.  

3. Penerapan aplikasi, dalam tingkat ini testee atau responden dituntut kemampuannya untuk 

menerapkan atau menggunakan apa yang telah diketahuinya dalam situasi yang baru 

baginya. 

4. Analisis, yaitu tingkat kemampuan testee untuk menganalisis atau  menguaraikan suatu 

integritas atau suatu situasi tertentu ke dalam komponen-komponen atau unsur-unsur 

pembentuknya.  

5. Sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam suatu bentuk yang 

menyeluruh. 

6. Evalusi, testee diminta untuk membuat suatu penilaian tentang pernyataan, konsep, situasi, 

dan sebagainya berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

Indikator sikap yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sikap siswa terhadap 

pembelajaran kubus dan balok, keaktifan siswa saat pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Van Hiele, dan efektifitas model pembelajaran Van Hiele pada pembelajaran 

kubus dan balok. Melalui model pembelajaran Van Hiele diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan sikap siswa menjadi lebih antusias yang positif dalam pembelajaran. 

METODE 

Sampel yang berjumlah 78 siswa terdiri dari 40 siswa kelas kontor dan 38 siswa kelas 

eksperimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode 

ini dilakukan terhadap kelompok yang homogen, dengan membagi kelompok yang diteliti 

menjadi dua kelompok pengamatan. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran Van Hiele dan kelompok kedua adalah kelompok kontrol 

tanpa menggunakan model pembelajaran Van Hiele. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Post Test Only Control 

Design, yaitu metode yang tidak memungkinkan peneliti melakukan pengontrolan secara penuh 

terhadap sampel penelitian. Penelitian ini berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap 

variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol.  

Instrumen dalam penelitian ini terdiri atas instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen 

tes dalam penelitian ini tentang hasil belajar Matematika siwa menggunakan soal tes. Instrumen 

tes diberikan kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen berupa soal uraian yang terdiri dari 13 

soal yang valid dalam materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok. Instrumen nontes berupa 

pemberian angket yang terdiri dari 20 butir pernyataan dengan petunjuk pengisian. Instrumen 

angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran Van Hiele pada 

kelas eksperimen.  

Pelaksanaan instrumen dilakukan dengan skala Likert  dengan kriteria pengukuran untuk 

mengetahui bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran Van Hiele berupa pernyataan 

positif dan negatif.  

Peneliti hanya menggunakan empat option dari lima option skala Likers, yaitu sangat 

setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) dari skala Likert. Empat 

option tersebut berguna untuk menghindari sikap ragu-ragu atau rasa aman dan tidak memihak 

pada suatu pernyataan yang diajukan pada siswa. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji normalitas pada kelas eksperimen dari jumlah sampel sebanyak 38 siswa diperoleh 
2

hitung  sebesar 5,65 dan
2

tabel
 

sebesar 11,07 maka dengan demikian 
2 2

hitung tabel   = 

5,65 11,07 artinya data kelas eksperimen berdistribusi normal.  

Sedangkan hasil perhitungan uji normalitas pada kelas kontrol dengan jumlah sampel 

sebanyak 40 siswa diperoleh 
2

hitung  sebesar 12,14 dan
2

tabel
 
sebesar 12,59 maka dengan 

demikian 
2 2

hitung tabel  = 12,14 ≤ 12,59 artinya data kelas kontrol berdistribusi normal. 

Setelah kedua kelas sampel yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal, kemudian dilakukan uji homogenitas varians kedua kelas 

tersebut dengan menggunakan uji Fisher. Hasil perhitungan diperoleh nilai FHitung = 1,715 dan 

FTabel(0,05:39:37) = 1,721 pada taraf signifikansi =5% dengan derajat kebebasan pembilang dan 

penyebut sebesar 39 dan 37. Berdasarkan hasil tersebut, karena            𝑏  (      

     ) maka Ho diterima, artinya varians data hasil penelitian dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol ini homogen. 

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji-t. Hasil tes hasil belajar Matematika siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan sebagai berikut : 

Tabel 1 Uji Hipotesis 

Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata 82,97 63,70 

Varians (S
2
) 124,04 212,68 

Sgabungan 13,020 

         6,53 

       1,67 

Kesimpulan Tolak H0 

 

Berdasarkan tabel terlihat bahwa  𝑡      > 𝑡  𝑏       >      dengan taraf 

signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, berarti terdapat 

perbedaan antara hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele 

dibandingkan tanpa menggunakan model pembeajaran Van Hiele. 

Respon positif dari siswa yang belajar dengan model pembelajaran Van Hiele dapat 

dilihat dari rata-rata skor ketiga indikator yang memperoleh nilai di atas skor netral yaitu 3 

menunjukkan respon positif. Serta dapat dilihat dari persentase indikator angket siswa, terlihat 

bahwa sikap siswa saat pembelajaran menggunakan model pembelajaran Van Hiele lebih 

dominan yaitu 70,92% dibandingkan keaktifan siswa yaitu 65,20% dan efektivitas model 

pembelajaran Van Hiele yaitu 65,66%. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran Van Hiele 

cukup baik dalam membuat siswa bersikap lebih perhatian dalam pembelajaran bangun ruang 

sisi datar kubus dan balok.  

Indikator sikap siswa berada pada persentase 75% 𝑝  85% dimana pada kriteria 

tersebut menunjukan kriteria baik, sedangkan pada indikator keaktifan dan efektifitas berada 

pada persentase 50% 𝑝  75% dimana pada kriteria tersebut menunjukan kriteria yang cukup 

baik, artinya ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa respon siswa terhadap model 

pembelajaran Van Hiele adalah positif. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika 

menggunakan pembelajaran Model Van Hiele dibandingkan tanpa menggunakan model 

pembelajaran Van Hile.  Hal ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai thitung 

sebesar 6,53 dan ttabel sebesar 1,67 maka diperoleh thitung > ttabel. 
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2. Sikap siswa terhadap pembelajaran bangun ruang sisi datar kubus dan balok menggunakan 

model pembelajaran Van Hiele menunjukkan antusias yang positif selama mengikuti 

pembelajaran.Terlihat dari hasil perhitungan angket dari ketiga indikator menunjukkan hasil 

baik. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah memahamkan barisan dan deret aritmetika siswa 

kelas IX-A SMPN 1 Rejotangan. Penelitian ini adalah dua siklus Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah 31 siswa, yaitu 15 siswa 

perempuan dan 16 siswa laki-laki. Data yang dikumpulkan: (a) hasil observasi 

aktivitas guru dan pembelajaran siswa oleh dua observer, (b) hasil pekerjaan dan 

penyelesaian LAS (Lembar Aktivitas Siswa), kuis, dan tes akhir siklus siswa, (c) 

hasil catatan lapangan, (d) transkrip wawancara siswa, dan (e) hasil rekaman video 

penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa memahami barisan dan 

deret aritmetika melalui penggunaan gelas air mineral dengan model guided 

discovery. 

Kata kunci: Gelas Air Mineral, Barisan dan Deret Aritmetika, Guided Discovery 

 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memegang peranan 

penting dalam kehidupan sehari-hari siswa. Sebagai contoh, siswa dapat menghitung dan 

mengatur biaya pengeluaran sehari-hari untuk pembelian bensin motornya memanfaatkan 

perhitungan matematika. Siswa A bersekolah di SMP Negeri 1 Rejotangan yang berjarak 10 km 

dari rumahnya. Siswa A berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Apabila dalam 

keadaan tangki motornya kosong, siswa A membeli 1 liter bensin seharga Rp 8.000,00 dan 

cukup untuk ke sekolah selama 2 hari, dengan catatan motor tersebut hanya dipakai untuk 

berangkat dan pulang ke sekolah saja dengan total jarak tempuh 2 2 10 km = 40 km. Siswa A 

dapat menghitung pengeluaran untuk membeli bensin selama seminggu masuk sekolah dari hari 

Senin-Sabtu dengan perbandingan sebagai berikut: 

2 hari = 40 km = 1 liter  

4 hari = 80 km = 2 liter 

6 hari = 100 km = 3 liter 

atau dengan menggunakan perhitungan seperti di bawah ini: 
 

 
  

 

 
, dengan x adalah variabel yang menunjukkan volume bensin selama 6 hari 

2   𝑥 = 1   6 

𝑥 = 
 

 
 = 3.  

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh hasil untuk volume bensin yang digunakan 

selama seminggu bersekolah (6 hari) adalah 3 liter atau seharga 3 Rp 8.000,00 = Rp 24.000,00.  

Dengan demikian, siswa A harus menganggarkan paling sedikit Rp 24.000,00 untuk biaya 

transportasi ke sekolah selama seminggu. 

Rivera & Bryant (dalam Dolores & Kappenberg, 2010) mengungkapkan bahwa beberapa 

siswa mungkin memiliki kesulitan yang berhubungan dengan matematika, yang meliputi 
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memahami dan membuat generalisasi tentang keterampilan dan konsep matematika. NCTM 

(2000) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika 

dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam: (1) mendeskripsikan konsep dengan kata-kata 

sendiri, (2) mengidentifikasi dan memberikan contoh dari konsep dan yang bukan konsep, dan 

(3) menggunakan konsep dengan benar dalam berbagai situasi. 

Guided discovery merupakan suatu model pembelajaran yang dirancang untuk 

mengajarkan konsep-konsep dan hubungan antar konsep (Jacobsen, dkk. 2009). Germain (2013) 

memberikan pandangan bahwa pendekatan penemuan terbimbing untuk mengajar dan 

penerapan dari ―Konsep Model Penemuan‖ tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kinerja 

siswa, tetapi juga kemampuan pendidik untuk berhubungan dengan siswa dan menyampaikan 

kepada mereka bahwa ide-ide mereka penting dan konstruktif dalam pembelajaran mereka 

sendiri. Model penemuan terbimbing membuat siswa lebih memahami materi pembelajaran 

karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru.  

Sudjana (2013) berpendapat bahwa setiap proses belajar dan mengajar ditandai dengan 

adanya unsur antara lain tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi. Boggan, dkk. (2009) 

memaparkan bahwa alat dalam matematika untuk membantu pembelajaran merupakan ―objek 

fisik‖  atau perkakas/benda manipulatif dalam berbagai bentuk yang digunakan sebagai alat 

bantu mengajar untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran matematika yang sedang 

berlangsung. Selanjutnya Sarama dan Clements (2009) menambahkan bahwa benda manipulatif 

dapat mendorong pemahaman suatu konsep matematika berdasarkan pemahaman mereka 

sendiri. Berdasarkan pendapat Sudjana (2013), Boggan, dkk. (2009), serta Sarama dan Clements 

(2009) dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan alat (benda manipulatif) dalam pembelajaran 

matematika akan membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan siswa akan 

mampu memahami suatu konsep matematika sesuai dengan pemahaman mereka.  

Peneliti melakukan observasi awal dengan memberikan tes kepada seluruh siswa kelas 

IX-A SMPN 1 Rejotangan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015. Materi tes yang dipilih 

peneliti adalah pola bilangan sederhana. Alasan dipilihnya materi ini adalah merupakan materi 

prasyarat untuk barisan dan deret aritmetika.  

Untuk soal nomor 1 pada Gambar 1 berikut ini, siswa diminta mencari banyak titik pada 

urutan ke-10 dari bilangan persegi dan mencari pola banyaknya titik dikaitkan dengan urutan. 

 
   Gambar 1. Soal Nomor 1 Tes Awal 

Salah satu jawaban siswa berinisial RB untuk soal nomor 1 pada tes awal dapat dilihat 

pada Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. Contoh Jawaban Siswa untuk Soal Nomor 1 Tes Awal 

Ada 12 siswa yang menjawab dengan langkah pengerjaan seperti RB.  
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 Pada soal nomor 2 pada Gambar 3 di bawah ini, siswa diminta menentukan banyak 

daerah yang terbentuk dari perpotongan tali busur pada lingkaran yang membentuk pola 

tertentu.  

 
                            Gambar 3. Soal Nomor 2 Tes Awal 

Salah satu jawaban siswa berinisial ZDA untuk soal nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 4 

di bawah ini. 

 
  Gambar 4. Contoh Jawaban Siswa untuk Soal Nomor 2 Tes Awal 

Ada 8 siswa yang mengerjakan dengan langkah seperti ZDA.  

 Soal nomor 3 pada Gambar 5 berikut ini mendorong siswa untuk melihat dan 

mencermati pola yang dihasilkan dari susunan kursi di sebuah aula. Siswa diminta untuk 

menentukan banyaknya kursi pada barisan kursi ke-n. 

 
                        Gambar 5. Soal Nomor 3 Tes Awal 

Jawaban siswa berinisial MMF untuk soal nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 6 berikut 

ini. 

 
     Gambar 6. Contoh Jawaban Siswa untuk Soal Nomor 3 Tes Awal 

Ada 14 siswa yang menggunakan langkah pengerjaan seperti MMF. 

 Pada soal nomor 4 Gambar 7 berikut ini, siswa diberikan sebuah permasalahan 

mengenai seorang pegawai yang mendapat kenaikan gaji tetap tiap tahunnya, sehingga besarnya 

gaji pada tahun ke-n dapat ditentukan dengan pola kenaikan gaji yang tetap tersebut. 

 
                       Gambar 7. Soal Nomor 4 Tes Awal 

Pekerjaan siswa berinisial SS untuk soal nomor 4 dapat dilihat pada Gambar 8 sebagai 

berikut. 
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       Gambar 8. Contoh Jawaban Siswa untuk Soal Nomor 4 Tes Awal 

Dari contoh pekerjaan siswa untuk soal nomor 1, 2, dan 3, siswa menjawab dengan 

langkah pengerjaan yaitu merepresentasikan pola dan urutannya dengan gambar. Langkah 

pengerjaan seperti ini kurang tepat, sebab apabila siswa diberikan soal sejenis dengan 

pertanyaan nilai urutan ke-n yang besar, maka mereka akan kesulitan mengerjakan. Sementara 

itu proses penyelesaian SS pada soal nomor 4, sudah benar dalam menentukan besarnya 

kenaikan gaji dengan cara mengalikan persentase kenaikan gaji dengan besarnya gaji pokok. 

Namun, SS membuat kesalahan dengan mengalikan gaji pokok sebanyak 4 , yakni sebanyak n 

tahun. Seharusnya yang dikalikan dengan n tahun itu adalah besarnya kenaikan gajinya saja, 

sedangkan gaji pokoknya tetap, kemudian menjumlahkan besarnya total kenaikan gaji sebanyak 

n tahun tersoal dengan gaji pokoknya. 

Peneliti mencoba menggunakan gelas air mineral melalui model pembelajaran guided 

discovery untuk membantu memahamkan siswa terhadap barisan dan deret aritmetika. Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran menggunakan gelas air 

mineral melalui model guided discovery yang dapat memahamkan barisan dan deret siswa kelas 

IX-A SMP Negeri 1 Rejotangan.   

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Alasan dipilihnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  karena masalah yang akan 

dipecahkan berasal dari tindakan peneliti dalam praktek pembelajaran di kelas dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran yang dapat memahamkan 

konsep barisan dan deret aritmetika melalui model guided discovery berbantuan gelas air 

mineral. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif yaitu menjelaskan aktivitas pembelajaran. 

Untuk melengkapi analisis kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang sifatnya melengkapi. Hal ini sesuai dengan saran Moleong (2005), karena dalam penelitian 

ini membutuhkan data skor siswa (data non verbal).  

Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Adapun langkah-langkah pada setiap siklus adalah 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan  refleksi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan 

hasil penelitian dengan kriteria keberhasilan penelitian dan menganalisis langkah-langkah 

pembelajaran barisan dan deret aritmetika melalui model guided discovery berbantuan gelas air 

mineral.  

Subjek penelitian ini adalah kelas IX-A sebanyak 31 siswa, yaitu terdiri dari 15 siswa 

perempuan dan 16 siswa laki-laki. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain 

berasal dari: (a) hasil observasi aktivitas guru dan siswa oleh dua orang observer, (b) hasil 

pekerjaan dan penyelesaian LAS (Lembar Aktivitas Siswa), kuis, dan tes akhir siklus oleh 

siswa, (c) hasil catatan lapangan, (d) transkrip wawancara dengan siswa, dan (e) hasil rekaman 

video selama penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dilakukan sebanyak 7  pertemuan, dimana sebanyak 3   pertemuan untuk 

pelaksanaan tindakan pada Siklus I dan 2  pertemuan untuk pelaksanaan tindakan pada Siklus 

II. Masing-masing pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran dengan alokasi waktu 2  40 menit 
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(80 menit). Materi yang dipelajari pada siklus I adalah karakteristik barisan aritmetika, bentuk 

umum suku ke-n barisan aritmetika, dan jumlah n suku pertama deret aritmetika. Materi pada 

siklus II adalah memecahkan masalah rutin sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret 

aritmetika. 

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti didampingi oleh dua orang yang bertindak sebagai 

observer yaitu seorang guru mata pelajaran matematika dan seorang teman sejawat peneliti (staf 

TU). Kedua observer dalam hal ini mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah peneliti buat sebelumnya.  

Untuk menunjang aktivitas diskusi kelompok siswa, peneliti membuat LAS (Lembar 

Aktivitas Siswa) berdasarkan langkah-langkah pembelajaran guided discovery untuk memandu 

siswa dengan bantuan gelas air mineral dalam menemukan konsep barisan dan deret aritmetika. 

Sementara itu untuk mengetahui pemahaman individu siswa, di akhir pembelajaran pada setiap 

pertemuan peneliti memberikan kuis dan pada akhir siklus peneliti memberikan tes akhir siklus. 

Penelitian ini dikatakan berhasil, jika memenuhi kriteria keberhasilan tindakan sebagai 

berikut: 1) minimal 75% dari banyak kelompok siswa memperoleh rata-rata skor   3 (dari 

maksimal 4) atau berada pada kategori ―baik‖ dalam menyelesaikan langkah-langkah yang 

diberikan di LAS (Lembar Aktivitas Siswa) untuk menggiring siswa menemukan dan 

menentukan karakteristik barisan aritmetika, bentuk umum suku ke-n barisan aritmetika, serta 

bentuk umum jumlah n suku pertama deret aritmetika; 2) minimal 75% dari keseluruhan siswa 

memperoleh rata-rata nilai kuis selama pembelajaran dan tes akhir siklus   75 dengan siswa 

tidak melakukan kesalahan konseptual dan prosedural; dan 3) skor rata-rata hasil observasi 

aktivitas guru dan pembelajaran siswa minimal berada pada kategori ―Baik‖. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 85,71% dari banyak kelompok siswa telah tuntas 

melaksanakan diskusi kelompok pada Siklus I dan mencapai 100% pada Siklus II; 2) 67,74% 

dari keseluruhan siswa memperoleh rata-rata nilai kuis   75 pada Siklus I dan belum mencapai 

kriteria minimal 75%, sedangkan pada Siklus II telah mencapai 90,32%; 3) pada tes akhir siklus 

I, diperoleh data bahwa 70,97% siswa memperoleh nilai   75, hasil ini belum memenuhi 

kriteria keberhasilan tindakan pencapaian minimal sebesar 75%, dan pada tes akhir Siklus II 

telah mencapai kriteria keberhasilan yakni 90,32%; 4) skor rata-rata aktivitas guru pada Siklus I 

adalah 3,22 berada pada kategori ―Baik‖, sedangkan pada Siklus II adalah 3,465 berada pada 

kategori ―Baik‖; dan 5) skor rata-rata aktivitas pembelajaran siswa pada Siklus I adalah 2,83 

berada pada kategori ―Cukup Baik‖, sedangkan pada Siklus II adalah 3,165 berada pada 

kategori ―Baik‖. 

Pembelajaran melalui model guided discovery berbantuan gelas air mineral yang dapat 

memahamkan siswa kelas IX-A SMP Negeri 1 Rejotangan pada materi barisan dan deret 

aritmetika dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yakni: 1) kegiatan awal, 2) kegiatan inti, 

dan 3) kegiatan akhir. 

Kegiatan awal yang dilakukan peneliti sebelum membelajarkan materi barisan dan deret 

aritmetika adalah mempersiapkan siswa agar benar-benar siap untuk belajar. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Orton (1992) yang menyatakan bahwa siswa yang siap untuk belajar, akan 

belajar lebih banyak daripada siswa yang tidak siap. Tindakan yang peneliti lakukan antara lain: 

1) mengucapkan salam, 2) mengecek kehadiran siswa, dan 3) mengajak siswa bersama-sama 

berdo‘a sebelum memulai pembelajaran.   

Pada kegiatan inti, tahap pertama pada model pembelajaran guided discovery yang guru 

terapkan pada materi barisan dan deret aritmetika adalah fase pendahuluan. Adapun tindakan 

yang guru laksanakan pada fase ini antara lain menginformasikan cakupan dan garis besar 

kegiatan pembelajaran yang akan dilalui dengan penemuan terbimbing (guided discovery) 

berbantuan alat peraga benda manipulatif gelas air mineral, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, serta memberikan apersepsi dan motivasi. Rangkaian kegiatan yang guru 

laksanakan pada fase pendahuluan ini diupayakan untuk menarik perhatian siswa dan 

memberikan kerangka kerja konseptual mengenai apa yang harus siswa ikuti. Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Eggen dan Kauchak (2012) yang menyatakan bahwa pada fase pendahuluan 

guided discovery, guru berusaha menarik perhatian siswa dan menetapkan fokus pelajaran. 

Guru memberikan apersepsi dan motivasi, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pemberian apersepsi dan motivasi kepada siswa sangat diperlukan untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari materi barisan 

dan deret aritmetika. Hal ini sesuai dengan pendapat Skemp (1987) mengatakan jika 

pemahaman konsep kurang sempurna, maka konsep lain yang berkaitan dengan konsep tersebut 

akan berada dalam keadaan yang membahayakan. Pada materi barisan aritmetika untuk 

memahamkan karakteristik barisan bilangan aritmetika, peneliti mengingatkan siswa dengan 

memberikan pertanyaan secara acak kepada individu terkait pola bilangan sederhana yakni pola 

bilangan persegi dan pola bilangan segitiga. Peneliti juga memberikan informasi sebagai 

motivasi bahwa dengan memahami konsep barisan bilangan aritmetika, siswa akan lebih mudah 

dalam menyelesaikan/memecahkan permasalahan rutin sehari-hari yang berkaitan dengan 

barisan bilangan aritmetika. Dengan kegiatan tanya jawab yang dilakukan guru ini, banyak 

siswa yang antusias dan termotivasi untuk menjawab pertanyaan guru.  

Tahap kedua pada model pembelajaran guided discovery yang guru terapkan pada materi 

barisan dan deret aritmetika adalah fase berujung terbuka (open-ended phase). Adapun 

tindakan yang guru laksanakan pada fase ini adalah mengorganisasikan siswa ke dalam 

heterogen, membagikan LAS (Lembar Aktivitas Siswa), membagikan alat peraga benda 

manipulatif gelas air mineral, meminta siswa mempelajari LAS, meminta siswa melakukan 

praktek dengan gelas air mineral sesuai dengan langkah-langkah LAS untuk menunjukkan 

contoh barisan dan deret aritmetika, mengamati dan mengisi tabel hasil praktek di LAS, serta 

mendiskusikan hasil praktek.  

Pembelajaran materi barisan dan deret aritmetika dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membagi siswa kedalam kelompok heterogen dari jenis kelamin dan kemampuan 

matematikanya yang beranggotakan 4-5 siswa di tiap kelompok pada Siklus I dan 

beranggotakan 3-4 siswa pada Siklus II. Pembagian kelompok yang heterogen ini sesuai dengan 

pendapat dari Cummings & Kiesler (2012) yang menyebutkan bahwa dengan adanya 

heterogenitas dapat meningkatkan motivasi kelompok.  

Pembelajaran materi barisan dan deret aritmetika dengan model guided discovery dilalui 

dengan penggunaan LAS (Lembar Aktivitas Siswa). Penggunaan LAS terbukti sangat 

membantu arah kerja siswa. Langkah-langkah yang diberikan dalam LAS merupakan suatu 

bentuk bantuan bagi siswa. Hal ini didukung oleh pendapat Choo, dkk. (2011) yang menyatakan 

bahwa lembar kerja dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri 

dan bekerja sama, sebab pada lembar kerja disediakan langakah-langkah atau uraian yang 

bertahap sehingga siswa dapat memecahkan suatu permasalahan. Dalam pembelajaran guided 

discovery, lembar kerja berupa LAS memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

kegiatan penemuan. 

Siswa memulai aktivitas kelompok dengan melakukan praktek menggunakan benda 

manipulatif gelas air mineral. Penggunaan bantuan benda manipulatif ini dimaksudkan guru 

supaya siswa dapat mengenali dengan jelas contoh representasi dari barisan dan deret aritmetika 

sesuai dengan apa yang mereka amati dari praktek mereka. Hal ini mendukung pendapat Sarama 

dan Clements (2009) bahwa benda manipulatif dapat mendorong pemahaman suatu konsep 

matematika berdasarkan pemahaman mereka sendiri.  

Pada pembelajaran untuk memahamkan bentuk umum suku ke-n barisan aritmetika, siswa 

melakukan praktek menggunakan lima gelas air mineral kosong tanpa tutup. Gelas-gelas 

tersebut disusun seperti pada Gambar 9 di bawah ini, kemudian susunan gelas air mineral 

tersebut diletakkan diatas meja. 
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                     Gambar 9. Susunan Gelas Air Mineral 

Siswa mengukur ketinggian (t) gelas pertama dari permukaan meja dengan menggunakan 

penggaris. Kemudian mengukur ketinggian bibir gelas kedua dari meja dan seterusnya sampai 

ketinggian bibir gelas kelima dari permukaan meja (T). Hasil pengukuran diisikan siswa ke 

dalam Tabel 1 berikut ini. 

                            Tabel 1. Hasil Pengukuran Praktek 

 
Siswa juga diminta mengukur jarak antar bibir gelas (b) yang memiliki jarak yang sama. 

Siswa melaksanakan aktivitas berikutnya pada LAS dengan mencari hubungan antara 

urutan dan ketinggian susunan. Guru memberikan scaffolding dengan bantuan Tabel 2 yang 

harus diisi siswa. 

Tabel 2. Hubungan Antara t dan b 

 
Siswa menyimpulkan hasil pengisian tabel dengan melengkapi pernyataan berikut ini. 

Berdasarkan hasil pengisian tabel pada “Aktivitas 2” ini diperoleh bahwa  dengan 

nilai/ukuran b (jarak antar bibir gelas) yang………….pada susunan gelas air mineral, maka 

ketinggian susunannya (T) dapat diperoleh dengan menggunakan pola sebagai berikut: 

Ketinggian pada urutan gelas ke-1 = t  

Ketinggian pada urutan gelas ke-2 = t + …  

Ketinggian pada urutan gelas ke-3 = t + … + … = …… 

Ketinggian pada urutan gelas ke-4 = t + … + … + … = …… 

Ketinggian pada urutan gelas ke-5 = t + … + … + … + … = …… 

Tahap ketiga pada model pembelajaran guided discovery yang peneliti terapkan pada 

materi barisan dan deret aritmetika adalah fase pemusatan. Adapun tindakan yang guru 

laksanakan pada fase ini adalah meminta siswa berdiskusi membuat simpulan hasil temuan dari 

praktek dengan gelas air mineral yang menggiring siswa menemukan konsep barisan dan deret 

aritmetika, kemudian mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok.  

Pada pembelajaran bentuk umum suku ke-n, Siswa berdiskusi membuat dugaan pola 

susunan gelas ke-10, ke-100, dan ke-n. Peneliti memberikan scaffolding berupa Tabel 3 di 

bawah ini. 
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             Tabel 3. Pola Susunan Gelas Air Mineral 

 

Siswa mendiskusikan hasil pengisian tabel dan membuat simpulan akhir yang 

menyatakan bentuk umum suku ke-n barisan aritmetika sebagai berikut. 

Simpulan: 
 Berdasarkan Aktivitas 1, Aktivitas 2, dan Aktivitas 3 kita dapat menentukan ketinggian 

susunan gelas air mineral (T) pada urutan gelas ke-n dengan mempergunakan pola 

(rumus) sebagai berikut: 

T = t + (n – 1)   b 

Dimana:  

t  = ketinggian bibir gelas pertama dari permukaan meja 

b = jarak antar bibir gelas 

 Apabila dalam suatu barisan bilangan aritmetika ditetapkan: 

 Un menyatakan suku ke-n 

 a menyatakan suku pertama 

 b menyatakan beda antara dua suku yang berdekatan, dirumuskan  

b = Un – Un-1 

 n menyatakan banyaknya suku. 

Maka, Un dapat dihitung dengan rumus: 

Un= a + (n – 1)   b 

Guru menunjuk acak kelompok untuk memilih salah satu wakilnya untuk maju ke depan 

kelas guna melaksanakan prsesentasi atas hasil pekerjaan dan diskusi kelompoknya. Setelah 

selesai presentasi, guru meminta kelompok lain yang menyimak presenter untuk memberikan 

tanggapan dan pertanyaan. Kemudian guru memberikan apresiasi terhadap presentasi kelompok 

dan tanyajawab dengan meminta seluruh siswa bertepuk tangan. Tepuk tangan yang diberikan 

oleh siswa lain membuat siswa yang melakukan presentasi kelihatan senang. Penghargaan ini 

dapat memotivasi siswa dalam belajar. Hudojo (1988) menyatakan bahwa penghargaan sangat 

diperlukan untuk menentukan sikap, rasa puas, dan bangga siswa terhadap matematika. 

Guru memberikan penegasan atas hasil presentasi kelompok tertunjuk. Hal ini dilakukan 

guru supaya konsep barisan dan deret aritmetika yang ditemukan oleh siswa dengan berdiskusi 

kelompok melalui model penemuan terbimbing (guided discovery) berbantuan gelas air mineral 

mendapat penguatan dan pembenaran. Guru juga perlu memastikan bahwa semua siswa dapat 

memahami materi yang baru dipelajari. Guru meminta siswa menuliskan hasil penguatan dan 

penegasan ini sebagai simpulan akhir pembelajaran barisan dan deret aritmetika. Hal ini senada 

dengan pendapat Degeng (1997) bahwa membuat rangkuman atau kesimpulan dari apa yang 

telah dipelajari perlu dilakukan untuk mempertahankan refensi. 

Diakhir tahapan model guided discovery yakni fase keempat yang dikenal dengan fase 

penutup dan penerapan, guru membagikan soal kuis terkait barisan dan deret aritmetika yang 

harus dikerjakan secara individu oleh siswa. Pelaksanaan kuis ini bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman individu terhadap konsep barisan dan deret aritmetika yang telah dipelajari melalui 

model guided discovery berbantuan gelas air mineral. Hal ini sesuai dengan deskripsi dari 

Eggen dan Kauchak (2012) yang menyebutkan bahwa pada fase penutup dan penerapan guided 

discovery, siswa menerapkan pemahaman mereka ke dalam konteks baru. Pada kegiatan akhir, 
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peneliti menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya dan menutup pembelajaran dengan 

salam. 

Pada setiap akhir Siklus I dan II, peneliti memberikan tes akhir siklus. Pada pekerjaan 

kuis dan tes akhir siklus ini, ada beberapa siswa yang melakukan kesalahan baik konseptual 

maupun prosedural. Untuk subsoal nomor 1c (Kuis 1) pada Siklus I, siswa berinisial MC 

melakukan kesalahan dalam menghitung banyak bangun trapesium yang terbentuk dari susunan 

gelas air mineral pada Gambar 10 berikut ini. 

 
Gambar 10. Gambar Susunan Gelas Air Mineral (Soal Kuis 1) 

 

Pada Gambar 11 di bawah ini, MC melakukan kesalahan dalam menjawab barisan yang 

dibentuk dari banyak bangun trapesium yang terbentuk oleh susunan gelas air mineral. 

Seharusnya barisan yang dibentuk oleh banyak trapesium pada susunan gelas air mineral adalah 

1, 3, 6 dan MC menjawab dengan menuliskan barisan 1, 2, 3. 

 

 
    Gambar 11. Contoh Pekerjaan Siswa untuk Kuis 1 

 Untuk soal nomor 4 tes akhir Siklus I pada Gambar 12 di bawah ini, siswa diberikan 

suatu deret aritmetika dengan beberapa nilai Un-nya dan siswa menentukan Sn. 

 
                            Gambar 12. Soal Nomor 4 Tes Akhir Siklus I 

Pekerjaan siswa berinisial WRW tersaji pada gambar 13 sebagai berikut. 

 
        Gambar 13. Contoh Pekerjaan Siswa untuk Soal Nomor 4 Tes Akhir Siklus I 

WRW melakukan kesalahan dalam proses eliminasi variabel a. WRW lupa mengalikan 

konstanta ―36‖ dengan 2 sehingga menyebabkan langkah selanjutnya menjadi salah. 

Pada soal nomor 3 tes akhir Siklus II Gambar 14 berikut ini, siswa diminta untuk 

menentukan Sn dari suatu permasalahan rutin sehari-hari. 
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                        Gambar 14. Soal Nomor 3 Tes Akhir Siklus II 

Pekerjaan siswa berinisial MMF tersaji pada Gambar 15 di bawah ini. 

 
   Gambar 15. Contoh Pekerjaan Siswa untuk Tes Akhir Siklus II 

MMF melakukan kesalahan dalam perhitungan yang melibatkan sifat asosiatif perkalian 

terhadap penjumlahan sebagai berikut. 

9 (140000 + 17   15000)         seharusnya bentuk ini dapat dikerjakan dengan langkah 

mengalikan 17 dengan 15000 kemudian menjumlahkan dengan 14000 baru kemudian mengalikan 

hasilnya dengan 9, atau mengalikan 9 dengan 14000 serta 9 dengan hasil (17   15000) kemudian 

dijumlahkan. Namun MMF hanya mengalikan 9 dengan 14000 dan langsung menjumlahkan hasil ini 

dengan (17   15000). Sehingga dengan kesalahan yang MMF lakukan ini, menyebabkan hasil akhir 

menjadi salah. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan observasi pembelajaran dan analisis hasil pekerjaan siswa untuk kuis dan 

tes akhir siklus pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gelas air mineral 

melalui model guided discovery dapat memahamkan siswa kelas IX-A SMP Negeri 1 

Rejotangan terhadap materi barisan dan deret aritmetika.  

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) disarankan kepada 

guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran penemuan terbimbing (guided discovery) 

sebagai alternatif untuk memahamkan materi matematika, 2) sebaiknya guru membagikan gelas 

air mineral dengan daftar antrian urutan kelompok, memanggil secara berurutan perwakilan 

siswa dari masing-masing kelompok secara berurutan untuk mengambil gelas air mineral untuk 

praktek sesuai dengan kebutuhan praktek, 3) dalam pembagian kelompok, guru hendaknya 

benar-benar memperhatikan kesesuaian antara banyaknya anggota dalam kelompok dengan 

aktivitas diskusi pada LAS (Lembar Aktivitas Siswa) agar jalannya diskusi kelompok dengan 

pembagian tugas dapat dioptimalkan sehingga semua anggota kelompok dapat beraktivitas, dan 

4) pembelajaran barisan dan deret aritmetika dengan menggunakan alat peraga bahan 

manipulatif gelas air mineral membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga sebagai masukan 

untuk pembelajaran berikutnya sebaiknya guru dapat menambah alokasi waktu. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan proses kognitif siswa bergaya 

belajar visual dalam menyelesaikan soal kepekaan bilangan. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah 2 siswa di SMPN 9 

Malang yang bergaya belajar visual dan mempunyai kepekaan bilangan baik. 

Instrumen pada penelitian ini adalah angket gaya belajar, tes tertulis kepekaan 

bilangan, dan pedoman wawancara dengan kriteria valid. Kepekaan bilangan setiap 

subyek terlihat pada tahap proses pengkodean. Pada penelitian ini terlihat bahwa 

subyek bergaya belajar visual jarang sekali menuliskan langkah-langkah 

pengerjaannya secara runtut tapi bisa menjelaskan perolehan jawaban. 

Kata Kunci : kepekaan bilangan, gaya belajar visual 

 

PENDAHULUAN 

Kepekaan bilangan adalah dasar untuk memahami matematika lebih dalam. Kepekaan 

bilangan mengakibatkan siswa mempunyai pemahaman bilangan, operasi dan keterkaitannya 

dengan sangat bagus.  Selain itu, juga akan mempengaruhi kemampuan untuk mengembangkan 

dan menggunakan karakteristik kepekaan bilangan dengan efisien untuk menyelesaikan situasi 

numerik (McIntosh, dkk. 1997). Karakteristik kepekaan bilangan yang dimaksud seperti 

perhitungan secara mental, taksiran, memberikan jawaban rasional, dan lain-lain. Proses ini 

membutuhkan waktu dan banyak pengalaman bagi siswa membangun keseluruhan pemahaman 

bilangan. Pemahaman bilangan yang utuh melibatkan banyak ide, keterhubungan dan 

keterampilan yang berbeda (Ehrenberg & Robinson: 2011). Siswa yang peka terhadap bilangan 

dapat diketahui melalui keterampilannya (Pilmer, 2008). Kepekaan bilangan penting dalam 

pembelajaran matematika (Kaminski, 2002; Tsao & Lin, 2008; Ferreira & Serrazina, 2010; 

Yang  & Tsai, 2010; Yang & Li ,2013; Sa‘dijah, 2013). 

Siswa SMP memiliki pemahaman yang berbeda tentang hubungan antar operasi bilangan. 

Ini berdasarkan penelitian awal terhadap 5 siswa kelas VII yang berbeda sekolah saat 

menyelesaikan soal kepekaan bilangan. Perbedaan pemahaman ini bergantung pada saat siswa 

menerima informasi, memaknainya, mengenalnya, menempatkan pada memori hingga me-

manggil kembali informasi tersebut. Menurut Bruning (1995), proses kognitif adalah gambaran 

tentang kepekaan bilangan siswa dimulai dari menerima informasi, tugas pemaknaan, pe-

ngenalan pola, proses pengkodean hingga retrieval.  

Kemampuan indera setiap orang dalam menyerap informasi pasti berbeda-beda. Brunner 

(dalam Mulalic, dkk, 2006) menyatakan siswa tidak menyerap dan menyimpan informasi 

dengan sederhana tetapi membuat mereka aktif menafsirkan pengalaman yang ada dan 

menyimpulkan secara bebas. Sehingga, siswa mengembangkan keaktifan dan sikap belajar yang 

bebas dan mengkontruksi pengetahuan daripada hanya menerima yang diberikan. Oleh karena 

itu, cara siswa saat memahami bilangan berbeda bergantung pada kemampuan masing-masing 

indera setiap siswa yang kita kenal dengan gaya belajar.  
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Gaya belajar sangat penting untuk diketahui bagi setiap individu. Gilakjani & Ahmadi 

(2011) menjelaskan bahwa siswa yang mengetahui gaya belajar mereka, akan mempermudah, 

mempercepat dan berhasil dalam memahami materi yang dipelajari. Dengan mengetahui gaya 

belajar, siswa dapat menentukan kelebihan dan kelemahan mereka sendiri dan cara memahami 

suatu materi. Dalam pembelajaran matematika, gaya belajar berpengaruh terhadap pemahaman 

siswa. Dalam Curriculum and standard UK (2002), gaya belajar mempengaruhi bahasa 

matematika siswa. Dari bahasa matematika yang mereka tunjukkan, kita dapat mengetahui 

proses siswa memahami materi matematika. Pada siswa bergaya belajar visual, siswa cen-

derung menggunakan konten, rancangan, dan proses penulisan.  

Peneliti menggunakan subyek bergaya belajar visual karena siswa bergaya belajar visual 

menggunakan otak kanan untuk memvisualisasi, sintesis, spatial orientation, dan mem-bentuk 

konsep yang lebih luas. Dan semua komponen itu dibutuhkan pada saat siswa belajar 

matematika. Silverman (2002) telah menerapkan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan tabel pada materi perkalian untuk siswa berkemampuan kurang dan bergaya 

belajar visual. Salah satu hasilnya siswa dapat mengkonstruksi sendiri menggunakan tabel jika 

operasi perkalian bersifat komutatif. Rapp (2009) menunjukkan berbagai strategi pembelajaran 

matematika yang dapat digunakan pada siswa bergaya belajar visual  Pemilihan materi pada 

penelitian ini dibatasi hanya pada bilangan bulat karena merupakan materi dasar yang harus 

dikuasai siswa untuk memahami materi selanjutnya. Untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa, 

peneliti menggunakan VAK learning-style self assessment questionnaire. Instrumen ini disusun 

oleh Chislett & Chapman (2005) dengan berisi 30 pertanyaan yang membolehkan responden 

memilih jawaban yang sesuai dengan sikap yang biasanya mereka lakukan.  

Untuk mendapatkan siswa yang menggunakan kepekaan bilangan dalam perhitungan 

dengan gaya belajar yang diinginkan peneliti, peneliti bebas memilih subyek di suatu sekolah. 

Kualitas sekolah SMP Negeri 9 Malang berada pada rata-rata kualitas sekolah lainnya. 

Berdasarkan data statistik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaaan Nasional kota Malang, 

tercatat bahwa SMP Negeri 9 Malang berada pada urutan ke 11 dari 23 SMPN se-Malang. 

Diharapkan siswa di SMP Negeri 9 Malang lebih beragam. Berdasarkan uraian di atas, guru 

harus bisa mengenali siswanya yang telah atau belum menggunakan kepekaan bilangan me-

reka. Ini akan membantu guru memilih strategi pembelajaran yang sesuai agar siswa yang 

belum mengembangkan kepekaan bilangan mereka mendapat perhatian lebih. Dengan kata lain, 

fokus tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses kognitif siswa bergaya belajar visual 

dalam menyelesaikan soal kepekaan bilangan. 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Prosedur pemilihan subyek diawali dengan 

pemberian angket gaya belajar sekaligus tes kepekaan bilangan dalam suatu kelas VII yang 

terdiri dari 36 siswa. Dari hasil angket gaya belajar tersebut, peneliti mengelompokkan siswa, 

apakah siswa dominan bergaya visual, audiotory, atau kinesthetic. Dari kelompok siswa yang 

dominan bergaya belajar visual, peneliti memilih dua siswa yang sesuai dengan kriteria untuk 

menjadi subyek penelitian. Dua siswa tersebut harus menggunakan perhitungan dengan 

kepekaan bilangan. Selanjutnya, peneliti memberikan soal kepekaan bilangan II sekaligus 

wawancara saat siswa mengerjakan soal tersebut. 

Instrumen pada penelitian ini adalah angket gaya belajar, tes tertulis kepekaan bilangan, 

dan pedoman wawancara dengan kriterian valid. Peneliti memodifikasi VAK learning-style self 

assessment questionnaire yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Instrumen ini 

disusun oleh Chislett dan Chapman (2005) dengan berisi 30 pertanyaan yang membolehkan 

responden memilih jawaban yang sesuai dengan kecenderungan perilaku belajar mereka. 

Angket gaya belajar divalidasi oleh dua orang lulusan psikolog. Penentuan gaya belajar dilihat 

dari jawaban yang dipilih siswa disesuaikan dengan kunci jawaban pengelompokan gaya belajar  

Dari hasil modifikasi instrumen penelitian McIntosh (1997), Singh (2009), Kaminski 

(1997), dan Facun dan Nool (2012), peneliti mengembangkan tes tertulis kepekaan bilangan 
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khusus untuk bilangan bulat. Tes tertulis ini yang disesuaikan dengan komponen kepekaan 

bilangan merujuk Muir (2012: 22) dan kurikulum 2013. Tes tertulis kepekaan bilangan ini ada 2 

macam, yaitu tes tertulis kepekaan bilangan I untuk memilih subyek dan tes tertulis kepekaan 

bilangan II untuk melihat proses kognitif siswa dalam menyelesaikan soal kepekaan bilangan 

dari subyek yang terpilih. Soal pada tes I setipe dengan soal pada tes II. Tes tertulis kepekaan 

bilangan I terdiri dari 20 soal dikerjakan selama 15 menit. Tes tertulis kepekaan bilangan II 

yang disusun peneliti terdiri dari 29 soal. Draft pedoman wawancara dikembangkan dari hasil 

modifikasi pertanyaan dari penelitian Lee dan Papillion (2011); Moyer dan Milewickz (2002); 

serta Bresser (1999). Tes tertulis kepekaan bilangan dan pedoman wawancara divalidasi oleh 

satu dosen S1, S2, dan S3 matematika Universitas Negeri Malang. 

Salah satu contoh butir soal tes kepekaan bilangan pada komponen kepekaan terhadap 

bilangan dengan indikator representasi urutan bilangan, siswa diminta memperkirakan bilangan 

yang ditunjuk oleh masing-masing panah pada gambar berikut. 

 

 

 

Salah satu contoh butir soal tes kepekaan bilangan pada komponen kepekaan menggunakan 

operasi bilangan dengan indikator hubungan antar operasi, misalnya diketahui        
     . Siswa diminta menentukan          . Salah satu contoh butir soal tes kepekaan 

bilangan pada komponen penggunaan keduanya dalam perhitungan dengan indikator strategi 

perhitungan, siswa diminta tanpa menghitung menentukan hasil dari      . 

Untuk pengecekan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber mengarahkan peneliti dalam mengambil data dengan menggunakan 

beragam sumber berbeda-beda. Sumber data yang digunakan adalah wawancara saat pengerjaan 

tes tertulis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka proses kognitif  kepekaan bilangan 

siswa bergaya belajar visual pada tahap register sensory information, informasi dapat diterima 

kedua subyek saat mereka membaca soal. Namun, setelah informasi dihapus dari pandangan 

mereka, hanya beberapa informasi saja yang dapat disebutkan kembali. Menurut George 

Sperling (dalam Bruning ,1995), informasi yang diterima melalui visual register dapat diterima 

saat mereka melihat atau membaca informasi yang ditayangkan. Namun, setelah informasi 

dihapus dari pandangan mereka, hanya beberapa informasi saja yang dapat disebutkan kembali.  

Pada tahap penetapan makna, subyek dapat memahami maksud soal jika tidak terdapat 

kata yang sulit mereka pahami. Ini sejalan dengan Meyer & Schvaneveldt (dalam Brunning, 

1995) mengatakan bahwa pengetahuan dasar dapat dicari dengan memahami kata pada 

informasi yang diterima. Pada tahap pengenalan pola, cara subyek mengenali pola melalui 

templates, feature analysis dan structural descriptions. Ini sejalan dengan Bruce & Green 

(dalam Bruning, 1995) menjelaskan bahwa templates adalah mengenali informasi dengan 

sederhana. Kellas, Ferraro & Simpson (dalam Brunning, 1995) menjelaskan bahwa feature 

analysis adalah mengenal informasi melalui ciri-ciri khusus pada informasi tersebut. Marr 

(dalam Brunning, 1995) menjelaskan bahwa structural descriptions adalah mengenali informasi 

melalui kumpulan pernyataan tentang keterangan dari soal. 

𝟎 𝟓𝟔 𝑨 𝑩 
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Gambar 2. Penggunaan sifat operasi pada perhitungan 

 

Gambar 1. Penggunaan garis bilangan dalam perhitungan tanpa menuliskan langkah 

secara runtut 

 

Gambar 3. Penggunaan keterkaitan informasi pada perhitungan 

 

Pada tahap proses pengkodean, terlihat bagaimana proses kognitif subyek yang bergaya 

belajar visual pada setiap komponen kepekaan bilangan. Pada komponen kepekaan terhadap 

bilangan, subyek bergaya visual menyelesaikan soal kepekaan bilangan melalui penggunaan 

kata kunci, penggunaan gambar, penggunaan benda, dan membutuhkan alat ukur. Ini didukung 

oleh Silvermen (2002) serta Curriculum and standard UK (2002) yang mengatakan bahwa  

siswa bergaya visual membutuhkan waktu untuk melihat kata petunjuk saat membaca serta lebih 

mudah mengatur idenya melalui gambar. Penggunaan gambar berupa garis bilangan untuk 

menyelesaikan soal pada komponen ini didukung oleh Lee dan Papillion (2011). Mereka 

mengatakan bahwa penggunaan garis bilangan dan benda manipulatif dalam perhitungan 

mendukung kepekaan bilangan siswa. Salah satu contohnya, pada soal yang membutuhkan 

perkiraan tinggi gelas air mineral, subyek memperkirakan tingginya dengan menggunakan 

pensil yang dipakai saat itu. 

Pada komponen kepekaan menggunakan operasi bilangan, subyek bergaya visual 

menyelesaikan soal kepekaan bilangan melalui penggunaan pola bilangan dan mengaitkan 

informasi yang diketahui dengan yang ditanyakan. Silverman (2002) mengatakan bahwa siswa 

bergaya belajar visual dapat belajar dengan baik dengan melihat pola dan belajar lebih baik 

dengan melihat keterkaitan informasi. Pada komponen ini, kedua subyek dapat menggunakan 

sifat-sifat operasi pada perhitungan namun tidak ingat nama dari masing-masing sifat operasi. 

Penggunaan sifat operasi ini mempermudah perhitungan mereka.  
Pada komponen kepekaan penggunaan keduanya dalam perhitungan, subyek bergaya 

visual menyelesaikan soal kepekaan bilangan dengan mengumpulkan semua informasi dan 

mengkaitkannya. Ini sejalan dengan Silverman (2002), yang mengatakan bahwa siswa bergaya 

belajar visual dapat belajar dengan melihat keterkaitan informasi. Selain itu, subyek bergaya  
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belajar visual dapat menggunakan obyek nyata untuk menyelesaikan soal kepekaan bilangan. 

Penggunaan obyek nyata pada siswa bergaya visual didukung oleh Rapp (2009). Dia me-

ngatakan bahwa siswa bergaya belajar visual akan memvisualisasi masalah berbeda dengan cara 

yang berbeda, sehingga terkadang mereka membutuhkan beberapa benda manipulatif. Subyek 

dengan kepekaan bilangan baik menggunakan obyek nyata sejalan dengan Lee dan Papillion 

(2011). Dia menyatakan bahwa menggunakan benda manipulatif dapat mendukung kepekaan 

bilangan siswa. Subyek  pada penelitian ini kreatif karena memberikan pertimbangan terhadap 

situasi yang diberikan pada soal. Ini sejalan dengan Sa‘dijah (2013) yang mengatakan bahwa 

kepekaan bilangan siswa dapat meningkat dan dikatakan baik melalui pembelajaran kontekstual 

yang mengintegrasikan keterampilan berpikir kreatif. Salah satu indikator berpikir kreatif yang 

digunakan pada penelitian Sa‘dijah (2013) adalah keterampilan berpikir luwes dengan 

subindikator memberikan pertimbangan terhadap situasi berbeda dari yang diberikan orang lain. 

Kedua subyek pada penelitian ini dikatakan kreatif karena memiliki cara berpikir yang 

berbeda dengan orang lain dalam menyelesaikan soal kepekaan bilangan. Selain itu, masing-

masing subyek bergaya visual sering mempunyai cara yang berbeda dengan subyek bergaya 

visual lainnya. Ini sejalan dengan Sa‘dijah (2013) yang mengatakan bahwa kepekaan bilangan 

siswa dapat meningkat dan dikatakan baik melalui pembelajaran kontekstual yang 

mengintegrasikan keterampilan berpikir kreatif. Indikator berpikir kreatif yang digunakan pada 

penelitian Sa‘dijah (2013) adalah keterampilan berpikir luwes dengan subindikator memberikan 

pertimbangan terhadap situasi berbeda dari yang diberikan orang lain dan memberikan berbagai 

alternatif penyelesaian. Selain itu, indikator berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir asli 

dengan subindikator memikirkan masalah yang jarang dipikirkan orang lain dan memiliki cara 

berpikir yang relatif berbeda dengan orang lain. 

Selain itu, didukung juga oleh Silverman (2002). Dia mengatakan bahwa siswa bergaya 

belajar visual mempunyai metode yang berbeda dalam mengatur idenya. Subyek bergaya visual 

jarang sekali menuliskan langkah-langkah pengerjaannya secara runtut tapi bisa menjelaskan 

perolehan jawaban. Rapp (2009) mengatakan bahwa siswa bergaya belajar visual lebih suka 

menunjukkan proses perolehan jawaban daripada menuliskannya secara runtut. Saat siswa 

mengaitkan informasi untuk menyelesaikan soal pada tahapan ini sejalan dengan pernyataan 

Brunning (1995). Dia mengatakan bahwa proses pengkodean adalah proses penempatan 

informasi melalui pengaitan informasi dengan pengetahuan dasar, pengelompokkan dan 

penggunaan strategi. 

Pada tahap proses retrieval, subyek melalui proses recall dengan menggunakan 

pengetahuan pada soal sebelumnya untuk digunakan pada soal yang setipe. Misalnya siswa 

mengambil pengetahuan pada soal dengan indikator menyusun sebuah bilangan terkecil dari 

sekumpulan angka, untuk digunakan pada penyelesaian soal dengan indikator menyusun sebuah 

bilangan terbesar dengan batas yang ditentukan. Terkadang juga melalui proses recognition 

dengan membuang jawaban yang tidak mungkin. Misalnya untuk menyelesaikan soal dengan 

indikator memperkirakan dua bilangan yang diketahui hasil perkaliannya, siswa membuang 

beberapa angka yang tidak mungkin. Tahapan ini sejalan dengan Brunning (1995). Dia 

menjelaskan bahwa recall bersifat rekonstruktif dimana siswa menggunakan pengetahuan 

umumnya dalam hubungan dengan unsur inti dari suatu peristiwa untuk merekonstruksi 

informasi. Sedangkan pada recognition, siswa tidak membutuhkan banyak informasi untuk 

mengingat pengetahuan, cukup dengan melihat kemungkinan yang terjadi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

proses kognitif  kepekaan bilangan siswa bergaya belajar visual melalui tahapan register 

sensory information , penetapan makna, pengenalan pola, proses pengkodean, dan retrieval. 

Pada tahap register sensory information, informasi dapat diterima kedua subyek saat mereka 

membaca soal. Namun, setelah informasi dihapus dari pandangan mereka, hanya beberapa 

informasi saja yang dapat disebutkan kembali. Pada tahap penetapan makna, subyek dapat 
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memahami maksud soal jika tidak terdapat kata yang sulit mereka pahami. Pada tahap 

pengenalan pola, cara subyek mengenali pola melalui templates, feature analysis dan structural 

descriptions.  

Pada tahap proses pengkodean, terlihat bagaimana proses kognitif subyek yang bergaya 

belajar visual pada setiap komponen kepekaan bilangan. Pada komponen kepekaan terhadap 

bilangan, subyek bergaya visual menyelesaikan soal kepekaan bilangan melalui penggunaan 

kata kunci, penggunaan gambar, penggunaan benda, dan membutuhkan alat ukur. Sedangkan 

pada komponen kepekaan menggunakan operasi bilangan, subyek bergaya visual menyelesaikan 

soal kepekaan bilangan melalui penggunaan pola bilangan dan mengaitkan informasi yang 

diketahui dengan yang ditanyakan. Pada komponen kepekaan penggunaan keduanya dalam 

perhitungan, subyek bergaya visual menyelesaikan soal kepekaan bilangan dengan mengumpul-

kan semua informasi dan mengkaitkannya. Selain itu, subyek bergaya belajar visual dapat 

menggunakan obyek nyata untuk menyelesaikan masalah matematika. Setiap subyek bergaya 

visual sering mempunyai cara yang berbeda dengan subyek bergaya visual lainnya. Subyek 

bergaya visual jarang sekali menuliskan langkah-langkah pengerjaannya secara runtut tapi bisa 

menjelaskan perolehan jawaban. Pada tahap proses retrieval, subyek melalui proses recall 

dengan menggunakan pengetahuan pada soal sebelumnya untuk digunakan pada soal yang 

setipe. Selain itu, terkadang juga melalui proses recognition dengan membuang jawaban yang 

tidak mungkin. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

Siswa bergaya belajar visual dapat menerima informasi saat mereka membaca soal. Namun, 

setelah informasi dihapus dari pandangan mereka, hanya beberapa informasi saja yang dapat 

disebutkan kembali. Sebaiknya guru memberikan waktu kepada siswa (khususnya siswa 

bergaya visual) untuk membaca terlebih dahulu setiap soal pada ketiga komponen kepekaan 

bilangan. Siswa bergaya belajar visual dapat memahami maksud soal jika tidak terdapat kata-

kata sulit. Memahami kata dalam soal sangat penting untuk memaknai maksud dari soal. 

Sebaiknya dalam menyusun instrumen number sense, peneliti atau guru menggunakan kata yang 

umumnya digunakan oleh siswa kelas 7 SMP.  

Pada soal yang membutuhkan bantuan garis bilangan, siswa bergaya visual tidak 

menuliskan langkah penyelesaiannya secara runtut. Sehingga sebaiknya guru memberikan 

kesempatan kepada siswa menjelaskan pemahaman tentang representasi dari kemungkinan 

bilangan pada garis bilangan di depan kelas menggunakan papan tulis. Pada beberapa soal 

kepekaan bilangan pada penelitian ini diperoleh jawaban siswa dengan cara yang beragam 

namun benar. Sebaiknya guru memberikan kebebasan pada siswa untuk menyelesaikan soal 

dengan caranya sendiri. Dengan menggunakan cara yang ditemukan sendiri, dapat 

mengembangkan kepekaan bilangan siswa.  

Penggunaan analisa pada obyek nyata dibutuhkan pada komponen pemahaman dan 

keterampilan bilangan. Selain itu, juga dibutuhkan pada saat melihat hubungan antara masalah 

kontekstual dan perhitungan sebenarnya. Sebaiknya guru memberikan kebebasan kepada siswa 

menggunakan obyek benda manipulatif atau alat ukur pada soal yang menggunakan analisa 

pada obyek nyata. Bagi peneliti lain kajian proses berpikir siswa dalam penelitian ini masih 

terbatas, untuk itu perlu adanya penelitian dengan kajian yang lebih mendalam dengan masalah 

dan instrumen yang digunakan peneliti. 
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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menghasilkan 

bahan ajar berbasis Realistic Mathematics Education (RME) untuk materi prisma 

dan limas. Model pengembangan yangdigunakan dalam pengembangan bahan ajar 

ini adalah model pengembangan Plomp (2010), pemilihan model ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa model ini disusun secara sistematis dan lebih fleksibel 

karena hanya memiliki tiga fase yaitu:(1) Investigasi Awal, (2) Fase Prototype,  (3) 

Fase assesmen. Hasil pengembangan bahan ajar berupa LKS dan buku panduan 

guru. Untuk mengetahui kevalidan bahan  ajar diperoleh dari hasil validasi oleh ahli 

dan praktisi. Untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar dilakukan dengan mengamati 

aktivitas guru . Sedangkan untuk mengetahui keefektifan bahan ajar dilakukan 

dengan mengamati aktivitas siswa, angket respon siswa, dan tes hasil belajar siswa 

Berdasarkan data validasi, uji kepraktisan, dan keefektifan dapat dikatakan bahan 

ajar valid, praktis, dan efektif. 

Kata Kunci : Pengembangan bahan ajar, Realistic Mathematics Education 

(RME),Prisma, Limas 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan mata pelajaran matematika sesuai dengan dalam kurikulum tingkat satuan 

pendidikan adalah untuk memberikan pemahaman logika dan kemampuan dasar matematika 

dalam rangka penguasaan IPTEKS. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan Hudojo 

(2005 : 35) bahwa “Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Karena 

itu matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi 

kemajuan IPTEKS…”. Namun kebutuhan akan pemahaman dan penerapan konsep-konsep 

matematika dalam berbagai lapangan kehidupan belum disadari dengan baik oleh siswa. Hal 

tersebut didapatkan dari wawancara dengan beberapa siswa SMP, mereka menyatakan bahwa 

minat mereka dalam pelajaran matematika relatif rendah dan mereka merasa kurang mampu 

untuk memahami konsep matematika yang diajarkan oleh guru mereka. 

Salah satu penyebab kurangnya pemahaman konsep yang dialami siswa adalah karena 

karakteristik materi matematika yang bersifat kering, abstrak, teoritis, penuh dengan lambang-

lambang dan rumus-rumus rumit yang membingungkan (Sumaji,dkk, 2003). Soedjadi (2007 : 

14) menyebutkan bahwa matematika mempunyai karakteristik yang amat ketat, terutama karena 

matematika memiliki objek kajian yang abstrak (hanya ada di pikiran) berpola pikir deduktif 

dan memiliki/menggunakan simbol yang “kosong” dari arti. Oleh karena itu, siswa menganggap 

matematika hanyalah kumpulan rumusyang tidak ada hubungannya dan tidak bisa diterapkan 

dalam kehidupan nyata, hal tersebut membuat siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran 

matematika sehingga menjadikan pembelajaran matematika  kurang bermakna dan pemahaman 

materi matematika siswa rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hibat (2013) menyatakan 

bahwa siswa menganggap matematika adalah ilmu abstrak dan tidak berhubungan dengan 

realita, sehingga membuat siswa berpandangan bahwa matematika sebagai mata pelajaran yang 
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sulit bahkan menakutkan bagi mereka, dan keadaan ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar siswa. 

Rudiyanto & Waluya (2010) menyatakan bahwa pengaitkan pengalaman kehidupan nyata 

anak dengan ide-ide matematika dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar 

pembelajaran bermakna. Pengalaman yang menghubungkan siswa dengan konteks 

(permasalahan sehari-hari) akan membuat siswa memahami apa yang mereka kerjakan dan tidak 

perlu banyak menghafal konsep dan prosedur yang tidak bermakna bagi mereka (Joubert & 

Andrews, 2010 :78). Wijaya (2012 : 12) menyatakan bahawa salah satu pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari dan 

menekankan pada kebermaknaan pembelajaran adalah Realistic Mathematics Education (RME). 

Realistic Mathematics Education (RME) adalah pendekatan yang dikembangkan oleh 

institut Freudenthal di Belanda. Freudenthal mempunyai dua pandangan penting yaitu 

mathematicsmust be connected to reality; and mathematics should be seen as human activity. 

Pertama, matematika harus dekat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kedua, 

matematika ditekankan pada aktivitas manusia, dalam hal ini pembelajaran matematika diatur 

sebagai suatu penemuan terbimbing sehingga siswa dapat  mengalami proses pembelajaran 

seperti mereka menemukan suatu konsep melalui topik yang disajikan (Zulkardi, 2002).  

Pendekatan RME mempunyai lima karekateristik, yaitu: menggunakan konteks dunia 

nyata, menggunakan model-model (matematisasi), menggunakan produksi dan konstruksi, 

menggunakan interaksi, dan menggunakan keterkaitan (Trefers dalam Fauzan, 2002). Yuwono 

(2001 : 3) menyatakan pembelajaran yang berorientasikan pada RME dapat dicirikan oleh: (a) 

Pemberian perhatian yang besar pada “reinvention” yakni siswa diharapkan dapat membangun 

konsep dan struktus matematika bermula dari intuisi mereka masing-masing; (b) Pengenalan 

konsep dan abstraksi melalui hal-hal yang konkrit atau dari sekitar siswa; (c) Selama proses 

pematematikaan siswa mengkontstruksi gagasannya sendiri, tidak perlu sama antara siswa yang 

satu dengan siswa lainnya; (d) Hasil pemikiran siswa dikonfrontir dengan hasil pemikiran siswa 

yang lainnya. Novikasari (2007) mengemukakan bahwa RME memberikan gambaran nyata 

tentang pendidikan yang menempatkan siswa sebagai “pembuat” solusi aktif yang dapat 

meningkatkan kreativitas, imajinasi, serta peningkatan cara berpikir. 

Untuk mendukung penerapan pembelajaran dengan pendekatan RME diperlukan  bahan 

ajar yang sesuai dengan karakteristik RME. Menurut Sa’ud (2008 : 214) bahan ajar adalah 

bahan pembelajaran yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. Bahan ajar memiliki 

posisi amat penting dalam pembelajaran, yakni sebagai representasi (wakil) dari penjelasan guru 

di depan kelas. Keterangan-keterangan guru, uraian-uraian yang harus disampaikan guru, dan 

informasi yang harus disajikan guru dihimpun di dalam bahan ajar. Dengan demikian, guru juga 

akan dapat mengurangi kegiatannya menjelaskan pelajaran, memiliki banyak waktu untuk 

membimbing siswa  dalam belajar atau membelajarkan siswa. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran 

agar siswa aktif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti, buku yang digunakan siswa selama ini adalah buku teks, yaitu yang 

hanya berisi materi, contoh soal dan latihan soal. Buku yang hanya berisi materi, contoh soal, 

dan latihan soal saja bertentangan dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa 

pengetahuan tidak ditansfer begitu saja pada siswa, karena pengetahuan bukanlah barang jadi, 

tapi suatu proses yang berkembang secara terus menerus (Suparno, 2001 : 27). Heuvel (2001) 

menyatahakan  bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka sehari maka anak 

akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan. Selain itu Sa’dijah (2011) menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika yang beracuan pada konstruktivisme dapat meningkatkan 

kebermaknaan pemahaman siswa tentang matematika. 

Salah satu materi yang diajarkan dalam matematika adalah tentang geometri. Selain 

materi yang diujikan dalam Ujian Nasional, dalam kurikulum materi geometri dan pengukuran 

menyumbangkan 40% kompetensi (Rahayu, 2008). Lemahnya pemahaman siswa tentang 

konsep bangun ruang sebagaimana dikemukakan oleh Blanco (2006), yaitu ditunjukkan dengan 



 

166 

 

ketidakmampuan siswa untuk mengenali kubus dan balok sebagai kasus khusus dari prisma. 

Selain itu berdasarkan  observasi awal yang dilakukan peneliti, lebih dari separuh siswa dikelas 

menyatakan tidak tahu bagaimana bentuk prisma dan limas dan juga tidak tahu bagaimana cara 

menentukan luas permukaan prisma dan limas. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar. 

Untuk mengembangkan bahan ajar yang berkualitas, Nieveen (1999 : 127) menyatakan bahwa 

kriteria suatu produk memiliki kualitas yang baik jika memenuhi tiga kriteria, yaitu valid, 

praktis, dan efektif. Oleh karena itu peneliti ingin  mengembangankahn bahan ajar berbasis 

Realistic Mathematics Education (RME) untuk materi prisma dan limas yang valid, praktis, dan 

efektif. 

METODE 

Model pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar yang digunaka

n penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Plomp (2010). Alasan pemilihan prosedu

r pengembangan ini adalah karena model pengembangan Plomp dirasa lebih fleksibel karena ha

nya memiliki tiga fase, yaitu : (1) Investigasi Awal ( Preeliminary Investigation), (2)Fase Protot

ype (prototyping phase), (3) Fase assesmen (assessment phase). 

Investigasi Awal ( Preeliminary Investigation) 

Fase ini merupakan fase pengamatan terhadap kondisi pembelajaran yang tengah berjalan

.Investigasi pada fase ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan b

ahan ajar. Adapun hal-hal yang dilakukan pada fase ini adalah :observasi kurikulum, identifikasi 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, observasi pengetahuan awal siswa, dan analisis mater

i. 

Fase Prototype (prototyping phase) 

Pada fase ini peneliti merancang bahan ajar materi prisma dan limas berbasis RME dan 

beberapa instrumen yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan bahan ajar. Secara 

rinci akan dijelaskan sebagai berikut:Merancang  Lembar Kegiatan Siswa (LKS), merancang 

buku panduan guru yang berisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan LKS yang berisi 

karakteristik dan prinsip RME, merancang lembar validasi yang digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil penilaian validator, merancang lembar observasi yang digunakan 

untuk mengetahui keterlaksanaan LKS dalam pembelajaran, merancang angket respon siswa 

yang dibuat dengan tujuan mengetahui apa yang siswa rasakan setelah menggunakan LKS 

berbasis RME dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah merancang tes hasil belajar siswa 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS. 

Fase assesmen (assessment phase) 

Pada tahap ini dilakukan validasi ahli dan uji coba produk. Tahap ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tiga hal, yakni: (1) apakah bahan ajar sudah layak menurut ahli, (2) apakah bahan 

ajar ini secara praktis dapat diterapkan dalam kelas, (3) apakah bahan ajar ini efektif digunakan 

siswa untuk belajar dalam kelas. Adapun aktivitas dalam tahap assesmen ini adalah : (1) Uji 

Coba kelompok Kecil : untuk mengetahui keterbacaan bahan ajar, (2) Validasi Ahli : untuk 

mengetahui kelayakan prototype bahan ajar yang telah dibuat, dan (3) Uji coba lapangan : untuk 

melihat sejauh mana kepraktisan dan keefektifan prototype. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri terdiri dari analisis data 

penilaian kevalidan bahan ajar oleh ahli dan praktisi dan analisis data hasil uji coba lapangan. 

Bahan ajar dalam penelitian ini harus mencapai kategori valid, praktis,dan efektif. Bahan ajar 

dikatan valid jika memenuhi kriteria valid atau sangat valid.Selain berdasarkan kriteria 

kevalidan, perlu tidaknya revisi juga memperhatikan catatan, komentar, dan saran dari validator. 

Jika harus dilakukan revisi besar, maka bahan ajar harus divalidasi kembali. Bahan ajar 

dikatakan praktis berdasarkan observasi kegiatan guru skor rata-rata minimal yang diperoleh 

adalah 3.Bahan ajar dikatakan efektif jika memenuhi tiga kriteria, yaitu : observasi kegiatan 
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siswa dikatakan berhasil atau sangat berhasil, angket respon siswa mendapatkan respon positif, 

dan dari  hasil tes belajar siswa, 80% siswa di kelas dinyatakan tuntas atau memenuhi standar 

kompetensi minimal (SKM). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahan ajar  yang berhasil dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar  berbasis 

Realistic Mathematics Education (RME) untuk materi prisma dan limas yang berisi lembar 

kegiatan siswa (LKS) dan buku panduan guru. LKS difokuskan pada pencapaian standar 

kompetensi memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya serta 

menentukan ukurannya. Terdapat dua kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai dengan 

menggunakan LKS  ini yaitu: (1) membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas, dan 

(2) menghitung luas permukaan beserta volume kubus, balok, prisma, dan limas. sedangkan 

indikator pembelajaran dalam LKS ini adalah: (1) Mengidentifikasi bangun ruang sisi datar 

prisma tegak dan limas beraturan, (2) membuat jaring-jaring prisma tegak dan limas beraturan, 

(3) menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan prisma tegak dan limas beraturan, (4) 

menemukan konsep luas permukaan prisma tegak, (5) menyelesaiakan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan prisma tegak, (6) menemukan konsep luas permukaan limas beraturan, 

(7) menyelesaiakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan  luas permukaan limas beraturan, 

(8) menemukan konsep volume prisma tegak, (9) menyelesaiakan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume prisma tegak, (10) menemukan konsep volume limas beraturan, dan 

(11) menyelesaiakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume limas beraturan. LKS 

disusun secara sistematis sesuai dengan karakteristik dan prinsip RME. 

Buku panduan guru  yang berhasil dikembangkan adalah buku yang dijadikan pedoman 

oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan LKS berbasis RME. Buku 

panduan guru berisikan RPP yang dikembangkan mengacu pada kurikulum KTSP yang 

disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran dalam RME. Selain itu buku panduan guru 

juga berisi karakteristik dan prinsip dari pendekatan RME yang ada di LKS, sehingga 

diharapkan guru dapat memahami dan menggunakan pendekatan RME dengan baik. (LKS) 

yang berisi karateristik dan prinsip RME disusun secara sistematis sesuai dengan karakteristik 

dan prinsip RME.  

Untuk mengetahui keterbacaan dan kesesuaian alokasi waktu pembelajaran prototype 

bahan ajar  dilakukan dengan menguji cobakan prototype kepada siswa kelompok kecil dahulu. 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil, prototype bahan ajar diperbaiki untuk selanjtnya 

dilakukan validasi pada ahli dan praktisi. Berdasarkan data dari ahli dan praktisi, diperoleh skor 

rata-rata untuk LKS sebesar 3, 36 dan 3, 48 untuk buku panduan guru. Berdasarkan kriteria 

kevalidan bahan ajar, maka dapat dikatakan bahwa bahan ajar yang telah dibuat adalah bahan 

ajar yang valid, sehingga layak digunakan dalam pembelajaran.  

Kepraktisan bahan ajar dapat dilihat dari lembar observasi kegiatan guru selama 

pembelajaran dengan menggunakan LKS. Dari keseluruhan pembelajaran didapat hasil 

observasi guru mempunyai rata-rata 3,46. Berdasarkan kriteria kepraktisan yang telah 

ditetapkan, bahan ajar yang telah dikembangkan dapat dikatakan praktis. 

Untuk mengetahui keefektifan bahan ajar ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu 

observasi aktivitas siswa, angket respon siswa, dan hasil tes belajar siswa. Dari keseluruhan 

pembelajaran didapat hasil observasi siswa mempunyai presentase aktivitas siswa secara 

keseluruhan adalah      . Berdasarkan kriteria keaktivan yang telah ditetapkan, aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dikatakan sangat berhasil. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah 

mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar. Berdasarkan data angket respon siswa diperoleh 

skor rata-rata yaitu 3,29 yang berarti siswa memberikan respon positif terhadap bahan ajar. Hal 

selanjutnya dilihat dari hasil tes belajar siswa. Tes hasil belajar siswa dilaksanakan dengan lama 

pengerjaan tes adalah 90 menit dan terdiri dari 5 soal. Berdasarkan hasil perolehan tes hasil 

belajar siswa diperoleh ketuntasan belajar secara klasikalnya adalah       siswa tuntas belajar 

secara klasikal. 
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Gambaran secara keseluruhan dari kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan bahan ajar 

berbasis RME yang telah dikembangkan pengembang ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut 

 
Tabel 1 Kesimpulan Hasil Pengembangan 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahan ajar yang telah dikembangkan pengembang 

valid, praktis, dan efektif. 

Salah satu hasil pekerjaan siswa yang menunjukkan karakteristik dari LKS berbasis RME 

ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Contoh masalah yang menggunakan konteks 

Pada gambar 1 karakteristik penggunaan konteks terlihat pada saat siswa diberikan masalah 

yang realistik, yaitu masalah yang dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian siswa membuat 

model sendiri untuk menyelesaikan masalah terlihat pada saat siswa menggambar bentuk atap 

dan rumah kucing dan memberikan ukuran-ukuran yang sesuai dengan ukuran yang diketahui 

untuk memudahkan menyelesaikan masalah dan memberi ukuran bangun tersebut untuk 

memudahkan penyelesaikan masalah. Karakteristik penggunaan model dapat dilihat pada 

Gambar 2 sebagi berikut 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Contoh pekerjaan siswa yang menujukkan penggunaan model  

Aspek Indikator Keterangan 

Kevalidan 
Validasi bahan ajar oleh ahli dan 

praktisi 
Valid 

Kepraktisan 1. Pengamatan aktivitas guru Praktis 

Keefektifan 

1. Pengamatan aktivitas siswa 

2. Respon siswa 

3. Ketuntasan belajar secara klasikal 

Sangat Berhasil  

Positif 

Tuntas secara klasikal 
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Karakteristik keterkaitan juga muncul pada hasil pekerjaan siswa yang ditunjukkan 

Gambar 3 di bawah ini. 

 

  

Gambar 3 Contoh pekerjaan siswa yang menujukkan adanya keterkaitan  

Keterkaitan muncul padasaat siswa menyelesaikan masalah tersebut, yaitu saat siswa 

menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya yaitu tentang teorema 

phytagoras untuk menentukan sisi miring suatu segitiga siku-siku sehingga dapat menentukan 

ukuran-ukuran bangun datar lain yang membentuk rumah kucing. Selain itu siswa juga 

mengubungkan luas permukaan rumah kucing yang akan dicat dengan membaginya dengan luas 

rumah kucing yang dapat dicat dengan 1 kaleng cat, sehingga ditemukanlah 5 kaleng cat untuk 

mengecat rumah kucing tersebut. 

Dengan menggunakan pendekatan RME dalam pembelajaran siswa tidak hanya akan 

berfikir bahwa matematika hanya kumpulan aturan-aturan yang harus dihafalkan, namun juga 

memperoleh pemahaman matematika dengan lebih luas. Hal ini sejalan dengan pendapat Webb 

(2011) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan RME siswa dapat 

mengemukakan struktur dan keterkaitan matematika kepada hal yang lebih kompleks dan 

memberikan generalisasi dari hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga 

pemahaman matematika siswa lebih luas.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bahan ajar ini terdiri dari buku panduan guru dan LKS. Buku panduan guru berisi RPP, 

karatkteristik dan Prinsip RME yang muncul dalam LKS, dan tes hasil belajar siswa beserta 

pedoman penskorannya. Sedangkan isi LKS diawali dengan penyajian masalah realistik yang 

dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Karakteristik RME yang dimunculkan adalah 

keterkaitan antara topik dengan menggunakan konteks. 

Isi LKS yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menuntun siswa 

untuk menemukan sendiri suatu konsep matematika yaitu mengetahui jaring-jaring prisma tegak 

dan limas beraturan dan menemukan konsep luas permukaan dan volume pada prisma tegak dan 

limas beraturan, sehingga dapat menyelesaikan masalah awal yang sebelumnya telah 

diberikan.Selain itu aktivits yang dilakukan siswa dalam LKS membutuhkan alat peraga yang 

telah disediakna oleh pengembang. Hal tersebut berarti siswa membangun pengetahuan baru 

berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri, dan karakteristik RME yang dimunculkan pada 

LKS ini adalah menggunakan konteks, menggunakan model, produksi dan kontribusi siswa, dan 

interaksi.  

Pada bagian akhir LKS diberikan latihan soal yang merupakan masalah realistik, 

sehingga siswa dapat mengaplikasikan konsep matematika yang telah diperoleh dan dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika tersebut.Berdasarkan catatan yang diperoleh 

peneliti saat melakukan uji coba lapangan, terdapat beberapa kelebihan dan kelemehan dari 

bahan ajar berbasis RME yang telah dikembangkan.Kelebihan bahan ajar yang telah 

dikembangkan adalah sebagai berikut: (1) Bahan ajar ini telah melalui proses validasi oleh 

validator yang kompeten dibidangnya dan diuji cobakan sehingga memenuhi kriteria valid, 

praktis, dan efektif, (2) Bahan ajar berisi buku panduan guru sehingga memudahkan guru dalam 

menggunakan LKS dalam pembelajaran, (3) Penggunaan LKS dalam pembelajaran 

memungkinkan siswa mengkonstruksi sendiri konsep matematika dalam pikirannya, (4) Materi 

dalam LKS diawali dengan masalah kehidupan sehari-hari atau sesuatu yang mudah 
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dibayangkan siswa, (5) Kegiatan-kegiatan yang ada pada LKS menggunakan alat peraga, 

sehingga memudahkan siswa untuk membawa konsep-konsep abstrak matematika ke hal-hal 

yang lebih konkrit, (6) Kegiatan-kegiatan yang ada pada LKS memungkinkan siswa terlibat 

dalam interaksi sosial dan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Sedangkan kekurangan LKS yang telah dikembangkan antara lain: (1) Bahan ajar yang 

dikembangkan peneliti terbatas berdasarkan karakteristik siswa SMPN 2 Ponggok, (2) Dalam 

pembelajaran, guru masih harus terlibat aktif dalam membantu siswa memahami bagian-bagian 

yang kurang dipahami siswa. Beberapa bagian dalam LKS masih memerlukan penjelasan dari 

guru, (3) Penggunaan LKS dalam pembelajaran membutuhkan alat peraga yang harus disiapkan 

oleh guru disetiap pertemuan, sehingga guru membutuhkan waktu dan biaya yang lebih untuk 

mempersiapkan pembelajaran, (4) Materi yang ada pada LKS terbatas pada jaring-jaring prisma 

tegak dan limas beraturan, luas permukaan prisma tegak dan limas beraturan, dan volume 

prisma tegak dan limas beraturan. Sehingga materi yang dibahas belum mecakup keseluruhan 

materi. 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan ajar yang telah dikembangkan, maka 

disarankan hal-hal sebagai berikut: (a) LKS dapat digunakan digunakan sebagai salah satu 

bahan ajar dalam pembelajaran matematika di kelas VIII. Hal ini juga berguna untuk 

menunjukkan bahwa sebenarnya matematika dekat dengan kehidupan sehari-hari  sehingga 

siswa lebih termotivasi dalam belajar matematika, (b) Bagi guru matematika yang menggunakan 

bahan ajar ini, hendaknya membaca buku panduan guru untuk mengetahui langkah-langkah 

pembelajaran dalam menggunakan LKS sehingga dapat menguasai dan memahami bagaimana 

penyampain materi menggunakan LKS ini dengan baik. Selain itu guru juga dapat mengetahui 

karakteristik RME yang muncul dalam LKS sehingga dapat menggunakan pendekatan RME 

dalam pembelajaran untuk materi yang lain, (c) Penggunaan bahan ajar selama proses 

pembelajaran tetap harus mendapat pendampingan guru untuk membantu siswa dalam menarik 

kesimpulan sesusai dengan kebenaran konsep. 
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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses dan hasil 

pengembangan perangkat pembelajaran materi persamaan kuadrat berdasar 

Kurikulum 2013 Model Discovery Learning untuk SMP kelas VIII yang valid, 

praktis, dan efektif. Model pengembangan yang digunakan adalah model 

pengembangan menurut Plomp. Subjek penelitian terdiri atas satu validator ahli, dua 

validator praktisi, dan 26 siswa kelas VIII. Berdasarkan analisa  dari hasil validasi 

dan uji coba, diperoleh bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah 

valid, praktis, dan efektif.  

Kata kunci: perangkat pembelajaran, Kurikulum 2013, Discovery Learning, 

persamaan kuadrat 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah 

Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki karakteristik yang berbeda dengan kurikulum 

sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah pada tahap-tahap kegiatan belajar yang dilakukan. 

Pada Kurikulum 2013, tahap-tahap kegiatan belajar terdiri atas mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Kesuksesan guru dan siswa dalam menerapkan tahap-tahap kegiatan belajar tersebut 

ditentukan oleh seberapa jauh usaha guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum 

melakukan kegiatan belajar mengajar, guru perlu mempersiapkan perangkat pembelajaran. 

Hobri (2010:31-32) menyebutkan bahwa perangkat pembelajaran adalah kumpulan sumber 

belajar yang digunakan oleh siswa dan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Permendikbud Nomor 

65 Tahun 2013 tentang standar proses, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 
rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih yang disusun untuk 

mengarahkan siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Komponen-komponen yang tercantum 

dalam RPP diatur dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, yaitu terdiri atas identitas 

sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema/ subtema, kelas/ 

semester, alokasi waktu, Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi dari 

masing-masing KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta media/ alat, 

bahan, dan sumber belajar. Selain RPP, Lembar Kegiatan Siswa (LKS) juga merupakan 

perangkat pembelajaran yang perlu digunakan untuk membantu siswa melakukan kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah. Dalam Depdiknas (2008:13), disebutkan bahwa Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas, baik tugas teoritis maupun tugas 

praktis, yang harus dikerjakan oleh siswa dan dilengkapi dengan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. 

Perangkat pembelajaran materi persamaan kuadrat untuk SMP kelas VIII merupakan 

perangkat pembelajaran yang belum banyak dikembangkan. Hal ini karena materi Persamaan 

Kuadrat merupa-kan materi baru yang muncul di kelas VIII sejak diberlakukannya Kurikulum 
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2013. Oleh karena itu pengembangan perangkat pembelajaran materi persamaan kuadrat untuk 

SMP kelas VIII peting dilakukan. Alasan lain yang membuat pengembangan perangkat 

pembelajaran materi Persamaan Kuadrat untuk kelas VIII penting untuk dilakukan adalah 

adanya fakta bahwa materi persamaan kuadrat merupakan materi yang dianggap sulit oleh 

siswa. Kesulitan ini dialami siswa karena kegiatan belajar di kelas cenderung berpusat pada 

guru. Siswa kurang diberi kesempatan untuk menemukan konsep secara mandiri, padahal 

penemuan konsep secara mandiri penting dilakukan untuk memper-mudah siswa memahami 

suatu materi.  

Model Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh 

guru untuk mengarahkan siswa dalam melakukan penemuan. Syah (2014: 243) membagi tahap-

tahap pembelajaran dalam model Discovery Learning menjadi enam tahapan, yaitu: (1) 

stimulation (pemberian rangsangan), (2) problem statement (identifikasi masalah), (3) data 

collection (pengum-pulan data), (4) data processing (pengolahan data), (5) verification 

(pembuktian), dan (6) generalization (penarikan kesimpulan). Dari keenam langkah tersebut 

jelas bahwa ada keterkaitan antara tahap-tahap kegiatan belajar dalam model Discovery 

Learning dengan tahap-tahap kegiatan belajar dalam Pendekatan Saintifik, yaitu: mengamati 

(stimulation), menanya (problem statement), mengumpulkan informasi (data collection), 

mengasosiasi (data processing, verification, generalization), dan mengkomunikasikan. 

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan perangkat pembelajaran materi persamaan 

kuadrat berdasar Kurikulum 2013 Model Discovery Learning untuk SMP Kelas VIII perlu 

dilakukan. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari penelitian ini harus memenuhi kriteria 

valid, praktis, dan efektif. 

METODE 

Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan yang dikemukakan 

oleh Plomp. Fase-fase yang dilakukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini, 

meliputi: (1) fase investigasi awal, (2) fase desain, (3) fase realisasi/konstruksi, (4) fase tes, 

evaluasi, dan revisi. Kegiatan yang dilakukan pada fase investigasi awal adalah mengumpul-kan 

informasi, mengkaji teori, serta merencanakan pengembangan perangkat pembelajaran berupa 

RPP dan LKS yang sesuai dengan Kurikulum 2013 Model Discovery Learning. Pada fase 

desain, peneliti mendesain format isi perang-kat pembelajaran. Selanjutnya pada fase realisasi/ 

konstruksi, peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) sesuai dengan desain yang telah dirancang. 

Pada fase tes, evaluasi, dan revisi, peneliti melakukan validasi dan uji coba. Validator 

yang dipilih dalam kegiatan validasi terdiri atas satu orang dosen matematika dan dua orang 

guru matema-tika. Instrumen yang digunakan berupa lembar validasi RPP dan lembar validasi 

LKS. Data hasil validasi dianalisa menggunakan teknik analisis yang diadaptasi dari Hobri 

(2010:52-53). Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: (1) merekap data penilaian kevalidan 

perangkat pembelajaran, (2) menghitung presentase skor dari masing-masing validator, (3) 

menentukan rata-rata skor hasil validasi masing-masing indikator dari semua validator, (4) 

menentukan skor rata-rata total untuk semua indikator, (5) menentukan presentase rata-rata hasil 

validasi, dan (6) menentukan tingkat kevalidan berdasarkan interval kevalidan yang diadaptasi 

dari Sa‘dijah (2013: 225), yaitu dikatakan sangat valid apabila presentase kevalidan mencapai 

80%, dikatakan valid apabila presentase kevalidan minimal 65% dan kurang dari 80%, 

dikatakan cukup valid apabila presentase kevalidan minimal 55% dan kurang dari 65%, dan 

dikatakan kurang valid apabila presentase kevalidan kurang dari 55%. Jika perangkat 

pembelajaran telah mencapai kriteria sangat valid atau valid, maka revisi tidak dilakukan atau 

revisi dilakukan sesuai saran/ catatan validator. Jika perangkat pembelajaran hanya mencapai 

kriteria cukup valid atau kurang valid, maka revisi perlu dilakukan, baik revisi sebagian maupun 

revisi total. 

Setelah melakukan kegiatan validasi, peneliti melakukan uji coba lapangan untuk 

mengukur kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran. Uji coba dilakukan terhadap 26 
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siswa SMP yang telah menerima seluruh materi prasyarat. Instrumen yang digunakan untuk uji 

kepraktisan adalah lembar observasi aktivitas guru. Lembar observasi tersebut diisi oleh 

observer selama kegiatan uji coba berlangsung. Sementara itu instrumen yang digunakan untuk 

uji keefektifan adalah lembar observasi aktivitas siswa, LKS, dan kuis. 

Data hasil observasi selanjutnya dianalisa menggunakan teknik analisis yang diadaptasi 

dari Hobri (2010: 52-53). Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data hasil observasi 

yaitu: (1) melakukan rekapitulasi data hasil pengamatan, (2) menghitung presentase skor untuk 

setiap pertemu-an, (3) menentukan rata-rata skor hasil pengamatan masing-masing aspek dari 

seluruh pertemuan, (4) menentukan skor rata-rata total, (5) menentukan presentase rata-rata 

hasil pengamatan aktivitas guru, dan (6) menentukan tingkat kepraktisan danmenentukan 

tingkat keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan interval yang  diadaptasi dari Sa‘dijah 

(2013:225). Perangkat pembelajaran dikatakan sangat praktis apabila presentase rata-rata hasil 

pengamatan aktivitas guru mencapai 80%, dikatakan praktis apabila presentase rata-rata hasil 

pengamatan aktivitas guru minimal 65% dan kurang dari 80%, dikatakan cukup praktis jika 

presentase yang diperoleh minimal 55% dan kurang dari 65%, dan dikatakan kurang praktis jika 

presentase yang diperoleh kurang dari 55%. Keterlaksanaan pembelajaran dikatakan sangat baik 

apabila presentase rata-rata hasil pengamatan aktivitas siswa mencapai 80% atau lebih, 

dikatakan baik apabila presentase rata-rata hasil pengamatan aktivitas siswa minimal 65% dan 

kurang dari 80%, dikatakan cukup baik apabila presentase yang diperoleh minimal 55% dan 

kurang dari 65%, dan dikatakan kurang baik apabila presentase yang diperoleh kurang dari 

55%. 

Skor kuis dan LKS dihitung menggunakan rubrik penilaian yang disajikan pada Tabel 1 

dan Tabel 2.  

Tabel 1 Rubrik penilaian LKS 

Keterangan Skor Kriteria 

Sangat 

memuaskan 

6 Dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki dengan tepat dan 

melakukan penemuan dengan sempurna 

Memuaskan 

4 Melibatkan pengetahuan yang dimiliki namun terdapat sedikit kesalahan 

dalam mengerjakan, sehingga proses penemuan yang dilakukan kurang 

sempurna 

Kurang 

memuaskan 

2 Melibatkan pengetahuan yang dimiliki, namun terdapat banyak kesalahan 

dalam mengerjakan, sehingga proses penemuan yang dilakukan kurang 

sempurna 

 
Tabel 2 Rubrik penilaian kuis 

Keterangan Skor Kriteria 

Pembentukan model 4 Model matematika yang dibentuk sudah tepat 

3 Terdapat sedikit kesalahan dalam membentuk model 

matematika 

2 Terdapat banyak kesalahan dalam membentuk model 

matematika 

1 Tidak ada model matematika yang dibentuk, namun sudah 

menunjukkan usaha untuk membentuk model matematika 

Langkah penyelesaian 4 Langkah penyelesian sudah benar  

3 Terdapat sedikit kesalahan dalam mengerjakan 

2 Terdapat banyak kesalahan dalam  mengerjakan 

1 Langkah-langkah yang dilakukan belum selesai 

Jawaban yang 

diperoleh 

2 Jawaban benar 

1 Sebagian jawaban benar 

 

Selanjutnya nilai LKS dan nilai kuis ditentukan dengan rumus  
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Setelah nilai LKS dan nilai kuis diketahui, dilakukan penghitungan skor pengetahuan dengan 

rumus 

                    
                        

              
      

dengan NL I adalah nilai LKS I, NL II adalah nilai LKS II, NK I adalah nilai kuis I dan NK II 

adalah nilai kuis II. Skor yang diperoleh selanjutnya dikonversikan menjadi huruf yang 

didasarkan pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, yaitu A jika skor berada pada rentang 

3,85 sampai 4,00, A- jika skor berada pada rentang 3,51 sampai 3,84, B+ jika skor berada pada 

rentang 3,18 sampai 3,50, B jika skor berada pada rentang 2,85 sampai 3,17,  B-  jika skor 

berada pada rentang 2,51 sampai 2,84, C+ jika skor berada pada rentang 2,18 sampai 2,50, C 

jika skor berada pada rentang 1,85 sampai 2,17, C- jika skor berada pada rentang 1,51 sampai 

1,84, D+ jika skor berada pada rentang 1,18 sampai 1,50, dan D jika skor berada pada rentang 

1,00 sampai 1,17. Ketuntasan belajar minimal untuk Kompetensi Inti pengetahuan ditetapkan 

dengan skor rata-rata 2,67 sesuai dengan ketetapan dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 

2014. 

Data nilai pengetahuan dianalisis dengan mengadaptasi teknik analisis yang diadaptasi 

dari Marlina (2014:66), dengan langkah-langkah antara lain: (1) merekap skor tiap siswa, (2) 

menentukan kategori ketuntasan belajar siswa, (3) menghitung jumlah siswa yang tuntas, (4) 

menentukan presentase ketuntasan klasikal, dan (5) menarik kesimpulan, yaitu jika minimal 

80% siswa memenuhi ketuntasan belajar, maka dinyatakan memenuhi ketuntasan klasikal. 

Perangkat pembelajaran dikata-kan efektif jika tingkat keterlaksanaan pembelajaran memenuhi 

kriteria baik atau sangat baik dan minimal 80% siswa mencapai skor pengetahuan minimal 2,67. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan perangkat pembelajaran ini berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) untuk materi persamaan kuadrat yang 

berdasar Kurikulum 2013 model Discovery Learning. RPP yang dikembangkan disusun untuk 

tiga pertemuan. Komponen RPP yang dikembangkan terdiri atas: identitas sekolah, identitas 

mata pelajaran, kelas/ semester, alokasi waktu, Kompeten-si Dasar (KD), indikator pencapaian 

kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta media dan sumber 

belajar. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada RPP disusun berdasar-kan tahap-tahap 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 model Discovery Learning, yaitu terdiri atas kegiatan 

mengamati (stimulation), menanya (problem statement), mengumpulkan informasi (data 

collection), mengasosiasi (data processing, verification, generalization), dan 

mengkomunikasikan. 

LKS materi persamaan kuadrat untuk kelas VIII yang dikembangkan terdiri atas dua 

bagian, yaitu LKS I membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan 

dan LKS II membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat 

sempurna dan dengan rumus persamaan kuadrat. Masing-masing LKS tersusun atas: halaman 

identitas LKS, halaman petunjuk siswa, bagian ―Ayo Kita Amati‖, bagian ―Ayo Kita Menanya‖, 

bagian ―Ayo Kita Mencoba‖, bagian ―Ayo Kita Menalar‖, dan bagian ―Ayo Kita Berbagi‖. 

Penelitian ini telah menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid. Berdasarkan 

analisis terhadap data hasil validasi RPP dan LKS dari tiga validator, diperoleh presentase 

kevalidan RPP dan LKS secara berturut-turut mencapai 88,55% dan 88,02%, sehingga RPP dan 

LKS dikatakan sangat valid.  

Meskipun RPP dan LKS telah dinyatakan valid, peneliti melakukan revisi sesuai saran/ 

catat-an validator. Adapun revisi yang dilakukan berkaitan dengan penarikan kesimpulan pada 

kegiatan penutup adalah dengan menambahkan contoh pertanyaan yang dapat diajukan guru 
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untuk mengarah-kan siswa dalam menarik kesimpulan. Revisi juga dilakukan pada LKS bagian 

―Ayo Kita Menanya‖ dengan contoh pertanyaan yang dapat diajukan siswa. Selain itu soal-soal 

pada LKS II juga lebih dikembangkan. Sebelum revisi, soal penalaran pada LKS II hanya 

mencakup penemuan rumus persamaan kuadrat, pemeriksaan kembali kebenaran rumus yang 

telah diperoleh, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya soal tersebut dikembangkan sehingga 

juga mencakup penyelidikan hubungan antara diskriminan dengan banyak selesaian dari suatu 

persamaan kuadrat. Gambar 1(a) dan Gambar 1(b) berikut merupakan contoh bagian pada RPP 

sebelum dan setelah revisi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1(a)   Tampilan Penarikan Kesimpulan pada RPP Pertemuan III Sebelum Revisi 

(b)   Tampilan Penarikan Kesimpulan pada RPP Pertemuan III Setelah Revisi 

Revisi juga dilakukan pada instrumen penelitian. Revisi yang dilakukan yaitu 

menyederhana-kan pernyataan pada lembar observasi aktivitas guru, memberi penjelasan 

tentang kuantitas siswa yang melakukan aktivitas untuk masing-masing skor dalam skala 

penilaian pada petunjuk pengisian lembar observasi aktivitas siswa, dan menyesuaikan banyak 

soal yang diberikan pada kuis II dengan waktu yang tersedia serta memperjelas soal kuis dengan 

merinci perintah apa saja yang harus dikerjakan siswa.  

Berdasarkan laporan observer pada kegiatan uji coba, kegiatan awal telah dilaksanakan 

oleh guru dengan baik. Pada setiap pertemuan, perolehan skor kegiatan pembuka adalah 4. 

Sementara itu skor kegiatan apersepsi pada pertemuan I, II, dan III berturut-turut 3, 3, dan 4, 

skor kegiatan pemberi-an motivasi pada pertemuan I, II, dan III berturut-turut 4, 3, dan 3, skor 

kegiatan penyampaian tujuan pembelajaran pada pertemuan I, II, dan III berturut-turut 3, 4, dan 

3.  

Kegiatan inti juga telah terlaksana dengan baik. Pada pertemuan pertama, aktivitas yang 

dilakukan guru pada kegiatan inti terdiri atas penyampaian perintah untuk mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pada pertemuan kedua 

aktivitas yang dilakukan guru terdiri atas penyampaian perintah untuk mengamati, menanya, 

dan mengum-pulkan informasi. Pada pertemuan ketiga, aktivitas yang dilakukan guru pada 

kegiatan inti terdiri atas penyampaian perintah untuk mengasosiasi dan mengkomunikasikan.  

(a) 

(b) 
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Gambar 2  Guru meminta salah satu siswa mengerjakan soal di papan tulis pada kegiatan 

apersepsi 

Pada pertemuan I dan II, perolehan skor kegiatan penyampaian perintah untuk mengamati 

masalah kontekstual berturut-turut 3 dan 4, sedangkan skor kegiatan pemberian stimulus 

berturut-turut 4 ,dan 3. Sementara itu skor kegiatan penyampaian perintah untuk mengamati 

cara menyelesai-kan persamaan kuadrat pada masing-masing pertemuan adalah 3, skor kegiatan 

penyampaian perintah untuk merumuskan pertanyaan dan merumuskan jawaban sementara 

adalah 4, skor kegiatan penyam-paian perintah untuk mengumpulkan informasi adalah 3.  

Pada pertemuan I dan III, perolehan skor kegiatan penyampaian perintah untuk 

mengerjakan soal penalaran adalah 4. Skor kegiatan penyampaian perintah untuk melakukan 

verifkasi pada perte-muan berturut-turut 4 dan 3. Skor kegiatan penyampaian perintah untuk 

menarik kesimpulan, menger-jakan latihan, dan berdiskusi dengan teman sebangku berturut-

turut 3, 4, dan 3 pada setiap pertemuan. Sementara itu skor kegiatan penyampaian perintah 

untuk melakukan presentasi pada pertemuan I dan III berturut-turut 4 dan 3.  

Skor kegiatan penarikan kesimpulan pada pertemuan I dan III masing-masing 3. Skor 

kegiatan refleksi pada pertemuan I, II, dan III adalah 3. Skor kegiatan memfasilitasi siswa untuk 

mengerjakan kuis pada pertemuan I dan III adalah 4 dan 3. Skor kegiatan penyampai-an 

informasi tentang materi berikutnya adalah 4, dan skor penutupan pada pertemuan I, II, dan III 

berturut-turut 4, 3, dan 4. 

Pada pertemuan I, II, dan III, skor aspek pengelolaan waktu untuk kegiatan awal berturut-

turut 4, 3, dan 4, skor pengelolaan waktu untuk kegiatan inti berturut-turut 3, 3, dan 2, dan skor 

pengelolaan waktu untuk kegiatan penutup berturut-turut 4, 4, dan 2. Berdasarkan hasil tersebut 

diketahui bahwa skor pengelolaan waktu untuk kegiatan inti dan penutup pada pertemuan ketiga 

tergolong rendah. Rendahnya skor pengelolaan alokasi waktu untuk kegiatan inti terjadi karena 

pada pertemuan ketiga, waktu yang digunakan untuk kegiatan menalar melebihi waktu yang 

direncanakan. Oleh karena itu pada pertemuan ketiga, observer memberikan skor 2 pada aspek 

pengelolaan waktu untuk kegiatan inti. Akibat dari terulurnya waktu pada kegiatan inti, maka 

waktu yang digunakan untuk kegiatan penutup kurang dari waktu yang direncanakan, sehingga 

observer juga memberi skor 2 pada aspek pengelolaan waktu untuk kegiatan penutup. 

Pada pertemuan I, II, dan III, skor untuk aspek keterlaksanaan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa berturut-turut 3, 3, dan 4, sedangkan skor untuk antusiasme siswa berturut-

turut 3, 3, dan 4. Sementara itu skor untuk antusiasme guru pada setiap pertemuan adalah 4. 

Berdasarkan hasil analisa terhadap hasil observasi aktivitas guru dari tiga pertemuan, diperoleh 

presentase skor aktivitas guru mencapai 85,34%. Menurut kriteria kepraktisan yang telah 

ditetapkan, perangkat pembelajaran dikatakan sangat praktis. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa, disimpulkan bahwa siswa telah mengikuti 

kegiatan awal dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh perolehan skor kegiatan pembuka dari 

semua observer untuk seluruh pertemuan adalah 4, skor dari setiap observer untuk kegiatan 

apersepsi adalah 4 pada pertemuan I dan 3 pada pertemuan III, sedangkan pada pertemuan II 

observer 1 memberikan skor 3 dan observer 2 memberikan skor 4. Sementara itu untuk respon 

terhadap motivasi, skor pada pertemuan I dan III dari setiap observer adalah 3, sedangkan pada 

pertemuan II, observer 1 memberikan skor 3 dan observer 2 memberikan skor 4. 
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 Siswa juga telah mengikuti kegiatan inti dengan baik. Kegiatan inti yang dilakukan siswa 

pada pertemuan I terdiri atas tahap mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, 

dan mengkomunikasikan. Kegiatan inti yang dilakukan pada pertemuan II terdri atas tahap 

mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, sedangkan kegiatan inti yang dilakukan 

pada pertemuan III adalah menalar dan mengkomunikasikan. 

Pada tahap mengamati, kegiatan yang dilakukan siswa adalah mengamati masalah yang 

tersedia pada LKS, menjawab pertanyaan stimulus, dan mengamati cara menyelesaikan 

persamaan kuadrat. Berdasarkan penilaian kedua observer, pada pertemuan I dan II skor 

kegiatan mengamati masalah yang terdapat pada LKS adalah 4 dan 3 secara berturut-turut. Skor 

yang diberikan oleh observer 1 pada pertemuan I dan II untuk aspek respon terhadap stimulus 

adalah 3, sedangkan observer 2 memberikan skor 3 untuk aspek tersebut. Skor dari observer 1 

untuk kegiatan mengamati cara menyelesaikan persamaan kuadrat adalah 3 pada pertemuan I 

dan II, sedangkan observer 2 memberikan skor 4. Gambar 3 menunjukkan aktivitas siswa pada 

tahap mengamati. 

 

Gambar 3  Salah satu siswa sedang mengamati cara membuat model matematika dari masalah 

yang tersedia pada LKS 

Kegiatan yang dilakukan siswa pada tahap menanya adalah merumuskan pertanyaan yang 

berkaitan dengan hal-hal yang diamati serta merumuskan jawaban sementara. Pada pertemuan I 

dan II, kedua observer memberikan skor 3 untuk kegiatan ini. Salah satu pertanyaan yang ditulis 

siswa ditunjukkan pada Gambar 4 berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Contoh pertanyaan siswa 

Pada tahap mengumpulkan informasi, kegiatan yang dilakukan siswa adalah membaca 

buku dan mencba mengerjakan soal pada LKS. Observer 1 memberikan skor 4, sedangkan 

observer 2 memberikan skor 3 untuk kegiatan ini. Pada tahap menalar, kegiatan yang dilaku-kan 

siswa adalah mengerjakan soal penalaran, memeriksa kembali kebenaran jawaban, menarik 

kesimpulan, dan mengerjakan latihan. Skor yang diberikan kedua observer untuk kegiatan 

mengerja-kan soal penalaran pada pertemuan I adalah 4, sedangkan pada pertemuan III, 

observer 1 memberikan skor 4 dan observer 2 memberikan skor 3. Pada pertemuan I dan III, 

observer 1 memberi-kan skor 3 untuk kegiatan verifikasi, sedangkan observer 2 memberikan 

skor 4. Pada pertemuan I, kedua observer membe-rikan skor 3 untuk kegiatan penarikan 

kesimpulan, sedangkan pada pertemuan III, observer 1 memberikan skor 4 dan observer 2 

memberikan skor 3. Sementara itu untuk kegiatan mengerjakan latihan, pada pertemuan I kedua 

observer memberikan skor 3, sedangkan pada pertemuan III observer 1 memberikan skor 3 dan 

observer 2 membrikan skor 4. Pekerjaan siswa pada kegiatan menalar ditunjukkan pada Gambar 

5. 
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Gambar 5  Proses penemuan rumus persamaan kuadrat 

 

Tahap terakhir yang dilakukan dalam kegiatan inti adalah mengkomunika-sikan. Pada 

tahap ini, siswa membanding-kan dan mendiskusikan hasil kerjanya dengan teman 

sebangkunya, dilanjut-kan dengan mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Pada pertemuan 

I dan III, kedua observer memberikan skor 3 untuk kegiatan diskusi. Sementara itu untuk 

kegiatan presentasi, pada pertemuan I observer 1 memberikan skor 3 dan observer 2 

memberikan skor 4, sedangkan pada pertemuan III kedua observer memberikan skor 3. Gambar 

6 berikut menunjukkan aktivitas siswa pada tahap mengkomunikasikan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6  Siswa menyajikan hasil kerjanya di depan kelas 

Berdasarkan laporan observer, siswa juga telah mengikuti kegiatan penutup dengan baik. 

Kegiatan penutup yang dilakukan pada pertemuan I yaitu menarik kesimpulan yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari, refleksi, mengerjakan kuis, merespon informasi yang 

disampaikan guru tentang materi selanjutnya, dan menjawab salam guru. Pada pertemuan II, 

penarikan kesimpulan dan kuis tidak dilakukan. Penarikan kesimpulan dan kuis dilakukan pada 

pertemuan III. 

Pada pertemuan I, observer 1 memberikan skor 4 untuk kegiatan penarikan kesimpulan, 

sedangkan observer 2 memberikan skor 3. Sementara itu pada pertemuan III, kedua observer 

memberikan skor 3. Selanjutnya untuk kegiatan refleksi, kedua observer memberikan skor 3 

untuk seluruh pertemuan. Pada pertemuan I, observer 1 memberikan skor 4 untuk pengerjaan 
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kuis, sedangkan observer 2 memberikan skor 3. Sementara itu pada pe-rtemuan III, kedua 

observer memberikan skor 4. Skor yang diberikan oleh kedua observer untuk kegiatan 

meresepon informasi tentang materi selanjutnya adalah 4 untuk prtemuan I dan 3 untuk 

pertemuan II. Selanjutnya untuk kegiatan penutupan, kedua observer memberikan skor 4 untuk 

setiap pertemuan. 

Berdasarkan data skor siswa, dari 26 siswa, diketahui bahwa 23 siswa telah memenuhi 

ketuntasan belajar minimal, denggan rincian 1 siswa mendapatkan A, 11 siswa mendapatkan B, 

4 siswa mendapatkan B+, 5 siswa mendapatkan B, dan 2 siswa mendapatkan B-. Sementara itu 

3 siswa lainnya tidak memenuhi ketuntasan belajar minimal, dengan rincian 2 siswa 

mendapatkan B- dan 1 siswa mendapatkan C+. 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa yang telah diuraikan sebelumnya, 

diperoleh presentase keterlaksanaan pembelajaran sebesar 85,21%, sehingga keterlaksanaan 

pembelajaran dikatakan sangat baik. Sementara itu berdasarkan analisis terhadap data skor 

siswa, diperoleh ketuntasan klasikal 88,46%. Menurut kriteria keefektifan yang telah ditetapkan, 

perangkat pebelajaran dikatakan efektif. 

Meskipun perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi kriteria praktis 

dan efektif, revisi diperlukan untuk menyempurnakan produk. Revisi dilakukan berdasarkan 

saran/ catatan praktisi dan observer. Praktisi memberikan saran untuk mengganti contoh 

persamaan kuadrat yang harus diamati siswa pada LKS II menjadi persamaan kuadrat yang 

setiap koefisien dan konstantanya positif agar mempermudah siswa dalam menggunakan cara 

melengkapkan kuadrat sempurna untuk menemukan rumus persamaan kuadrat. Revisi juga 

dilakukan pada bagian alokasi waktu untuk setiap kegiatan pada pertemuan ketiga, yaitu dengan 

menambah alokasi waktu untuk kegiatan inti agar waktu yang tersedia cukup untuk menemukan 

rumus persamaan kuadrat. Gambar 7(a) dan Gambar 7(b) merupakan contoh bagian pada LKS 

II sebelum dan setelah revisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7(a) Salah satu persamaan kuadrat beserta cara menyelesaikanya pada LKS II sebelum 

revisi 

(b) Salah satu persamaan kuadrat beserta cara menyelesaikanya pada LKS II sebelum 

revisi 

(a) (b) 
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PENUTUP 

Penelitian ini telah menghasilkan perangkat pembelajaran materi persamaan kuadrat 

berupa berdasar Kurikulum 2013 model Discovery Learning yang valid, praktis dan efektif. 

Dengan demikian, perangkat pembelajaran yang dihasilkan telah layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Untuk pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, materi dapat lebih 

dikembangkan dan kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan 

siswa. 
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Abstrak 
 

Banyak penelitian menunjukkan peranan ICT terbukti berguna dalam 

mendukung proses belajar mengajar di kelas. Pada kelas matematika, ICT ini dapat 

membantu siswa dan guru untuk melakukan perhitungan, analisis data, 

mengeksplorasi konsep-konsep matematika sehingga meningkatkan pemahaman 

dalam matematika. GeoGebra merupakan sebuah software matematika open-source 

dinamis sebagai salah satu bentuk perwujudan ICT yang menyediakan fitur-fitur 

yang sangat memungkinkan untuk memecahkan masalah geometri, termasuk 

geometri pada pelajaran Kalkulus Integral. Versi terbaru GeoGebra 3D memberikan 

penyajian yang sangat baik dalam menampilkan grafik tiga dimensi yang sangat 

mendukung dalam peningkatan kemampuan spasial. Namun kurangnya pemahaman 

siswa dan guru di Indonesia dalam penggunaan software ini membuat potensi besar 

aplikasi ini kurang optimal. Oleh karena itu, artikel ini akan menyajikan beberapa 

penggunaan GeoGebra 3D dalam pemecahan masalah matematika dalam kalkulus 

integral, seperti Integral Riemann, penentuan luas daerah bidang datar, dan volume 

benda putar. 

Kata kunci: GeoGebra 3D, kalkulus integral, pemahaman. 
 

PENDAHULUAN 

Dalam dunia modern saat ini, perkembangan penerapan komputer semakin pesat, 

termasuk diantaranya merambah pada proses pembelajaran di kelas. Tren saat ini adalah 

pengintegrasian teknologi dalam mengembangkan materi pembelajaran. Sebagai software 

matematika dinamik yang dapat diperoleh secara gratis, GeoGebra memberikan kesempatan 

yang besar kepada guru-guru dalam membentuk lingkungan pembelajaran interaktif dan 

memvisualisasikan penjelasan aspek-aspek teoritis yang termuat dalam kurikulum.  

Penelitian Saha, dkk. (2010) menunjukkan bahwa penggunaan GeoGebra meningkatkan 

kinerja siswa dalam belajar Geometri Koordinat. Penelitian Tran, dkk. (2014) dalam 

pemanfaatan GeoGebra untuk membantu pembelajaran penemuan (discovery learning) juga 

menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Karena software 

GeoGebra ini dinamis, hal ini banyak membantu dalam pembelajaran penemuan. Software ini 

dapat lebih memungkinkan guru dan siswa untuk memperoleh solusi masalah geometri. Selain 

itu, siswa juga dapat mengembangkan keterampilan teknologi dan mendapatkan pengetahuan 

matematika dengan lebih mudah. Namun hal ini juga dapat menciptakan banyak masalah baru. 

Terutama, kesediaan sarana dan prasarana pendukung penggunaan software ini. 

Teknologi pembelajaran matematika saat ini telah banyak menyediakan sumber belajar 

yang berisi representasi dan mekanisme yang terkait dengan materi matematika. Hal ini 

tentunya membantu siswa dalam mengeksplorasi ide-ide dan struktur matematika yang 

kompleks dengan cara yang dinamis (Moreno-Armella, dkk, 2008). Penelitian Hohenwarter & 

Lavicza (2007) menunjukkan bahwa meskipun banyak manfaat menggunakan ICT dalam 

pendidikan matematika, proses pemanfaatan ICT di kelas masih terkesan lambat dan kompleks. 

Kebanyakan guru perlu lebih dari sekedar dilengkapi dengan teknologi jika menginginkan 

manfaat TIK secara substansial dapat terwujud. Oleh karena itu diperlukan panduan, modul, 

bahan bacaan dan forum yang membahas penggunaan software ini untuk masalah matematika. 

mailto:aliandr4@gmail.com


 

183 

 

Di beberapa negara, banyak forum GeoGebra yang telah terbentuk. Salah satu misinya 

adalah membantu guru dan calon guru dalam menyiapkan kompetensi profesionalismenya 

(Fortis, dkk., 2011; Lavicza, dkk, 2010). Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: (1) 

pelatihan dan dukungan (training and support), (2) peningkatan dan desiminasi (improvement 

and dissemination) biasanya dalam bentuk workshop dan seminar kelas pararel, dan (3) riset 

dan kerjasama (research and cooperation). Namun keberadaannya di Indonesia masih terbatas 

dan pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Hal ini tentunya menjadi ironi tersendiri, 

jika dibandingkan dengan potensi yang ditawarkan oleh software ini untuk membantu proses 

pembelajaran matematika. 

PEMBAHASAN 

Kalkulus Integral 

Kalkulus merupakan satu dari banyak topik matematika dimana pemanipulasian 

algoritma simbol-simbol lebih mudah dibandingkan pemahaman pokoknya (Doorman & 

Maanen, 2008). Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu media yang membantu dalam 

menjelaskan konsep pemahaman pokoknya, bukan hanya dalam pemanipulasian algoritma 

simbol-simbol. Kalkulus memiliki dua cabang utama, Kalkulus Diferensial dan Kalkulus 

Integral yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Cabang ilmu matematika ini 

mencakup limit, turunan (diferensial), integral, dan deret takterhingga. Topik matematika ini 

sebagian telah diajarkan di tingkat siswa SMA kelas XI dan XII dalam materi Diferensial dan 

Integral. Di perguruan tinggi, topik ini dibahas secara khusus dalam mata kuliah Kalkulus 

Diferensial, Kalkulus Integral, Geometri Analitik, dan Kalkulus Lanjut. 

Banyak software yang dapat memfasilitasi mata kuliah ini diantaranya Maple, 

Matematica, Mathlab, Texas Instrumen Graphing Calculator dan Hewlett Packard Graphing 

Calculator (Purcell, dkk., 2003). GeoGebra juga merupakan salah satu software yang 

direkomendasikan, karena selain memfasilitasi perhitungan secara aljabar, software ini juga 

memfasilitasi visualisasi dalam bentuk geometri secara terintegrasi. 

 

Software Geogebra 3D 

GeoGebra merupakan suatu perangkat lunak (software) belajar matematika dinamis dan 

interaktif atau Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environment (DIMLE) open 

source yang menyediakan perspektif pemodelan dalam pembelajaran matematika (Bu, dkk, 

2013). Software ini memiliki multi-platform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, 

grafik, statistik dan kalkulus. Software ini pertama kali dikembangkan oleh Hohenwarter. Salah 

satu fitur yang paling penting dalam GeoGebra adalah keterpaduan representasi geometri dan 

aljabar yang dapat dengan mudah dicari dalam Windows GeoGebra. Kegunaan sofware ini bagi 

guru selain untuk mengajarkan materi-materi geometri, juga digunakan untuk mengajarkan 

konsep dan operasi aritmatika di sekolah dasar serta pembelajaran aljabar.  

Setiap versi baru dari software GeoGebra dilakukan update dan inovasi. Salah satu 

inovasi ini terdapat pada GeoGebra versi 5.0. Versi ini bertujuan untuk memfasilitasi instruksi 

3D dengan menawarkan kesempatan bagi siswa untuk menganalisis objek 3D. Dibandingkan 

dengan software GeoGebra sebelumnya, terlihat bahwa luaran ini lebih berfokus pada 

visualisasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dimensi evaluasi proses pemecahan 

masalah dengan berbagai variabel. Oleh karena itu, masalah dalam artikel ini bertujuan untuk 

menyajikan beberapa penggunaan GeoGebra 3D dalam pemecahan masalah matematika dalam 

kalkulus integral, seperti Integral Riemann, penentuan luas daerah bidang datar, dan volume 

benda putar. 

 

Integral Riemann 

Poligon merupakan sebuah pendekatan dalam menentukan luas daerah di bawah kurva. 

Potongan-potongan berbentuk segiempat dilakukan pada daerah yang akan dihitung luasnya 

(Toheri, 2014). Potongan ini diberikan seperti gambar berikut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalkulus_diferensial
https://id.wikipedia.org/wiki/Integral
https://id.wikipedia.org/wiki/Integral
https://id.wikipedia.org/wiki/Teorema_dasar_kalkulus
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Limit
https://id.wikipedia.org/wiki/Turunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Integral
https://id.wikipedia.org/wiki/0,999...#Deret_dan_barisan_takterhingga
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(a) (b) 

Gambar 1(a) poligon dalam, (b) poligon luar 

Pemanfaatan poligon ini digunakan dalam menghitung luas daerah yang dibatasi oleh 

kurva dengan menggunakan Integral Riemann. Sebagai gambaran pemanfaatan software ini 

dalam menjelaskan konsep Integral Riemann, diberikan contoh berikut. 

―Carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = x
2
, sumbu x, dan garis x = 3 dengan 

pendekatan poligon luar dan poligon dalam.‖ (Dhoruri, dkk, 2012) 

Untuk membuat media yang diinginkan, ikuti langkah berikut. 

Langkah-Langkah GeoGebra: 

1. Klik menu File  New Window  

2. Klik input field, masukkan f(x) = x^2 lalu tekan enter.  

3. Pada input field, ketik juga Integral [f,0,3] untuk menampilkan luas daerah yang diarsir. 

Lihat gambar 2(a). 

4. Klik tombol Move Graphics View pada Toolbar (tombol paling kanan) untuk mengatur 

posisi gambar.  

5. Klik tombol Slider pada Toolbar (tombol sebelah kiri Move Graphics View), klik satu kali 

pada layar untuk mengatur nilai minimal dan maksimal serta skala. Misalkan min: 0, max: 

50, increment: 0,1. Klik Apply. Lihat gambar 2(b). 

6. Ketik UpperSum [f,0,3,n] pada input field dan tekan enter. 

7. Gunakan tombol arrow untuk membuat poligon pada daerah yang diarsir.  

8. Untuk mengubah skala, batas, atau warna, klik kanan object gambar atau persamaan pada 

algebra window, klik object properties. Gambar yang diinginkan terselesaikan. Lihat 

gambar 2(c). 

9. Simpan dengan klik Save As. 

UpperSum digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan 

pendekatan poligon luar. Sedangkan pendekatan poligon dalam gantikan dengan LowerSum 

pada langkah 6. 

 

Gambar 2(a). Luas daerah yang maksud  
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Gambar 2(b). Pengaturan nilai minimal, maksimal, skala 

 
Gambar 2(c). Luas daerah dengan pendekatan poligon luar 

 

 
Gambar 2(d). Luas daerah dengan pendekatan poligon dalam 

 
Dengan menggunakan animasi perubahan pada poligon dengan jumlah n bisa di perkecil 

atau diperbesar, akan memudahkan pemahaman peserta didik tentang jumlah Riemann yang 

membentuk poligon sebagai luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Berdasarkan gambar, dapat 

dibentuk batas selang tutup [0, 3] dan membaginya menjadi n buah selang, masing-masing 

panjangnya x; dimana x = 
   

 
 = 

 

 
. 

Perhatikan gambar 3(d) luas daerah dengan pendekatan poligon dalam. Dengan masing-

masing bagian selang di atas, tersusun persegi panjang dengan alas [xi-1, xi] dan tinggi f(xi-1) = (xi-

1)
2
, dimana luasnya adalah f(xi-1)x. Dengan cara yang sama diketahui bahwa  

f(xi)x = xi 
2
. x = (

  

 
)
  

 
 = 

  

  𝑖  
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Hal ini akan memudahkan penjelasan bahwa gabungan dari persegi panjang yang ada 

(jumlah Riemann) membentuk suatu poligon dalam yang luasnya: 

 ( )     
    

∑ 𝑓(𝑥 ) 𝑥

   

   

    
    

 𝑓(𝑥 ) 𝑥  𝑓(𝑥 ) 𝑥  𝑓(𝑥 ) 𝑥    𝑓(𝑥   ) 𝑥 

Sedangkan luas daerah dengan pendekatan poligon luar dapat dihitung dengan: 

 ( )     
    

∑𝑓(𝑥 ) 𝑥

 

   

    
    

 𝑓(𝑥 ) 𝑥  𝑓(𝑥 ) 𝑥  𝑓(𝑥 ) 𝑥    𝑓(𝑥 ) 𝑥  

 

Luas Daerah Bidang Datar 

Penentuan luas daerah atau integral tentu yang didefinisikan dari jumlah Riemann 

tampaknya mudah diterima dalam penggunaan integral untuk mencari luas daerah. Pembahasan 

dengan jumlah Riemann telah dibahas sebelumnya dalam Integral Riemann. Namun dengan 

memperbanyak partisi sampai mendekati tak hingga n dalam Riemann maka luas yang diperoleh 

akan mendekati sebagaimana luas yang dibatasi oleh kurva mulus. Oleh karena itu, dalam 

pembahasan luas daerah bidang datar ini tidak lagi dijelaskan dalam bentuk luas sebagai jumlah 

Riemann, melainkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva mulus. 

Secara aljabar, luas daerah yang berada di atas sumbu x dan dibatasi oleh y = f(x), x = a, 

x = b dan sumbu x, dapat dihitung dengan rumus:  

 
Sedangkan luas daerah yang berada di bawah sumbu x dan dibatasi oleh y = f(x), x = a, x 

= b dan sumbu x dapat dihitung dengan rumus:  

 
Dalam melukis luas daerah pada GeoGebra tidak perlu memilah-milah batas, mana batas 

untuk kurva di atas atau di bawah sumbu x. Namun dalam perhitungan aljabarnya secara manual 

perlu diperhatikan batas-batas titik potong terhadap sumbu x untuk menentukan batas kurva 

yang berada di atas dan di bawah sumbu x. 

Contoh: 

Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh    𝑥   𝑥   , ruas sumbu x, antara x = -1 dan x = 

4. 

Langkah-Langkah GeoGebra: 

1. Klik menu File  New Window  

2. Klik input field, masukkan f(x) = x^2 - 4x + 3, lalu tekan enter. Akan muncul gambar 

sebagaimana gambar 3(a).  

3. Pada input field, ketik juga Integral[f,-1,4] untuk menampilkan luas daerah yang diarsir.  

4. Gambar yang diinginkan terselesaikan. Lihat gambar 3(b). 

5. Simpan dengan klik Save As. 

 
Gambar 3(a). Grafik fungsi f(x) = x

2 
- 4x + 3 
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Gambar 3(b). Luas daerah yang dimaksud 

Selanjutnya, luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva, f(x) dan g(x), x = a, x = b 

dan sumbu x dapat dihitung dengan rumus:  

 
Sebagai contoh penerapannya di GeoGebra: Tentukan luas daerah antara kurva y = x

4
 dan y = 2x 

– x
2
. (Shodikin, 2015) 

Langkah-Langkah GeoGebra: 

1. Klik menu File  New Window  

2. Klik input field, masukkan f(x) = x^4, lalu tekan enter.  

3. Klik input field, masukkan g(x) = 2x - x^2, lalu tekan enter. Akan muncul gambar 

sebagaimana gambar 4(a).  

4. Tentukan daerah batas x, misal [0,1]. 

5. Pada input field, ketik IntegralBetween [f,g,0,1] untuk menampilkan luas daerah yang 

diarsir.  

6. Gambar yang diinginkan terselesaikan. Lihat gambar 4(b). 

7. Simpan dengan klik Save As. 

 

 
Gambar 4(a). Grafik fungsi y = x

4
 dan y = 2x – x

2 
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Gambar 4(b). Luas daerah yang dimaksud 

 

Volume Benda Putar 

Salah satu aplikasi integral yang sangat penting adalah penghitungan volume benda putar. 

Hasil perputarannya tentu merupakan bangun berdimensi tiga, seperti kerucut, tabung, atau 

cakram berlubang di tengahnya. Secara volume dapat dihitung dengan rumus, V = a.t. Volume 

benda putar pada kajian kalkulus dapat dihitung dengan menggunakan metode cakram, metode 

cincin, dan metode kulit tabung.  

Metode cakram digunakan untuk volume benda putar dimana salah satu sisi daerahnya 

menjadi sumbu putarnya. Secara umum, apabila daerah R yang dibatasi kurva y = f(x), sumbu x, 

garis x = a, dan garis x = b, kemudian R diputar terhadap sumbu x, maka volume benda putar 

yang terjadi adalah 

   ∫(𝑓(𝑥))  𝑑𝑥

𝑏

 

 

Contoh penerapannya pada GeoGebra sebagai berikut. 

Tentukan volume benda putar yang dibatasi y = x
3 
- x

2 
+ 1 dan sumbu x dan diputar mengelilingi 

sumbu x. 

Langkah-Langkah GeoGebra: 

1. Klik menu File  New Window  

2. Klik input field, masukkan f(x) = x^3- x^2+1, lalu tekan enter.  

3. Buat batas x untuk grafik yang diputar, misal x = 1. Klik input field, masukkan x = 1. Maka 

pada algebra windows akan muncul a: x = 1. 

4. Berikan titik potong grafik x = 1 dengan sumbu x (sebagai titik A), titik potong titik potong 

grafik x = 1 dengan grafik f (sebagai titik B), dan titik potong sumbu x dengan grafik f 

(sebagai titik C).  

5. Hide grafik x = 1, lalu buat ruas garis AB dengan klik pada toolbar Line  Segmen. 

6. Klik toolbar slider, pilih opsi angle dan sesuaikan sudut dan perbesarannya (ganti 

perbesarannya dengan 0.05) 

7. Klik menu view  3D Graphics. Akan muncul gambar sebagaimana gambar 5(a). 

8. Klik input field, masukkan Surface[a, f(a) cos(b), f(a) sin(b), a, x(C), x(A), b, 0, α], lalu 

tekan enter. 

9. Untuk melakukan editing tampilan, klik kanan pada slider, dan isikan pada menu advance 

dengan batas α > 0. 

10. Gambar yang diinginkan terselesaikan. Lihat gambar 5(b). 

11. Untuk melihat efeknya, geser tombol slider ke kanan dan ke kiri. 

12. Untuk melihat tampilan 3D dengan sudut pandang berbeda, klik toolbar Rotate 3D 

Graphics View, dan geser gambar sesuai tampilan yang diinginkan. 

13. Simpan dengan klik Save As. 
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Gambar 5(a). Tampilan grafik pembatas benda putar 

 

 
Gambar 5(b). Tampilan volume benda putar 

 

Metode cincin digunakan untuk volume benda putar dimana salah daerah yang akan 

diputar memiliki jarak dengan sumbu putarnya. Secara umum, apabila daerah R yang dibatasi 

kurva y = f(x), y = g(x), garis x = a, dan garis x = b dengan g(x) ≤ f(x) untuk a ≤ x ≤ b, kemudian 

R diputar terhadap sumbu x maka volume benda putar yang terjadi adalah 

   ∫ (𝑓(𝑥))  (𝑔(𝑥))   𝑑𝑥

𝑏

 

 

Sebagai contoh penerapannya pada GeoGebra diberikan contoh sebagai berikut. 

Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi kurva y = x
2
 dan y

2
 = 

8x, apabila R diputar terhadap sumbu x. 

Langkah-Langkah GeoGebra: 

1. Klik menu File  New Window  

2. Klik input field, masukkan f(x) = x^2, lalu tekan enter.  

3. Klik input field, masukkan g(x) = sqr(8x), lalu tekan enter.  

4. Buat batas x untuk grafik yang diputar, yakni x = 2. Klik input field, masukkan x = 2. Maka 

pada algebra windows akan muncul a: x=2 

5. Berikan titik potong grafik x = 2 dengan sumbu x (sebagai titik C), titik potong titik potong 

grafik x = 2 dengan grafik f, g (sebagai titik B), dan titik potong sumbu x dengan grafik f, g 

(sebagai titik A).  

6. Hide grafik x = 2, lalu buat ruas garis AB dengan klik pada toolbar Line  Segmen. 

7. Klik toolbar slider, pilih opsi angle dan sesuaikan sudut dan perbesarannya (ganti 

prbesarannya dengan 0.05) 

8. Klik menu view  3D Graphics. Akan muncul gambar sebagaimana gambar 6(a). 
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9. Klik input field, masukkan Surface[a, f(a) cos(b), f(a) sin(b), a, x(B), x(A), b, 0, α], lalu 

tekan enter. 

10. Klik input field, masukkan Surface[a, f(a) cos(b), f(a) sin(b), a, x(B), x(C), b, 0, α], lalu 

tekan enter. Lihat gambar 6(b). 

11. Untuk melakukan editing tampilan, klik kanan pada slider, dan isikan pada menu advance 

dengan batas α > 0. Ubah warna grafik klik kanan pada grafik 3D dan klik color, klik 

warna yang diinginkan. 

12. Untuk melihat efeknya, geser tombol slider ke kanan dan kekiri. 

13. Untuk melihat tampilan 3D dengan sudut pandang berbeda, klik toolbar Rotate 3D 

Graphics View, dan geser gambar sesuai tampilan yang diinginkan. 

14. Gambar yang diinginkan terselesaikan. Lihat gambar 6(c). 

15. Simpan dengan klik Save As. 

 

 
Gambar 6(a). Tampilan grafik pembatas benda putar 

 

 
Gambar 6(b). Tampilan penampang benda putar 
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Gambar 6(c). Tampilan volume benda putar 

 

Metode kulit tabung digunakan apabila potongan daerah yang dibuat sejajar dengan 

sumbu putarnya. Metode ini dapat dipahami, misalkan diketahui daerah dibatasi oleh kurva y = 

f(x), sumbu x serta garis-garis x = a dan x = b. Apabila daerah tersebut diputar mengelilingi 

sumbu y sebagai sumbu putarnya, maka volume benda putar yang terjadi dapat dicari sebagai 

berikut. 

    ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

 

 

 

Contoh: 

Tentukan volume benda putar yang terjadi dari daerah yang dibatasi oleh kurva   
 

√ 
 , 

sumbu x, garis x = 1 dan garis x = 4, yang diputar mengelilingi sumbu y. 

 

Contoh-contoh soal dan penyajian langkah penyelesaian dengan software GeoGebra yang 

disajikan di atas merupakan bentuk pemecahan masalah matematika yang sering muncul dalam 

mata kuliah Kalkulus Integral. Dengan penyajian dengan software GeoGebra 3D tentunya akan 

memudahkan peserta didik dalam memahami konsep yang diajarkan dalam Kalkulus, terutama 

pokok bahasan Integral Reimann, luas daerah bidang datar dan volume benda putar. Zulnaidi & 

Zakaria (2012) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa penggunaan Geogebra dapat 

meningkatkan pengetahuan konseptual dan prosedur. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Baltaci & Yildiz (2015) menyatakan bahwa calon guru matematika SD merasakan kontribusi 

positif dari software matematika GeoGebra 3D ini. Diharapkan dengan artikel ini dapat 

membantu pembaca dalam memperoleh pemahaman konseptual dan prosedur beberapa 

pemecahan masalah dalam Kalkulus Integral. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa software GeoGebra 3D dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk memperkuat pemahaman peserta didik dan membantu 

pemecahan masalah matematika dalam Kalkulus Integral, seperti Integral Riemann, penentuan 

luas daerah bidang datar (di atas dan di bawah sumbu x, diantara dua kurva) dan volume benda 

putar (dengan metode cakram, metode cincin). 

Disarankan untuk mengeksplorasi lebih luas dan mendalam jenis variasi soal-soal lain. 

Sangat disarankan untuk mengaplikasikan software ini dalam pembelajaran Kalkulus Integral 

dengan materi yang terkait. Juga membentuk kelompok atau komunitas sebagai sarana training 

dan sharing sehingga dapat mempercepat transfer informasi temuan-temuan yang diperoleh. 
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Abstrak 

 
LKS yang digunakan saat ini tidak berbasis aktivitas, namun hanya fokus 

pada soal latihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran, yaitu RPP dan LKS, yang bercirikan RME pada pokok bahasan 

lingkaran untuk siswa kelas VIII. Model pengembangan yang digunakan adalah 

model pengembangan Plomp yang dimodifikasi menjadi empat fase, yaitu fase 

infestigasi awal, fase desain, fase realisasi/konstruksi, dan fase tes, evaluasi, dan 

revisi. Dari proses validasi dan uji coba, perangkat pembelajaran dinyatakan valid, 

praktis dan efektif.  

Kata kunci:  perangkat pembelajaran, Realistic Mathematics Education (RME), 

lingkaran 
 

PENDAHULUAN 

Pada tahun 2014, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menerbitkan buku siswa matematika kelas VIII yang disesuaikan dengan 

kurikulum 2013. Pada buku tersebut terdapat ketidaksesuaian isi dengan KD. Pada 

Permendikbud No 68 Tahun 2013, disebutkan bahwa KD 3.6 adalah mengidentifikasi unsur, 

keliling, dan luas dari lingkaran. Namun pada buku siswa, keliling dan luas daerah lingkaran 

tidak dibahas. Sejak kurikulum 2013 mulai diterapkan hingga semester gasal tahun pelajaran 

2014/2015, siswa di SMPN 13 Malang hanya menggunakan buku siswa sebagai sumber belajar. 

Baru pada semester genap 2014/2015, MGMP Kota Malang menerbitkan LKS yang fokus pada 

soal-soal latihan. Padahal menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

berbasis aktivitas. Jadi tanpa adanya buku siswa, LKS yang ada tersebut tidak bisa digunakan 

karena tidak berbasis aktivitas.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMPN 13 Malang, 

pada umumnya pembelajaran yang dilakukan di SMP tersebut adalah pembelajaran yang 

berpusat pada guru, yaitu dengan metode ceramah atau ekspositori. Metode tersebut tidak jarang 

memberikan hasil yang kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ulangan harian 

siswa kelas VIII SMPN 13 Malang pada materi lingkaran pada tahun ajaran 2012/2013, banyak 

yang belum memenuhi standar ketuntasan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian pengembangan 

ini. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan perangkat pembelajaran, yaitu RPP dan LKS 

yang bercirikan RME pada pokok bahasan lingkaran untuk siswa kelas VIII. Agar bisa 

diterapkan secara luas, perangkat pembelajaran yang dikembangkan harus memenuhi kriteria 

valid, praktis, dan efektif. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan Plomp (1997) yang telah dimodifikasi. 

Model pengembangan Plomp mencakup lima fase, yaitu (1) fase investigasi awal, (2) fase 

desain, (3) fase realisasi/ konstruksi, (4) fase tes, evaluasi, dan revisi, (5) fase implementasi 

(Hobri, 2010). Karena keterbatasan waktu dan biaya, proses yang dilakukan pada penelitian ini 

hanya sampai pada fase keempat. 

Desain penelitian yang dilakukan adalah uji kevalidan dan uji coba produk. Uji kevalidan 

dilakukan untuk menentukan valid tidaknya produk. Sedangkan uji coba produk dilakukan 

untuk menentukan kepraktisan dan keefektifan produk hasil pengembangan. Proses validasi 

dilakukan oleh satu dosen matematika dan dua guru matematika SMP. Sedangkan pada proses 

uji coba, subjek cobanya adalah siswa kelas VIII-A SMPN 13 Malang yang belum pernah 

menerima materi lingkaran. Proses pembelajaran yang dilakukan diamati oleh dua observer, 

yaitu satu mahasiswa matematika UM dan satu guru matematika SMP.   

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
 

Tabel 1 Instrumen pengumpulan data 

  

 

 

 

 

(dia

dapt

asi 

dari 

Parta, 2009) 
Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa 

skor yang diberikan oleh validator pada lembar observasi, observer pada lembar pengamatan 

aktivitas, dan subjek coba pada angket respon, serta skor hasil belajar subjek coba. Sedangkan 

data kualitatif berupa masukan dan saran dari validator dan observer. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi teknik analisis data hasil uji kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan perangkat pembelajaran. Teknik analisis data hasil uji kevalidan 

dan kepraktisan yang digunakan adalah analisis skor rata-rata. Kriteria kevalidan perangkat dan 

instrumen penelitian ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
Tabel 2 Kriteria Kevalidan Perangkat dan Instrumen Penelitian 

Nilai Kategori 

     Valid 

       Cukup valid 

     Tidak valid 

(diadaptasi dari Parta, 2009) 

Kriteria kepraktisan perangkat pembelajaran ditunjukkan pada tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3 Kriteria Rata-Rata Skor Aktivitas Guru 

Kriteria Keterangan 

𝑺      Aktivitas guru sangat baik 

    𝑺      Aktivitas guru baik 

    𝑺      Aktivitas guru cukup baik 

𝑺      Aktivitas guru kurang baik 

(diadaptasi dari Sa‘dijah, dalam Nuwafilah,2014) 

Sedangkan analisis data uji keefektifan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu analisis hasil 

uji kompetensi siswa, analisis hasil pengamatan aktivitas siswa, dan analisis hasil angket respon 

Aspek yang Dinilai Instrumen Data yang Direkam Responden 

Kevalidan Lembar validasi Kevalidan perangkat Ahli 

Praktisi 

Kepraktisan Lembar 

pengamatan 

Aktivitas guru Observer 

Keefektifan Uji kompetensi Penguasaan materi Subjek penelitian 

Lembar 

pengamatan 

Aktivitas siswa 
Observer 

Angket respon Respon siswa Subjek penelitian 
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siswa. Hasil uji kompetensi siswa dianalisis dengan cara menentukan skor rata-rata tiap siswa, 

menentukan ketuntasan belajarnya, kemudian menentukan persentase siswa yang tuntas. Siswa 

dikatakan tuntas jika skor rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 75. Data hasil pengamatan 

aktivitas siswa dianalisisi dengan menggunakan analisis skor rata-rata. Kriteria aktivitas siswa 

ditentukan seperti pada tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4 Kriteria Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria 

3.5 < ST ≤ 4 Sangat aktif 

2.5 < ST ≤ 3.5 Aktif 

1.5 < ST ≤ 2.5 Kurang aktif 

1 ≤ ST ≤ 1.5 Tidak aktif 

(diadaptasi dari Parta, 2009:78) 

Sedangkan hasil angket respon siswa dianalisis dengan cara menentukan skor rata-rata 

tiap indikator angket, kemudian menentukan rata-rata untuk seluruh indikator dari seluruh siswa 

(SM). Kriteria respon siswa ditentukan seperti pada tabel 5 berikut. 

 
Tabel 5 Kriteria Rata-Rata Skor Respon Siswa 

Kriteria Keterangan 

     𝑺       Respon siswa sangat baik 

     𝑺       Respon siswa baik 

     𝑺       Respon siswa cukup baik 

     𝑺       Respon siswa kurang baik 

 (Diadaptasi dari Annisa, dalam Nawafilah: 2014) 

 

Perangkat pembelajaran dikatakan efektif jika tercapai indikator-indikator berikut ini.  

1. Minimal 80% dari seluruh subjek coba memenuhi ketuntasan belajar, yaitu jika rata-rata skor 

siswa lebih dari atau sama dengan 75.  

2. Aktivitas siswa dalam  pembelajaran minimal aktif.  

3. Respon siswa minimal baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengembangan Perangkat 

Perangkat pembelajaran yang berhasil dikembangkan terdiri dari RPP dan LKS. 

Perangkat pembelajaran tersebut disusun untuk tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama 

membahas tentang hal yang berkaitan dengan lingkaran dan hubungannya, pertemuan kedua 

tentang keliling lingkaran, dan pertemuan ketiga tentang luas daerah lingkaran. RPP disusun 

sesuai dengan komponen yang terdapat pada Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, yaitu 

identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan 

pembelajaran, KD dan indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.  

LKS yang dikembangkan peneliti merupakan lembaran berisi tugas yang di dalamnya 

berisi langkah-langkah, informasi dan instruksi dari guru kepada siswa, serta sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab sehingga mempermudah siswa dalam mengerjakan suatu 

kegiatan belajar. LKS tersebut disusun untuk membantu siswa dalam menemukan konsep unsur, 

keliling, dan luas daerah lingkaran. Komponen LKS yang disusun adalah (a) halaman sampul, 

(b) petunjuk belajar, (c) kompetensi inti dan kompetensi dasar, (d) sebaran materi, dan (e) 

aktivitas siswa. 

Setelah perangkat selesai dibuat, kegiatan selanjutnya adalah menyusun lembar 

instrumen untuk menilai kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan perangkat. 
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Hasil Validasi dan Uji Coba 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditentukan, perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan diuji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Berikut akan diuraikan data 

hasil uji kevalidan dan keefektifan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. 

Untuk uji kevalidan, ada enam hal yang divalidasi yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, soal uji kompetensi, lembar pengamatan aktivitas guru, 

lembar pengamatan aktivitas siswa, dan angket respon siswa. Berikut hasil penilaian ketiga 

validator terhadap perangkat dan instrumen yang dikembangkan. 

 
Tabel 6 Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran dan Instrumen 

Produk yang divalidasi Skor Rata-rata Ket. 

RPP 3.78 Valid 

LKS 3.70 Valid 

Lembar pengamatan aktivitas guru 3.93 Valid 

Soal uji kompetensi 3.60 Valid 

Lembar pengamatan aktivitas 

siswa 
3.93 Valid 

Angket respon siswa 3.86 Valid 

 

Pada uji kepraktisan, didapatkan bahwa skor rata-rata aktivitas guru adalah 3.84, sehingga 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan ditetapkan masuk kriteria praktis. Sedangkan data 

yang terkait dengan keefektifan produk ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
Tabel 7 Data Hasil Uji Keefektifan Perangkat Pembelajaran 

Aspek yang dinilai Hasil Keterangan 

Uji kompetensi siswa 
Persentase ketuntasan 

86.2% 

Memenuhi ketuntasan klasikal 

Aktivitas siswa Skor rata-rata 3.71 
Aktivitas siswa termasuk kategori sangat 

aktif 

Respon siswa Skor rata-rata 3.39 Respon siswa baik 

 

Berdasarkan ketiga indikator keefektifan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan adalah efektif.  

 

Revisi Produk 

Berdasarkan komentar dan saran dari para validator, diperoleh beberapa bagian perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian yang perlu direvisi.  

 
RPP Hasil Pengembangan 

RPP yang dikembangkan didasarkan pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kurikulum 2013. Dari kompetensi dasar 3.6, yaitu mengidentifikasi unsur, keliling, dan luas 

lingkaran, disusunlah tujuan pembelajaran. RPP disusun untuk tiga kali pertemuan. Pertemuan 

pertama tentang unsur-unsur lingkaran dan hubungan antar unsur tersebut. Pertemuan kedua 

tentang menemukan nilai π, menentukan rumus keliling lingkaran dan menghitung keliling 

lingkaran. Pertemuan ketiga tentang menemukan rumus luas daerah lingkaran dan menghitung 

luas daerah lingkaran.  

Komponen RPP yang telah dikembangkan sesuai dengan Permendikbud nomor 65 tahun 

2013 tentang standar proses. Komponen tersebut meliputi identitas sekolah, identitas mata 

pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD dan indikator, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-

langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran dalam RPP memuat langkah-langkah pembelajaran RME yang 

sesuai dengan pendapat Yuwono (2005:21), yaitu memahami masalah kontekstual, 

menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan 
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menyimpulkan. RPP tersebut juga disertai dengan lima karakteristik RME, seperti yang 

dituliskan oleh Gravemeijer (dalam Zulkardi, 2002:29). Karakteristik RME tersebut meliputi 

penggunaan konteks nyata, penggunaan model, penggunaan kreasi dan kontribisi siswa, adanya 

interaktivitas, dan jalinan unit belajar.  

Pada langkah yang pertama, yaitu memahami masalah, proses pembelajaran dilakukan 

dengan menerapkan karakteristik RME yang pertama, yaitu penggunaan konteks nyata. 

Aktivitas yang dilakukan guru adalah menyediakan masalah pada konteks nyata. Sedangkan 

aktivitas yang dilakukan siswa adalah memahami masalah yang disediakan tersebut. 

Pada langkah kedua, yaitu menyelesaikan masalah nyata, karakteristik yang termuat 

adalah penggunaan model serta penggunaan kreasi dan kontribusi siswa. Pada langkah ketiga, 

yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban, karakteristik yang termuat adalah adanya 

interaktivitas. Sedangkan pada langkah terakhir, yaitu menyimpulkan selaras dengan 

karakteristik penggunaan kreasi dan kontribusi siswa. Karakteristik jalinan unit belajar termuat 

pada saat apersepsi dan saat proses menyelesaikan masalah. 

 

LKS Hasil Pengembangan 

Menurut Hamdani (2011:74), LKS merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap 

atau sarana pendukung pelaksana rencana pembelajaran. LKS merupakan  lembaran kertas yang 

berupa informasi maupun soal-soal.  LKS yang dikembangkan peneliti merupakan lembaran 

berisi tugas yang di dalamnya berisi langkah-langkah, informasi dan instruksi dari guru kepada 

siswa, serta sejumlah pertanyaan yang harus dijawab sehingga mempermudah siswa dalam 

mengerjakan suatu kegiatan belajar.  

Menurut Prastowo (2013:208), berdasarkan bentuknya, LKS dibedakan menjadi lima 

jenis, yaitu (1) LKS yang membantu siswa untuk menemukan konsep baru, (2) LKS yang 

membantu siswa menerapkan dan mengintegrasi berbagai konsep yang telah ditentukan, (3) 

LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar, (4) LKS yang berfungsi sebagai penguatan, dan 

(5) LKS yang berfungsi sebagai sebagai petunjuk kurikulum. LKS yang dikembangkan peneliti 

merupakan LKS yang dapat membantu siswa dalam menemukan konsep baru. 

LKS yang dikembangkan disusun untuk tiga kali pertemuan, yang disesuaikan dengan 

RPP. LKS 1 berisi tentang istilah yang berkaitan dengan lingkaran dan hubungan antar istilah 

tersebut. LKS 2 berisi tentang bagaimana menemukan nilai π, menentukan rumus keliling 

lingkaran dan menghitung keliling lingkaran. LKS 3 tentang menemukan rumus luas daerah 

lingkaran dan menghitung luas daerah lingkaran. LKS tersebut disusun untuk membantu siswa 

dalam menemukan konsep unsur, keliling, dan luas daerah lingkaran. Komponen LKS yang 

disusun adalah (a) halaman sampul, (b) petunjuk belajar, (c) kompetensi inti dan kompetensi 

dasar, (d) sebaran materi, dan (e) aktivitas siswa. 

 

Kelebihan dan Kekurangan Perangkat Pembelajaran 

Kelebihan pertama adalah LKS dapat meningkatkan motivasi siswa karena desain LKS 

yang menarik dan menggunakan konteks nyata yang mudah dipahami siswa. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil angket respon siswa. Kedua, perangkat pembelajaran yang bercirikan RME ini 

berpengaruh positif pada performan guru dan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil pengamatan aktivitas guru dan hasil belajar siswa. Ketiga, pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan perangkat pembelajaran ini berpusat pada aktivitas siswa, sehingga 

pengetahuan siswa pada pokok bahasan lingkaran ini tidak mudah hilang. 

Kekurangan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut. 

Pertama, uji coba yang dilakukan hanya pada siswa satu kelas. Uji coba secara luas belum 

dilakukan oleh pengembang, sehingga belum diketahui tingkat keefektifannya secara luas. 

Kedua, ada beberapa siswa yang kurang suka dengan model belajar berkelompok yang 

diterapkan dengan perangkat pembelajaran ini. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil validasi dan uji coba, dapat disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang bercirikan RME yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis, dan 

efektif. Beberapa saran terkait dengan penelitian ini, yang meliputi saran pemanfaatan, 

diseminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut, adalah sebagai berikut.  

Sebagai saran pemanfaatan, guru hendaknya: (1) mengubah kebiasaan mengajar dari 

menggurui menjadi memfasilitasi/memandu, dan (2) mengembangkan perangkat pembelajaran 

ini sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah yang bersangkutan. Dalam penelitian ini tidak 

dilakukan diseminasi (penyebaran) produk. Apabila dikehendaki, diseminasi dapat dilakukan 

dengan disesuaikan pada karakteristik pengguna.  

Untuk pengembangan produk lebih lanjut, disarankan untuk: (1) menindaklanjuti 

pengembangan perangkat bercirikan RME untuk pokok bahasan lainnya, tidak hanya lingkaran, 

(2) jika memungkinkan, perlu adanya buku yang berisi kumpulan bahan ajar matematika SMP 

yang bercirikan RME yang dapat digunakan sebagai titik awal bagi guru dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang bercirikan RME, (3) bagi pengembang lain, disarankan untuk 

menguji cobakan pada kelompok yang lebih besar agar tingkat keefektifan yang dihasilkan 

semakin akurat, dan (4) perlu adanya pengembangan dan standardisasi perangkat evaluasi untuk 

pembelajaran yang menggunakan metode RME. 
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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran dengan menggunakan Software GeoGebra pada kemampuan 

pemahaman konsep dan sikap siswa matematika pada materi Kubus dan Balok SMP. 

Sampel penelitian sebanyak 68 siswa kelas VIII dengan teknik Simple Random 

Sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian dan 

angket. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes yang valid dan reliabel, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik uji t-test. Hasil penelitian 

Software GeoGebra mengungkapkan berpengaruh pada kemampuan pemahaman 

konsep matematika dan sikap siswa terhadap pembelajaran Software GeoGebra 

kubus dan balok menunjukkan antusiasme positif. 

Kata Kunci: Software GeoGebra, Pemahaman Konsep Matematika, Sikap 

Mahasiswa, Kubus dan Balok 

 

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting pada kehidupan manusia karena 

menjadi salah satu wadah untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Peningkatan mutu pendidikan dapat diupayakan dengan cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui meningkatkan model dan metode pembelajaran, menggunakan media 

pembelajaran ataupun meningkatkan kualitas pendidik dalam mengajar. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan 

mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun ironisnya sampai saat ini 

siswa malas mempelajari matematika bahkan menganggap bahwa matematika menakutkan, 

Beberapa faktor lain alasan bagi siswa malas mempelajari matematika misalnya, misalnya: (1) 

faktor intern: (a) kurangnya minat untuk mempelajari mata pelajaran matematika (b) tidak 

adanya motivasi dari diri individu tersebut (c) memiliki kemampuan intelegensi rata-rata, (2) 

faktor ekstern: (a) guru/tenaga pendidik tidak menarik ketika menyampaikan mata pelajaran 

tersebut (b) keadaan kelas yang kurang baik (c) orang tua kurang memberikan motivasi untuk 

belajar. 

Faktor-faktor tersebut bedampak pada kemampuan pemahaman konsep matematika yang 

kurang dikuasai, padahal agar penguasaan siswa dalam matematika dapat tercapai dengan baik, 

maka siswa dituntut untuk memahami konsep-konsep dalam matematika tersebut. Salah satu 

cabang matematika yang membutuhkan pemahaman konsep yang matang yaitu materi geometri. 

Mata pelajaran geometri yang dipelajari dari SD hingga SMA ini masih cenderung abstrak 

apabila menggunakan metode pembelajaran konvesional karena sebagian besar siswa tidak 

dapat mengimajinasikan bidang-bidang geometri. Oleh karena itu, dibutuhkan media untuk 

menjadikannya konkret dan dapat dengan mudah dipahami. 

Beberapa media dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, seperti alat peraga, 

video pembelajaran ataupun Software matematika. Media yang akan digunakan oleh peneliti 

yaitu Software matematika GeoGebra. Software ini dapat membantu siswa dalam materi 
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geometri, aljabar, statistik, dan kalkulus. Dalam geometri Software GeoGebra menunjang 

kontruksi gambar geometri dengan titik, garis dan kurva lengkung. Sehingga dapat membantu 

meningkatkan minat belajar siswa sehingga pemahaman konsep siswa dapat meningkat 

(Hohenwarter, dkk., 2008). 

Dalam taksonomi ranah kognitif Bloom pemahaman dibagi menjadi tiga aspek yaitu 

translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi (Sagala, 2011). 

1. Translasi (kemampuan menerjemahkan), yaitu kemampuan untuk mengubah simbol tertentu 

menjadi simbol lain tanpa perubahan makna. Simbol berupa kata-kata (verbal) diubah 

menjadi gambar atau bagan atau grafik. Kalau simbol ini berupa kata-kata atau kalimat 

tertentu, maka dapat diubah menjadi kata-kata atau kalimat lain. Pengalihan konsep yang 

dirumuskan dari kata-kata ke dalam grafik dapat dimasukkan dalam kategori 

menerjemahkan. 

2. Interpretasi (kemampuan menafsirkan), yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang 

terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun yang nonverbal. Kemampuan untuk 

menjelaskan konsep, atau prinsip atau teori tertentu termasuk dalam kategori ini. Seseorang 

dapat menginterpretasikan sesuatu konsep atau prinsip jika ia dapat menjelaskan secara rinci 

makna atau arti suatu konsep atau prinsip, atau dapat membandingkan, membedakan, atau 

mempertentangkannya dengan sesuatu yang lain. 

3. Ekstrapolasi (kemampuan meramalkan), yaitu kemampuan untuk melihat kecenderungan 

atau arah atau kelanjutan dari suatu temuan. Kemampuan pemahaman jenis ini menuntut 

kemampuan intelektual yang lebih tinggi, misalnya membuat telahan tentang kemungkinan 

apa yang akan berlaku. 

Indikator sikap yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sikap siswa terhadap 

pembelajaran bangun ruang sisi datar, keaktifan siswa saat pembelajaran menggunakan 

GeoGebra, dan efektifitas penggunaan GeoGebrapada pembelajaran bangun ruang sisi datar 

menggunakan GeoGebra. 

GeoGebra dikembangkan oleh Markus Hohenwarter pada tahun 2002. Menurut 

Hohenwarter (2008),GeoGebra adalah program komputer untuk membelajarkan matematika 

khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat dimanfaatkan secara bebas yang dapat 

diunduh dari www.GeoGebra.com. Website ini rata-rata dikunjungi sekitar 300.000 orang tiap 

bulan dari sekitar 190 negara (Hohenwarter, dkk., 2008) 

Program GeoGebra melengkapi berbagai program komputer untuk pembelajaran aljabar 

yang sudah ada, seperti Derive, Maple, MuPad, maupun program komputer untuk pembelajaran 

geometri, seperti Geometry‟s Sketchpad atau CABRI. bila program-program computer tersebut 

digunakan secara spesifik untuk membelajarkan aljabar atau geometri secara terpisah, 

makaGeoGebra dirancang untuk membelajarkan geometri sekaligus aljabar secara simultan 

(Hohenwarter, dkk., 2008) 

 

METODE 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.Metode ini 

dilakukan terhadap kelompok yang homogen, dengan membagi kelompok yang diteliti menjadi 

dua kelompok pengamatan.Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen dengan 

menggunakan software GeoGebra dan kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang tanpa 

menggunakan software GeoGebra. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Post Test Only Control 

Design, yaitu metode yang tidak memungkinkan peneliti melakukan pengontrolan secara penuh 

terhadap sampel penelitian. Penelitian ini berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap 

variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol. 
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Dari 9 kelas yang ada masing-masing kelas diambil sampel yang akan diteliti dengan 

menggunakan teknik Probabiity Sampling yaitu Simple Random Sampling, dikatakan simple 

(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Peneliti menggunakan teori Taro Yamane dimana pada kelas eksperimen (VIII-4) dari 40 

siswa diambil 36 siswa sebagai sampel dan pada kelas kontrol dari 36 siswa diambil 32 orang 

siswa sebagai sampel. 

Penelitian dengan menggunakan instrumen tes ini ditujukan kepada siswa kelas VIII SMP 

dengan bentuk tes uraian, sehingga siswa dituntut untuk dapat menguraikan, 

mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri, dalam bentuk, 

teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. (Arifin, 2009).  

Tes berbentuk uraian yang digunakan dalam penelitian ini harus disusun berdasarkan kisi-

kisi instrumen pada tes tersebut.Kisi-kisi dalam tes terdiri dari pokok bahasan materi bangun 

ruang sisi datar kubus dan balok yang berjumlah 16 soal. 

Penelitian ini menggunakan instrumen non tes dengan bentuk kuesioner (angket) yang 

ditujukan kepada siswa kelas VIII 4 SMP Negeri 17 Tangerang Selatan sebagai kelas 

eksperimen guna mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran bangun ruang sisi datar kubus 

dan balok dengan menggunakan software GeoGebra. 

Skala yang digunakan dalam instrumen non tes ini adalah skala likert dengan pernyataan 

tertutup yang terdiri dari 18 pernyataan (9 pernyataan positif dan 9 pernyataan negatif) yang 

meliputi tiga indikator.Tes bentuk angket ini disusun sesuai dengan kisi-kisi instrumen non tes. 

Selanjutnya angket yang telah diisi responden perlu dilakukan penyekoran untuk 

pemberian skor pada angket ini menggunakan skala likert dengan empat option yaitu sangat 

setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).Empat option tersebut 

berguna untuk menghindari sikap ragu-ragu atau rasa aman dan tidak memihak pada suatu 

pernyataan yang diajukan pada siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian uji normalitas pada kelas eksperimen dari jumlah sampel 

sebanyak 32 siswa diperoleh   
       sebesar  19,2184 dan   

      sebesar 11,07 maka dengan 

demikian   
         

                   artinya data kelas eksperimen berdistribusi 

normal. 

Hasil perhitungan uji normalitas pada kelas kontrol dengan jumlah sampel sebanyak 40 

siswa diperoleh   
       sebesar  10,396 dan   

  𝑏   sebesar 11,07 maka dengan demikian 

  
         

  𝑏                artinya data kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan diperoleh nilai FHitung = 1,5 dan FTabel(0,05:31:35) = 1,80 pada taraf 

signifikansi =5% dengan derajat kebebasa pembilang dan penyebut sebesar 31 dan 35. 

Berdasarkan hasil tersebut, karena                 (        ) maka H0 diterima, artinya 

varians data hasil penelitian dari kelas eksperimen dan kelas kontrol ini homogen. 

Berdasarkan penelitian terlihat bahwa         >            >       dengan taraf 

signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, berarti bahwa 

rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan software GeoGebra lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan pemahaman 

konsep matematika siswa yang diajarkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan Software 

GeoGebra. 

Instrumen tes yang diberikan berupa angket dengan bertujuan mengetahui sikap siswa 

terhadap pembelajaran bangun ruang sisi datar menggunakan GeoGebra. Angket diberikan pada 

kelas eksperimen setelah pelaksanaan tes akhir dilaksanakan.Untuk mempermudah pembahasan, 

hasil angket yang diperoleh diuraikan kedalam tiga bagian meliputi sikap siswa, keaktifan siswa 

dan efektivitas media GeoGebra. 
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Pembelajaran bangun ruang sisi datar menggunakan GeoGebra pada umumnya merespon 

positif. Hal ini dapat dilihat pada persentase yang diperoleh sebesar 79% siswa menanggapi 

sikap positif melakukan dan sebagian kecil siswa 21% yang merespon kurang baik. Sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan GeoGebra berada pada klasifikasi 

baik. 

Keaktifan siswa ketika belajar dengan menggunakan software GeoGebra dapat dilihat 

pada persentase yang diperoleh sebesar 78,3%. Sebagian besar siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan hanya sebagian kecil siswa 21,7% yang merespon kurang baik. Sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa Software GeoGebra membuat keaktifan siswa  berada pada 

klasifikasi baik. 

Sedangkan mengenai efektifitas penggunaan Software GeoGebra dapat dilihat pada 

persentase yang diperoleh sebesar 75,7%. Sebagian besar siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan hanya sebagian kecil siswa 24,3% yang merespon kurang baik. Sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan Software  GeoGebra membuat pembelajaran bangun 

ruang sisi datar lebih efektif  berada pada klasifikasi baik. 

Pada rata-rata skor dapat dilihat dari ketiga indikator tersebut diperoleh nilai diatas 3 

artinya sikap siswa terhadap pembelajaran menggunakan software GeoGebra, keaktifan siswa 

saat pembelajaran menggunakan Software GeoGebra dan efektivitas penggunaan GeoGebra 

dalam pembelajaran menunjukkan respon positif.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan perlakuan yang berbeda antara dua kelompok sampel yaitu kelompok 

eksperimen yang melakukan pembelajaran menggunakan Software GeoGebra dan kelompok 

kontrol yang melakukan pembelajaran dengan pembelajaran konvensional tanpa menggunakan 

software GeoGebra maka berdasarkan hasil analisis data untuk pengujian hipotesisnya 

kesimpulan dari penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Penggunaan software GeoGebra berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika 

siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dengan uji-t satu pihak didapat nilai thitung sebesar 6,84 dan ttabel sebesar 2,00 maka 

diperoleh thitung > ttabel, dengan kata lain bahwa rata-rata kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa pada kelas kontrol atau terdapat pengaruh software 

GeoGebra yang signifikan terhadap pemahaman konsep matematika siswa pada 

materibangun ruang sisi datar kubus dan balok. 

2. Sikap siswa terhadap pembelajaran bangun ruang sisi datar kubus dan balok menggunakan 

GeoGebra menunjukkan antusias yang positif selama mengikuti pembelajaran. Terlihat dari 

hasil perhitungan angket dari ketiga indikator menunjukkan hasil baik 
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Abstrak 

 
Integral tentu banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

menentukan volume benda putar. Namun, banyak mahasiswa yang mengalami 

kesulitan dalam menerapkannya. Penelitian kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan 

kesulitan mahasiswa menyelesaikan masalah volume benda putar dengan integral 

tentu dan proses scaffoldingnya. Subjek penelitian ini adalah enam mahasiswa yaitu 

dua mahasiswa berkemampuan rendah, dua mahasiswa berkemampuan sedang, dan 

dua mahasiswa berkemampuan tinggi. Subjek penelitian menyelesaikan lembar tes 

dan diwawancarai. Kesulitan yang dialami subjek dalam menyelesaikan masalah 

volume benda putar adalah 1) menggambar grafik fungsi, 2) menentukan daerah 

yang akan diputar, 3) mengidentifikasi tinggi tabung atau jari-jari cakram, 4) 

memformulasi bentuk integral tentu yang menyatakan volume benda putar. 

Efektifitas scaffolding yang dilakukan peneliti dapat ditunjukkan dengan  1) 

kemampuan mahasiswa dalam mengingat, menjelaskan dan memahami materi yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah, 2) kemampuan mahasiswa dalam 

menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dialami sebelumnya serta dapat memperbaiki 

kesulitannya, kemudian menemukan jawaban yang benar. 

Kata kunci: Kesulitan, Volume Benda Putar, Integral Tentu, Scaffolding 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern dan 

mempunyai peran penting dalam mengembangkan berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan 

daya pikir manusia. Integral merupakan salah satu topik dalam matematika yang sangat penting 

dan banyak diterapkan secara luas pada cabang‐cabang ilmu pengetahuan yang lain, misalnya 

menentukan volume benda putar. Topik integral mulai dipelajari pada jenjang pendidikan 

sekolah menengah atas atau yang sederajat dengan tiga kompetensi dasar, yaitu (1) Memahami 

konsep integral tak tentu dan integral tentu, (2)  Menghitung integral tak tentu dan integral tentu 

dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang sederhana, (3) Menggunakan integral untuk 

menghitung luas daerah di bawah kurva dan volum benda putar (Sugiman, 2013). Lebih lanjut, 

beberapa jurusan di perguruan tinggi juga memberikan materi aplikasi integral pada volume 

benda putar. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di jurusan Matematika, Universitas 

Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ditemukan beberapa kesulitan yang dialami 

mahasiswa ketika menyelesaikan masalah aplikasi integral pada volume benda putar, misalnya 

misalnya kesulitan dalam menggambar grafik fungsi bernilai mutlak, kesulitan menentukan 

volume irisan benda putar serta kesulitan memformulasikan volume benda putar. Dari studi 

pendahuluan tersebut, pendidik dalam hal ini dosen seharusnya melakukan upaya perbaikan 

kualitas pembelajaran di kelas, mampu bertindak sebagai motivator dan membimbing 

mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, penerapan teori kognitif 

sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky sangatlah tepat.Vygotsky memperkenalkan tentang 

pembelajaran sosial yaitu konsep tentang Zone of Proximal Development (ZPD). 

mailto:fahrudinuin@gmail.com
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Menurut Vygotsky, mahasiswa mempunyai dua tingkat perkembangan yang berbeda, 

yaitu: tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan 

aktual menentukan fungsi intelektual mahasiswa saat ini dan kemampuannya untuk mempelajari 

sendiri hal-hal tertentu. Sedangkan tingkat perkembangan potensial didefinisikan sebagai 

tingkat yang dapat dicapai oleh mahasiswa dengan bantuan orang lain, misalnya guru, dosen, 

atau teman sebaya. Sedangkan zona yang terletak di antara tingkat perkembangan aktual dan 

tingkat perkembangan potensial disebut sebagai Zone of Proximal Development. 

Dengan tantangan dan bantuan yang tepat dari dosen, atau teman sebaya, diharapkan 

mahasiswa pada tingkat perkembangan potensial mampu mencapai ZPD, bahkan pada tingkat 

perkembangan aktual. Bantuan yang demikian ini dengan dukungan dinamis disebut scaffolding 

(Yohanes, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yaitu apa 

kesulitan mahasiswa dalam  menyelesaikan masalah volume benda putar dengan menggunakan 

integral tentu, kemudian bagaimana proses scaffolding dalam membantu kesulitan mahasiswa 

menyelesaikan masalah volume benda putar dengan menggunakan integral tentu. 

Dalam pembelajaran, kesulitan merupakan sesuatu yang menghambat mahasiswa dalam 

menyelesaikan dengan benar persoalan yang dihadapi atau dalam memahami dengan cepat 

materi tertentu (Batanero et al, 2009). Untuk mengetahui apakah mahasiswa mengalami 

kesulitan belajar matematika, maka mahasiswa perlu diberikan masalah-masalah yang harus 

diselesaikan. Kesulitan mahasiswa dapat diidentifikasi dari hasil penyelesaian masalah 

matematika secara tertulis yang dilanjutkan dengan pengajuan pertanyaan–pertanyaan lisan 

yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa yang termuat dalam permasalahan tersebut 

(Kereh dkk, 2013). 

Krulik et al (2003: 92) mengemukakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu 

proses yang dalam pemecahan masalah tersebut dibutuhkan ketrampilan individu dan 

pemahaman konsep sebelumnya untuk dikembangkan dan diterapkan pada situasi baru. 

Menurut Polya (1973), ada empat langkah pemecahan masalah, yaitu (1) memahami masalah 

(understanding the problem), (2) memikirkan suatu rencana (devising a plan), (3) melaksanakan 

rencana (carrying out the plane), dan (4) memeriksa kembali (looking back). Mofolo-Mbokane 

et al (2013) mengemukakan ada empat ketrampilan yang dibutuhkan mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah aplikasi integral pada volume benda putar.Berikut ini disajikan tabel 

terkait hal tersebut. 

 

Tabel 2.1. Empat ketrampilan menerapkan integral pada volume benda putar 

No Ketrampilan Keterangan 

1 Menggambar grafik  Mahasiswa diharapkan dapat menggambar grafik 

baik dengan menggunakan tabel atau menggunakan 

karakteristik dari fungsi tersebut 

2 Menentukan daerah irisan 

benda putar yang akan        

dihitung volumenya 

Mahasiswa diharapkan dapat menentukan daerah 

yang dibatasi beberapa fungsi, bentuk irisan benda 

putar yang digunakan untuk menghampiri volume 

benda putar, dan volume irisan benda putar tersebut. 

3 Memformulasikan volume 

benda putar dalam bentuk    

integral tentu 

Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan volume 

irisan benda putar untuk menghampiri volume benda 

putar secara keseluruhan sampai diperoleh bentuk 

integral tentu. 

4 Menghitung hasil integral 

suatu fungsi 

Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan teknik 

integral untuk menyelesaikan hasil integral tentu dari 

suatu fungsi yang diketahui kemudian menghitung 

hasil integralnya 

Mofolo-Mbokane et al (2013) memberikan langkah–langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah aplikasi integral pada volume benda putar, diantaranya: 



 

206 

 

1. Menggambar grafik fungsi. Dengan menggambar grafik fungsi maka diperoleh grafik 

yang membatasi daerah pembentuk benda putar.  

2. Menentukan daerah yang dibatasi fungsi. Dengan mengarsir daerah yang dibatasi fungsi 

maka diperoleh daerah pembentuk benda putar. 

3. Menentukan volume irisan benda putar. Bentuk irisan benda putar tersebut diperlukan 

untuk mengetahui metode apa yang diterapkan. Lebih lanjut, volume irisan benda putar 

digunakan untuk menghampiri volume benda putar secara keseluruhan. Bentuk irisan 

benda putar bisa berupa cakram, cincin atau kulit tabung. 

4. Memformulasikan volume benda putar dalam bentuk integral tentu. Dengan 

menjumlahkan sebanyak tak hingga volume irisan benda putar diperoleh bentuk integral 

tentu yang merepresentasikan volume benda putar. 

5. Menghitung hasil integral tentu. Setelah mendapatkan bentuk integral tentu, langkah 

terakhirnya adalah menghitung hasil integralnya. Nilai yang diperoleh setelah 

menentukan hasil integral tentu merupakan volume benda putar. 

Masalah aplikasi integral pada volume benda putar dalam penelitian ini merupakan 

masalah yang memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep yang dipelajari mahasiswa 

sebelumnya, meliputi fungsi bernilai mutlak, dan integral tentu. Adapun masalah aplikasi 

integral pada volume benda putar yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi fungsi             

𝑓(𝑥)   |𝑥   |    𝑔(𝑥)   𝑥    dan sumbu y diputar 360
0
 mengelilingi sumbu y. 

2. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi fungsi 

𝑓(𝑥)   |𝑥   |    𝑔(𝑥)   |𝑥   |    dan sumbu x diputar 360
0
 mengelilingi garis 

    . 

Untuk mengatasi kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah tersebut, peneliti 

melakukan proses scaffolding sesuai dengan yang dikemukakan Anghileri (2006) pada level 2 

(explaining, reviewing, and restructuring) dan level 3 (Developing conceptual thinking). 

Scaffolding diberikan jika mahasiswa berada pada zona yang tidak terjangkau oleh mahasiswa 

tersebut dan sedikit demi sedikit pendidik mengurangi bantuannya agar mahasiswa mampu 

memahami dan mengerjakan tugas secara mandiri (Hartman, 2002).  

Kemudian Roehler dan Cantlon (dalam Bikmaz et al, 2010) mengidentifikasi lima 

strategi yang digunakan pendidik dalam memberikan scaffolding kepada mahasiswa, yaitu; 

1. Menawarkan penjelasan (Offering Explanation) 

2. Mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi (Inviting Student Participation);  

3. Memverifikasi dan mengklarifikasi pemahaman mahasiswa (Verifying and Clarifying 

Student Understanding) 

4. Memeragakan perilaku yang diinginkan (Modeling of desired behaviors) 

5. Mengajak mahasiswa untuk berkontribusi mencari petunjuk–petunjuk untuk 

mengerjakan soal (Inviting Students to Contribute Clues). 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa 

jurusan Matematika semester ganjil 2014/2015 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang 

terdiri dari enam mahasiswa. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan kelancaran komunikasi 

dan kemampuan mahasiswa. Pemilihan kemampuan mahasiswa berdasarkan nilai ujian pada 

matakuliah Kalkulus, sedangkan kelancaran komunikasi berdasarkan rekomendasi dosen. Enam 

subjek penelitian terdiri dari dua orang berkemampuan rendah (S1, S2), dua orang berke-

mampuan sedang (S3, S4), dan dua orang berkemampuan tinggi (S5, S6). 

Peneliti memberikan lembar tugas yang berisi dua permasalahan kepada subjek 

penelitian, kemudian memeriksa lembar jawaban tersebut. Setelah menyelesaikan lembar tugas, 

peneliti meminta subjek penelitian untuk memeriksa kembali jawaban yang telah dituliskan dan 

menanyakan kesulitan yang dialami ketika menyelesaikan lembar tugas tersebut. Selanjutnya, 
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peneliti meminta subjek penelitian mengerjakan kembali lembar tugas. Proses scaffolding 

dilakukan ketika subjek penelitian mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tahapan lembar 

tugas. Proses scaffolding dihentikan apabila subjek tidak mengalami kesulitan, terutama pada 

saat mengerjakan kembali lembar tugas dengan metode yang berbeda. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari keenam subjek penelitian diperoleh data kesulitan dan tahapan scaffolding dalam 

menyelesaikan lembar tugas. Pertama, kesulitan dalam menyederhanakan fungsi bernilai 

mutlak. Kesulitan ini dialami semua subjek penelitian untuk semua masalah yang diberikan. 

Misalnya masalah nomor satu, S1 memahami bahwa tanda mutlak pada fungsi 𝑓(𝑥) merupakan 

kurung awal, seperti tampak pada gambar beriktu. 

 
Gambar 1. Penyelesaian S1 ketika menye-derhanakan  f(x) |x| sebelum scaffolding 

Pada saat wawancara, S1 menyatakan tidak memahami definisi fungsi bernilai mutlak sehingga 

berasumsi menyamakan tanda kurung awal dengan tanda mutlak. 

Strategi scaffolding yang diterapkan adalah mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi 

menyelesaikan permasalahan menyederhanakan fungsi bernilai mutlak dan memverifikasi serta 

mengklarifikasi pemaha-man mahasiswa tentang fungsi bernilai mutlak. Scaffolding dapat 

berupa pertanyaan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengingat dan menjelaskan definisi 

fungsi bernilai mutlak yang sederhana, seperti (𝑥)  |𝑥|, kemudian menyuruh mahasiswa 

menyederhanakan fungsi bernilai mutlak lainnya seperti yang dilakukan pada saat 

menyederhanakan (𝑥). Berikut ini disajikan wawancara peneliti ketika proses scaffolding 

dalam menyederhanakan fungsi bernilai mutlak. 

P  : Apa yang kamu ketahui tentang fungsi bernilai mutlak? 

S1: Fungsi yang selalu bernilai positif Pak 

P  : Apakah selalu bernilai positif? 

S1: (terdiam sebentar) Boleh nol Pak, jadi bisa nol atau positif 

P  : Berarti |𝑥| sama dengan apa? 

S1: Sama dengan x untuk x yang nol atau positif 

P  : Kalau x nya negatif bagaimana? 

S1: x negatif, (terdiam berpikir) berarti |𝑥|   𝑥  

Akhirnya S1 dapat menuliskan definisi fungsi bernilai mutlak dengan benar, seperti tampak 

pada gambar berikut. 

  

 
Gambar 2. Penyelesaian S1 ketika menyederhanakan |x| setelah scaffolding  

 

Kemudian peneliti meminta S1 untuk menyederhanakan  |𝑥   |    seperti yang S1 

lakukan ketika menyederhanakan |𝑥|   

 

P  : Perhatikan pekerjaanmu ketika menyederhanakan |𝑥|  Bandingkan dengan – |𝑥   |     
Apakah ada yang tidak sesuai? 

S1: (terdiam lama) Oh, iya Pak, seharusnya yang atas tetap minus 

Awalnya menuliskan 

|𝒙|  𝒙 
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P  : Baik, sekarang kenapa saat menyederhanakan |𝑥| 𝑥 dibagi menjadi dua kasus, x lebih 

dari sama dengan nol dan x kurang dari nol? 

S1: Karena yang dimutlakkan x Pak, jadi ketika x lebih dari sama dengan nol, |𝑥|  𝑥  terus 

untuk x kurang dari nol, agar nilainya non negatif maka |𝑥|   𝑥  

P  : Betul, nah kalau yang disederhanakan – |𝑥   |     apakah seperti itu hasilnya? 

S1: Oh.. tidak Pak, harusnya 𝑥      atau 𝑥        
  

 
Gambar 3 Penyelesaian nomor 1 ketika S1 ketika menyederhanakan – |𝑥   |    setelah proses 

scaffolding 

 

Kedua, kesulitan dalam menentukan daerah yang dibatasi beberapa fungsi. Kesulitan ini 

dialami oleh subjek penelitian dengan kemampuan rendah. Hal ini dapat terjadi karena 

memahami bahwa daerah yang dibatasi fungsi merupakan daerah yang dibentuk oleh irisan 

daerah dibawah kurva. Strategi scaffolding yang diterapkan adalah mengajak mahasiswa untuk 

berkontribusi mencari petunjuk–petunjuk dalam menentu-kan daerah yang dibatasi beberapa 

fungsi. Proses scaffolding dapat berupa pertanyaan yang mengarahkan mahasiswa mengingat 

daerah yang diarsir dibatasi oleh fungsi apa saja dan mencermati batas-batas tersebut. Berikut 

ini disajikan wawancara peneliti pada saat proses scaffolding. 

 

P  : Perhatikan gambar kamu, apakah daerah yang di arsir merupakan daerah yang dibatasi 

fungsi 𝑔(𝑥) dan sumbu y? 

S1: Iya Pak 

P  : Coba cermati kembali, batasnya yang mana? 

S1: Ini Pak (sambil mengamati batas-batas daerah yang diarsir, yaitu grafik fungsi 𝑓(𝑥) dan 

𝑔(𝑥)) 

P  : Nah, sekarang daerah yang dibatasi garis tersebut yang mana? 

S1: Oh, yang ini Pak 

 

 
(a) 

 
(b) 

Daerah yang diarsir 

merupakan irisan 

daerah dibawah 

kurva 
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Gambar 4. Penyelesaian masalah 1 ketika S1 menentukan daerah yang dibatasi fungsi 𝑓(𝑥) 𝑔(𝑥) 

sebelum diberi scaffolding (a) dan sesudah diberi scaffolding (b) 

 

Ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi komponen-komponen yang digunakan untuk 

menentukan volume irisan benda putar, yaitu tinggi kulit tabung atau jari-jari cakram.  

 
Gambar 5. Penyelesaian S2 ketika menentukan jari-jari cakram masalah 1 

 

Pada Gambar 5 terlihat bahwa S2 menu-liskan jari-jari cakram adalah     𝑥    untuk 

𝑥         Padahal     𝑥          𝑥        bukanlah jari-jari cakram melainkan tinggi 

cakram. Kesulitan ini dialami oleh subjek penelitian dengan kemampuan rendah. Strategi 

scaffolding yang diterapkan adalah mengajak mahasiswa berkontribusi mencari petunjuk–

petunjuk dalam menentukan komponen-komponen pada irisan benda putar. Proses scaffolding 

dapat berupa perintah untuk membuat garis yang mereprsentasikan tinggi atau jari-jari irisan 

benda putar, bisa juga titik yang memudahkan mahasiswa menentukan tinggi atau jari-jari irisan 

benda putar. Proses scaffolding yang diberikan peneliti sebagai berikut. 

P  : Coba gambar lagi cakramnya, kemudian beri garis, jari-jari benda putarnya yang mana? 

S2: Ini Pak. 

P  : Baik, apa benar jari-jarinya  𝑟   𝑥    ? 

S2: (lama mengamati cakram) Bingung saya Pak 

P  : Coba ditulis 𝑥  yang mana? 

S2: Eee.. Disini Pak, Oh, iya Pak, jari-jarinya 𝑥  

 

 
Gambar 6. Penyelesaian masalah 1 ketika S2 menentukan jari-jari cakram setelah proses     scaffolding 

 

Keempat, kesulitan dalam memformulasikan volume benda putar. Kesulitan ini dialami 

semua subjek penelitian untuk semua masalah yang diberikan. Hal  ini terjadi karena kurangnya 

pemahaman mahasiswa terkait bagaimana memformulasikan volume benda putar. Semua subjek 

penelitian cenderung menghafal rumus daripada memformulasikan volume benda putar. 

Misalnya, penyelesaian masalah 1 oleh S3. Pada saat menghampiri volume benda putar, S3 

menggambar kulit tabung seperti tampak pada gambar berikut. 

S2 memahami jari-jari 

cakram untuk 𝒙𝒊  
 𝟎 𝟏  adalah 𝒚𝒊   𝒙𝒊  

𝟐 
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Gambar 7. Penyelesaian masalah 1 ketika S3 memformulasikan volume benda putar 

Pada Gambar 7, S3 menggunakan metode cincin dalam menentukan volume benda putar. Hal 

ini terlihat ketika S3 menuliskan volume benda putar    ∫ (   )  (   )  

 
𝑑 , dengan 

kata lain volume benda putarnya adalah    ∫  𝑔  ( )    𝑓  ( )  
 

 
𝑑   Dari rumus 

tersebut, terlihat bahwa volume benda putar diperoleh dengan cara pengurangan cakram dengan 

jari-jari (   ) dan cakram dengan jari-jari (   )         . Hal ini bertentangan dengan 

gambar irisan benda putar yang dibuat S3 yaitu kulit tabung, seharusnya S3 menggunakan 

metode kulit tabung, namun bentuk integral tentu yang ditemukan S3 menggunakan metode 

cincin. 

Strategi scaffolding yang diterapkan adalah memberikan pertanyaan untuk mengingatkan 

mahasiswa terkait konsep-konsep apa saja yang digunakan untuk memformulasikan volume 

benda putar. Berikut ini disajikan proses scaffolding yang dilakukan peneliti kepada S3 ketika 

memformulasikan volume benda putar. 

P   : Metode apa yang kamu gunakan untuk menentukan volume benda putar pada soal nomor 

1? 

S3 : Pakai metode kulit tabung Pak, soalnya saya ingin menghampiri volume benda putarnya 

pakai kulit tabung. 

P   : Bagaimana caranya? 

S3 : Membuat kulit tabung sebanyak mungkin pada daerah yang diarsir, kemudian 

dijumlahkan untuk menghampiri volume benda putarnya. 

P   : Menuliskannya bagaimana? 

S3 : (terdiam, memikirkan) Oh, menentukan volume kulit tabungnya Pak, terus pakai sigma 

untuk menjumlahkan semua kulit tabung yang dibuat. 

P   : Silahkan ditulis 

S3 : Setelah ini bagaimana Pak? 

P   : Berapa banyak kulit tabung yang kamu buat untuk menghampiri volume benda putarnya? 

S3 : Sebanyak mungkin Pak,(terdiam, memikirkan)  Oo.. dilimitkan untuk n menuju tak hingga 

P   : Benar, silahkan dilanjutkan 

 

Berikut ini disajikan gambar penyelesaian S3 ketika memformulasikan volume benda putar 

setelah proses scaffolding. 
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Gambar 8. Penyelesaian masalah 1 ketika S3 memformulasikan volume benda putar  

Untuk masalah nomor 2, semua subjek penelitian tidak mengalami kesulitan pada saat 

mengerjakannya. Bahkan, ketika peneliti meminta semua subjek penelitian untuk mengerjakan 

kembali soal nomor 2 dengan menggunakan metode yang berbeda dari sebelumnya, mereka 

dapat mandiri mengerjakan dengan benar. Semua subjek penelitian mampu memahami masalah 

secara lengkap dan membuat perencanaan dengan baik serta melaksanakan rencana dengan 

benar sehingga memperoleh jawaban yang benar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kesulitan yang dialami  keenam 

subjek penelitian dengan kemampuan awal yang berbeda adalah menyederhanakan fungsi 

bernilai mutlak. Strategi scaffolding yang diterapkan yaitu memberikan pertanyaan yang 

mengarahkan untuk mengingat dan menjelaskan definisi fungsi bernilai mutlak. Selain itu, 

semua subjek penelitian juga mengalami kesulitan dalam memformulasikan volume benda 

putar. Strategi scaffolding yang diterapkan adalah memberikan pertanyaan untuk mengingatkan 

terkait konsep-konsep yang digunakan dalam memformulasikan volume benda putar.  

Subjek penelitian dengan kemampuan rendah juga mengalami kesulitan dalam 

menentukan daerah yang dibatasi beberapa fungsi dan kesulitan dalam mengidentifikasi 

komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan volume irisan benda putar. Strategi 

scaffolding yang diterapkan adalah mengajak mahasiswa untuk berkontribusi mencari petunjuk–

petunjuk dalam menentukan daerah yang dibatasi beberapa fungsi dan menentukan komponen-

komponen pada irisan benda putar. 

Kemudian, penelitian ini hanya mengkaji kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa 

dalam mengaplikasikan integral tentu pada volume benda putar. Oleh karena itu perlu dikaji 

penyampaian materi oleh guru atau dosen yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat 

menyelesaikan masalah aplikasi integral pada volume benda putar dengan benar. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah pem-

belajaran menggunakan model Realistic Mathematics Education (RME) yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-C SMPN 1 Kromengan pada materi 

segiempat dan segitiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas VII-C SMPN 1 Kromengan yang terdiri dari 36 siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah model RME yang dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII-C SMPN 1 Kromengan pada 

materi segiempat dan segitiga adalah (1) mengamati masalah kontekstual, (2) 

menjelaskan masalah kontekstual, (3) menyelesaikan masalah kontekstual, (4) 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban, (5) menyimpulkan. 

Kata kunci: Realistic Mathematics Education (RME), Hasil Belajar, Segiempat dan 

Segitiga. 

 

PENDAHULUAN 

Rata-rata hasil ulangan harian siswa kelas VII-C SMP Negeri 1 Kromengan pada materi 

sebelumnya, yaitu materi garis dan sudut adalah 65,3 dengan 15 siswa dari 36 siswa yang 

mencapai nilai lebih dari atau sama dengan KKM sekolah, yaitu 75. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa kelas VII-C SMP Negeri 1 Kromengan rendah. Dimyati & Mudjiono 

(2008: 3) menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. 

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud hasil belajar adalah kemampuan kognitif yang diperoleh 

setelah kegiatan pembelajaran yang diukur dengan menggunakan tes tulis pada akhir siklus. 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas VII-C SMP Negeri 1 Kromengan disebabkan guru 

mengandalkan model ceramah sebagai model utama dalam pembelajaran. Saat pembelajaran 

guru memberikan catatan materi, sedangkan siswa mencatat materi tersebut, kemudian guru 

memberikan penjelasan, dan siswa diminta mengerjakan latihan soal. Hal tersebut menyebabkan 

siswa belum mempunyai pengetahuan konseptual sehingga ketika siswa diberi soal yang sedikit 

berbeda dengan contoh, siswa bingung dan kesulitan menyelesaikannya. Oleh karena itu perlu 

adanya perbaikan dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VII-C SMP Negeri 1 Kromengan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menerapkan 

pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan guru kepada siswa, tetapi siswa 

memperoleh sendiri pengetahuannya, yaitu mengaitkan pengalaman kehidupan nyata siswa 

dengan materi dan konsep matematika sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang sedang dipelajari. Model pembelajaran yang dapat menjadi solusi dari 

pemaparan di atas adalah model Realistic Mathematics Education (RME) yaitu model 
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pembelajaran matematika yang berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari dan 

menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Model Realistic Mathematics Education (RME) adalah model pembelajaran yang bertitik 

tolak dari hal-hal yang real bagi siswa. Pembelajaran dengan model RME menekankan ke-

terampilan proces of doing mathematics, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan 

teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri dan pada akhirnya menggunakan 

matematika itu untuk menyelesaikan masalah (Zulkardi, 2010). Bernstein (1999) menjelaskan 

bahwa ide kunci dari model Realistic Mathematics Education (RME) adalah menekankan pada 

perlunya kesempatan bagi siswa untuk menemukan kembali matematika dengan bantuan orang 

dewasa (guru). Williams (2005) menyatakan bahwa penggunaan kata realistic pada model RME 

tidak sekedar menunjukkan adanya suatu koneksi dengan dunia nyata, tetapi lebih mengacu 

pada penggunaan situasi yang bisa dibayangkan oleh siswa. Model Realistic Mathematics 

Education (RME) adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa 

untuk mengkonstruksi konsep matematika melalui masalah kontekstual yang dapat dibayangkan 

oleh siswa. Menurut Rozanie (2010), terdapat lima tahapan model Realistic Mathematics 

Education (RME), yaitu (1) memahami masalah kontekstual, (2) menjelaskan masalah 

kontekstual, (3) menyelesaikan masalah kontekstual, (4) membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban, dan (5) menyimpulkan. 

Penelitian terkait model Realistic Mathematics Education (RME) telah dilakukan 

beberapa ahli Liang (2012), Margolinas (2013), Adler (2012), dan Zulkardi (2002). Hasil 

penelitian oleh beberapa ahli tersebut menyatakan model Realistic Mathematics Education 

(RME) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil penelitian Astuti (2009) pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Pesaban menemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan pemahaman siswa yang diajar dengan pembelajaran matematika realistik secara 

signifikan lebih baik daripada siswa yang diajar dengan pembelajaran biasa. 

Model Realistic Mathematics Education (RME) yang dimaksud dalam penelitian ini 

sesuai dengan lima tahapan, yaitu (1) mengamati masalah kontekstual yaitu mengamati masalah 

sederhana yang dapat dikontekstualkan oleh siswa dengan bantuan media, (2) menjelaskan 

masalah kontekstual yaitu guru menjelaskan langkah-langkah dan penggunaan media, (3) 

menyelesaikan masalah kontekstual yaitu siswa menyelesaikan LKS secara berkelompok, (4) 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban yaitu salah satu kelompok presentasi dan 

kelompok lain membandingkan jawabannya, (5) menyimpulkan yaitu beberapa siswa 

memberikan kesimpulan materi yang sudah dipelajari dan guru memberikan penguatan materi. 

Materi segiempat dan segitiga. Materi segiempat: (1) jenis dan sifat segiempat (2) keliling 

segiempat adalah jumlah semua panjang sisi yang membatasi bidang segiempat tersebut, dan (3) 

luas segiempat, luas segiempat adalah sama dengan hasil perkalian ukuran alas dan tingginya 

(Lewis, 1968:582). Sedangkan materi segitiga: (1) jenis dan sifat segtiiga, (2) keliling segitiga 

adalah jumlah semua panjang sisi yang membatasi bidang segiempat tersebut, dan (3) luas 

segitiga adalah sama dengan setengah dari hasil kali alas dan tingginya (Lewis, 1968:587). 

Materi penelitian ini adalah segiempat dan segitiga. (a) Materi segiempat yang akan dikaji 

pada penelitian ini meliputi jenis-jenis dan sifat-sifat segiempat, keliling segiempat, dan luas 

segiempat. Segiempat yang dimaksud antara lain persegipanjang, persegi, jajargenjang, 

trapesium, belah ketupat dan layang-layang. (b) Materi segitiga yang akan dikaji pada penelitian 

ini meliputi jenis-jenis segitiga yaitu segitiga samasisi, segitiga samakaki, segitiga sebarang 

(berdasarkan panjang sisi) dan segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul (berdasarkan 

besar sudut), sifat-sifat segitiga, keliling segitiga, dan luas segitiga. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Peneliti menggunakan model PTK menurut Kemmis dan 

Taggart PTK terdiri dari empat tahapan yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, (4) 

refleksi (Arikunto, 2010:137). Keempat tahapan tersebut merupakan satu siklus dan siklus 
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berulang hingga kriteria keberhasilan penelitian tercapai, yaitu (1) terdapat peningkatan rata-rata 

hasil belajar siswa dan skor tes dari minimal 75% siswa lebih dari atau sama dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), yakni 75, dan (2) hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa 

minimal memenuhi kriteria baik. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII-C SMP Negeri 1 Kromengan pada semester 

genap tahun ajaran 2014/2015 pada bulan Januari dengan subjek penelitian siswa kelas VII-C 

SMP Negeri 1 Kromengan yang berjumlah 36 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa  

perempuan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data hasil: (1) observasi 

aktivitas guru dan siswa dalam model Realistic Mathematics Education (RME) yang diperoleh 

menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan, (2) wawancara, (3) tes hasil belajar siswa, 

(4) validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian, dan (5) dokumentasi  

berupa foto dan video. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Selain itu, untuk me-

ngukur keberhasilan maka data dianalisis sebagai berikut: (1) data hasil validasi perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian yang diperoleh dari lembar validasi, kemudian dianalisis 

dengan cara mencari skor rata-rata validasi (X). Skor rata-rata validasi diperoleh dengan 

menggunakan rumus:   
                          

𝑏               
, Dengan kriteria validasi disajikan pada tabel 

berikut: 
Tabel 1 Kriteria Validasi 

Interval Persentase Kategori 

      Sangat Valid 

      Valid 

      Kurang Valid 

      Tidak Valid 

 

(2) Data hasil observasi yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas guru dan siswa dianalisis 

menggunakan rumus:   
 ̅

             
         dengan  ̅  

                     

               
 

     

 
, 

dengan N merupakan persentase keberhasilan hasil observasi,  ̅ merupakan skor rata-rata 

observasi dari  observer 1 dan observer 2,    merupakan skor observasi oleh observer 1,    

merupakan skor observasi oleh observer 2. Kriteria keberhasilan tindakan disajikan pada tabel 

berikut. 
Tabel 2 Kriteria Keterlaksanaan Aktivitas Guru dan Siswa 

Interval Persentase Kategori 

           Sangat Baik 

          Baik 

          Cukup Baik 

          Kurang Baik 

         Sangat Kurang Baik 

    (Diadopsi dari Arikunto, 2009: 245) 

Pembelajaran dengan menggunakan model Realistic Mathematics Education (RME) dikatakan 

berhasil jika data lembar observasi guru dan siswa minimal mencapai kategori baik, (3) data 

hasil belajar segiempat dan segitiga diperoleh dari tes tertulis tipe subjektif yang dilaksanakan 

setiap akhir siklus. Data tersebut dianalisis dengan rumus:    (                     )  
                          

             
       dengan rumus untuk mengetahui persentase tes akhir secara klasikal 

sebagai berikut:   (                                             
∑                            

∑                         
 

    , penelitian dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria: (i) terdapat peningkatan rata-rata 

hasil belajar siswa dan skor tes dari minimal 75% siswa lebih dari atau sama dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), yakni 75, dan (ii) hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa 

minimal memenuhi kriteria baik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini terlaksana dalam dua siklus. Siklus I berlangsung selama 5 pertemuan (4 

pertemuan pembelajaran dan 1 pertemuan tes) terdiri dari 9 jam pelajaran dengan durasi waktu 1 

jam pelajaran adalah 40 menit. Sedangkan siklus II berlangsung selama 4 pertemuan (3 

pertemuan pembelajaran dan 1 pertemuan tes). 

Hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas guru selama pelaksanaan 

model Realistik Mathematics Education (RME) mencapai 79% termasuk dalam kategori ―baik‖ 

dan aktivitas siswa mencapai 59% termasuk dalam kategori ―cukup baik‖. Berdasarkan hasil tes 

belajar siswa pada siklus I diperoleh bahwa 58% siswa yang memperoleh nilai lebih dari sama 

dengan KKM sekolah. Berdasarkan hasil catatan lapangan siklus I diketahui bahwa sebagian 

besar siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran, namun tidak semua siswa berdiskusi dalam 

kelompok dan beberapa siswa belum aktif mengikuti proses menemukan konsep. Berdasarkan 

video pelaksanaan model Realistik Mathematics Education (RME) pada siklus I diketahui 

bahwa (1) siswa kesulitan dengan masalah-masalah nyata dan aktivitas menemukan konsep 

yang terdapat pada LKS, (2) siswa kesulitan memahami perintah dan langkah-langkah pada 

LKS yang mengarah menuju konsep materi, dan (3) beberapa siswa kesulitan memodelkan 

masalah ke dalam bentuk matematis. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, diketahui rata-rata tes hasil belajar siswa kelas VII-C 

SMP Negeri 1 Kromengan belum memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan, sehingga 

diadakan siklus II dengan memperbaiki kekurangan yang terdapat pada siklus I. Perbaikan pada 

siklus II, yaitu (1) menyederhanakan masalah dan langkah-langkah pada LKS yang mengarah 

menuju konsep materi, perintah disusun lebih jelas agar tidak menyulitkan sisswa, dan (2) 

memperbaiki RPP agar pembelajaran lebih menarik, memberikan motivasi dan reward. 

Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa aktivitas guru selama pelaksanaan 

model Realistik Mathematics Education (RME) mencapai 96% termasuk dalam kategori ―sangat 

baik‖ dan aktivitas siswa mencapai 89% termasuk dalam kategori ―sangat baik‖. Berdasarkan 

hasil tes belajar siswa pada siklus II diperoleh bahwa 86% siswa yang memperoleh nilai lebih 

dari sama dengan KKM sekolah. Berdasarkan hasil catatan lapangan siklus II diketahui bahwa 

sebagian besar siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran pembelajaran dengan baik, namun 

ada siswa yang belum aktif mengikuti proses menemukan konsep. Berdasarkan video 

pelaksanaan model Realistik Mathematics Education (RME) pada siklus II diketahui bahwa (1) 

pembelajaran sudah kondusif, dan (2) sebagian besar siswa bekerja bersama kelompok. 

Berdasarkan jawaban tes hasil belajar siswa pada siklus II diketahui siswa sudah dapat 

memodelkan masalah nyata ke dalam bentuk matematis. 

Berdasarkan hasil penilaian tes pada siklus II menunjukkan 86% dari 36 siswa kelas VII-

C SMP Negeri 1 Kromengan mendapat nilai lebih dari atau sama dengan KKM sekolah, yaitu 

75, (2) hasil aktivitas guru mencapai 96% termasuk dalam kategori ―sangat baik‖ dan hasil 

observasi aktivitas siswa mencapai 89% termasuk dalam kategori ―sangat baik‖. Pencapaian 

tersebut telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan, maka penelitian ini dikatakan 

berhasil dan penelitian dapat diberhentikan pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian, 

langkah-langkah model Realistic Mathematics Education (RME) yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VII-C SMP Negeri 1 Kromengan pada materi segiempat dan segitiga, yaitu: 

(1) mengamati masalah kontekstual, (2) menjelaskan masalah kontekstual, (3) menyelesaikan 

masalah kontekstual, (4) membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan (5) menyimpulkan. 

Pada tahap mengamati masalah kontekstual, guru meminta siswa berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengamati masalah kontekstual yang terdapat pada LKS. Pada siklus I, siswa 

belum mengikuti pembelajaran dengan baik, ketika LKS sudah dibagikan dan siswa diminta 

mengamati masalah pada LKS, masih banyak siswa yang mengobrol. Banyak siswa merasa 

kesulitan memahami LKS. Pada siklus II, guru meminta salah satu siswa untuk membacakan 

masalah kontekstual pada LKS dengan keras supaya teman yang lain mendengarkan. Kemudian 

guru meminta beberapa siswa untuk mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanya. Masalah 

pada LKS dibuat lebih sederhana dan diberikan keterangan-keterangan yang dapat memudahkan 
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siswa memahaminya. Masalah hendaknya tidak ditulis terlalu singkat sehingga membingungkan 

siswa serta dikenal dan cukup menarik bagi siswa (Kahfi, 2011: 28).  

Yang dimaksud menjelaskan masalah kontekstual pada tahap ini dapat berupa: (1) siswa 

bertanya kepada guru mengenai hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa, (2) guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pancingan yang mengarahkan siswa untuk memahami permasalahan 

pada LKS, (3) guru menjelaskan langkah-langkah dan penggunaan media pembelajaran untuk 

menemukan konsep materi. Pada pertemuan awal di siklus I, siswa masih pasif bertanya atau 

menjawab pertanyaan pancingan yang diajukan oleh guru. Siswa cenderung diam saja walaupun 

tidak memahami masalah, jika waktu hampir berakhir barulah siswa bertanya pada temannya. 

Jika guru bertanya, siswa yang menjawab pertanyaan siswa menjawab serentak atau seringkali 

siswa diam saja sehingga selanjutnya guru menunjuk siswa untuk menjawab. Pada siklus I 

sebelum kegiatan menyelesaikan masalah kontekstual, guru menjelaskan langkah-langkah yang 

terdapat pada LKS dan menjelaskan pengguanaan media. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Suherman (2003:209) yang menyatakan sebelum pertanyaan-pertanyaan diberikan, sebagai 

pengarahan diperlukan pula cara informatif. Walaupun guru sudah menjelaskan langkah-

langkah dan penggunaan media, siswa terlihat masih kurang paham sehingga guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pancingan agar siswa lebih paham. Sesudah pengarahan, dimulailah 

dengan pengajuan pertanyaan (Suherman, 2003:209). Pada siklus II banyak siswa yang 

mengajukan pertanyaan kepada guru atau menjawab pertanyaan yang diajukan guru karena guru 

memberikan reward berupa ―bintang‖, reward akan menjadi poin tambahan untuk nilai afektif 

siswa. 

Pada tahap menyelesaikan masalah kontekstual, guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan masalah kontekstual yang terdapat pada LKS. LKS dirancang dilengkapi dengan 

langkah-langkah kegiatan yang dapat mengajak siswa untuk menemukan konsep matematis dan 

disertai dengan media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami masalah LKS. 

Proses pembelajaran melibatkan pemilihan, penyusunan, dan pengiriman informasi dalam suatu 

lingkungan yang sesuai dan cara siswa berinteraksi dengan informasi tersebut (Suherman, 

2003:238). Pada siklus I siswa cenderung mengerjakan secara individu, beberapa siswa 

mengerjakan sementara siswa yang lain mengobrol. Ketika siswa mendapat masalah untuk 

mengerjakan, siswa diam saja, siswa hanya mengerjakan yang dapat mereka kerjakan tanpa 

bertanya kepada guru ataupun bertanya kepada teman karena siswa malu bertanya. Pada siklus 

II guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan, 

kemudian guru memberikan bantuan seperlunya (scaffolding). Guru memberikan reward untuk 

kekompakan kelompok, kekompakan kelompok dinilai dari kontribusi seluruh siswa dalam 

kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama kelompok, termasuk juga tindakan siswa yang 

lebih paham memberikan bantuan kepada teman yang kesulitan. Bantuan oleh teman sebaya 

dapat menghilangkan kecanggungan dan bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami 

(Suherman, 2003:277). Kelompok yang mengerjakan dengan cepat dan tepat akan mendapatkan 

piagam penghargaan untuk kelompok terbaik I, II, dan III. Sesuai dengan pendapat Suherman 

(2003:146) yang menyatakan seberapa jauh dan seberapa cepat individu atau kelompok dalam 

proses belajar akan menentukan spektrum perbedaan dari hasil belajar dan posisi individu 

tersebut.  

Pada tahap membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dua kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian, sedangkan kelompok lain 

membandingkan dengan hasil diskusi kelompoknya. Pada siklus I hanya siswa yang presentasi 

yang mengutarakan hasil diskusi kelompok, siswa yang lain menyamakan jawaban. Ketika 

terdapat kesalahan jawaban dari kelompok presentasi, guru yang memberikan pembenarannya. 

Pada siklus II ketika terdapat kelompok yang presentasi, kelompok lain memperhatikan dan 

membandingkan dengan jawabannya. Siswa memberikan tanggapan untuk hasil diskusi 

kelompok yang presentasi ketika terdapat kesalahan atau siswa yang lain kurang sepakat dengan 

hasil diskusi kelompok presentasi. Kelompok presentasi memberikan penguatan jika merasa 

jawaban kelompoknya benar. Di sini terjadi proses mendiskusikan jawaban dan guru bertindak 

sebagai moderator.  
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Selanjutnya pada tahap menyimpulkan, siswa bersama dengan guru menyimpulkan 

materi. Guru meminta beberapa siswa untuk memberikan kesimpulan apa saja yang diperoleh 

dari pembelajaran. Guru memberikan penekanan kesimpulan yang tepat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah model 

Realistic Mathematics Education (RME) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-C 

SMP Negeri 1 Kromengan pada materi segiempat dan segitiga adalah (1) mengamati masalah 

kontekstual yaitu mengamati masalah sederhana yang dapat dikontekstualkan oleh siswa dengan 

bantuan media, (2) menjelaskan masalah kontekstual yaitu guru menjelaskan langkah-langkah 

dan penggunaan media, (3) menyelesaikan masalah kontekstual yaitu siswa menyelesaikan LKS 

secara berkelompok, (4) membandingkan dan mendiskusikan jawaban yaitu salah satu 

kelompok presentasi dan kelompok lain membandingkan jawabannya, (5) menyimpulkan yaitu 

beberapa siswa memberikan kesimpulan materi yang sudah dipelajari dan guru memberikan 

penguatan materi. 

Peningkatan hasil belajar siswa kelas VII-C SMP Negeri 1 Kromengan pada materi 

segiempat dan segitiga dapat dilihat dari peningkatan: (1) rata-rata hasil belajar siswa kelas VII-

C SMP Negeri 1 Kromengan yaitu 66,4 pada siklus I menjadi 76,9 pada siklus II, dan (2) 

persentase banyaknya siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan KKM sekolah 

yaitu 58% pada siklus I menjadi 86% pada siklus II. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini adalah penelitian tentang analisis kesalahan konten buku. Kesalahan konten 

dalam hal ini adalah kesalahan berdasarkan pengungkapan objek matematika, yaitu fakta, 

konsep, prinsip, dan keterampilan. Analisis kesalahan ini bertujuan untuk memeriksa isi 

dokumen secara objektif dan sistematis. Hasil analisis kesalahan diharapkan bisa digunakan 

untuk memperbaiki konten buku siswa matematika Kelas VIII SMP/MTs Semester I 

Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Dari hasil penelitian didapatkan 3 

kesalahan objek fakta, 8 kesalahan objek konsep, 1 kesalahan objek prinsip, dan 4 kesalahan 

objek keterampilan. Oleh karena itu, disarankan bagi guru dan siswa yang menggunakan buku 

tersebut dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai solusi perbaikan. Kemudian, 

diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam perbaikan konten buku 

siswa Kelas VIII SMP/MTs Semester I yang diterbitkan oleh Kemdikbud. 

Kata kunci: analisis kesalahan, buku siswa kelas VIII Semester I, matematika  
 

PENDAHULUAN 

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kualitas proses 

belajar siswa, guru, dan sarana pendidikan. Salah satu sarana pendidikan yang dimaksud 

adalah buku teks. Buku teks merupakan salah satu bahan ajar yang penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Buku teks membantu siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Buku 

teks berperan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi dan dapat membantu siswa 

dalam menunjang materi yang disampikan oleh guru, tidak terkecuali untuk pelajaran 

matematika. Oleh karena itu, keberadaan buku teks matematika sangat penting. Menurut 

Briton (dalam Makrip, 2009: 2) dalam kondisi apapun keberadaan buku teks matematika 

seharusnya dapat: (1) meningkatkan keefektifan belajar siswa, (2) mempercepat dan 

mempermudah informasi, dan (3) meningkatkan efisiensi pelaksanaan latihan dan belajar. 

Buku teks matematika harus dapat menyampaikan berbagai objek dasar dalam matematika. 

Jika terjadi kesalahan dalam penyajian objek matematika, maka dimungkinkan akan 

menimbulkan pemahaman yang salah terhadap materi matematika. 

Pada Kurikulum 2013 yang diterapkan sejak tahun 2013, Pemerintah membagi buku teks menjadi 

dua, yaitu buku siswa dan buku guru. Buku siswa adalah buku panduan untuk siswa dalam 

pembelajaran. Sedangkan buku guru, adalah buku yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. 

Dalam praktiknya buku siswa dan buku guru tersebut saling terkiat dan merupakan instrumen 

penunjang dalam pembelajaran selain guru dan segenap perangkat pembelajaran lainnya. 

Mengingat pentingnya buku siswa dan buku guru tersebut, mampu diserap alur penyajiannya juga 

harus benar dalam hal penyajian konsep matematikanya. Namun faktanya masih ditemukan 

beberapa penyajian objek matematika pada buku siswa matematika SMP kelas VIII Semester I 

Kurikulum 2013 yang masih memuat kesalahan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesalahan konten objek matematika pada buku 

siswa matematika SMP kelas VIII Semester I Kurikulum 2013 serta rekomendasi perbaikannya. 

Matematika sebagai ilmu memiliki objek kajian yang abstrak. Menurut Gagne (dalam Bell, 1978: 

108) dalam belajar matematika ada dua objek kajian yang akan diperoleh oleh siswa, yaitu objek 

langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung berupa fakta, konsep, prinsip, dan 
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keterampilan. Sedangkan objek tak langsungnya adalah kemampuan yang secara tak langsung 

akan dipelajari siswa ketika mereka mempelajari objek langsung matematika seperti kemampuan: 

berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, 

ketelitian, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis kesalahan pada buku teks berdasarkan keempat objek 

langsung, yaitu objek yang terkait fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Berikut ini penjelasan 

keempat objek matematika tersebut. 

 

1. Objek yang terkait dengan fakta 

Menurut Soedjadi (2000: 13) fakta dalam matematika berupa konvensi-konvensi yang 

diungkap dengan simbol tertentu. Sedangkan menurut Hudojo (1988:75) fakta adalah suatu 

ide/gagasan yang terdiri dari satu eksemplar. Simbol atau lambang-lambang seperti ―7‖, ―∑‖, 

―√‖, ―≥‖ adalah beberapa contoh dari sekian banyak fakta sederhana dalam matematika. Fakta 

sebagai objek matematika juga bisa berupa kesepakatan. Kesepakatan ini diperlukan agar ada 

kesamaan dalam memahami objek matematika. Misal, ada sebuah soal menentukan hasil dari 2 

+ 3 × 4; Apakah hasilnya adalah 20 karena operasi penjumlahan didahulukan, ataukah hasilnya 

24 karena operasi perkalian didahulukan. Untuk menghindari terjadinya kebingungan di dalam 

menentukan kebenaran dua jawaban tersebut, diperlukan adanya kesepakatan di antara para 

matematikawan. 

Dengan demikian, objek yang terkait dengan fakta adalah objek yang terkait dengan konvensi 

(kesepakatan) dalam matematika seperti lambang, notasi, ataupun aturan seperti mendahulukan 

operasi perkalian dari pada operasi penjumlahan. Lambang ―1‖ untuk menyatakan banyaknya 

sesuatu yang tunggal merupakan contoh dari fakta. Begitu juga lambang ―+‖, ―–―, ataupun ‖×‖ 

untuk operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. 

 

2. Objek yang terkait dengan konsep 

Menurut Hudojo (1979:75) konsep dapat dipelajari melalui definisi atau observasi langsung. 

Sedangkan menurut Bell (1978: 108) konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan 

seseorang untuk mengelompokkan objek ke dalam contoh atau bukan contoh dari ide abstrak 

tersebut. Dari penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa ketika seorang siswa memahami suatu 

objek matematika, dia dapat membedakan objek tersebut sesuai atau tidak dengan kesepakatan 

dalam matematika. Ketika mempelajari matematika, terdapat beberapa istilah seperti bilangan, 

persegipanjang, bola, lingkaran, segitiga, sudut siku-siku, ataupun perkalian. Ketika seorang 

siswa mempelajari segitiga dari suatu buku teks, dia harus dapat memahami konsep segitiga 

tersebut, sehingga yang dibayangkan siswa sama dengan yang dipahami oleh matematikawan. 

Seorang siswa disebut telah mempelajari konsep segitiga jika ia telah dapat membedakan yang 

termasuk segitiga dan yang bukan segitiga. Untuk sampai ke tingkat tersebut, siswa harus dapat 

mengenali sifat-sifat segitiga. 

 

3. Objek yang terkait dengan prinsip 

Prinsip (abstrak) adalah objek matematika yang kompleks. 

Prinsip dapat terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep 

yang dikaitkan oleh suatu relasi ataupun operasi (Soedjadi: 

2000: 15). Contoh prinsip dalam objek matematika dalah 

rumus luas segitiga: 

  
 

 
   𝑡 

Dengan   adalah luas segitiga,   adalah panjang alas segitiga, dan 𝑡 adalah tinggi segitiga. 

Pada rumus luas segitiga di atas, didapati adanya beberapa konsep yang digunakan, yaitu konsep 

luas, konsep panjang alas segitiga dan konsep tinggi segitiga. Jika seorang siswa diminta untuk 

menentukan luas sesungguhnya dari gambar segitiga di samping. 

Indikator atau kriteria unjuk kerja keberhasilan siswa untuk tugas di atas adalah jika ia dapat 

mengukur salah satu alas serta tinggi yang bersesuaian dari segitiga tersebut, dalam hal ini jika 
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siswa menentukan panjang AB serta dapat menentukan garis tinggi terhadap alas AB; 

kemudian dapat menentukan luasnya. Contoh lain yang lebih sederhana adalah 1) dua segitiga 

sama dan sebangun bila dua sisi yang seletak dan sudut apitnya kongruen, 2) hasil kali dua 

bilangan p  dan q  sama dengan nol jika dan hanya jika  𝑝    atau 𝑞   . 

 

4. Objek yang terkait dengan keterampilan 

Keterampilan dalam matematika merupakan operasi atau prosedur harus diikuti dalam 

menyelesaikan persoalan secara cermat dan tepat (Bell,1978: 108).  Jadi, prosedur dalam 

matematika adalah suatu proses atau prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu 

masalah dan mendapatkan suatu hasil tertentu. 

Kesalahan yang terdapat buku siswa matematika SMP kelas VIII Semester I Kurikulum 2013 

edisi revisi 2014 didasarkan kesalahan pengungkapan dan penyajian objek matematika. 

Analisis kesalahan ini adalah penelitian yang bertujuan untuk memeriksa isi dokumen secara 

objektif dan sistematis. Analisis kesalahan dokumen yang dimaksud adalah ketidaksesuaian 

pengungkapan dan penyajian objek dengan definisi objek tersebut. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesalahan penyajian objek matematika yang 

kurang sesuai pada buku siswa matematika SMP kelas VIII Semester I Kurikulum 2013 edisi 

revisi 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

mengunakan rancangan penelitian deskriptif. 
Prosedur penelitian dalam penelitian ini yaitu membaca buku yang menjadi sumber data 

untuk mencari apakah terdapat kesalahan penyajiaan pada buku tersebut untuk dibandingkan 

dengan referensi yang lebih akurat. Kemudian data yang diperoleh dikelompokkan, apakah 

termasuk kesalahan penyajian objek yang terkait dengan fakta, konsep, prinsip, atau 

keterampilan,. Langkah selanjutnya mendeskripsikan sesuai kesalahan penyajian objek 

matematika. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan analisis, peneliti menemukan beberapa kesalahan dalam Buku Siswa 

Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester I yang begitu beragam. Kesalahan yang ditemukan 

dikategorikan berdasarkan objek matematika, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. 

Selain menganalisis kesalahan, penulis juga menyajikan rekomendasi perbaikannya. Rincian 

kesalahan dan rekomendasi perbaikan disajikan dalam uraian berikut. 

 

a. Kesalahan yang terkait dengan fakta 

1) Halaman 44 

 

Judul tabel tidak sesuai dengan isi pada 

tabel 2.3. Pada judul tabel dituliskan 

penjumlahan dan pengurangan bentuk 

aljabar. Sedangkan pada tabel hanya 

penjumlahan bentuk aljabar saja. 
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2) Halaman 80 

 
Pada keterangan dituliskan 𝑥    dibaca 𝑥 anggota himpunan bagian dari bilangan Real. 

Seharusnya x anggota himpunan dari bilangan Real, bukan himpunan bagian. 

3) Halaman 92 

 
Sebaiknya diberikan syarat 𝑥 elemen bilangan bulat positif. 

 

b. Kesalahan yang terkait dengan konsep 

1) Halaman 87 

 
Contoh relasi yang disajikan dengan himpunan pasangan berurut di atas, yaitu {(1, 2), (2, 4), (3, 

6), (4, 8), (5, 10)} adalah relasi ―setengah dari‖, bukan ―dua kali dari‖. 

2) Halaman 88 

Kesalahan dalam menjelaskan tentang konsep relasi juga diteruskan dalam penyajian berupa 

diagram panah pada halaman 88 berikut. 

 
 

 



 

224 

 

3) Halaman 88 

 
Fungsi 𝑓(𝑥)   𝑥 tidak sesuai dengan konteks relasi yang dikaitkan yaitu ―dua kali dari‖. 

4) Halaman 88 

Kesalahan dalam menjelaskan tentang konsep relasi juga diteruskan dalam penyajian berupa 

tabel pada halaman 88 berikut. 

 
 

5) Halaman 89 

Kesalahan dalam menjelaskan tentang konsep relasi juga diteruskan dalam penyajian berupa 

grafik pada halaman 89 berikut. 
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6) Hal 105 

 
Gambar tidak sesuai dengan selesaian dari masalah. Pada selesaian didapatkan titik potok grafik 

dengan sumbu x adalah (20, 0), namun pada gambar (12, 0). 

7) Konteks cerita dan Gambar 4.10 pada halaman 112 tidak sesuai dengan bentuk grafik 

penjelasannya. Pada gambar konteks, bentuk jalan menurun, namun pada grafik 

penjelasannya adalah naik. 
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8) Grafik pada Gambar 4.18 di halaman 124 tidak sesuai dengan penjelasannya. Perubahan 

vertikal grafik seharusnya adalah 4, namun diberi keterangan 2. 

 
 

c. Kesalahan yang terkaitan dengan prinsip 

1) Pada halaman 79, langkah 3 penyelesaian masalah yang diberikan sudah melibatkan 

eliminasi dua persamaan linier yang memuat dua varibel. Padahal materi tentang sistem 

persamaan linier dua variabel belum termuat pada materi-materi sebelumnya. 

 
d. Kesalahan yang terkait dengan keterampilan 

1) Pada halaman 48 poin ke-8, terjadi kesalahan perhitungan. Hasil perkalian antara 𝑥   𝑥 

dengan  𝑥    seharusnya adalah  𝑥   𝑥    𝑥, namun pada buku dituliskan  𝑥  
 𝑥    𝑥, seperti pada kutipan berikut. 

 
2) Pada halaman 56, langkah 4 seharusnya diperoleh (𝑥   )( 𝑥   ), namun salah 

menuliskan menjadi penjumlahan, seperti pada kutipan berikut. 
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3) Pada halaman 62, terjadi kesalahan langkah dalam penyelesaian sebagai berikut. 

 
Kesalahan di atas juga bisa terjadi pada kesalahan pengetikan soal. Dugaan peneliti, soal yang 

dimaksud oleh penulis buku adalah 
8

(   )(   )
 

 

   
 

4) Hal 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada soal, seharusnya 𝑐    , namun pada proses penyelesaiaan bagian diketahui, dituliskan 

𝑐   . 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan analisis, peneliti menyimpulkan bahwa buku siswa Kelas VIII SMP/MTs 

Semester I terdapatkan 3 kesalahan yang terkait dengan objek fakta, 8 kesalahan yang terkait 

dengan objek konsep, 1 kesalahan yang terkait dengan objek prinsip, dan 4 kesalahan yang 

terkait dengan objek keterampilan. Dari keempat tipe kesalahan tersebut, kesalahann yang 

berhubungan dengan konsep mendominasi di antara ketiga tipe kesalahan yang lain. 

 

Tabel 1 

Rangkuman Kesalahan berdasarkan Fakta, Konsep, Prinsip, dan Keterampilan 
NO Kesalahan Banyak Kesalahan 

(kesalahan) 

1.  Fakta 3 

2.  Konsep 8 

3.  Prinsip 1 

4.  Keterampilan 4 

 

Disarankan bagi guru dan siswa yang menggunakan buku tersebut dapat menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai solusi perbaikan ketika pembelajaran di kelas. Kemudian, diharapkan 

hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam perbaikan buku siswa Kelas VIII 

SMP/MTs Semester I yang diterbitkan oleh Kemdikbud. 
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Abstrak 

 
Olimpiade Matematika Internasional pada dekade terakhir ini marak diikuti 

berbagai negara termasuk Indonesia sebagai ajang pemerolehan label prestise. Level 

olimpiade juga beragam tidak terkecuali untuk SD, misalnya: MAS berpusat di 

Taiwan, AIMO di Cina, IMC di Singapura, dan AMC di Australia ataupun Amerika 

Serikat. Namun, hasil anak-anak Indonesia belum memuaskan. Faktanya, siswa SD 

terkendala oleh kemampuan bahasa Inggrisnya. Makalah ini bertujuan untuk 

menemukan masalah-masalah kebahasaan dan masalah pemahaman siswa terhadap 

soal olimpiade matematika. Untuk mendapatkan data, kajian ini menggunakan 

instrumen uji kompetensi matematika berbahasa Inggris. Hasil menunjukkan 

rendahnya kemampuan siswa memahami unsur-unsur kebahasaan di tingkat kata, 

frasa, dan kalimat. Temuan lainnya adalah bahwa kegagalan siswa disebabkan 

ketidakmampuan mereka menangkap konteks soal dan mentransformasikan bahasa 

verbal ke dalam bahasa matematika. 

Kata kunci: olimpiade matematika, istilah teknis matematika, unsur kebahasaan, 

bahasa verbal 

 

PENDAHULUAN 

Setiap anak unik karena mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, misalnya kecerdasan 

intrapersonal, interpersonal, linguistik, musik, visual, kinestetik, natural maupun matematika 

(Gardner, 1985). Ada anak-anak yang berbakat di bidang matematika yang diwadahi oleh salah 

satu perkumpulan penggemar matematika yaitu Klinik Pendidikan Matematika disingkat KPM. 

Anggota perkumpulan ini adalah anak usia Sekolah Dasar sampai usia Sekolah Menengah 

Pertama yang akan mengikuti olimpiade matematika tingkat lokal, regional, dan internasional. 

Karena olimpiade matematika internasional menggunakan bahasa Inggris, potensi anak-

anak SD di bidang matematika ini terkendala oleh kemampuan bahasa Inggrisnya. Sesuai 

amatan awal di KPM saat peserta berlatih mengerjakan soal-soal yang dialihbahasakan ke 

dalam bahasa Indonesia, mereka menjawab 90 persen jawaban betul. Namun apabila soal 

tersebut masih berbahasa Inggris mereka menjawab betul 50 -70 persen. 

Memang level bahasa Inggris SD dan kompetensi yang diharapkan di olimpiade 

internasional jauh berbeda. Contoh soal untuk babak penyisihan di Indonesia untuk kelas 3-4 

SD: In the supermarket, apples sell at 150 dollar for 6, and pears sell at 30 dollars for 2. By 

how many dollars is the average price of an apple more than the average price of a pear? 

(Sumber: International Mathematics Assesment for School/2013 Middle Primary Division First 

Round Paper). 

Soal ini menggunakan kalimat kompleks yang jauh berbeda dengan apa yang diajarkan di 

tingkat SD, yaitu kalimat sederhana (Berdasarkan KTSP). Dengan kata lain, yang di dapat oleh 

para siswa SD memang belum cukup untuk membantu mereka memahami teks soal cerita 

berbahasa Inggris. 

Kajian ini bertujuan untuk: 1) menemukan masalah-masalah kebahasaan dan 2) masalah 

pemahaman siswa terhadap soal olimpiade matematika berbahasa Inggris. 

mailto:slametsetiawan@unesa.ac.id
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Model pembelajaran olimpiade matematika yang dikembangkan saat ini masih sebatas 

pembelajaran di level nasional (berbahasa Indonesia), sebagaimana dilakukan oleh Astawa 

(2007). Artinya, belum adanya suatu model pembelajaran olimpiade matematika yang 

dirancang untuk tingkat internasional. Secara tradisional, kegiatan untuk memupuk bakat 

matematika ini misalnya  dengan mengikuti program ekstrakurikuler  setelah  sekolah  yang  

dibimbing  oeh  pelatih  khusus,  atau  guru spesialis, atau program khusus untuk bakat 

matematika ini (Campbell, Wagner, dan Walberg, 2000). 

Masalah matematika di tingkat SD sudah menjadi perhatian banyak negara, termasuk di 

AS. Perlu diketahui bahwa banyak siswa SD yang migrasi ke AS dengan membawa bahasa ibu 

mereka, yaitu kebanyakan Latin (Spanyol), serta bahasa Asia (Abedi dan Lord, 2001; Fuchs 

dkk.., 2006; Martiniello, 2008). Penelitian Abedi dan Lord (2001) tentang perbedaan 

kemampuan matematika anak SD di Amerika yang berbahasa  Inggris  sebagai  bahasa  ibu  dan  

anak  SD  yang  berbahasa  non  Inggris sebagai bahasa ibu, menunjukkan bahawa anak non-

Inggris berkemampuan lebih rendah dari pada anak yang berbahasa Inggris.  Abedi dan Lord 

(2001) secara khusus menyampaikan bahwa anak berlatar belakang non bahasa Inggris kurang 

beruntung dalam tes matematika sekolah mereka. 

Selaras dengan hasil penelitian Abedi dan Lord (2001), Abedi, Hofstetter, dan Lord 

(2004) mereview hasil tes matematika soal cerita dalam tes matematika untuk SD di AS. 

Mereka menemukan bahawa kerumitan bahasa dalam tes matematika untuk siswa di AS yang 

berbahasa ibu non bahasa Inggris membuat validitas dan reliabilitas soal- soal tersebut 

dipertanyakan. Hasil penelitian Abedi dkk. sebelumnya menunjukkan semakin tinggi 

kerumitan bahasa Inggris dalam tes matematika bagi anak migrant berbahasa non inggris, 

semakin tinggi kesenjangan kemampuan matematika mereka dengan anak berbahasa Inggris 

dalam tes matematika tersebut. Abedi dkk. (2004) menarik simpulan bahwa jika efek 

kerumitan bahasa dapat diminimalisir, maka soal matematika di AS untuk semua siswa baik 

yang berbahasa Inggris atau non bahasa Inggris sebagai bahasa ibu dapat meningkatkan 

reliabilitas dan validitasnya. Dengan kata lain, hasil tes matematika akan menjadi fair bagi 

kedua golongan siswa SD di AS tersebut. 

Hasil penelitian bahwa bahasa Inggris dalam tes matematika di AS, menjadi penyebab  

kesenjangan kemampuan matematika SD (Abedi dkk., 2004), diperkuat dengan penelitian 

Ganesh dan Middleton (2006). Penelitian Ganesh dan Middleton (2006) menunjukkan bahwa 

masalah bahasa menjadi kendala guru-guru matematika yang ditelitinya dalam upaya mereka 

mengajar kepada siswa baik yang berlatar belakang bahasa inggris atau non bahasa inggris.   

Masalah yang sama juga dialami siswa  SD  di  Irlandia  yang  menggunakan  bahasa  ibu  

Gaeilge  dalam  penelitian Ríordáin dan O‘Donoghue (2009). 

Selain AS dan Irlandia, negara lain yang tertarik menyingkap masalah kemampuan 

matematika saat belajar menggunakan bahasa non bahasa ibu adalah New Zealand. Salah 

satu studi kasus dalam penelitian Neville-Barton dan Barton (2005) di New Zealand, 

menunjukkan bahwa anak SMA non bahasa Inggris mendapat nilai 15% lebih rendah dari anak 

yang berbahasa Inggris karena bermasalah dengan konsep matematikanya, bukan masalah 

kosakata bahasa Inggrisnya. Studi kasus di sekolah yang siswa non bahasa Inggris mempunyai 

kemampuan bahasa Inggris rerata baik ternyata mereka mempunyai masalah dalam kosakata 

teknis matematikanya (Neville-Barton dan Barton, 2005). Di sekolah ketiga ternyata masalah 

utama para siswa non bahasa Inggris adalah kemampuan bahasa Inggris mereka yang 

rendah. Dari ketiga kasus ini, Neville-Barto dan Barton (2005) menyimpulkan bahwa untuk 

siswa non bahasa Inggris, rendahnya kemampuan matematikanya terkait dengan masalah 

kemampuan bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris teknis matematisnya. Dalam  

mengerjakan  tes  matematika,  mereka  cenderung  mengandalkan  ingatan tentang prosedur 

matematisnya tanpa membaca kosa katanya dalam konteks soal secara seksama. 

Abedi dkk. (2004) mereview berbagai upaya oleh banyak Negara bagian di AS untuk 

meminimalisir efek kerumitan bahasa yang dialami siswa dengan latar belakang non bahasa ibu. 

Yang sudah dilakukan adalah dengan cara menggunakan kamus bilingual atau daftar kata 

Inggris berterjemah, penerjemahan langsung, dua versi Inggris dan bahasa ibu, dan modifikasi 



 

231 

 

bahasa Inggris menjadi lebih sederhana. Salah satu saran untuk meningkatkan hasil tes 

matematika adalah dengan mengetesnya menggunakan bahasa yang dipakai untuk belajar 

matematikanya. Jadi jika belajar matematika dalam bahasa Indonesia sebaiknya dites 

menggunakan bahasa Indonesia. 

Training modifikasi bahasa inggris oleh Abedi dkk. (2004) berfokus pada: low frequency  

vocabulary  dan  passive  voice  construction,  keduanya  merupakan  ciri khusus soal tes 

matematika. Penggunaan kamus komersil menurut Abedi dkk. (2004), tidak dapat membantu 

siswa memahami konsep matematika yang ditanyakan dalam soal matematika berbahasa 

Inggris. Selain itu daftar kata atau glossary terbuksi dapat membantu siswa untuk memahami 

soal matematika. Disamping training modifikasi soal berbahasa Inggris, penelitian lain oleh 

Mueller dan Maher (2009) menunjukkan perlunya ada komunikasi guru matematika dan siswa 

dalam membangun pemahaman konsep matematika. Tentu saja komunikasi ini dengan 

menggunakan bahasa yang dimengerti oleh siswa. Cara lain  untuk  memudahkan  siswa non  

bahasa  Inggris  mengerjakan  soal cerita matematika berbahasa Inggris adalah menggunakan 

media digital misalnya software pendidikan VETA learning game (Lantz-Andersson, 

Linderoth, dan Saljo, 2009). Lantz-Andersson dkk. (2009) berhasil menunjukkan bahwa 

penggunaan software matematika di kelas secara bersama-sama komunikasi dengan guru dapat 

membangun   pemahaman siswa akan konsep-konsep   matematika. Sebagaimana Mueller dan 

Maher (2009) temukan, kunci keberhasilanya adalah dalam interaksi guru dan siswa dalam 

penggunaan software ini (Lantz-Andersson dkk., 2009). 

Dalam reviewnya tentang automatic item generation, Deane dan Sheehan (2003)  

mengungkap  bahwa  salah  satu  software  yang  dapat  digunakan  untuk menyusun soal cerita 

matematika berbahasa Inggris yang mirip satu sama lain dengan tingkat kesulitan yang serupa 

dengan menggunakan bahasa alamiah (bukan bahasa algoritma) adalah Math Test Creation 

Assistant (MTCA). Inti dari usulan Deane dan Sheehan  (2003) untuk memunculkan kata-kata 

bahasa Inggris untuk soal yang serupa dapat dilihat dari contoh berikut: 

A          traveled        miles in        hours. On average, how fast did the          move 

during this time period? 

Yang dapat disubstitusi dengan kata kata atau struktur yang lain:  

It took        hours for a         to go          miles. What was the           's average speed? 

(Deane dan Sheehan, 2003:8) 

Pola yang seperti ini mungkin dapat digunakan untuk mengajarkan kata-kata matematika dalam 

bahasa Inggris untuk anak olimpiade matematika  SD di Indonesia. Kata-kata teknik matematika 

yang ditemukan Deane dan Sheehan (2003) antara lain: 

motion, current, age, coin, work, part, dry mixture, wet mixture, percent, ratio, unit 

cost, markup/discount/profit, interest, direct variation, inverse variation, digit, rectangle, 

circle, triangle, series, consecutive integer, physics, probability, arithmetic, and word 

(Deane dan Sheehan, 2003:6). 

Penggunaan kata-kata tersebut dalam konteks dan formula matematis, antara lain: whether one 

vehicle overtakes another, whether two vehicles converge on the same point, whether speed 

changes during a trip, whether one vehicle undertakes a round trip, and so forth (Deane dan 

Sheehan, 2003:6). Namun demikian, karena konteks ESL di AS, kata kata sulit ini mungkin 

akan bertambah jumlahnya untuk siswa non Bahasa Inggris di Indonesia yang posisi bahasa 

Inggris sebagai bahasa asing. Penelitian Astawa (2007) hanya sampai pembinaan di tingkat 

nasional yang menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan soal olimpiade matematika 

internasional berbahasa Inggris. Penelitian di Amerika  oleh  Fuchs  dkk.  (2006)  menunjukkan  

bahwa soal cerita matematika berkaitan erat dengan kemapuan siswa untuk menyelesaikan 

masalah nonverbal, pembentukan konsep, efisiensi dalam melihat kata, serta bahasa siswa. 

Dengan demikian dapat dikatakan penelitian tentang pembinaan peserta olimpiade 

matematika di SD di Indonesia belum ada yang melakukan. Karena pentingnya pembinaan 

mereka ini supaya berprestasi di level internasional maka penelitian ini akan mengungkap secara 

menyeluruh masalah kebahasaan (bahasa Inggris) yang dihadapi oleh siswa peserta  

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian ini adalah 
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Apa sajakah masalah kebahasaaan (linguistic features) dan masalah pemahaman 

(comprehension) Bahasa Inggris yang ada dalam soal Olimpiade matematika SD. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya, yaitu masalah kebahasaan dan pemahaman matematika siswa (Ary, Jacob, dan 

Sorensen, 2010). Yang lebih penting lagi, analisis data dalam penelitian ini tidak memerlukan 

penghitungan rumus statistik (Corbin dan Strauss, 2008). Penelitian  ini  bersifat interpretatif 

karena ingin mennginterpretatsi permasalahan kebahasaan dan pemahaman yang dihadapi oleh 

peserta pembelajaran olimpiade matematika menggunakan perspektif pengalaman para peserta 

(emic) akan didapat (Cohen, Manion dan Morison, 2007).  

Subyek penelitian adalah 41 siswa di kelas 5 berbakat A dan B yang bergabung dalam 

Klinik Pendidikan Matematika (KPM). Penelitian dilaksanakan di ruang kelas tempat 

diselenggarakan pembelajaran matematika model olimpiade oleh KPM Cabang Surabaya.  

Data penelitian ini berupa jawaban tertulis dari para informan yang berupa kata, frasa, 

kalimat seputar masalah yang dialami anak dalam mengerjakan model soal olimpiade 

matematika internasional; serta kegiatan pembelajaran matematika soal olimpiade oleh KPM. 

Untuk mengetahui apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami kebahasaan, uji 

kompetensi matematika berbahasa Inggris diberikan. Siswa diminta mengungkapkan isi10 soal 

tersebut ke Bahasa Indonesia serta menuliskan jawaban penyelesaian soal tersebut dalam waktu 

60 menit, seperti soal berikut: 

Nama : …………………………………     Sekolah : ………………………………… 

Waktu : 60 menit 

Soal 1. 

If a man covers  km in 3 hours, what is the distance covered by him in 5 hours? 

a. Tulis kembali soal di atas dalam Bahasa Indonesia. 

………………………………………………………………………………………………… 

b. Selesaikan soal di atas. 

………………………………………………………………………………………………… 

Kesembilan soal yang lain adalah: 

Soal 2 : Find the sum of all multiples of 5 from 5 to 200. 

Soal 3 : Nasir draw 5 straight lines on a piece of paper. What is the maximum number of 

intersection points can Nasir make? 

Soal 4 : The number 4567 is tripled. What is the ones digit 

Soal 5 : How many positive whole number less than 2005 can be found, if the number is equal 

to the sum of two consecutive whole numbers and also equal to the sum of three 

consecutive whole numbers? 

Soal 6 : Aisyah has some candies. Every day, he eats one half remaining candies from the 

previous day, plus one more candy. After five days all candies were gone. How many 

candies does Aisyah have originally? 

Soal 7 : Umar and Yusuf walked to school from the same place at the same time. Umar walked 

at 90 m/min and Yusuf walked at 60 m/min. Umar realized that he left his pencil case at 

home when he reached the school. He walked immediately in the direction of his house 

and met Yusuf 180 m from school. How far was school from where they stayed? 

Soal 8 : A ball is dropped from a height of 81 feet. On each bounce it rises two-third the height 

of the previous height. How many times will it bounce before it rises to a height less 

than ten feet? 

Soal 9 : The sum of two numbers is S. Suppose 3 is added to each number and then each of the 

resulting numbers is doubled. What is the sum of the final two numbers? 

Soal 10 : Mr. White multiplies the first one hundred prime numbers. How many consecutive 

zero digits can be found at the end of the resulting number? 
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Data yang diperoleh dari instrument di atas dianalisa secara kualitatif dengan 

mengklasifikasikan permasalahan siswa menjadi 3 kelompok masalah utama siswa. 

1) Kebahasaan, misalnya siswa tidak mengerti kata-kata dan atau kata kunci dalam soal 

cerita. Karenanya siswa tidak memahami pesan utama atau isi dalam soal cerita. 

2) Kemampuan mengubah bahasa cerita ke dalam bahasa matematika, misalnya siswa 

memahami isi cerita secara keseluruhan tetapi mereka tidak mampu mengubah pesan 

menjadi bahasa operasional matematika. 

3) Konsep keilmuan matematika, yaitu siswa  memahami  isi  cerita  secara  keseluruhan  dan  

juga  mampu  mengubahnya menjadi  bahasa  operasional  matematika  tetapi  mereka  tidak  

mampu menyelesaikannya karena tidak menguasai konsep keilmuan matematika. Serta 

mengdeskripsikan masalah kebahasaan dan pemahaman matematika mereka. 

4) Siswa salah dalam melakukan perhitungan seperti operasi perkalian, penjumlahan, atau 

subtitusi angka. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana tujuan makalah ini, pembahasan juga terbagi atas dua bagian, yaitu: 

masalah kebahasaan dan masalah pemahaman yang uraiannya sebagai berikut. 

a. Masalah Kebahasaan Soal Matematika  

Keberhasilan pengerjaan soal olimpiade matematika berbahasa Inggris tidak terlepas dari 

dua faktor, yaitu kemampuan siswa memahami unsur-unsur bahasa dan pemahaman soal 

matematika secara menyeluruh. Masalah kebahasaan dalam konteks ini adalah pemahaman 

siswa terhadap unsur-unsur kebahasaan (linguistcs elements) yang mencakup kosakata, frasa, 

dan kalimat bahasa Inggris di dalam model soal olimpiade matematika. Hasilnya dapat dilihat di 

Tabel 1. 

 

Tabel 1: Hasil uji kompetensi Matematika berbahasa Inggris 

 

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

kebahasaan soal matematika berbahasa Inggris. Dari 10 soal, hanya 2 soal yang dapat dipahami 

lebih dari 50% siswa dan dapat dijawab oleh sebagian besar siswa (54 % dan 34 %); yaitu soal 

nomor 1 dan nomor 2. Ada 2 soal yang dapat dipahami oleh 32% dan 42% siswa, namun dapat 

dijawab dengan benar oleh sebagian kecil siswa (soal nomor 7 dan nomor 6). Sisa soal lainnya 

(6 soal) hanya mampu dipahami dan dijawab benar oleh kurang dari 10% siswa. 

Soal 1: If a man covers  km in 3 hours, what is the distance covered by him in 5 hours? 

 

adalah soal yang paling banyak dipahami oleh siswa. Ada dua kata kunci dalam soal ini: cover 

dan distance. Meskipun kosa kata tersebut tergolong kata umum, hanya 63.4% siswa mampu 

mengerti artinya. Siswa yang memahami makna kata cover menerjemakhannya dengan 

―menempuh‖, ―mencapai‖ dan menterjemahkan distance dengan ―jarak‖. Sedangkan siswa yang 

No Soal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pengungkapan 

ke Bhs. 

Indonesia 

# 

benar 

26 22 3 4 2 17 13 3 3 2 

% 63.4 53.7 7.3 9.8 4.9 41.5 31.7 7.3 7.3 4.9 

Penyelesaian 

jsoal 

matermatika 

# 

benar 

22 14 1 2 0 3 1 3 0 1 

% 53.7 34.1 2.4 4.9 0 7.3 2.4 7.3 0 2.4 
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tidak memahami kata-kata itu menerjemahkannya dengan jauhnya dan ada siswa yang tidak 

menerjemahkannya. 

Bukti lain ketidakpahaman siswa terhadap arti kata adalah soal nomor 10 sebagaimana 

disajikan di bawah ini. Soal ini hanya mampu dipahami oleh 2 dari 41 siswa (4.9%) dan dijawab 

oleh satu siswa saja. 

Soal 10: Mr. White multiplies the first one hundred prime numbers. How many consecutive zero 

digits can be found at the end of the resulting number?  

Kata yang tidak dipahami siswa adalah consecutive. Siswa yang memahami kata ini 

menerjemahkannya dengan ―berurutan‖, ―berjejer‖, ―berderet‖. Siswa yang tidak menegerti kata 

ini membiarkannya kosong, tidak diterjemahkan.  

Bukti serupa juga dialami siswa ketika memahami soal nomor 5 yang memuat kata 

consecutive. Soal ini sekali lagi hanya dipahami oleh 2 siswa dari 41 siswa. Ini membuktikan 

bahwa hampir semua siswa tidak paham soal matematika yang memuat kata consecutive. 

Meskipun unsur bahasa ini pada tingkat kata, namun karena kata ini merupakan kata kunci di 

dua soal (nomor 5 dan nomor 10), siswa tidak mampu memahami soal secara keseluruhan.   

Frasa dalam konteks ini adalah kumpulan kata yang merujuk satu unit makna. 

Pemahaman siswa terhadap unsur bahasa tingkat frasa juga menunjukkan hal serupa dengan 

pemahamannya pada tingkat kata. Bahkan, kemungkinan terjadi kesalahan pemahaman pada 

tingkat frasa ini lebih besar karena hampir semua soal matematika menggunaan frasa. Ini 

terbukti pada hasil terjemahan siswa pada soal nomor 3, 4, 6, 7, 8, 9. Perhatian contoh soal 

nomor 3 berikut. 

Soal 3: Nasir draw 5 straight lines on a piece of paper. What is the maximum number of 

intersection points can Nasir make? 

Soal ini memiliki 4 frasa: straight lines, a piece of paper, the maximum number, dan 

intersection point. Frasa-frasa ini hanya dipahami oleh 3 dari 41 siswa atau 7.3%. Ini 

menunjukkan rendahnya pemahaman siswa terhadap frasa-frasa bahasa Inggris pada soal 

matematika. Siswa yang memahami frasa-frasa ini menerjemahkannya, berturut-turut ―garis 

lurus‖, ―sepotong kertas‖, ―jumlah maksimal/terbanyak‖, dan ―titik potong‖. Sebagian siswa 

hanya dapat menerjemahkan straight lines, ada juga yang hanya dapat menerjemahkan frasa a 

piece of paper, dan ada juga yang menerjemahkan the maximum number dengan ―angka 

terbesar‖. Kebanyakan siswa tidak mengerti frasa intersection point dan karenanya siswa tidak 

menerjemahkannya. 

Contoh lain frasa yang tidak dipahami siswa ditemukan pada soal nomor 9 sebagaimana 

tersaji berikut ini.  

Soal 9: The sum of two numbers is 52. Suppose 3 is added to each number and then each of the 

resulting numbers is doubled. What is the sum of the final two numbers? 

Frasa-frasa pada soal ini hanya dipahami oleh 3 dari 41 siswa atau 7.3%; sama dengan 

pemahan siswa terhadap soal nomor 3 yang telah dijelaskan di atas dan juga pada soal nomor 8. 

Semua siswa kecuali 3 siswa yang menjawab benar tidak mengerti frasa the resulting numbers. 

Mereka meninggalkan frasa ini yang mestinnya diterjemahkan ―angka-angka hasil‖. Frasa yang 

sama juga ditemui pada soal nomor 4. Sebagian siswa juga tidak memahami makna the final two 

numbers yang seharusnya ―dua angka terakhir‖. 

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa sebagian besar siswa tidak memiliki pemahaman 

kuat unsur kebahasaan pada level frasa dalam bahasa Inggris. Padahal, sebagian besar soal 

matematika berbahasa Inggris disusun dengan menggunakan frasa-frasa umum maupun frasa 

baku istilah matematika. Temuan ini juga memberi suatu arahan bahwa pengajaran matematika 

berbahasa Inggris tidak bisa dilepaskan dari pengajaran bahasa Inggris. 

Ketidakberhasilan siswa menyelesaikan soal matematika berbahasa Inggris juga 

dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman siswa terhadap unsur bahasa pada level kalimat. 

Jawaban siswa menunjukkan sebagain besar siswa tidak mampu menerjemahkan kalimat-

kalimat pasif bahasa Inggris.  Dari 10 soal terdapat 6 soal yang memuat kalimat pasif; soal 

nomor: 1, 4, 5, 8, 9, dan 10. Perlu dicatat bahwa susunan kalimat pasif pada soal 5 sama dengan 

soal nomor 10; yaitu can be found. 
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Pemahaman siswa terhadap kalimat aktif terdeteksi lebih baik dibandingkan dengan 

pemahamannya terhadap kalimat pasif. Ini terlihat dari soal nomor 2, 6, dan 7 yang memiliki 

susunan kalimat aktif dan soal nomor 4, 5, 8, 9, dan 10 yang bersusunan kalimat pasif. Soal 

yang bersusunan kalimat aktif di atas dipahami oleh siswa berturut-turut 53.7%, 41.5%, dan 

31.7%. Perhatikan soal nomor 7 di bawah ini. 

Soal 7: Umar and Yusuf walked to school from the same place at the same time. Umar walked 

at 90 m/min and Yusuf walked at 60 m/min. Umar realized that he left his pencil case at home 

when he reached the school. He walked immediately in the direction of his house  and met 

Yusuf 180 m from school. How far was school from where they stayed? (m/min = 

meter/minute) 

Sedangkan kalimat bersusunan pasif dipahami oleh siswa berturut-turut 9.8%, 4.9%, 

7.3%, 7.3%, dan 4.9%.  Temuan ini mengisyaratkan bahwa siswa perlu diberi bekal susunan 

kalimat pasif secara tuntas untuk membantu mereka memahami soal matematika bebahasa 

Inggris.  

Dalam soal di atas, ada satu soal yang bersusunan pasif dapat dipahami dengan baik oleh 

siswa, yaitu soal nomor 1. Ada juga satu soal bersusunan aktif yang tidak dapat dipahami siswa 

dengan baik, yaitu soal nomor 3. Apa penjelasannya? Soal nomor 1 memuat kalimat pasif 

...what is the distance covered by him... Kata covered merupakan pengulangan dari bentuk 

aktifnya di klausa sebelumnya. Kemungkinan siswa sudah memahami kata ini sehingga ketika 

dibentuk pasif, siswa sudah mengerti maknanya. Untuk soal no 3 yang memiliki bentuk kalimat 

aktif tetapi tidak dipahami siswa, kemungkinan yang dapat disampaikan adalah ketidakpahaman 

siswa terhadap unsur bahasa di level frasa sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Temuan ini 

mendukung trainin yang dilakukan Abedi dkk. (2004) berfokus pada: low frequency  

vocabulary  dan  passive  voice  construction yaang merupakan ciri khusus soal tes matematika.   

Dari keseluruhan penjelasan di atas rangkuman temuan masalah unsur kebahasaan adalah 

bahwa kebanyakan siswa yang menjadi subyek penelitian  ini tidak memiliki pemahaman 

kebahasaan yang cukup untuk menyelesaikan soal matematika berbahasa Inggris. Pemahaman 

kebahasaan yang dimaksud adalah pemahaman terhadap unsur-unsur kebahasaan di tingkat 

kata, frasa, dan kalimat. 

b. Pemahaman Soal Matematika 

Pemahaman soal matematika dalam konteks ini adalah pemahaman siswa terhadap soal 

matematika berbahasa Inggris secara menyeluruh. Indikator pemahaman siswa ditentukan oleh 

kebenaran jawaban siswa terhadap soal yang dikerjakan. Untuk mengetahui hal ini, perhatikan 

kembali Tabel 1 di atas. Sangat jelas terlihat pada bahwa pemahaman siswa terhadap soal-soal 

matematika sangatlah rendah. Dari 10 soal, hanya satu soal (nomor 1) yang dapat dipahami 

separuh dari jumlah siswa atau sekitar 53.7%. Soal lainnya; soal nomor 2 dapat dipahami oleh 

34.1% siswa, soal nomor 3 dan 6 hanya dipahami oleh 3 siswa, soal nomor 3, 7, dan 10 hanya 

dipahami oleh 1 siswa (2.4%), dan tak satu pun siswa (0%) memahami soal nomor 5 dan 9.  

Faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman siswa terhadap soal matematika berbahasa 

Inggris antara lain: pemahaman unsur bahasa,  pemahaman istilah teknsi, dan transformasi: 

bahasa verbal ke bahasa operasional matematika. Faktor pemahaman unsur kebahasaan dapat 

dibuktikan contoh sebelumnya yang dilihat dari level kata, frasa, dan kalimat. Apabila siswa 

gagal memahami unsur kebahasaan, apa pun levelnya, maka pemahaman siswa terhadap soal 

matematika secara menyeluruh juga tidak akan berhasil. Namun demikian, Tabel 1 

menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap soal tidak dipengaruhi oleh pemahaman siswa 

terhadap unsur kebahasaan. Jika dipelajari secara seksama, kemampauan siswa memahami 

unsur kebahasaan lebih tinggi dibandingkan dengan pemahaman soal. Dengan kata lain, 

pemahaman siswa terhadap soal lebih rendah dari pemahaman siswa terhdap unsur kebahasaan. 

Fenomena ini terjadi pada semua soal yang diberikan (10 soal).  

Meskipun siswa dapat memahami unsur kebahasaan, mereka gagal memahami soal secara 

keseluruhan. Misal dari kasus ini adalah soal nomor 5 dan 9. Ada 2 siswa berhasil memahami 
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unsur kebahasaan pada soal nomor 5 tetapi kedua siswa ini gagal memahami soal matematika 

secara keseluruhan. Fenomena serupa ditemukan pada soal nomor 9; ada 3 siswa yang 

memahami unsur kebahasaan tetapi mereka gagal memahami soal secara keseluruhan. Dari 

bukti-bukti ini, dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa pemahaman siswa terhadap unsur 

kebahasaan tidak menjamin keberhasilan siswa memahami soal secara keseluruhan.   Hasil ini 

serupa dengan temuan Neville-Barton dan Barton (2005) di New Zealand yang menunjukkan 

bahwa anak SMA non bahasa Inggris mendapat nilai 15% lebih rendah dari anak yang 

berbahasa Inggris karena bermasalah dengan konsep matematikanya, bukan masalah kosakata 

bahasa Inggrisnya. Mereka  cenderung mengandalkan ingatan tentang prosedur matematisnya 

tanpa membaca kosa katanya dalam konteks soal secara seksama. 

Faktor kuat lain yang mungkin dapat dijadikan penentu keberhasilan pemahaman siswa 

terhadap soal matematika adalah (1) pemahaman siswa terhadap operasional matematika atau 

bahasa teknis matematika (technical terms of Mathematics), dan (2) transformasi bahasa verbal 

menjadi bahasa operasional matematika. Berikut ini penjelasannya.  

Hampir di setiap soal matematika ditemukan istilah teknis. Istilah ini mutlak dipahami 

untuk mendapatkan jawaban benar. Perhatikan contoh soal nomor 2 berikut ini.  

Soal 2: Find the sum of all multiples of 5 from 5 to 200. 

Soal ini memuat istilah teknis; sum bermakna ―jumlah‖ dan multiples bermakna 

―kelipatan‖. Bila dua istilah ini gagal dipahami, dapat dipastikan hasil yang diperoleh tidak 

benar. Dari soal ini, ada beberapa interpretasi pemahaman siswa.  

(1) Siswa hanya menuliskan deretan angka kelipatan 5 sampai dengan 200. 

(2) Siswa hanya menuliskan jumlah angka yang menjadi kelipatan 5. 

(3) Siswa menuliskan deretan angka kelipatan 5 sampai dengan 200 lalu menjumlahkan 

semuanya.  

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa hanya 14 siswa dari 41 atau 34.1% yang mampu memahami 

istilah teknis ini. 

Contoh lain soal yang memuat istilah teknis ditemukan di soal nomor 9. Meskipun soal 

ini sudah ditampilkan sebelumnya tetapi perlu diperhatikan lagi.  

Soal 9: The sum of two numbers is 52. Suppose 3 is added to each number and then each of the 

resulting numbers is doubled. What is the sum of the final two numbers? 

Sebagaimana terlihat dari cetak merah, soal ini padat dengan istilah-istilah teknis 

operasional matematika: pejumlahan, penambahan, hasil, dan pangkat. Tabel 1 menunjukkan 

bahwa tak satu pun siswa (0%) dapat mengerjakan soal ini. Temuan ini merekomendasikan 

bahwa syarat mutlak untuk mendapatkan hasil benar adalah pemahaman siswa terhadap istilah-

istilah teknis tersebut. Temuan serupa juga ditemui pada soal nomor 5. Soal ini tidak terjawab 

oleh satu siswa pun karena soal in memuat istilah-istilah teknis matematika yang merupakan 

kata kunci, di antaranya istilah whole numbers yang bermakna ―bilangan bulat‖.  

Faktor ketiga penentu keberhasilan siswa menyelesaikan soal matematika berbahasa 

Inggris adalah kepiawaian siswa mengubah bahasa verbal ke dalam bahasa operasional 

matematika. Dari 10 model soal olimpiade yang diberikan, semuanya menggunakan bahasa 

verbal dan 6 diantaranya berjenis soal cerita: soal nomor 1, 3, 6, 7, 8, dan 10.  Tak satu pun 

dijumpai soal yang langsung menggunakan bahasa operasional matematika, misal: (10 + 3) – 4 

= ........ dan sejenisnya. Soal nomor 5 berikut ini merupakan contoh soal matematika 

menggunakan bahasa verbal.  

Soal 5: How many positive whole number less than 2005 can be found, if the number is equal to 

the sum of two consecutive whole numbers and also equal to the sum of three consecutive 

whole numbers? 

Tidak satu pun terlihat simbul operasional matematika da karenanya pemahaman siswa 

terhadap soal dan juga kejelian siswa mengubah bahawa verbal ke dalam bahasa operasional 

matematika sangatlah menentukan keberhasilan siswa mengerjakan soal. Bila dijadikan bahasa 

matematka, soal nomor 5 di atas menjadi berikut ini. Tidak satu pun siswa dapat mengerjakan 

soal model ini. 
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Soal olimpiade matematika bermodel soal cerita dapat dilihat di soal nomor 6. Siswa 

diminta berfikir kompleks berseri melibatkan logika matematika. Operasional ―pengurangan‖ 

tidak dinyatakan secara jelas menggunakan kata yang biasa dipakai, misal: ―subtracted‖ atau 

―minus‖. Kata yang digunakan adalah eat dalam kalimat He eats.... Bila siswa tidak memahami 

unsur bahasa dan tidak mampu mengasosiasikan kata eat bermakna ―pengurangan‖, dapat 

dipastikan soal tidak dapat dikerjakan dengan benar. Soal ini hanya dapat dikerjakan oleh 3 dari 

41 siswa. 

Soal 6: Aisyah has some candies. Every day, he eats one half remaining candies from the 

previous day, plus one more candy. After five days all candies were gone. How many candies 

does Aisyah have originally?  

 

Soal nomor 6 dapat diubah menjadi bahasa matematika sebagai berikut. 

Hari ke 5 

(jumlah permen asal) 
Hari ke 4 Hari ke 3 Hari ke 2 Hari ke 1 

 

 

    

 

Contoh soal cerita lain yang memerlukan logika tingkat tinggi terdapat pada soal nomor 

8. Soal ini mirip dengan soal nomor 6 namun menggunakan scenario berbeda. Kalau soal nomor 

6 melibatkan operasional matematika ―pengurangan‖ dan ―penambahan‖, namun soal nomor 8 

ini menguji kemahiran siswa dalam memahami konsep ―pembagian‖ dan ―perkalian‖. Dengan 

menggunakan kata two third dan how many times.   

Soal 8: A ball is dropped from a height of 81 feet. On each bounce it rises two-third the height 

of the previous height. How many times will it bounce before it rises to a height less than ten 

feet? 

Bila soal tersebut ditranformasi atau dirubah bentuknya ke dalam bahasa maematika, maka akan 

dijumpai deret hitungan yang menunjukkan 5 pantulan sebelum pantulan terakhir mencapai 

kurang dari 10 kaki. Namun, soal ini hanya dapat dikerjakan oleh 3 dari 41 siswa. 

 

Ketinggian saat 

bola dijatuhkan 

Pantulan ke-

1 

Pantulan ke-

2 

Pantulan ke-

3 

Pantulan 

ke-4 
Pantulan ke-5 

81 2/3 x 81 = 54 2/3 x 54 = 36 2/3 x 36= 24 2/3 x 24 = 16 2/3 x 16 = 10.7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil menunjukkan bahwa siswa SD yang menjalani pelatihan olimpiade matematika 

masih mempunyai masalah kebahasaan khususnya unsur-unsur kebahasaan di tingkat kata, 

frasa, dan kalimat dalam soal olimpiade matematika berbahasa Inggris. Mereka juga mengalami 

kegagalan dalam menyelesaikan soal olimpiade matematika yang diujikan dalam penelitian ini 

karena mereka memahami sebagian kecil soal. Bahasa Inggris terbukti menjadi salah satu faktor 

penentu penyebab kegagalan siswa menjawab soal-soal matematika berbahasa Inggris. Ada 

indikasi bahwa mereka kurang dapat menangkap konteks soal dan mentransformasikan bahasa 

verbal ke dalam bahasa matematika. 

Dengan diidentifikasi masalah kebahasaan (linguistic features) dan masalah pemahaman 

(comprehension)  dalam soal Olimpiade matematika SD, diharapkan dapat membantu 

menemukan model strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi masalah kebahasaan 

dalam soal cerita matematika berbahasa Inggris bagi siswa yang bahasa pertamanya bukan 

bahasa Inggris.   

Hasil  penelitian  ini  dapat  dipakai  sebagai  dasar merancng model  strategi  

pembelajaran  yang sesuai dan reliabel untuk mengatasi masalah kebahasaan dalam soal cerita 

matematika berbahasa Inggris bagi siswa yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris  
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khususnya  yang  akan  mengikuti  olimpiade,  yang  sebelumnya  belum pernah dikembangkan 

di Indonesia. 
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Abstrak 

Huruf pada aljabar mempunyai arti dan interpretasi yang berbeda tergantung 

pada konteks dan aplikasi yang digunakan. Siswa kesulitan menginterpretasikan 

huruf pada aljabar karena dipengaruhi oleh persepsi mereka ketika dihadapkan 

dengan simbol. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

persepsi siswa kelas VIII-A MTs Nurul Hidayah Krian ketika menginterpretasikan 

huruf pada aljabar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Subyek yang digunakan pada penelitian ini ada 9 dari kelas 

VIII MTs Nurul Hidayah dengan 3 siswa berkemampuan aljabar tinggi, 3 siswa 

berkemampuan aljabar sedang, dan 3 siswa berkemampuan aljabar rendah. 

Pengumpulan data menggunakan metode tes dan wawancara. Data mengenai 

persepsi siswa dianalisis menurut 6 klasifikasi simbol huruf oleh Kuchemann, yakni 

simbol huruf sebagai sesuatu yang dievaluasi, huruf sebagai sesuatu yang tidak 

digunakan, huruf digunakan sebagai objek, huruf digunakan sebagai sesuatu yang 

tidak diketahui spesifik nilainya, huruf digunakan sebagai generalisasi angka, dan 

huruf digunakan sebagai variabel. Berdasarkan analisis data hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa persepsi siswa MTs Nurul Hidayah Krian ketika 

menginterpretasikan simbol huruf pada aljabar adalah tepat pada empat klasifikasi 

pertama. 

 

Kata kunci: persepsi, simbol huruf, aljabar. 

 

 

PENDAHULUAN 

Aljabar memiliki peranan yang sangat penting dalam  matematika baik pada tingkat 

menengah sampai pada tingkat universitas. Kajian dasar aljabar diawali dengan penyajian 

simbolik kuantitas serta operasi–operasinya meliputi persamaan, persamaan linier dan 

persamaan kuadrat. Aljabar sering dimaknai sebagai bahasa simbol dan relasi. Oleh karena itu 

peranan aljabar yang fundamental dalam matematika telah menjadikan aljabar sebagai salah 

satu bidang dalam matematika yang menjadi fokus para guru dan pakar pendidikan matematika.  

Menurut Mesam (1999) untuk belajar aljabar, siswa harus memiliki pemahaman 

konseptual tentang penggunaan simbol-simbol dan konteks dimana simbol–simbol tersebut 

digunakan.Simbol huruf dalam aljabar memiliki peranan yang sangat penting baik dalam 

menyatakan suatu bentuk aljabar, persamaan aljabar dan pertidaksamaan aljabar. Hal ini 

dikarenakan simbol huruf memiliki banyak interpretasi. Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  

Sutherland  yang menyatakan bahwa perbedaan makna simbol huruf sangat tergantung pada 

konteks dan aplikasi penerapannya. 

Simbol–simbol  huruf  memiliki makna dan interpretasi yang berbeda-beda tergantung  

pada situasi permasalahannya. Dalam kamus Wikipedia Indonesia dijelaskan bahwa simbol 

berasal dari kata symballo yang berasal dari bahasa Yunani. Symballo artinya ‖melempar 

bersama-sama‖, melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau konsep obyek 

yang kelihatan, sehingga obyek tersebut mewakili gagasan. Kuchemann dalam  Mesam (1999) 

mengatakan bahwa interpretasi simbol huruf dalam aljabar dapat diklasifikasikan dalam enam  

kategori, yaitu simbol huruf sebagai sesuatu yang dievaluasi, huruf sebagai sesuatu yang tidak 

digunakan, huruf digunakan sebagai suatu objek, huruf sebagai sesuatu yang tidak diketahui 

spesifik nilainya, huruf sebagai generalisasi angka dan huruf sebagai variabel. 
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Simbol huruf sebagai sesuatu yang dievaluasi bertujuan  untuk mengetahui respon siswa 

tentang arti huruf. Proses awal di kategori ini siswa diharapkan menentukan suatu nilai numerik. 

Sehingga persoalan yang diberikan akan menggiring siswa untuk menggunakan penafsiran huruf 

sebagai sesuatu yang membutuhkan penyelesaian, misal Apa yang dapat kamu katakan tentang a 

jika a + 5 = 8?. Untuk mendapatkan nilai dari ―a‖, dibutuhkan evaluasi atau subtitusi sehingga 

pernyataan tersebut bisa diselesaikan. 

Dalam hal huruf sebagai sesuatu yang tidak digunakan, siswa-siswa mengabaikan huruf. 

Dengan kata lain menyatakan eksistensinya tetapi tanpa memberinya arti. Ini adalah sebuah 

contoh dari pernyataan dimana siswa dapat menggunakan huruf tanpa menggunakan 

interpretasi: Jika a + b = 43, maka a + b + 2 =__. Pada penafsiran ini siswa tidak harus 

menggunakan atau mengalihkan arti huruf, tetapi dengan penggunaan logika dan pencocokan 

(subtitusi) maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan yakni dengan cara mensubtitusi a + b = 

43 pada persamaan kedua, sehingga akan mendapatkan hasil 45, yakni dari a + b = 43 + 2 = 

45. Oleh karena itu, dengan cara ini huruf tidak ditafsirkan sebagai sesuatu tidak diketahui 

untuk memecahkan persamaan.  

Pada klasifikasi huruf digunakan sebagai obyek, huruf dianggap sebagai singkatan untuk 

suatu benda atau sebagai obyek.  Ini adalah contoh dari pernyataan di mana siswa dapat membuat 

penggunaan huruf yang digunakan sebagai interpretasi obyek: 2a + 5a = __. Contohnya, dalam 

penafsiran ini 2a dan 5a dapat diartikan sebagai obyek dan ditambahkan untuk mendapatkan 

7a. Huruf itu tidak ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui atau dievaluasi tetapi dalam 

memecahkan permasalahan di atas 2a perlu untuk ditambahkan ke 5a, itulah alasannya siswa 

memperlakukan simbol huruf pada konteks ini sebagai obyek. 

Huruf digunakan sebagai sesuatu yang tidak diketahui spesifik nilainya berarti siswa 

menganggap huruf sebagai suatu yang spesifik tapi angka atau nilainya tidak diketahui dan 

dapat dioperasikan langsung. Ini adalah contoh dari pernyataan di mana siswa dapat 

menggunakan huruf yang digunakan sebagai sesuatu yang tidak diketahui secara spesifik 

nilainya, misalkan dikalikan n + 5 oleh 4. Pada kategori ini huruf ―n‖ tidak diberi arti, tetapi akan  

dilakukan operasi langsung untuk mencapai solusi akhir. 

Selanjutnya pada klasifikasi huruf digunakan sebagai generalisasi angka, huruf tersebut 

dipandang sebagai representasi, atau setidaknya mampu mengambil beberapa nilai bukan hanya 

satu. Ini adalah contoh dari pernyataan di mana pelajar dapat memanfaatkan huruf yang 

digunakan sebagai interpretasi nomor umum: Apa yang dapat Anda katakan tentang c jika c + d  

= 10 dan c kurang dari d?. Pada kategori ini dapat dilihat bahwa huruf ―c‖ mempunyai 

beberapa nilai yang kurang dari 5, sehingga huruf ―c‖ berfungsi sebagai generalisasi angka.  

Klasifikasi terakhir adalah huruf digunakan sebagai variabel. Huruf tersebut dipandang 

sebagai representasi rentang nilai yang tidak ditentukan, dan hubungan sistematis ini terlihat ada 

diantara penetapan nilai. Ini adalah contoh dari pernyataan dimana pelajar dapat 

memanfaatkan huruf yang digunakan sebagai interpretasi variabel: Mana yang lebih besar 2n 

atau n + 2?. Dalam penafsiran huruf ini dapat menjadi rentang nilai yang tampaknya mirip 

dengan interpretasi sebagai generalisasi angka, tetapi konsep dari variabel menyiratkan suatu 

pemahaman yang tidak diketahui sebagai perubahan nilai. Misalnya siswa harus memiliki 

alasan tentang bagaimana membedakan yang mempengaruhi besarnya  2n dan n + 2. Oleh 

karena itu, n harus ditafsirkan sebagai bagian dari sebuah himpunan bilangan real. Pada 

kategori terakhir ini huruf sebagai variabel adalah yang paling abstrak dari enam fungsi huruf.  

Di lain pihak, hasil penelitian Mollie & Kaye (1997) menemukan bahwa mayoritas siswa 

yang berumur sampai dengan 15 tahun, belum mampu menginterpretasikan huruf–huruf  aljabar 

sebagai suatu generalisasi angka, bahkan suatu huruf yang tidak diketahui nilainya. Mesam 

berpendapat bahwa salah satu penyebabnya yaitu siswa memiliki miskonsepsi tentang semua 

huruf yang digunakan dalam aljabar. Selain kurangnya pemahaman siswa terhadap notasi 

aljabar, kesulitan siswa juga dipengaruhi oleh persepsi dalam memahami konsep-konsep aljabar. 

Dengan kata lain persepsi seseorang dapat berpengaruh pada pembentukan konsep.  

Persepsi   menurut Sobur (2003) merupakan   pandangan   atau   pengertian,   yaitu   

bagaimana  seseorang memandang  atau  mengartikan  sesuatu. Proses persepsi sendiri dimulai 
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dari proses penerima rangsang, penyeleksian rangsang, pengorganisasian rangsang, penafsiran 

rangsang, pengecekan dan juga reaksi dari rangsang yang sudah diterima. Sedangkan Walgito 

mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu kesan terhadap suatu obyek yang diperoleh 

melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap obyek tersebut yang 

diterima oleh individu, sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang 

terintegrasi dalam diri individu. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya, 

tetapi justru lebih menjelaskan proses terjadinya yaitu setelah penyerapan maka gambaran-

gambaran yang diperoleh lewat panca indera itu kemudian diorganisir, kemudian 

diinterpretasikan (ditafsirkan) sehingga mempunyai arti atau makna bagi individu, proses 

terjadinya persepsi tersebut merupakan satu kesatuan aktivitas dalam diri individu.  

Menurut  Comb ada  beberapa  sifat  yang  menyertai  proses persepsi yaitu: (i). konstansi 

(menetap), bahwa individu mempersepsikan kubus kayu itu sebagai kubus, meskipun warnanya 

berubah-ubah, atau besar kecilnya berbeda-beda  atau  dari  selain  kayu,  maka  individu  akan 

mempersepsikan  sebuah  huruf  sebagai  huruf  itu  sendiri  (tetap), meskipun ukuran huruf  

berbeda, tulisan huruf berbeda dan memakai huruf alfabert yang lainnya, (ii). selektif, bahwa 

tidak semua obyek  yang diterima dalam waktu  yang sama  akan  dipersepsi,  namun  individu  

akan  memilih  tergantung keadaan  psikologis  individu.  Misalnya  obyek  mana  yang  

menarik, menyenangkan,  berguna,  kesesuaiannya  dengan  tingkat  kemampuan individu dan 

sebagainya, (iii). obyek-obyek  persepsi  yang  berupa  informasi-informasi  yang  sama, dapat  

diorganisir,  ditafsirkan  dan  dinilai  secara  berbeda  oleh  orang yang berbeda, maupun orang 

yang sama. Berdasarkan hasil uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana persepsi siswa kelas VIII-A MTs Nurul Hidayah Krian ketika 

menginterpretasikan simbol huruf pada aljabar?  

METODE  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

mengetahui persepsi siswa dalam menginterpretasikan simbol huruf pada aljabar. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015 di kelas VIII-A MTs Nurul 

Hidayah Krian dengan subjek penelitian sebanyak 36 siswa. 

Siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan aljabar. Kemudian dipilih 9 siswa yang 

dijadikan sampel penelitian, yaitu  3 siswa mewakili kemampuan aljabar tinggi, 3 siswa 

kemampuan aljabar sedang dan 3 siswa kemampuan aljabar rendah menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari metode tes dan metode 

wawancara. Metode tes terdiri dari tes kemampuan aljabar dan tes persepsi. Tes kemampuan 

aljabar bertujuan untuk mengetahui kemampuan aljabar siswa yang selanjutnya akan dijadikan 

sebagai acuan dalam menentukan sampel penelitian. Sedangkan tes persepsi digunakan dalam 

mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai persepsi siswa ketika 

menginterpretasikan simbol huruf pada aljabar. Tes persepsi diberikan kepada siswa yang 

menjadi sampel penelitian. Instrumen tes yang digunakan terdiri dari:  

1. Soal tes kemampuan aljabar. Soal terdiri dari 20 butir soal uraian tentang masalah aljabar, 

2. Soal tes persepsi. Pada tes persepsi ini, peneliti memberikan 1 pernyataan pada setiap 6 

kategori simbol huruf, kemudian peneliti membuat pertanyaan sedemikian sehingga persepsi 

siswa dapat diketahui. Pernyataan yang digunakan diadopsi dari penelitian Mesam yang 

berjudul ―Students’ Perceptions about The Symbols, Letters and Signs in Algebra and How 

do these Affect Their Learning of Algebra: A Case Study in A Government Girls 

Secondary School Karachi ‖ 

Metode wawancara digunakan untuk mendalami persepsi siswa dalam menginterpretasikan 

simbol huruf pada aljabar. Wawancara kepada masing-masing subjek penelitian dilakukan tepat 

setelah subjek menyelesaikan tiap pertanyaan tes persepsi. 

Data yang telah diperoleh dianalisis sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil tes kemampuan aljabar dilakukan penilaian dengan pedoman sebagai berikut: 
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𝑛𝑖𝑙 𝑖   
𝑗𝑢𝑚𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟   𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚 𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
     

 

Kelompok kemampuan aljabar dibentuk sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

 
Rentang Nilai Kriteria 

81  x  100 Kelompok tinggi 

66  x < 80 Kelompok sedang 

x  65 Kelompok rendah 

 

 

2. Analisis Hasil Tes Persepsi. 

Data dari tes tulis persepsi dan wawancara dianalisis dengan langkah–langkah berikut ini: 

mereduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan mengambil mayoritas persepsi yang dijawab secara tepat 

oleh subyek penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Kelompok kemampuan aljabar tinggi 

Hasil tes dan wawancara pada subjek kelompok kemampuan aljabar tinggi menunjukkan 

hasil seperti tabel berikut: 
Tabel 1 

Hasil Persepsi Siswa Kemampuan Aljabar Tinggi 

Klasifikasi Simbol Huruf 
Subjek  

A B C 

Sesuatu yang dievaluasi    

Sesuatu yang tidak 

digunakan 
   

Sebagai Objek    

Sesuatu yang tidak diketahui 

spesifik nilainya 
   

Generalisasi Angka    

Variabel    

 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persepsi subjek kemampuan aljabar tinggi tepat 

dalam menginterpretasikan huruf  sebagai evaluasi, huruf sebagai sesuatu yang tidak digunakan, 

huruf merupakan pengganti benda, huruf sebagai sesuatu yang tidak diketahui spesifik nilainya 

dan pada klasifikasi yang kelima yaitu memfungsikan huruf sebagai generalisasi angka. 

 

Kelompok kemampuan aljabar sedang  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara pada subjek kelompok aljabar sedang diperoleh 

hasil seperti tabel berikut: 
Tabel 2 

Hasil Persepsi Siswa Kemampuan Aljabar Sedang 

Klasifikasi Simbol Huruf 
Subjek  

D E F 

Sesuatu yang dievaluasi    

Sesuatu yang tidak 

digunakan 
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Sebagai Objek    

Sesuatu yang tidak diketahui 

spesifik nilainya 
   

Generalisasi Angka    

Variabel    

 

Oleh karena itu disimpulkan bahwa mayoritas kelompok kemampuan aljabar sedang 

memiliki persepsi yang tepat dalam menginterpretasikan huruf  sebagai evaluasi, huruf sebagai 

sesuatu yang tidak digunakan, huruf merupakan pengganti benda dan huruf sebagai sesuatu 

yang tidak diketahui spesifik nilainya. 

 

Kelompok kemampuan aljabar rendah 
Berdasarkan hasil tes dan wawancara pada subjek kelompok aljabar rendah diperoleh 

hasil seperti tabel berikut: 

 
Tabel 3 

Hasil Persepsi Siswa Kemampuan Aljabar Rendah 

Klasifikasi Simbol Huruf 
Subjek  

G H I 

Sesuatu yang dievaluasi    

Sesuatu yang tidak 

digunakan 
   

Sebagai Objek    

Sesuatu yang tidak diketahui 

spesifik nilainya 
   

Generalisasi Angka    

Variabel    

 

Oleh karena itu disimpulkan bahwa mayoritas kelompok kemampuan aljabar rendah 

memiliki persepsi yang tepat dalam menginterpretasikan huruf  sebagai evaluasi, huruf sebagai 

sesuatu yang tidak digunakan, huruf merupakan pengganti benda dan huruf sebagai sesuatu 

yang tidak diketahui spesifik nilainya. 

Ketiga hasil di atas menunjukkan bahwa siswa kelas VIII -A MTs Nurul Hidayah 

memiliki persepsi yang tepat terhadap huruf sebagai sesuatu yang dievaluasi, huruf sebagai 

sesuatu yang tidak digunakan, huruf merupakan pengganti benda/objek dan huruf sebagai 

sesuatu yang tidak diketahui spesifik nilainya. Selain itu tampak bahwa kelompok kemampuan 

aljabar tinggi mempunyai kemampuan persepsi yang lebih baik dari dua kelompok yang lain, 

karena memiliki persepsi yang tepat terhadap lima dari enam klasifikasi simbol huruf. Oleh 

karena itu kemampuan aljabar siswa diduga memiliki kontribusi terhadap ketepatan persepsi 

siswa terhadap simbol huruf. 

Pembahasan 

Hasil persepsi siswa kelas VIII-A MTs Nurul Hidayah menunjukkan bahwa mereka 

kesulitan dalam menginterpretasikan simbol huruf sebagai generalisasi angka dan variabel. 

Kedua klasifikasi ini memang memiliki tingkat keabstrakan yang lebih tinggi dibanding yang 

lain. Selain itu siswa dituntut memiliki pemahaman yang baik tentang konsep bilangan real. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Mollie & Kaye (1997) yang menemukan bahwa mayoritas siswa 

yang berumur sampai dengan 15 tahun, belum mampu menginterpretasikan huruf–huruf  aljabar 

sebagai suatu generalisasi angka. Pada penelitian ini hanya siswa yang memiliki kemampuan 

aljabar tinggi yang memiliki persepsi yang tepat dalam menginterpretasikan simbol huruf 

sebagai generalisasi angka. Hal ini dapat dilihat pada contoh kutipan wawancara dari subjek A: 
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P.A.5.12:  ―kalau adik berpendapat bahwa ada bilangan lain selain 4, apa saja bilangan itu dik?‖ 

S.A.5.12:  ―bilangan itu yaitu 2 dan 3‖. 

P.A.5.13:  ―apa sudah itu saja dik?‖ 

S.A.5.13:  ―menurut saya hanya itu saja mbak,  kan 4, 3 dan 2 merupakan kurang dari d‖. 

P.A.5.14:  ―apa tidak ada yang lain lagi?‖ 

S.A.5.14:  ―tidak ada mbak‖. 

  

 Sedangkan keenam subjek penelitian yang lain tidak dapat memahami dengan benar 

maksud dari pertanyaan sehingga tidak dapat menjawab dengan tepat, sebagai contoh subjek 

G, H dan I yang hanya menuliskan kembali pertanyaannya, seperti tampak pada jawaban tes 

berikut: 

 

 

Di lain pihak subyek  D  beranggapan  hanya  ada  satu  angka  yang mewakili  c,  sehingga  

bisa  dikatakan  subyek  D  belum berpersepsi  bahwa  huruf  yang  tersedia  berguna  untuk 

generalisasi angka. Kemudian subyek  D  salah  memahami  pertanyaan selanjutnya,  

sehingga menganggap ada nilai lain yang bagian dari d yaitu bilangan 6, seperti tampak pada 

lembar jawaban berikut: 

 

 
 

Sama halnya dengan subjek D, subjek F menganggap pada klasifikiasi kelima ini bahwa nilai  

d  adalah  10.  Berikut  kutipan  wawancara  subyek  F mengenai klasifikasi kelima: 

 

P.F.5.12: ―menurut kamu berpakah nilai c?‖ 

S.F.5.12:  ―menurut saya 9 mbak‖. 

P.F.5.13:  ―apakah sudah benar, kan c itu kurang dari d dik?‖ 

S.F.5.13:  ―sudah mbak, kan d nya 10, jadi yang kurang dari 10 ya 9‖.  

 

Karena dari awal subyek F menganggap bahwa d bernilai 10 dan c kurang dari 10, maka dari 

pertanyaan nomor 3 subyek F  menyebutkan  bilangan  1  sampai  dengan  9.  Berikut  kutipan 

hasil pengerjaan subyek F pada klasifikasi kelima: 

 

 

 

 

 

 

Pada klasifikasi keenam juga hanya siswa berkemampuan aljabar tinggi yang secara 

konsep sudah mendekati tepat,yakni subjek  melakukan identifikasi dengan cara memilih angka 

untuk disubtitusikan ke n  + 2 dan 2n . Tetapi ketiga subyek penelitian tersebut, hanya memilih 

satu bilangan saja untuk disubtitusikan. Mereka belum mengidentifikasi semua 

kemungkinan pada bilangan real untuk membuat suatu kesimpulan umum. Padahal 

menurut Kuchemann, pada klasifikasi keenam ini huruf berfungsi sebagai variabel, dengan 
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kata lain huruf tersebut dipandang sebagai representasi nilai yang tidak ditentukan dengan 

adanya hubungan sistematis yang terlihat ada pada penetapan nilai. Sedangkan tujuh subyek 

lainnya melakukan kesalahan dalam melakukan operasi aljabar  misalnya subjek F  

menganggap n + 2 menjadi 3n, sehingga n + 2 lebih besar dibanding 2n, seperti tampak pada 

kutipan wawancara berikut: 

 

P.F.6.14  :  ―kalau soal yang ini, mana dik yang lebih besar  2𝑛  atau  𝑛 +2?‖ 

S.F.6.14:  ―kan gini mbak,   + 2  itu kan hasilnya 3𝑛  sedang 2𝑛  ya tetap2𝑛 saja. Maka antara 2𝑛 

dan 3𝑛 maka lebih besar 3n mbak‖. 

P.F.6.15  :  ―owh jadi 𝑛 + 2 itu sama dengan 3𝑛 ya dik?‖ 

S.F.6.15:  ―iya mbak, kan n itu 1 + 2 terus itu ada huruf n maka hasilnya 3𝑛‖. 

  

Sedangkan kesalahan pemahaman konsep bentuk aljabar pada  klasifikasi ini dilakukan oleh 

subjek D seperti tampak pada kutipan berikut ini: 

 

P.D.6.21: ―bagaimana  caranya  dik  mengetahui  mana  yang  lebih  besar antara 2n dengan 

n+2?‖ 

S.D.6.21: ―caranya  dipecah-pecah  dulu  mbak,  kayak  2n  itu  menjadi  n  

 dikali n‖. 

P.D.6.22: ―terus yang n+2?‖ 

S.D.6.22: ―itu udah gak bisa dipecah lagi mbak, jadiya ya tetep 2+n‖. 

P.D.6.23: ―terus menurut kamu yang lebih besar yang mana dik? 2n atau n+2?‖ 

S.D.6.23:  ―ya n+2 mbak‖. 

P.D.6.24:  ―kenapa dik kok besaran n+2?‖ 

S.D.6.24:  ―yang  2n  kan  n×n,  terus  yang  n+2  kan  ada  tambahannya  2, sementara n×n  kan 

gak ada tambahan angka apapun, jadi lebih besaran n+2‖. 

 

Subjek D memiliki pemahaman bahwa 2n sama dengan n  n. Dia belum bisa membedakan 

konsep 2n dengan n
2
.  

Walaupun mayoritas subjek memiliki persepsi yang tidak tepat dalam 

menginterpretasikan simbol huruf sebagai generalisasi angka dan sebagai variabel, namun 

mareka memiliki persepsi yang tepat dalam menginterpretasikan empat klasifikasi simbol huruf 

yang lain. Hal ini tampak pada tabel 1, 2 dan 3, semua subjek memiliki persepsi yang sudah 

tepat kecuali subjek E. Subjek E tidak  berpersepsi  dengan tepat, karena dari wawancara yang 

didapat subyek E tidak bisa menjawab apapun.  

Pada klasifikasi pertama mayoritas subyek penelitian dapat menjawab secara tepat, 

yakni menganggap huruf pada pertanyaan yang diajukan yaitu a + 5 = 8 mempunyai fungsi 

sebagai huruf yang dievaluasi dengan bukti subyek penelitian melakukan evaluasi untuk 

mendapatkan nilai a. Berbeda halnya pada klasifikasi yang kedua dengan pertanyaan 

berapakah nilai a + b + 2 jika diketahui a + b = 43. Mayoritas subyek penelitian sudah 

berpersepsi dengan tepat, yakni menganggap bahwa huruf yang ada berfungsi sebagai sesuatu 

yang tidak digunakan, seperti jawaban subjek C berikut: 
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Namun, untuk pertanyaan lanjutan berupa berapa nilai a
2 
+ 2ab + b

2 
jika diketahui a + b = 

43, mayoritas subyek penelitian tidak bisa menghubungkan dengan konsep pemfaktoran. Hal 

ini salah satunya dapat dilihat dari kutipan wawancara subjek B sebagai berikut: 

 

P.B.2.5: ―kalau  bentuknya  seperti  ini,  apakah kamu  tahu  berapakah nilainya dik?‖ 

S.B.2.5: ―gak  bisa mbak, ruwet gitu‖. 

P.B.2.6: ―ruwet gimana maksudnya?‖ 

S.B.2.6: ―  nya gak tahu,   2nya juga gak tahu, belum lagi  𝑏  nya gak tahu, apalagi 𝑏2mbak‖. 

 

Secara garis besar, jika diberikan pertanyaan secara eksplisit subyek penelitian dapat berpersepsi 

dengan tepat, tetapi jika tidak disajikan secara eksplisit subyek penelitian tidak bisa berpersepsi 

dengan tepat. 

Pada klasifikasi yang ketiga mayoritas subyek penelitian sudah berpersepsi dengan tepat, 

yakni menganggap bahwa huruf berfungsi sebagai pengganti benda, tetapi ada sebagian dari 

subyek penelitian menganggap bahwa huruf berfungsi sebagai suatu benda, tetapi benda 

yang dipilih kurang tepat. Hal ini di akibatkan subjek tidak memperhatikan dengan seksama 

konteks permasalahannya, seperti yang tampak pada kutipan subjek D berikut: 

 

P.D.3.11: ―3k ini artinya apa dik?‖ 

S.D.3.11: ―ya 3 buah kemeja mbak‖. 

P.D.3.12: ―terus arti dari k itu apa dik?‖ 

S.D.3.12: ―k itu berarti kemeja mbak‖ 

 

Seharusnya simbol k dan c di atas menyatakan harga sebuah kemeja dan harga sebuah celana. Akan 

tetapi subjek cenderung memandangnya sebagai kemeja dan celana. Selain fakta di atas, terdapat 

persepsi unik yang disampaikan oleh subjek G dan H. Mereka menginterpretasikan simbol 3k dan 

2c sebagai suatu singkatan kata. Berikut kutipan wawancara dari subjek H: 

 

P.H.3.4:  ―3k ini artinya apa dik?‖ 

S.H.3.4:  ―singkatan itu mbak‖. 

P.H.3.5:  ―singkatan dari?‖ 

S.H.3.5:  ―k yang pertama k rupiah, k  yang  kedua kemeja dan k  yang ketiga kenyamanan‖. 

P.H.3.6: ―kalau untuk 2𝑐 ini dik artinya apa?‖ 

S.H.3.6:  ―c yang pertama c rupiah dan c yang kedua celana‖ 

Kutipan wawancara di atas menunjukkan pentingnya membimbing siswa untuk melakukan 

orientasi terhadap masalah dengan tepat, sehingga siswa tidak membuat hubungan yang salah. 

Lain halnya dengan klasifikasi keempat, subyek penelitian mayoritas berpersepsi  

dengan tepat, bahwa n + 5 dapat dikalikan oleh 4 dengan melakukan pengoperasian 

langsung untuk mendapatkan solusi terakhir. Akan tetapi pada saat pengoperasian perkalian 

langsung, dari sembilan subyek penelitian hanya satu subyek penelitian yang tepat, 

dikarenakan kedelapan subyek penelitian mengalami kesalahan konsep dan tidak bisa 

mengerjakan soal ketika soal tersebut tidak tersedia dalam bentuk matematis. Hal ini antara 

lain tampak dari hasil tes persepsi subjek C, D dan H berikut ini: 
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Beberapa subjek belum dapat melakukan operasi aljabar dengan tepat. Ada yang berpendapat 

bahwa a + n sama dengan an. Hal serupa juga dilakukan subjek B pada saat menyelesaikan 

klasifikasi ketiga berikut ini: 

 

P.B.3.9:  ―artinya 3k+2c itu apa ya dik?‖ 

S.B.3.9:  ―artinya ya berarti 3k itu ditambahkan dengan 2c‖. 

P.B.3.10:   ―kamu  tahu  berapa  nilainya  kalau  3k  ditambahkan  dengan 2c?‖ 

S.B.3.10:  ―tahu mbak, jawabannya ya 5 kc‖. 

 

Subjek B tidak memahami bahwa konstanta dari variabel yang tidak sama tidak dapat 

dijumlahkan. Kondisi di atas menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

dengan tepat selain ketepatan persepsi juga dibutuhkan pemahaman dan keterampilan dalam 

melakukan operasi aljabar.   

 Dari hasil analisis data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

aljabar siswa berkontribusi terhadap kemampuan persepsi seseorang dan kemampuan 

pemecahan masalah. Walaupun siswa memiliki persepsi yang tepat, namun karena dia tidak 

mempunyai pemahaman konsep dan ketrampilan pemecahan masalah yang baik maka dia tidak 

dapat menyelesaikan masalah dengan benar. Selain itu tampak bahwa kemampuan koneksi 

matematika siswa kelas VIII MTs Nurul Hidayah masih rendah. Hal  ini terlihat dari kesulitan 

siswa dalam menyelesaikan masalah yang menghubungkan konsep aljabar dengan konsep lain 

seperti pemfaktoran.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas VIII MTs Nurul Hidayah Krian memiliki persepsi yang tepat 

ketika menginterpretasikan simbol huruf sebagai sesuatu yang dievaluasi, huruf sebagai sesuatu 

yang tidak digunakan, huruf merupakan pengganti benda/objek dan huruf sebagai sesuatu yang 

tidak diketahui spesifik nilainya. 

Berdasarkan simpulan di atas sebaiknya guru memberi penguatan kembali tentang konsep 

bentuk aljabar dan operasinya untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu perlu untuk 

melatihkan soal-soal yang berhubungan dengan konsep lain, saran ini diajukan mengingat pada 

klasifikasi keempat, kelima dan keenam yang semakin abstrak sehingga menyebabkan siswa 

kurang tepat dalam mempersepsikan klasifikasi tersebut. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah mendeskripsikan proses dan 

hasil pengembangan lembar kerja siswa beracuan penemuan terbimbing materi 

transformasi untuk siswa SMP kelas VII. Hal ini dilakukan karena bahan ajar di 

sekolah tempat  peneliti melakukan PPL belum mendukung keaktifan siswa dalam 

mencari tahu. Model pengembangan yang digunakan adalah modifikasi model 

Plomp, meliputi fase investigasi awal, desain, realisasi, dan tes, evaluasi, dan revisi. 

Hasil validasi menunjukkan produk valid, hasil uji coba menunjukkan produk 

praktis dan efektif. 

 

Kata Kunci: Lembar Kerja Siswa, Penemuan Terbimbing, Transformasi, SMP 

Kelas VII 

PENDAHULUAN 

Mulai tahun pelajaran 2013/2014, di Indonesia diterapkan Kurikulum 2013. Pada 

Kurikulum 2013 ini, khususnya di mata pelajaran matematika SMP kelas VII, terdapat materi 

baru yaitu materi transformasi. Pada kurikulum sebelumnya, yaitu KBK dan KTSP, materi ini 

disampaikan di jenjang SMA, dengan menerapkan operasi matriks. Materi matriks itu sendiri, 

pada kurikulun KBK, KTSP, maupun Kurikulum 2013 disampaikan di jenjang SMA. Oleh 

karena itu, penyampaian materi transformasi di SMP kelas VII tidak bisa menerapkan operasi 

matriks.  

Berdasarkan Lampiran Permendikbud RI No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses, 

salah satu prinsip Kurikulum 2013 ini adalah dari siswa diberi tahu menjadi siswa aktif mencari 

tahu. Hasil pengamatan peneliti terhadap salah satu sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013, 

yaitu SMP tempat peneliti melakukan PPL, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di SMP 

tersebut masih belum aktif mencari tahu. Sebagian besar siswa di SMP tersebut lebih mudah 

memahami materi apabila materi disampaikan dengan cara guru menjelaskan materi, memberi 

contoh soal, meminta siswa mengerjakan soal yang mirip dengan contoh kemudian dibahas 

secara klasikal.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika kelas VII di SMP 

Negeri 6 Malang, pembelajaran tetap dapat berlangsung hanya dengan menggunakan bukusiswa 

dari Kemdikbud saja, namun ilmu yang diserap siswa akan lebih baik jika dilengkapi dengan 

penggunaan Lembar Kerja Siswa. Terlebih lagi, apabila Lembar Kerja Siswa tersebut memuat 

kegiatan penemuan. Terkait dengan keberadaan materi transformasi di mata pelajaran 

matematika kelas VII, karena materi ini tergolong materi baru di Kurikulum 2013, maka bahan 

ajar yang relevanpun juga masih belum banyak. 

Menanggapi latar belakang tersebut, pada penelitian dan pengembangan ini peneliti 

hendak mendeskripsikan proses dan hasil pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) beracuan 

penemuan terbimbing materi transformasi untuk siswa SMP kelas VII yang valid, praktis, dan 

efektif. LKS yang dikembangkan dilengkapi dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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RPP tersebut berfungsi sebagai petunjuk bagi  guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

menggunakan LKS yang dikembangkan. 

LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan siswa Depdiknas 

Indonesia, 2004 (dalam Prastowo, 2011:203). struktur LKS meliputi enam unsur, yaitu judul, 

petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah kerja, 

serta penilaian (Prastowo, 2011:215). Sesuai dengan Permendikbud No. 65 tentang Standar 

Proses, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau 

lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar (KD). 

Penemuan terbimbing dicetuskan dari model pembelajaran penemuan. Menurut Krulik, 

Rudnick, dan Milou (2003:44), prosedur pembelajaran penemuan tidak sejelas kedengarannya. 

Kenyataannya, proses pembelajaran penemuan lebih condong ke penemuan terbimbing. 

Penemuan terbimbing adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dimanipulasi guru untuk 

membantu siswa menemukan apa yang harus mereka temukan (Krulik, Rudnick, dan Milou, 

(2003:54). Langkah pembelajaran dengan menggunakan Metode Penemuan Terbimbing pada 

penelitian dan pengembangan ini adalah hasil modifikasi langkah pembelajaran dari Illahi 

(2012:87) dan Markaban (2008:17). Jadi, langkah pembelajaran dengan menggunakan metode 

penemuan terbimbing pada penelitian dan pengembangan ini meliputi tahap stimulasi, 

identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan 

kesimpulan, dimana pada setiap langkah tersebut, bimbingan guru diberikan sejauh yang 

diperlukan siswa. 

METODE  

Model pengembangan yang digunakan pada adalah modifikasi dari model pengembangan 

Plomp (dalam Hobri, 2010). Model pengembangan Plomp terdiri atas lima fase, yaitu fse 

investigasi awal, fase desain, fase realisasi, fase tes, evaluasi, dan revisi, dan fase diseminasi. 

Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, maka langkah pengembangan pada penelitian dan 

pengembangan ini hanya sampai pada fase tes, evaluasi, dan revisi saja, tanpa melakukan 

diseminasi.  

Pada fase investigasi awal, dilakukan kegiatan analisis kebutuhan guna mengarah pada 

pembelajaran yang lebih baik. Adapun kegiatan yang dilakukan pada investigasi awal, meliputi 

pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran di salah satu sekolah yang menerapkan Kurikulum 

2013, yaitu SMP tempat peneliti melakukan PPL.  Selain itu, pada fase ini juga dilakukan 

wawancara dengan salah satu guru matematika kelas VII di SMP Negeri 6 Malang mengenai 

penggunaan bahan ajar dalam kegiatan pembelajara. Pada fase desain, disusun peta kebutuhan 

LKS dan rancangan produk. Pada fase realisasi, rancangan produk yang merupakan hasil dari 

fase sebelumnya, direalisasikan menjadi produk. Produk tersebut meliputi LKS beracuan 

penemuan terbimbing pada materi transformasi untuk siswa SMP kelas VII, dan RPP. Pada fase 

tes, evaluasi, dan revisi, dilakukan kegiatan validasi produk dan uji coba produk hasil validasi. 

Validasi peroduk bertujuan untuk menilai kevalidan produk yang telah dikembangkan. Uji coba 

produk bertujuan untuk menilai kepraktisan dan keefektifan produk.  

Uji coba produk dalam penelitian dan pengembangan ini dilakukan pada kelompok besar, 

yaitu seluruh siswa kelas VII.8 SMP Negeri 6 Malang yang belum pernah memperoleh materi 

transformasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

ini merupakan hasil modifikasi dari Parta (2009). Modifikasi tersebut terletak pada instrumen 

penilaian kepraktisan produk. Pada Parta (2009), instrumen penilaian kepraktisan prosuk adalah 

lembar observasi keterlaksanaan perangkat, sedangkan pada penelitian dan pengembangan ini, 

instrumen penilaian kepraktisan produk adalah lembar observasi aktivitas guru.  Hal ini 

dilakukan karena pada penelitian dan pengembangan ini, yang dikembangkan adalah LKS, 

sedangkan pada penelitian dan pengembangan yang dilakukan Parta (2009), yang 

dikembangkan adalah model pembelajaran. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan ini, secara lengkap disajikan pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Aspek yang Dinilai, Instrumen, Data yang Direkam, dan Responden  

 

Aspek yang 

dinilai 
Instrumen 

Data yang 

direkam 
Responden 

Kevalidan 

produk 

Lembar 

Validasi  

Kevalidan 

LKS dan 

RPP 

Ahli dan 

praktisi 

Kepraktisan 

produk 

Lembar 

observasi 

Aktivitas 

guru 

Observer 

Keefektifan 

produk 

Intrumen 

penilaian 

Hasil 

belajar 

Subyek 

penelitian 

Lembar 

observasi 

Aktivitas 

siswa 

Observer 

Angket 

respon 

Respon 

siswa 

Subyek 

penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada fase investigasi awal, hasil pengamatan terhadap kegiatan belajar di SMP tempat 

peneliti melakukan PPL menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran, siswa masih belum 

aktif mencari tahu dan mengandalkan penjelasan dari guru. Selain itu, berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu guru matematika kelas VII SMP Negeri 6 Malang, meskipun 

pembelajaran tetap dapat berlangsung hanya dengan menggunakan buku siswa dari Kemdikbud 

saja, namun ilmu yang diserap siswa akan lebih baik jika dilengkapi dengan penggunaan LKS 

yang memuat kegiatan penemuan. Terkait dengan keberadaan materi transformasi di mata 

pelajaran matematika kelas VII, karena materi transformasi ini tergolong materi baru di 

Kurikulum 2013, maka bahan ajar yang relevanpun juga masih belum banyak. Hasil analisis 

kebutuhan menunjukkan bahwa perlu dikembangkan suatu bahan ajar yang mampu mendukung 

keaktifan siswa dalam mencari tahu selama proses pembelajaran. Bahan ajar tersebut berupa 

LKS beracuan penemuan terbimbing pada materi transformasi untuk siswa SMP kelas VII. 

Hasil pada fase desain berupa peta kebutuhan LKS beserta rancangan LKS dan RPP. 

Hasil pada fase realisasi berupa LKS beracuan penemuan terbimbing pada materi transformasi 

untuk siswa SMP kelas VII, dan RPP. LKS yang dikembangkan memuat enam unsur, yang 

meliputi sampul LKS, judul LKS, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas 

dan langkah kerja, serta penilaian. Adapun langkah kerja pada LKS yang dikembangkan 

didesain mengikuti langkah pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

penemuan terbimbing. Jadi, langkah kerja pada LKS yang dikembangkan meliputi tahap (1) 

stimulasi, (2) identifikasi masalah, (3) pengumpulan data, (4) pengolahan data, (5) pembuktian, 

dan (6) penarikan kesimpulan. Hasil kegiatan tes, evaluasi, dan revisi dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut. 
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Berdasarkan Tabel 2 di atas, produk yang dikembangkan dinyatakan memenuhi kriteria 

valid, karena hasil validasi LKS dan RPP telah memperoleh nilai   3. Produk yang 

dikembangkan dinyatakan memenuhi kriteria praktis, karena rata-rata total skor aktivitas guru 

mencapai        Dan produk yang dikembangakn dinyatakan memenuhi kriteria efektif, karena 

(1) hasil belajar siswa tuntas secara klasikal, yang dutunjukkan oleh   80% siswa memperoleh 

nilai   75, (2) rata-rata total skor aktivitas siswa mencapai       , dan (3) rata-rata total skor 

respon siswa mencapai        
Salah satu prinsip pembelajaran di sekolah, termasuk pembelajaran matematika, menurut 

kurikulum 2013 adalah dari siswa diberitahu menjadi aktif mencari tahu. Prastowo (2011) 

menyebutkan beberapa keunggulan LKS, diantaranya adalah (1) LKS dapat meminimalkan 

peran guru dan mendukung peran aktif siswa, (2) dalam kaitannya dengan penemuan 

terbimbing, LKS merupakan suatu perangkat yang dapat membantu siswa dalam menemukan 

suatu konsep. Markaban (2008) menyatakan bahwa salah satu keunggulan pembelajaran dengan 

metode penemuan terbimbing adalah menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, 

dan menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari-temukan) pada siswa. 

Dengan melihat kesesuaian ini, maka LKS beracuan penemuan terbimbing yang dihasilkan pada 

penelitian dan pengembangan ini merupakan alat yang tepat untuk mendukung keaktifan, serta 

menanamkan sikap mencari tahu siswa dalam pembelajaran matematika. 

LKS yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini adalah LKS beracuan 

penemuan terbimbing pada materi transformasi untuk siswa SMP kelas VII, yang dilengkapi 

dengan RPPnya. Langkah kegiatan pada LKS dan RPP yang dihasilkan disesuaikan dengan 

langkah pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan terbimbing. Langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan terbimbing yang dimaksud adalah 

sebagai berikut, (1) stimulasi, (2) identifikasi masalah, (3) pengumpulan data, (4) pengolahan 

data, (5) pembuktian, dan (6) penarikan kesimpulan. 
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Karakteristik produk yang dikembangkan ini terletak pada langkah pembelajarannya yang 

menyesuaikan langkah pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan terbimbing. 

Adapun karakteristik produk yang dikembangkan ini adalah sebagai berikut. 

1. Pada tahap stimulasi, dengan bimbingan guru, siswa mengamati situasi atau masalah awal 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang disajikan di LKS. Situasi atau masalah 

tersebut diharapkan dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa. 

2. Pada tahap identifikasi masalah, dengan bimbingan guru, siswa merumuskan pertanyaan atas 

situasi atau masalah yang telah diamati. Kegiatan ini terdapat pada LKS tahap ―Mari Kita 

Mengidentifikasi Masalah‖. 

3. Pada tahap pengumpulan data, dengan bimbingan guru, siswa mencari dan mengumpulkan 

data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaannya. Kegiatan ini terdapat pada LKS tahap 

―Mari Kita Mengumpulkan Data‖. 

4. Pada tahap pengolahan data, dengan bimbingan guru, siswa mengolah semua informasi yang 

diperoleh untuk menyusun konjektur atas jawaban dari pertanyaannya. Kegiatan ini terdapat 

pada LKS tahap ―Mari Kita Mengolah Data‖. 

5. Pada tahap pembuktian, dengan bimbingan guru, siswa menguji kebenaran konjekturnya. 

Kegiatan ini terdapat pada LKS tahap ―Mari Kita Membuktikan‖. 

6. Pada tahap penarikan kesimpulan, dengan bimbingan guru, siswa menarik kesimpulan yang 

dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua situasi dan masalah yang sama. 

Kegiatan ini terdapat pada LKS tahap ―Mari Kita Menyimpulkan‖. 

Adapun hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang juga merupakan karakteristik dari LKS yang dikembangkan ini, saat 

kegiatan uji coba adalah sebagai berikut. 

1. Pada tahap stimulasi, sebagian besar siswa tertarik dengan situasi yang disajikan di LKS. 

Stuasi tersebut juga dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Hal ini dapat diketahui 

peneliti, ketika kegiatan stimulasi berlangsung, siswa terlihat antusias mengamati dan 

mempertanyakan kepada teman sekelompoknya tentang situasi yang disajikan. 

2. Pada tahap identifikasi masalah, sebagian besar siswa masih kesulitan untuk mengajukan 

suatu pertanyaan. Mereka merasa tidak memiliki pertanyaan untuk diajukan karena mereka 

sudah memahami situasi atau permasalahan yang disajikan di LKS. Dengan demikian, tahap 

ini kurang dapat terlaksana sesuai dengan harapan. 

3. Pada tahap pengumpulan data, siswa tertarik untuk mengerjakan langkah kegiatan yang 

tertera pada LKS. Hal ini dapat diketahui peneliti karena berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti saat kegiatan uji coba, tahap ini merupakan tahap yang paling diminati siswa, dan 

seluruh siswa dapat mengerjakan tahap ini dengan baik. 

4. Pada tahap pengolahan data, terkadang siswa masih kebingungan menentukan dugaan 

sementara, sehingga masih perlu banyak bimbingan guru untuk menemukan dugaan 

sementara. 

5. Pada tahap pembuktian terhadap dugaan sementara, siswa terbantu untuk mengetahui 

kebenaran dugaan sementaranya, dan jika dugaan sementaranya masih salah, mereka 

terbantu untuk memperoleh dugaan sementara yang benar. Hal ini dapat diketahui peneliti 

karena banyak siswa yang mengganti dugaan sementaranya. Siswa yang awalnya memiliki 

dugaan sementara yang salah, dapat mengetahui bahwa dugaan semetara mereka salah, dan 

membenarkannya. 

6. Pada tahap penarikan kesimpulan, siswa terkadang bingung, apa yang harus mereka tuliskan 

pada kesimpulan, karena  menurut mereka, kesimpulannya sudah mereka tuliskan pada tahap 

dugaan sementara. 
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LKS yang dikembangkan ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

LKS beracuan penemuan terbimbing pada materi transformasi untuk siswa SMP kelas VII yang 

dikembangkan ini adalah sebagai berikut. 

1. Pemberian situasi atau masalah di awal pembelajaran dapat membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa. 

2. Situasi atau masalah yang disajikan merupakan situasi atau masalah dalam kehidupan sehari-

hari sehingga membuat siswa lebih tertarik, karena dapat merasakan manfaat dari materi 

yang dipelajari. 

3. Aktivitas pembelajaran yang didesain dapat mendukung keaktifan siswa dalam melakukan 

kegiatan penemuan. 

4. RPP yang dikembangkan dapat menjadi petunjuk guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran menggunakan LKS yang dikembangkan. 

Adapun kelemahan LKS beracuan penemuan terbimbing pada materi transformasi untuk siswa 

kelas VII SMP ini adalah sebagai berikut. 

1. Instruksi-instruksi pada LKS terkadang masih membuat siswa bingung, sehingga guru masih 

perlu memberi sedikit penjelasan tentang instruksi tersebut. 

2. Kegiatan yang dirancang pada tahap identifikasi masalah, kurang memotivasi siswa untuk 

mengidentifikasi masalah dan mengajukan pertanyaan terhadap situasi yang disajikan. 

3. Tidak adanya soal-soal latihan pada LKS ini, menyebabkan siswa kesulitan saat 

mengerjakan kuis. 

4. Transformasi sebenarnya merupakan suatu fungsi, namun penyampaian konsep transformasi 

pada LKS ini tidak dapat menerapkan konsep fungsi, karena di SMP kelas VII belum 

diajarkan materi fungsi. 

Produk pengembangan dirancang untuk keperluan pembelajaran transformasi di SMP Negeri 6 

Malang saja, untuk keperluan pembelajaran di sekolah lain diperlukan penelitian dan pengajian 

lebih lanjut serta disesuaikan dengan kondisi setempat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data, LKS beracuan penemuan terbimbing materi transformasi 

untuk siswa SMP kelas VII yang dikembangkan pada penelitian dan pengembangan ini 

dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Kevalidan LKS ditunjukkan dengan perolehan nilai rerata 

total untuk semua aspek (Va) pada lembar validasi LKS adalah 3,46, dan perolehan nilai rerata 

total untuk semua aspek (Va) pada lembar validasi RPP adalah 3,69. Kepraktisan produk 

ditunjukkan dengan perolehan nilai rerata total aktivitas guru pada lima pertemuan (SR) adalah 

3,40. Keefektifan produk ditunjukkan dengan 88,87% dari banyak siswa memperoleh skor   
75, nilai rerata total aktivitas siswa pada lima pertemuan (SR) adalah 3,57, dan nilai rerata total 

respon siswa untuk setiap indikator (RS) adalah 3,40. 

Berdasarkan paparan kajian produk pada bagian pembahasan, maka peneliti memberikan 

saran mengenai pemanfaatan, inplementasi, dan pengembangan produk lebih lanjut, sebagai 

berikut. 

1. Penyampaian konsep transformasi pada LKS ini tidak dapat menggunakan konsep fungsi 

karena di SMP kelas VII belum diajarkan konsep fungsi. Oleh karena itu, untuk peneliti lain 

yang megembangkan LKS pada materi transformasi, disarankan menerapkan konsep fungsi 

dalam menyampaikan konsep transformasi, dengan menggunakan istilah ―pengawanan‖ 

untuk menunjukkan bahwa transformasi merupakan suatu fungsi.  

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran, alokasi waktu perlu diperhatikan karena dalam 

Pembelajaran penggunakan Metode Penemuan Terbimbing, lebih menekankan aktivitas 

penemuan yang memerlukan banyak waktu. 
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3. Kegiatan identifikasi masalah sebaiknya dirancang sedemikian hingga memotivasi siswa 

untuk mengidentifikasi masalah dan mengajukan pertanyaan tentang situasi yang disajikan.  

4. Masalah-masalah yang dikembangkan dalam kuis di LKS sebagian besar mengenai 

koordinat titik hasil transformasi. Akan lebih baik lagi jika masalah yang dikembangkan 

tidak monoton. Masalah dapat dikembangkan menjadi diketahui titik dan hasil 

transformasinya, siswa diminta menentukan bentuk transformasinya. 

5. Pada pengembangan LKS beracuan penemuan terbimbing, setelah siswa melakukan  

kegiatan penemuan, sebaiknya disajikan soal-soal latihan, untuk melatih siswa menerapkan 

apa yang telah mereka temukan. 

6. Penelitian ini hanya terbatas pada materi transformasi. Untuk lebih memperkaya dunia 

pendidikan maka disarankan pada peneliti lain untuk mengembangkan pada materi lain. 

Pada penelitian ini, tidak dilakukan kegiatan implementasi karena keterbatasan waktu dan biaya. 

Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kegiatan implementasi, 

agar produk yang dikembangkan dapat dimanfaatkan secara luas. 
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PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas metakognitif siswa 

dalam proses menyelesaikan masalah matematika. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif eksploratif. Subjek penelitiannya adalah 6 siswa kelas VIII SMPN 1 

Malang. Penelitian dilakukan dengan memberikan soal pemecahan masalah kepada 

setiap siswa dengan kemampuan heterogen. Pada tahap pertama, peneliti meminta 

setiap siswa untuk menyelesaikan masalah matematika. Tahap kedua, peneliti 

melakukan wawancara berbasis tugas sekaligus mengonfirmasi aktivitas 

metakognitif yang muncul saat menyelesaikan masalah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa melakukan tiga jenis aktivitas metakognitif selama 

menyelesaikan masalah yaitu 1) awareness (kesadaran) dengan persentase 34,88% , 

2) regulation (regulasi) 39,54%, dan 3) evaluation (evaluasi) dengan persentase 

25,58% 

 

Kata kunci: metakognitif, pemecahan masalah matematika 

 

PENDAHULUAN

Metakognisi berhubungan dengan pemecahan masalah. Wilson dan Clarke (2002) 

menyatakan bahwa metakognisi mempunyai peran dalam pemecahan masalah matematis. Peran 

metakognisi ini dapat dideskripsikan dan dimunculkan dalam setiap tahapan pemecahan 

masalah. Kapa (2002:318) menyatakan bahwa penggunaan metakognisi dapat mendukung 

problem solver (pemecah masalah) untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mencapai 

tujuan selama proses pencarian solusi.   

Beberapa peneliti telah banyak mengaji dan meneliti tentang metakognisi (Biryukov, 

2014; Mokos & Kafoussi, 2013; Kuzle, 2013; Kapa, 2002). Biryukov (2014) merumuskan tiga 

tujuan utama penelitiannya adalah 1) mengamati perilaku metakognitif siswa selama 

menyelesaikan masalah kombinatorik, 2) menilai pentingnya metakognisi dalam pemecahan 

masalah, dan 3) menganalisis strategi yang dipilih siswa untuk menyelesaikan masalah 

kombinatorik. Mokos dan Kafoussi (2013) mengaji munculnya spontanitas fungsi pemantauan 

dan kontrol metakognitif siswa kelas lima selama menyelesaikan tiga tipe masalah matematis, 

yaitu open-ended, authentic, dan complex problem. Pemantauan metakognitif meliputi prosedur 

yang memungkinkan seseorang untuk mengamati, merefleksikan, atau memiliki pengalaman 

tentang prosedur kognitif. Kontrol metakognitif meliputi keputusan sadar atau tidak sadar yang 

dibuat seseorang dan didasarkan pada hasil dari prosedur monitoring yang telah dibuat oleh 

seseorang. Kuzle (2013) mendeskripsikan perilaku pemecahan masalah dari dua orang calon 

guru dalam menyelesaikan masalah geometri non rutin secara individu. Selanjutnya, hasil 

penelitian yang dilakukan Kapa (2002) menunjukkan bahwa lingkungan pembelajaran yang 

memberikan dukungan metakognitif selama proses solusi di setiap tahapannya, ternyata secara 

signifikan lebih efektif daripada lingkungan belajar yang memberikan dukungan metakognitif 

yang hanya ada di akhir proses 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, menunjukkan bahwa aktivitas 

metakognitif sangat penting untuk dikaji lebih mendalam karena aktivitas metakognitif berperan 
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bagi problem solver untuk membantu mengenali masalah yang dihadapinya, sehingga problem 

solver dapat melihat apa sebenarnya masalahnya, dan mengambil tindakan untuk mencapai 

tujuan. Oleh karena aktivitas metakognitif berperan penting dalam pemecahan masalah, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas metakognitif 

siswa dalam proses menyelesaikan masalah matematika.  

METODE 

Penelitian ini untuk mengidentifikasi aktivitas metakognitif siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober  2014 di SMPN 1 

Malang. Penelitian dilakukan dengan memberikan soal pemecahan masalah kepada 6 orang 

siswa. Metode yang peneliti gunakan terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah peneliti 

meminta setiap siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selama siswa 

menyelesaikan masalah, peneliti tidak melakukan intervensi atau tidak terlibat dalam interaksi 

apapun dengan siswa. Tahap kedua peneliti menganalisis hasil pekerjaan siswa dan melakukan 

wawancara dengan siswa untuk mengaji lebih jauh aktivitas metakognitif siswa saat 

menyelesaikan masalah. Selanjutnya untuk tahap ketiga peneliti akan mengaji hasil pekerjaan 

siswa dan hasil wawancara, serta mengelompokkan aktivitas metakognitif ke dalam tiga jenis 

aktivitas metakognitif yang telah ditetapkan. Jenis aktivitas metakognitif yang dijadikan pijakan 

dalam penelitian ini adalah tiga jenis aktivitas metakognitif yang dikemukakan oleh Wilson dan 

Clarke (2002)  yaitu: 1) awareness (kesadaran), 2) regulation (regulasi), dan 3) evaluation 

(evaluasi). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti menganalisis hasil rekaman video dan dari hasil analisis ini ada 11 aktivitas 

metakognitif yang muncul saat siswa menyelesaikan masalah termasuk diantaranya adalah 

awareness, regulation, dan evaluation. Jenis aktivitas metakognitif dan frekuensi aktivitas 

metakognisi yang muncul saat menyelesaikan masalah dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.  

 
Tabel 1. Jenis Dan Frekuensi Aktivitas Metakognitif yang Muncul  

Subjek 
Aktivitas Metakognitif 

Jumlah 
Awareness Regulation Evaluation 

S1 3 2 1 6 

S2 2 3 2 7 

S3 3 2 2 7 

S4 2 3 2 7 

S5 3 4 2 9 

S6 2 3 2 7 

Total 15 17 11 43 

Persentase 34,88% 39,54% 25,58% 100% 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa frekuensi awareness adalah 15 

dengan persentase 34,88%, ini artinya bahwa selama menyelesaikan masalah, aktivitas 

metakognitif awareness muncul sebanyak 15 kali. Selanjutnya frekuensi regulation adalah 17 

dengan persentase 39,54%, dan frekuensi evaluation adalah 11 dengan persentase 25,58%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas metakognitif yang sering muncul  adalah 

regulation. Berikut adalah hasil pekerjaan dan hasil transkrip wawancara dari salah satu siswa 

yaitu siswa berinisial S1. 
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Berikut adalah hasil wawancara dengan siswa berinisial S1. 

(I: Interviewer, S1: siswa yang berinisial S1) 

 I: Apa yang adik pikirkan tentang masalah ini? 

S1: Daerah yang berwarna putih itu dianggap sebagai satu daun sehingga ada empat daun.  

(Awareness) 

I: Apakah adik pernah mengerjakan masalah yang seperti ini sebelumnya?  

S1: Belum pernah Bu, cuman waktu SD saya pernah menemui soal yang hampir mirip dengan 

ini. (Awareness)  

I: Oke selanjutnya bagaimana adik mendekati masalah tersebut? 

S1: Awalnya saya bingung bu tapi setelah dipikir-pikir ternyata gambar ini bisa dibagi menjadi 

empat bagian sehingga terbentuklah 4 persegi dengan sisi 21 cm. (awareness) 

I: Terus langkah selanjutnya bagaimana? 

S1: Selanjutnya di dalam satu persegi kecil itu ada 1 daun, sehingga untuk mendapatkan luas 

satu daun kita cari dahulu luas tembereng. Luas tembereng diperoleh dari luas seperempat 

lingkaran dikurangi luas segitiga dan hasilnya adalah 126 cm
2 

dan oleh karena satu daun terdiri 

dari 2 tembereng maka luas satu daun adalah          . (regulation) 

I: Terus selanjutnya apa yang adik lakukan untuk mencari luas daerah yang diarsir? 

S1: Saya berpikir bahwa untuk mencari luas daerah yang diarsir adalah luas persegi dikurangi 

luas 4 daun (regulation) 

I: Apakah adik yakin dengan jawabanmu ini? 

S1: Yakin bu 

I: Apakah adik sudah memeriksa kembali hasil jawabannya? 

S1: Sudah bu, tapi saya kerjakan lagi dengan cara yang kedua bu. 

I: Coba jelaskan kepada Ibu terkait dengan cara kedua 

S1: Saya menggunakan luas persegi dan luas lingkaran  

I: Mengapa adik menggunakan luas persegi dan luas lingkaran? 

S1: Karena saya ingin mencari luas dua arsiran dulu bu, dan caranya adalah luas persegi 

dikurangi luas lingkaran dan hasilnya adalah 378 cm
2
, sehingga untuk mencari luas empat 

arsiran adalah            

Gambar 1. Hasil Pekerjaan Siswa S1 
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I: Kalau menurut adik lebih efektif mana cara pertama atau kedua? 

S1: Kalau menurut saya lebih efektif cara kedua Bu karena kita hanya menghitung luas persegi 

dikurangi luas lingkaran kemudian hasilnya dikalikan dua. (Evaluation). 

Metacognitive Awareness 

Hasil transkrip wawancara dari siswa berinisial S1 di atas menggambarkan momen 

aktivitas metakognitif awareness. Dalam transkrip tersebut, siswa S1 berusaha mengingat jika 

mereka pernah mengerjakan masalah yang sedang dihadapi ini mirip dengan masalah yang 

diberikan sewaktu di sekolah dasar. Dia mengemukakan bahwa dulu waktu di sekolah dasar, 

soal yang dihadapinya tidak sekompleks dengan masalah yang sekarang. Temuan ini sejalan 

deskripsi kesadaran metakognitif yang dikemukakan oleh Wilson dan Clarke (2002) yaitu  

terkait dengan 1) apa yang seseorang tahu terkait dengan pengetahuan untuk tugas tertentu, 

pengetahuan matematika yang relevan, strategi pemecahan masalah personal,  2) situasi di mana 

seseorang sedang dalam proses pemecahan masalah, 3) apa yang perlu dilakukan, apa yang 

telah dilakukan, atau apa yang bisa dilakukan.  

Selanjutnya dari pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sebelumnya sewaktu di 

sekolah dasar, siswa S1 berusaha memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Dia menyadari bahwa gambar persegi berukuran 42 cm tersebut dapat dibagi 

menjadi empat bagian sehingga terbentuklah 4 persegi dengan sisi 21 cm. Menurut Wilson dan 

Clarke (2002) kesadaran metakognitif diartikan sebagai pengakuan pemecah masalah di mana ia 

sedang dalam proses pemecahan masalah, strategi pemecahan masalah yang dapat 

dipertimbangkan untuk menanggapi masalah, dan hubungan antara pengetahuan sebelumnya 

dan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. 

Kesadaran metakognitif terkait juga dengan apa yang mungkin dilakukan dalam konteks belajar 

tertentu atau situasi pemecahan masalah.  

Metacognitive Regulation 

Metacognitive regulation (pengaturan metakognitif) terjadi ketika individu menggunakan 

keterampilan metakognitif mereka untuk mengarahkan pengetahuan dan pemikiran mereka. 

Pengaturan metakognitif mengacu pada pengetahuan seseorang terkait pemilihan dan 

penggunaan strategi yang meliputi bagaimana dan mengapa mereka menggunakan strategi 

tertentu dan menggunakan keterampilan seperti perencanaan, mengoreksi diri, dan menetapkan 

tujuan (Wilson dan Clarke, 2002). Pengaturan metakognitif adalah proses seperti 

mengeksplorasi, menetapkan tujuan, mengorganisasikan, merencanakan, memilih, dan 

menerapkan strategi, menafsirkan tindakan kognitif yang sedang berlangsung, dan melakukan 

pemantauan aktif (Flavell, 1976). Dengan demikian pengaturan metakognitif merupakan 

kemampuan seseorang untuk merencanakan strategi, menetapkan tujuan, memprioritaskan 

tindakan, atau memilih strategi. 

Hasil transkrip wawancara dengan siswa berinisial S1 seperti yang telah dipaparkan di 

atas, menggambarkan momen aktivitas pengaturan metakognitif. Dalam transkrip tersebut, 

siswa berinisial S1 memiliki strategi dengan membagi gambar persegi dengan sisi 42 cm 

menjadi empat bagian sehingga terbentuklah 4 persegi dengan sisi 21 cm. Selanjutnya di dalam 

satu persegi kecil itu siswa S1 mengilustrasikan bahwa ada 1 daun, sehingga untuk 

mendapatkan luas satu daun kita cari dahulu luas tembereng. Luas tembereng diperoleh dari luas 

seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga dan hasilnya adalah 126 cm
2 

dan oleh karena satu 

daun terdiri dari 2 tembereng maka luas satu daun adalah          . Strategi yang 

dilakukan oleh S1 sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wilson dan Clarke (2002) bahwa  

pengaturan metakognitif mengacu pada pengetahuan seseorang terkait pemilihan dan 

penggunaan strategi yang meliputi bagaimana dan mengapa mereka menggunakan strategi 

tertentu. Selanjutnya Magiera dan Zawojewski (2011) juga menyatakan bahwa indikator 
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pengaturan metakognitif meliputi: a) membuat rencana, b) merencanakan strategi, c) memilih 

strategi penyelesaian masalah, dan d) merubah cara yang sudah dikerjakan 

Metacognitive Evaluation 

Metacognitive Evaluation (evaluasi metakognitif) adalah keputusan yang dibuat oleh 

pemecah masalah terkait dengan pemikiran mereka sendiri dan keterbatasan pemikiran 

seseorang tentang situasi masalah (Wilson dan Clarke, 2002). Evaluasi juga meliputi pengakuan 

pemecah masalah terkait dengan keterbatasan strategi mereka memecahkan masalah sebagai 

contoh seseorang dapat membuat penilaian mengenai efektivitas pemikiran mereka atau 

pemilihan strategi yang mereka buat (Wilson dan Clarke. 2002).  

Hasil transkrip wawancara dengan siswa berinisial S1 yang telah dipaparkan sebelumnya 

menggambarkan momen aktivitas evaluasi metakognitif. Dalam transkrip tersebut, siswa S1 

mengilustrasikan bagaimana dia menyelesaikan masalah. Pertama ia membagi gambar tersebut 

menjadi 4 persegi kecil dengan sisi 21 cm dan dia mengibaratkan ada 1 daun di dalam persegi 

kecil tersebut, sehingga untuk mendapatkan luas satu daun perlu dicari dulu luas tembereng. 

Luas tembereng diperoleh dari luas seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga dan hasilnya 

adalah 126 cm
2 

dan oleh karena satu daun terdiri dari 2 tembereng maka luas satu daun adalah 

         . Selanjutnya untuk mencari luas daerah yang diarsir adalah luas persegi 

dikurangi luas 4 daun dan hasilnya adalah 756 cm
2
. Ketika peneliti menanyakan apakah siswa 

S1 sudah yakin dengan jawaban itu, siswa S1 menjawab bahwa ia yakin dengan jawaban 

tersebut karena ia sudah memeriksa kembali hasil pekerjaannya. Selanjutnya dia juga 

mengungkapkan penilaiannya terhadap cara yang kedua dan cara kedua ini menurut 

penilaiannya dirasakan lebih efektif karena hanya menggunakan rumus luas persegi dikurangi 

luas lingkaran. Temuan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wilson dan Clarke (2002) 

bahwa evaluasi metakognitif meliputi pemikiran seseorang dalam membuat penilaian mengenai 

efektivitas strategi yang dipilih (Wilson dan Clarke. 2002). Selanjutnya Magiera dan 

Zawojewski (2011) juga menyatakan bahwa indikator evaluasi metakognitif meliputi: a) 

Problem solver mengecek jawaban, b) menilai  hasil, c) penilaian problem solver apakah yang 

telah dikerjakannya itu benar, d) penilaian apakah yang sudah dilakukannya dapat bekerja 

dengan baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian di SMPN 1 Malang dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

metakognitif yang paling sering muncul adalah  metacognitive regulation (pengaturan 

metakognitif) dengan persentase 39,54%, selanjutnya adalah metacognitive awareness 

(kesadaran metakognitif) dengan persentase 34,88%, dan metacognitive evaluation (evaluasi 

metakognitif) dengan persentase 25,58%. Metakognisi berhubungan dengan pemecahan 

masalah dan berperan sebagai sarana bagi problem solver untuk mengenali masalah, 

menetapkan tujuan, dan memahami bagaimana melakukan tindakan dalam mencapai tujuan atau 

solusi. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bahwa dalam pembelajaran 

matematika aktivitas metakognitif perlu untuk dikaji lebih mendalam karena aktivitas 

metakognitif berperan bagi problem solver untuk membantu mengenali masalah yang 

dihadapinya, sehingga problem solver dapat melihat apa sebenarnya masalahnya dan 

mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan memperbaiki kesalahan yang 

dialami oleh mahasiswa dalam mengonstruksi matematis terkait konsep bilangan 

ditinjau dari proses berpikirnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 

deskriptif, yang dilakukan pada 6 mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

yang telah mengambil mata kuliah Teori Bilangan dengan mengerjakan soal secara 

think aloud, kemudian dilanjutkan dengan wawancara berbasis soal tersebut. Dari 

penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa kesalahan yang dialami mahasiswa terjadi 

karena ketidak-lengkapan struktur berpikir mahasiswa dalam melakukan akomodasi. 

Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, digunakan strategi semantik berupa 

menanyakan contoh-contoh yang memenuhi persamaan yang akan dibuktikan untuk 

diselidiki pola bilangannya. Strategi tersebut ini berhasil karena mendorong  

mahasiswa berpikir reflektif dengan tingkatan masalah yang lebih mudah. 

 

Kata Kunci : Memperbaiki kesalahan mengonstruksi bukti, strategi semantik, 

proses berpikir 

 

PENDAHULUAN 

Dalam standar proses pembelajaran matematika sekolah, disebutkan bahwa salah satu 

standar yang harus dipenuhi ialah siswa diharapkan dapat mengembangkan penalaran 

matematika (Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2002; NCTM, 2000). Dalam  Principles and 

Standards for School Mathematics (NCTM, 2000) secara eksplisit dinayatakan bahwa 

kurikulum matematika harus meliputi aspek pembuktian matematis. Oleh karena itu, belajar 

membangun bukti matematis merupakan salah satu cara mengembangkan nalar siswa. Penalaran 

matematika ini dibutuhkan siswa dalam mengembangkan berpikir logis sebagai bekal dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapinya. 

Proses membuktikan pernyataan matematis merupakan urutan dari tindakan mental dan 

fisik, seperti menulis, berpikir memulai bukti, menggambar diagram, melakukan refleksi atas 

tindakan sebelumnya ataupun mencoba mengingat contoh. Proses pembentukan bukti dari suatu 

teorema atau pernyataan lebih kompleks daripada bukti itu sendiri (Selden dkk, 2010). Oleh 

karena itu, perlu adanya bantuan guru dalam pembelajaran matematika sehingga mempermudah 

siswa dalam pembuktian matematis. Dalam pembelajaran matematika, salah satu bantuan guru 

agar membuat mudah para siswa dalam melakukan pembuktian matematis ialah membuat bukti 

itu menjadi nyata (tangible) (Sowder & Harel, 2003). Jadi bantuan pengajaran bukti matematis 

kepada siswa dapat dilakukan secara bertahap dan berusaha membuat bukti menjadi sesuatu 

yang mudah dibayangkan. Misalnya dalam membuktikan pernyataan ― Jika 2 buah bilangan 

bulat genap dijumlahkan maka menghasilkan bilangan bulat ganjil‖. Agar memudahkan siswa 

membayangkan terkait pernyataan tersebut, guru dapat membantu dengan menggambar 

lingkaran-lingkaran untuk mengilustrasikan bilangan genap dan ganjil. Lingkaran-lingkaran 
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yang semuanya punya pasangan diilustrasikan sebagai bilangan genap, sedangkan jika ada 

lingkaran yang tidak memiliki pasangan diilustrasikan sebagai bilangan ganjil. 

Dalam penelitiannya tentang pembuktian matematika, Balacheff (1988) mengungkapkan 

terdapat 4 tingkatan siswa dalam membuktikan matematik, yaitu : (1) naive empiricism : 

verifikasi pernyataan dengan melihat  benar pada kasus kecil dan sederhana, (2) crucial 

experiment, verifikasi pernyataan dengan menunjukkan validitas dalam kasus yang ekstrim, (3) 

generic example, verifikasi pernyataan dengan menarik generalisasi pada satu kelas contoh, dan 

(4) thought experiment, verifikasi pernyataan dengan menarik kesimpulan berdasar pada logika 

deduksi dan menggunakan ekspresi formal simbolik. Oleh karena itu, proses awal pembuktian 

matematis biasanya menggunakan contoh-contoh yang sederhana, sehingga untuk memperbaiki 

konstruksi yang salah dalam pembuktian yang dilakukan siswa, harus memahamkan tentang 

contoh-contoh yang memenuhi pernyataan yang akan dibuktikan terlebih dahulu. 

Penelitian dalam memperbaiki bukti matematis yang dipikirkan oleh siswa telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti (Komatsu, 2010; Komatsu dkk., 2014; Andrew, 2009; Selden 

& Selden, 2003). Selden dan Selden (2003) melakukan penelitian tentang memperbaiki bukti 

matematis pada mahasiswa dengan meminta mahasiswa menilai dan memvalidasi bukti 

matematis yang salah. Hasilnya validasi bukti yang dilakukan mahasiswa dapat berjalan efektif 

dalam meningkatkan pembelajaran tentang bukti matematis. Hal ini dikarenakan dalam 

melakukan validasi bukti yang salah, ternyata mahasiswa melakukan proses berpikir reflektif.  

Adapun Andrew (2009) menggunakan suatu alat dalam mengases suatu bukti yang dihasilkan 

oleh siswa, sehingga dengan alat tersebut siswa mampu mengetahui kesalahannya sehingga 

diharapkan akan memperbaiki kesalahan bukti.  

Penelitian Komatsu (2010) pada siswa Sekolah Dasar dan Komatsu dkk. (2014) pada 

siswa Sekolah Menengah, keduanya melakukan pembelajaran pembuktian matematis dengan 

memberikan masalah untuk dibangun konjektur sederhana, kemudian menyampaikan counter-

example dari masalah tersebut. Dengan counter-example, siswa terdorong untuk menunjukkan 

apakah konjektur yang dibangun benar atau salah. Dengan demikian perbaikan kesalahan dalam 

membangun bukti matematis, dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga memaksa siswa 

melakukan berpikir reflektif. 

Dalam melakukan proses berpikir, tentunya mahasiswa berusaha untuk membentuk 

skema kognitif yang lengkap dalam pikirannya. Skema adalah suatu kerangka kerja kognitif 

tentang konsep-konsep yang diorganisasikan sehingga bermakna (Solso dkk., 2008). Oleh 

karena itu, perlu adanya kajian tentang proses berpikir yang dialami mahasiswa dalam 

mengonstruksi bukti. Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan 

memperbaiki kesalahan yang dialami oleh mahasiswa dalam mengonstruksi matematis terkait 

konsep bilangan ditinjau dari proses berpikirnya. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan pada 6 mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah 

mengambil mata kuliah Teori Bilangan. Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

mengerjakan tugas berbentuk soal yang diberikan secara think aloud, kemudian dilanjutkan 

dengan wawancara berbasis tugas. Transkrip think aloud dianalisis menurut kerangka asimilasi 

dan akomodasi yang dikemukan oleh Piaget. Analisis data menggunakan teknik perbandingan 

tetap, yaitu diambil 2 mahasiswa yang memiliki karakteristik kesalahan yang sama dalam 

mengonstruksi bukti matematis. 

Instrumen yang digunakan berupa soal yang diadopsi dari Annie Selden dan John Selden 

(2003). Berikut soal tersebut : Diketahui n bilangan bulat. Buktikan ― Jika n
2
 kelipatan3 maka n 

kelipatan 3‖. Untuk menunjukkan bahwa perbaikan dengan strategi semantik telah berhasil 

memperbaiki konstruksi bukti, digunakan soal yang sejenis, yaitu : Diketahui n bilangan bulat. 

Buktikan ― Jika n
2
 kelipatan 5 maka n kelipatan 5‖ 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal pembuktian yang diberikan merupakan instrumen untuk mengetahui skema yang 

dibentuk mahasiswa terkait bukti matematis. Berikut bukti formalnya.  

 

Diketahui n bilangan bulat. Buktikan ― Jika n
2
 kelipatan 3 maka n kelipatan 3‖. 

Bukti. 

1) Karena n
2
 kelipatan 3, maka bisa ditulis n

2
=3m, m integer atau n=3m. 

2) Karena n integer, maka haruslah 3m berbentuk kuadrat sempurna. 

3) Karena sudah ada bilangan 3, maka bentuk m=3k
2
 , k integer 

4) Akibatnya, n = 3m = 3(3k
2
) = 3

2
k

2
 = 3k 

5) Sehingga dapat disimpulkan, n=3k, berarti n kelipatan 3. Terbukti 

 

Dari keenam mahasiswa yang dijadikan subjek penelitian, semua mahasiswa mengalami 

kesalahan dalam mengonstruksi bukti di atas. Kesalahan yang terjadi dapat dikategorikan 

kesalahan pada langkah ke-2 dan kesalahan logika di awal pembuktian, karena kedua langkah 

inilah yang menentukan konstruksi yang benar dari bukti tersebut. Untuk memdeskripsikan 

secara detil proses berpikir mahasiswa terkait kesalahan dalam mengonstruksi bukti di atas, 

dipaparkan proses berpikir Mahasiswa-F mewakili kategori kesalahan pada langkah ke-2 dan 

dipaparkan pula proses berpikir Mahasiswa-IM mewakili kategori kesalahan logika di awal 

pembuktian. 

 

Kesalahan dan Perbaikan Kesalahan Mahasiswa-F dalam Mengonstruksi Bukti 

Bukti matematis beserta analisis kekurangan yang merupakan hasil proses berpikir 

Mahasiswa-F sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

(1) Pernyataan ini sebenarnya 

tidak diperlukan, karena tidak 

digunakan pada tahap 

berikutnya 

(2) Pernyataan ini kurang tepat, 

karena seharusnya 3k 

berbentuk kuadrat sempurna 

(3) Pernyataan benar, tetapi 

karena tahap seelumnya 

kurang tepat, sehingga 

berimplikasi kurang sempurna 

dalam menarik kesimpulan 
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Dari bukti yang dihasilkan Mahasiswa-F di atas, terlihat bahwa terdapat kesalahan dalam 

menyimpulkan bahwa k harus berbentuk bilangan pangkat dengan bilangan pokok 3 dan 

bilangan pangkat bersifat ganjil. Secara lebih detil dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Proses Berpikir Mahasiswa-F dalam Mengonstruksi Bukti Matematis 
Kode Think Out Aloud Sumber Pernyataan Proses Yang Terjadi 

1 Diketahui n
2
 kelipatan 3  Recalling yang diketahui Asimilasi 

2 berarti n
2
 = 0 mod 3. Extract-meaning dari n

2
 kelipatan 

3dengan menghubungkan dengan 

konsep modulo 3 

Asimilasi 

3 n
2
=3 dikali k Extract-meaning dari n

2
 kelipatan 

3 3dengan menghubungkan 

dengan konsep perkalian 

Asimilasi 

4 , ….. gimana ya…? (agak lama 

berpikir sekitar 1 menit) 

Refleksi karena Disequilibrium Disequilibrium 

5 n
2
 samadengan 3k, dan n 

bilangan positif 

berarti……mmm…… berarti n = 

akar dari 3k 

Recalling dengan Modifikasi 

Aljabar 

Asimilasi 

6 berarti karena n bilangan bulat 

positif, maka k haruslah bilangan 

positif kelipatan 3 yang 

berpangkat ganjil…. 

Inferring dengan Mencari 

Hubungan dengan bilangan 

pangkat 

Akomodasi 

7 Misalkan k sama dengan 3 

pangkat m dengan m bilangan 

…. sehingga ganjil 

Inferring dengan Mencari 

Hubungan dengan bilangan 

pangkat 

Akomodasi 

8 Berarti n = akar dari 3 kali 3 

pangkat m, n = akar dari 3 

pangkat m+1, n=3 pangkat 

(m+1)/2 

Recalling dengan Modifikasi 

Aljabar 

Asimilasi 

9 Karena m ganjil maka m+1 

pastilah genap. 

Inferring dengan Mencari 

Hubungan dengan bilangan 

pangkat 

Akomodasi 

10 Sehingga n=3 pangkat 

m+1….sehingga n= 0 mod 3,  

terbukti. 

Udahan Pak 

Inferring Akomodasi 

 Berdasarkan Tabel 1 di atas, tampak bahwa struktur masalah pembuktian dan struktur 

berpikir Mahasiswa-F dalam mengonstruksi bukti matematis terdapat ketidaksesuaian, yaitu 

pada langkah 6 dan 7. Ketidaksesuaian tersebut terjadi pada saat akomodasi masalah ketika 

inferring mencari hubungan dengan bilangan pangkat. Yang seharusnya mengakomodasi 

bilangan kuadrat sempurna, namun Mahasiswa-F melakukan akomodasi dengan bilangan 

pangkat dengan bilangan pokok 3 dengan pangkat bilangan ganjil. Oleh karena itu, perlu adanya 

upaya untuk memperbaiki proses akomodasi yang salah ini. Proses akomodasi yang salah ini 

merupakan hasil koneksi yang kurang tepat antara n sebagai bilangan bulat positif dengan 3k 

yang bilangan dalam akar. Hal ini seperti ditanyakan kepada Mahasiswa-F sebagai berikut : 

Peneliti (P) : Disini maka k bilangan positif kelipatan ganjil, mengapa pilih ganjil? 

Mahasiwa-F (F) :Karena kalau misalkan genap, maka di akarinnya ganjil, nanti kalau 

ganjil diakaran bil rasional 

 

Oleh karena itu dilakukan upaya dalam memperbaiki ksalhan tersebut. Salah satu upaya 

tersebut dengan menggunakan strategi semantik. Strategi ini dilakukan dengan memberikan 
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bantuan diluar dari sistem pembuktian formal, biasanya menggunakan contoh ataupun gambar 

sebagai ilustrasi. 

P : Memang harus ini (pangkat ganjil)?, tadi contohnya 36, coba 36 

F : 36= 3 dikali…. 36 = 3 dikali 12…. Oia Pak 

P : Jadi harus bagaimana sifatnya.. k nya harus bagaimana...? 

F:  [sedang mikir………] 

P : Tadi kan 36, coba sekarang yang… 81. Coba dilihat lagi apa arti kelipatan 3? 

F : Berarti salah satu faktornya 3. 

P: Salah satu faktornya 3, yaa. atau secara mudahnya, 12 kelipatan 3 karena apa…. 

F : 3 dikalikan suatu bilangan hasilnya 12.  

P : 18 kelipatan 3, artinya..?  

F : 3 dikalikan suatu bilangan hasilnya 18 

P : Sekarang dipikirkan apakah bentuknya seperti ini(pangkat ganjil) apakah harus 

dipangkatkan atau cukup dikalikan 

F : Ehm…. (mikir cukup lama)….3 dikali 3 di kali bilangan kuadrat, Berati n = akar dari 

3p, p=3m
2
, berarti n=akar dari(3 3 m

2
) 

P : Mengapa p nya 3p
2
, alasanya apa? 

F : Pertama inikan n nya bilangan positif, bilangan bulat, 3 ini harus dikalilkan dengan 

3m
2
, sehingga kalau diakarkan bilangan bulat juga 

P : p apa 

F : p bilangan bulat  
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Ternyata dengan memberikan contoh yang memenuhi pernyataan dan bertentangan 

dengan pengetahuan yang diperoleh di awal oleh Mahasiswa-F dalam mengonstruksi bukti 

tersebut, dapat memperbaiki konstruksi bukti sehingga menjadi benar. Untuk melihat apakah 

skema pembuktian terkait bukti di atas sudah benar, berikut hasil pembuktian untuk 

memvalidasinya. 

 

Kesalahan dan Perbaikan Kesalahan Mahasiswa-IM dalam Mengonstruksi Bukti 

Bukti matematis beserta analisis kekurangan yang merupakan hasil proses berpikir 

Mahasiswa-IM sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Proses Berpikir Mahasiswa-IM dalam Mengonstruksi Bukti Matematis 

Kode Think Out Aloud Sumber Pernyataan Proses Yang Terjadi 

1 Diketahui n bilangan bulat 

positif,  

Jika n
2
 kelipatan3 maka n 

kelipatan 3 

Recalling yang diketahui 

(diulangi sebanyak 2 kali) 

Asimilasi 

2 n
2
 kelipatan 3, maka n 

kelipatan 3, n bilangan bulat 

positif 

Inferring antara n
2
 dengan n Akomodasi 

3 Buktinya berarti … 

ehhmmm….. ehmmm… 

Refleksi karena 

Disequilibrium 

Disequilibrium 

4 n
2
=n kali 3.. nxn=3n…n=3   

ya…. 

Recalling dengan Modifikasi 

Aljabar 

Asimilasi 

Menggunakan variabel yang sama 

dengan sebelumnya, padahal 

menyatakan sesuatu yang berbeda, 

sehingga salah pada langkah 

berikutnya. 
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5 n
2
=3n berarti … Udah…. Inferring kesimpulan Akomodasi 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, tampak bahwa Mahasiswa-IM salah dalam mengonstruksi 

bukti. Beberapa kesalahan yang dilakukan IM dalam mengonstruksi bukti tersebut ialah : 1) 

Salah dalam menuliskan lambang variabel yang membantu dalam mengonstruksi bukti, 2) Salah 

dalam melakukan inferring antara n
2
 dengan n. Kedua kesalahan tadi menyebabkan kesalahan-

kesalahan lainnya dalam konstruksi bukti tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk 

memperbaiki yang salah ini. Salah satu upaya tersebut dengan menggunakan strategi semantik.  

Untuk mengetahui sejauh mana IM memahami pernyatan yang dibuktikan, ditanyakan 

beberapa pertanyaan berikut : 

Peneliti (P) : Yang diketahui apa tadi? 

Mahasiswa-IM (IM) : n bil bulat positif 

P : Akan dibuktikan apa, mana yang diketahui? 

IM : Yang diketahui ini (n
2
 kelipatan 3), akan dibuktikan n kelipatan 3 

 

Dari wawancara tersubut, diketahui bahwa IM ernyata memahami apa yang diketahui dan 

apa yang akan dibuktikan. Akan tetapi belum mengatahui cara yang digunakan dalam 

mengonstruksi bukti tersebut, seperti dialog berikut : 

 

P : Menuju kesana diapain? 

IM : (mikir..) ngak mungkin diakarin 

P : Atau gini, bisa memberikan contohnya, bilangan yang n2 yang kelipatan 3 

IM : 9, n
2
 nya = 9 maka n=3..Nah..9 kelipatan 3, n juga kelipatan 3 

4 ngak, 5 ngak, 6…Kalau n
2
=36 maka n=6 

P: Ada yang lain  

IM : 81…kalau n
2
=81 berati n=9. Ada polanya Pak 

 

 
Ternyata dengan menuntun IM dengan memberikan contoh-contoh yang memenuhi 

pernyataan yang dibuktikan mampu menyadarkan IM bahwa disana ada pola bilangan dari n
2
. 

 

P : Polanya?…polanya diapain… 

IM : Ini diapakan dari….Diakarin Pak 

P : Coba ini bisa ngak diakarkan? 

IM : n=akar dari 3a 

P : Coba disamakan ada ngak polanya 

IM : 81=3 kali 27 ini 36=3 kali 12, ini 9=3kali 3 

27 dan 12 ada polanya..Kelipatan 3 juga Pa   

P : Coba dibawa ke variabel, n=akardari 3a, a bentuknya 

IM : a bentuknya 3n
2
 

P : Boleh, tp simbol lainnya kan n udah dipake berarti….. 
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IM : Pake b aja Pa..Akar n=3 kali3b2,n=3b jadi n2 kelipata 3 maka n kelipatan 3

 
 

Untuk melihat apakah skema pembuktian terkait bukti di atas sudah benar, berikut hasil 

pembuktian untuk memvalidasinya. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Griffiths (dalam Weber, 2003) menyatakan bahwa bukti matematis adalah suatu cara 

berpikir formal dan logis yang dimulai dengan aksioma dan bergerak maju melalui langkah-

langkah logis sampai pada suatu kesimpulan. Dari definisi tersebut, memberikan sifat bahwa 

bukti matematis haruslah logis. Logis bermakna sesuai dengan kaidah penarikan kesimpulan 

sehingga kesimpulan yang dihasilkan valid.  

Oleh karena itu, proses yang terjadi dalam mengonstruksi bukti banyak menggunakan 

kaidah penarikan kesimpulan dari yang diketahui, yang kemudian menghubungkan dengan fakta 

ataupun konsep matematika lainnya sehingga menuju pada kesimpulan yang dituju untuk 

dibuktikan. Ditinjau dari pembentukan skema kognitif dalam mengonstruksi bukti, maka 

kegiatan-kegiatan tersebut dapat terbentuk dengan proses adaptasi yang dikemukan Piaget, yang 
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terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Menurut Meel (2003), assimilation  involves the taking in 

of new data and forming linkages between this new information and the original structure. 

Sedangkan, accomodation reorganized part or the whole of the individual‟s cognitive structure. 

Penarikan kesimpulan dan menghubungkan dengan fakta atau konsep matematika lainnya dalam 

mengonstruksi bukti lebih dominan melakkan penataan ulang informasi sehingga membentuk 

struktur yang sesuai denagn struktur bukti matematis. Oleh karena itu, proses yang terjadi lebih 

banyak pada proses akomodasi sebagaimana yang dipaparkan pada konstruksi bukti 2 orang 

mahasiswa F dan IM. Proses akomodasi ini dibutuhkan karena terdapat kekurangan struktur 

berpikir siswa terkait suatu pembuktian matematis. 

Kesalahan yang terjadi dalam mengonstruksi bukti yang ditemukan pada penelitian ini 

ialah kesalahan dalam mencari hubungan dengan konsep matematika lainnya. Kesalahan 

tersebut menyababkan ketidaksesuaia dengan struktur bukti. Ketidaksesuaian tersebut terjadi 

pada saat akomodasi masalah ketika inferring mencari hubungan dengan bilangan pangkat. 

Yang seharusnya mengakomodasi bilangan kuadrat sempurna, namun Mahasiswa-F melakukan 

akomodasi dengan bilangan pangkat dengan bilangan pokok 3 dengan pangkat bilangan ganjil. 

Dalam melakukan restrukturisasi bukti matematis yang dikerjakan Mahasiswa-F, ditanyakan 

contoh yang memenuhi pernyataan yang akan dibuktikan dan ditanya kembali contoh yang 

memenuhi tersebut dengan bilangan pangkat dan bilangan kuadrat sempurna. Pemberian 

pertanyaan tersebut merupakan strategi semantik dalam mengonstruksi bukti, karena 

menggunakan contoh yang memenuhi pernyataan untuk membantu memahami konstruksi bukti 

matematis. Proses tersebut mengakibatkan Mahasiswa-F melakukan refleksi terhadap apa yang 

telah dipikirkannya sebelumnya. Dengan demikian, Mahasiswa-F menyadarikesalahan dan 

mampu memperbaiki bukti yang dimaksud. 

Demikian pula dengan Mahasiswa-IM yang memiliki beberapa kesalahan mengonstruksi 

bukti yaitu : 1) Salah dalam menuliskan lambang variabel yang membantu dalam mengonstruksi 

bukti, dan 2) Salah dalam melakukan inferring antara n
2
 dengan n. Kedua kesalahan tadi 

menyebabkan kesalahan-kesalahan lainnya dalam konstruksi bukti tersebut.  Untuk 

memperbaiki kesalahan yang kedua, diberikan pertanyaan tentang contoh yang memenuhi 

pernyataan yang akan dibuktikan dan ditanya kembali contoh yang memenuhi tersebut dengan 

bilangan kuadrat sempurna. Pemberian pertanyaan tersebut merupakan strategi semantik dalam 

mengonstruksi bukti, karena menggunakan contoh yang memenuhi pernyataan untuk membantu 

memahami konstruksi bukti matematis sehingga mampu menemukan pola yang diharapkan. 

Proses tersebut mengakibatkan Mahasiswa-IM melakukan refleksi terhadap apa yang telah 

dipikirkannya sebelumnya. Dengan demikian, Mahasiswa-IM menyadarikesalahan dan mampu 

memperbaiki bukti yang dimaksud. Adapun memperbaiki kesalahan dalam menuliskan variabel, 

maka perlu ditanyakan dengan ―Mengapa?‖. Pertanyaan ini memaksa IM berpikir refleksi yang 

akan menyadarkan IM terkait kesalahan yang dilakukannya dalam mengonstruksi bukti. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa kesalahan yang dialami 

mahasiswa ialah kesalahan dalam menghubungkan dengan fakta atau konsep lainnya dalam 

kerangka aturan penarikan kesimpulan. Kesalahan tersebut terjadi karena ketidak-lengkapan 

struktur berpikir mahasiswa dalam melakukan akomodasi. Untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut, digunakan strategi semantik berupa menanyakan contoh-contoh yang memenuhi 

persamaan yang akan dibuktikan untuk diselidiki pola kelipatannya. Strategi tersebut ini 

berhasil karena mendorong  mahasiswa berpikir reflektif dengan tingkatan masalah yang lebih 

mudah.  

Untuk penelitian kedepannya, disarankan untuk mengembangkan instrumen yan 

digunakan di atas, sehingga tidak kasuistik, tetapi lebih general. Misalnya,  Jika n
2
 kelipatan k 

maka n kelipatan k, dimana k < n; k,n integer dan k bilangan prima. Akan tetapi, perlu dikaji 

dulu kebenaran dari instrumen yang dikembangkan tersebut. Selain itu, perlu dikaji pula tentang 
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komponen apa saja yang terjadi ketika mahasiswa yang salah dalam mengonstruksi 

bukti,kemudian mampu memperbaiki bukti yang salah tadi menjadi benar. 

DAFTAR RUJUKAN 

Andrew, Lane. 2009. Creating a Proof Error Evaluation Tool for Use in the Grading of Student-

Generated ―Proofs‖. PRIMUS: Problems, Resources, and Issues in Mathematics 

Undergraduate Studies, 19:5, 447-462 

 

Balacheff, N. 1988. Aspects of proof in pupils‘ practice of school mathematics. In D. Pimm 

(Ed.), Mathematics, teachers and children (pp. 216–235). London: Hodder & 

Stoughton 

 

Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell. 2002. Adding it-up : Helping Children Learn 

Mathematics. National Research Council. National Academy Press. 

Washington DC 

 
Komatsu, K. 2010. Counter-examples for refinement of conjectures and proofs in primary 

school mathematics. Journal of Mathematical Behavior 29 (2010) 1–10 

 

Komatsu, K, Tsujiyama, Y dan Sakamaki, A. 2014. Rethinking the discovery function of proof 

within the context of proofs and refutations, International Journal of Mathematical 

Education in Science and Technology, 45:7, 1053-1067,  

 

Meel, David. 2003. Models and Theories of Mathematical Understanding : Comparing Pirie and 

Kieren‘s Model of Growth of Mathematical Understanding and APOS Theory. 

CBMS Issue in Mathematics Education Volume 12 2003. American Mathematical 

Society. 

 

National Council of Teachers of Mathematics. 2000. Principles and Standards for 

School Mathematics. Reston, VA: The Council.  
 

Selden, A, McKee, Kerry dan Selden, John. 2010. Affect, behavioural schemas and the proving 

process. International Journal of Mathematical Education in Science and 

Technology, Vol. 41, No. 2, 15 March 2010, 199–215 

 

Selden, Annie & Selden, John. 2003. Validations of Proofs Considered as Texts: Can 

Undergraduates Tell Whether an Argument Proves a Theorem?. Journal for 

Research in Mathematics Education 2003, Vol. 34, No. 1,4-36. 

 

Solso, R, Maclin, O & Maclin M. 2008. Psikologi Kognitif  Edisi Kedelapan. Terjemahan 

Mikael Rahardanto & Kristianto Batuadji. Jakarta. Penerbit Erlangga. 

 

Sowder, Larry dan Harel, Guershon. 2003. Case studies of mathematics majors‘ proof 

understanding, production, and appreciation. Canadian Journal of Science, 

Mathematics and Technology Education, 3:2, 251-267 

 

Weber, K. 2003. A procedural route toward understanding the concept of proof. Proceedings  of  

the  27th  Conference  of  the International  Group  for  the  Psychology  of  

Mathematics  Education Volume 4, 395-410. Honolulu. HI. 

 

 



 

272 

 

IMPLEMENTASI DISKUSI KELOMPOK DAN KUNJUNGAN 

PERPUSTAKAN PADA MATAKULIAH  

GEOMETRI ANALITIK RUANG 
 
 

Agung Deddiliawan Ismail 
Universitas Muhammadiyah Malang 

deddiliawan@yahoo.com 

 

Abstrak 

 
Rendahnya nilai hasil belajar mahasiswa yang didasarkan pada nilai 

evaluasi tengah semester mengakibatkan proses pembelajaran terganggu. 

Dengan kurangnya pengetahuan dasar mengenai materi Geometri Analitik 

bidang yang berkenaan dengan koordinat, bidang dan garis, transformasi dari 

koordinat serta jenis dari permukaan menyebabkan mahasiswa akan kesulitan 

dalam melanjutkan materi selajutnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan selama tengah awal semester, terlihat bahwa peran aktif mahasiswa 

sangat kurang, terlihat dari 42 siswa yang mengikuti matakuliah hanya 9 

mahasiwa yang aktif dalam pembelajaran baik dalam diskusi ataupun tanya 

jawab. Selain itu berdasarkan pada hasil tanya jawab yang dilakukan pada 

peserta kuliah didapat fakta bahwa mahasiswa mengalami kesulitan belajar 

dikarenakan karena kurangnya tempat untuk diskusi dengan teman sejawat serta 

kurangnya referensi bacaan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengimplementasikan diskusi kelompok dan kunjungan 

perputakaan pada matakuliah Geometri Analitik Bidang. Untuk melaksanakan 

penetian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

jenis deskriptif. Adapun subjek penelitian adalah mahasiswa Prodi Pendidikan 

Matematika UMM semester IV kelas D. Berdasarkan hasil penelitian dari 42 

mahasiswa dibagi menjadi 8 kelompok kecil yang masing-masing kelompoknya 

beranggotakan 5 sampai 6 mahasiswa. Pemilihan kelompoknya bersifat 

heterogen di mana mahasiswa yang memiliki kemampuan matematika yang 

tinggi disebar di semua kelompok. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk 

berdiskusi diluar jam perkuliahan dan berkunjung ke perpustakaan. Tiap minggu 

mahasiswa akan diberikan poin-poin yang akan didiskusikan pada pertemuan 

sebelumnya. Hasil diskusi kelompok ditulis dan akan dijadikan bahan diskusi.  

Kata kunci: Diskusi kelompok, Kunjungan perpustakaan.  

 

PENDAHULUAN 

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam peradaban manusia membuat 

suatu revolusi yang sangat besar bagi manusia. Seakan sudah menjadi kebutuhan primer atau 

wajib bagi manusia untuk dapat menguasai dan memanfaatkan TIK. Begitu besar kegunaan 

menyebabkan TIK berkembang dengan pesat. Hal ini dikarenakan bahwa TIK dapat membantu 

manusia dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan dalam segala bidang.  Namun 

seiring dengan perkembangannya TIK juga memiliki dampak yang tidak baik bagi sosial 

masyarat. Maryono dan Istiana (2008) menyatakan bahwa TIK juga memiliki dampak negatif 

bagi sosial yang tidak sedikit, diantaranya adalah posisi manusia akan menjadi terasingkan 

dalam lingkunagan, meningkatnya kejahatan di dunia maya, merusak moral, menciptakan 

kesombongan diri, mengganggu kesehatan, meningkatkan pengangguran, menurunkan 

kemampuan berfikir, mengganggu kejiwaan dan berpotensi merusak lingkungan dan masih 

banyak lagi. Dari beberapa dampak negatif yang dipaparkan, ada satu yang saat ini mulai 

nampak terlihat di kalangan pelajar, yaitu menurunya kemampuan berfikir pada pelajar.  
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Dengan adanya kemajuan TIK seharusnya pelajar bisa menggunakannya untuk mencari 

segala sumber informasi mengenai pelajaran atau mata kuliah. Karena dengan adanya internet 

mahasiwa dapat membuka perpustakaan online, ebook, jurnal online dan sebagainya. Namun 

kenyataan sekarang yang terjadi adalah berbeda. Rohmawati (2015) menjelaskan bahwa tiga 

situs yang sering dibuka pelajar adalah jeraring sosial, web penelurur dan hiburan. Dengan 

adanya teknologi yang membatu maka keberadaan buku akan jauh dari kegunaannya sebagai 

sumber informasi. Perkembangan TIK juga menggeser keberadaan perpustakaan dan buku yang 

ada didalamnya. Perangkat gadget yang bersifat mobile dan fleksibel membuat mahasiswa 

enggan unuk membaca buku dan pergi berkunjung keperpustakaan. Memang benar bahwa buku 

yang berada diperpustakaan tingkat keterbaruannya kalah dengan buku yang ada di internet. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi diskusi kelompok dan 

kunjungan perpustakaan pada matakuliah Geometri Analitik Ruang. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terbatas yang dilaksanakan pada mahasiswa 

Prodi Matematika Semster IV kelas D, hampir  36 dari 42 mahasiswa memiliki smartphone dan 

hanya 5 mahasiswa yang memiliki ebook dalam smartphone. Sedangkan mengenai kunjungan 

mahasiswa ke perpustakaan dilakukan ketika mahasiswa memperoleh tugas matakuliah saja. 

Hasil observasi juga menujukkan bahwa dari 42 mahasiswa hanya 9 siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. Dan pembelajaran cenderung didominasi oleh dosen pengampuh mata kuliah, 

sehingga diskusi yang seharusnya melekat pada pembelajaran mahasiswa di kelas cenderung 

tidak ada. Jika dilihat dari hilai hasilevaluasi tengah semester hanya terdapat 12 dari 42 yang 

memiliki nilai lebih besar sama dengan 70. Ini dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa sebagian 

besar mahasiswa masih belum memahami konsep matakuliah sebelumnya. Jika kejadian ini 

dibiarkan maka akan berimbas pada pemahaman konsep selanjutnya. Berdasarkan hasil wawan 

cara yang dilasanakan pada mahasiswa semester IV Kelas D didapat fakta bahwa hanya 2 dari 

42 mahasiwa yang gemar membaca. 

Padahal mahasiswa merupakan kaum intelek yang memiliki pendidikan paling tinggi 

yang seharusnya tidak terlepas dengan kegiaan membaca. Dengan membaca sebenarnya 

mahasiwa memiliki dasar konsep yang nantinya dapat dikembangkan untuk ide-ide atau 

gagasan atau bahkan dapat mengembangkan konsep menjadi lebih kompleks. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada 2012 juga menyebutkan indeks minat baca di 

Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik 

untuk membaca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di 

nomor 69 dari 127 negara. Angka ini tentu sangat menyedihkan (Tempo, 2015).  

Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah 

dan TIMSS & PIRLS tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam bidang membaca Indonesia berada 

di urutan 41 dari 45 negara yang berpartisipasi. Dan pada tahun 2013 Indonesia berada pada 

urutan 49 dari 50 negara yang ada. Fenomena yang terjani ini bertolak belakang dengan 

hasilpenelitian Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2013 

menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat kedua paling inovatif dalam bidang 

pendidikan di dunia. Dalam hal inovasi pendidikan, Indonesia di belakang Denmark yang 

berada di peringkat pertama, tapi mengalahkan negara maju, seperti Korea Selatan, Singapura, 

Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Inovasi pendidikan ini meliputi kemampuan penggunaan 

buku teks dan penerapan sistem pembelajaran yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

Namun, peringkat OECD ini kontras dengan hasil penelitian yang dilakukan Programme for 

International Student Assesment (PISA) setahun sebelumya yang menempatkan Indonesia di 

peringkat kedua terbawah dalam hal kemampuan matematika dan ilmu sains (Tempo, 2015). 

Slavin (1995) menyatakan bahwa pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap hasil 

belajar pada semua tingkat kelas dan semua bidang studi menunjukkan bahwa kelas kooperatif 

menunjukkan hasil belajar akademik yang signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok 

kontrol. Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih 

untuk berinteraksi saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam 

pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan diantara mereka. Pembelajaran yang 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-bidan-dan-falsafah.html
http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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menggunakan metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif (Gagne & 

Briggs. 1979). 

Menurut Svinicki dan McKeachie (2014) dari hasil penelitiannya, dibanding metode 

ceramah, metode diskusi dapat meningkatkan anak dalam pemahaman konsep dan keterampilan 

memecahkan masalah. Tetapi dalam transformasi pengetahuan, penggunaan metode diskusi 

hasilnya lambat dibanding penggunaan ceramah. Sehingga metode ceramah lebih efektif untuk 

meningkatkan kuantitas pengetahuan anak dari pada metode diskusi. Dalam hal ini sebagian 

besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta 

berdiskusi untuk memecahkan masalah 

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu 

permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, 

menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat 

suatu keputusan. Metode diskusi bisa dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu diskusi kelas, 

diskusi kelompok kecil, simposium, diskusi panel.  

Muhibbin dalam (Trianto, 2010)  mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode 

mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah (problem 

solving).  Metode ini lazin juga disebut sebagai diskusi kelompok (group discussion) dan 

resitasi bersama (socialized recitation). Metode diskusi  (Discussion Method) diaplikasikan 

dalam proses belajar mengajar untuk mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa 

mengekspresikan pendapatnya secara bebas, mendorong siswa menyumbangkan buah 

pikirannya untuk memecahkan masalah bersama, dan mengambil satu alternatif jawaban atau 

beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang 

seksama.  

Adapun kelebihan metode diskusi adalah menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat 

dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan, menyadarkan anak didik bahwa dengan 

berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh 

keputusan yang lebih baik, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain 

sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleransi. 

Selain kelebihan metode diskusi juga memiliki kekurangan diataranya adalah tidak dapat 

dipakai pada kelompok yang besar, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas, dapat 

dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara, biasanya orang menghendaki pendekatan yang 

lebih formal. 

METODE 

Penelitian yang dilakukan mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. 

Sesusai dengan tujuan penelitian yang akan menjelaskan secara alami dan sesuai dengan 

fenomena yang ada di lapangan maka pemilihan pendekan dan jenis tersebut sesuai. Subjek 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester IV Kelas D 

Pendidikan Matematika UMM. Adapun waktu penelitian dilaksanan selama bulan April sampai 

dengan bulan Juni 2015. Tempat penelitian yang digunakan adalah Ruang Kuliah GKB I Ruang 

306. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpukan data, reduksi data dan 

menyimpulkan data. 

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebanyak tiga kali dimana dilaksanakan pada 

tiga pertemuan. Tahap pertama adalah tahap pengenalan dan sosialisasi dimana mahasiswa 

diajak untuk berdiskusi mengenai diskusi kelompok diluar kelas dan kunjungan perpustakaan. 

Pada pertemuan pertama mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diwajibkan untuk 

berdiskusi kelompok di perpustakaan dan masing-masing kelompok diberikan daftar kehadiran 

sebagai bukti diskusi dan berkunjung ke perpustakaan.  

Mahasiswa juga diminta untuk mencari literatur dan berdiskusi dengan kelompoknya 

mengenai bab/subbab yang akan dibahas selanjutnya. Tahap kedua dilakukan pada pertemuan 

kedua dimana dosen mengecek daftar kunjungan dan literatur mahasiswa. Setelah itu mahasiswa 

diajak untuk berdiskusi mengenai materi Sphere/Bola. Tahap ke tiga dilakukan pada pertemuan 

http://www.asikbelajar.com/2013/08/metode-diskusi-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://www.asikbelajar.com/2013/08/metode-diskusi-kelebihan-dan-kekurangan.html
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ke tiga dimana dosen mengecek daftar kunjungan dan literature mahasiswa. Setelah itu 

mahasiswa diajak untuk berdiskusi mengenai materi Elipsoida. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilaksanakan selama bukan April sampai dengan Juni 2015 terdapat 

3 kali pertemuan atau kegiatan. Pada pertemuan pertama mahasiswa dibertikan pandangan 

mengenai hasil evaluasi tengah semester yang telah diterima. Mahasiswa diajak bersama-sama 

untuk menyelesaikan soal tes bersama-sama dan mencocokkan hasil mereka. Hanya terdapat 12 

dari 42 mahaiswa yang memperoleh nilai lebih dari 70. Mahasiswa dimotivasi bahwa untuk 

meningkatkan hasil belajar banyak sekali cara. Walaupun belajar madiri dapat membantu 

meningkatkan pemahaman konsep, tapi dengan adanya belajar atau diskusi kelompok akan 

sangan membantu mahasiswa yang satu dengan yang lain serta dapat saling menambah 

pengetahuan dengan mahasiswa lainnya.  

Pada pertemuan ini mahasiswa juga disadarkan mengenai budaya membaca selama ini 

yang telah mahasiswa lakukan apa sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilaksanakn secara acak pada 10 mahasiswa dari 42 mahaiswa yang hadir 

dapat disimpulkan bahwa minat baca mahasiswa sangat kurang. Dari hasilwawancara juga 

didapat bahwa dari 42 mahasiswa hanya 2 mahasiswa yang gemar membaca dan sisanya jarang 

membaca. Dengan adanya fenomena yang terjadi tersebuat mahasiswa disadarkan bahwa sangat 

penting bagi mahasiswa untuk memiliki budaya membaca dan berdiskusisatusama lain agar 

dapat bersama-sama memahami konsep ilmu.  

Mahasiswa semester IV kelas D merupakan mahasiwa heterogen di mana mahasiswa 

yang memiliki kemampuan tinggi sedang dan rendah berkumpul menjadi satu. Sebelum 

membagi kelompok terlebih dahulu mahasiswa diurutkan berdasarkan tingkat kemampuannya. 

Terdapat 12 mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi, 20 kemamuap sedang dan 10 

mahasiswa memiliki kemampuan rendah. Dengan mempertimbangkan efektifitas maka 

dibentuklah 8 kelompok yang masing-maisng kelompoknya beranggotakan 5 sampai 6 

mahasiwa. Dalam satu kelompok beranggotakan 3 kemampuan mahasiswa ataudapat disebut 

sebagai kelompok heterogen. Hal ini di dasari atas pemikiran bahwa mahasiswa yang memiliki 

kemapuan tinggi dapat membantu mahasiswa yg lain dalam kelompoknya. Setelah terbentuk 

kelompok mahasiswa dijelaskan mengenai mekanisme pembelajaran untuk selanjutnya. 

Masing-masing kelompok diberi lembar daftar kunjungan perpustakaan yang mana pada lembar 

tersebut diisi oleh staf perpustakaan yang menandakan bahwa kelompok tersebut telah 

mengunjungi perpustakaan. 

Kunjungan perpustakaan dilakukan mahasiswa minimal sekali dalam seminggu karena 

tiap minggu mahasiswa akan membahas bab yang berbeda. Tiap anggota diwajibkan untuk 

datang dan berdiskusi bersama-sama ke perpustakaan. Hasil diskusi kelompok dituliskan dan 

nantinya akan dijadikan bahan diskusi pada pertemuan selanjutnya. Bab yang akan dibahas pada 

pertemuan sebelumnya adalah tentang The Sphere/Bola. Mahasiswa diminta untuk untuk 

mencari literatur mengenai bab tersebut dan mendiskusikan mendiskusikan mengenai 

konsepnya diluar jam perkuliahan.  

Pada pertemuan II pembelajan diawali dengan membuka pembelajaran dengan salam dan 

mahasiswa diingatkan kembali mengenai bab selanjutnya yang nantinya akan digunakan 

kembali pada bab yang akan dipahas pada pertemuan kali ini. Adapun konsep yang diingatkan 

kembali adalah konsep mengenai Translation, Rotation, Rotation and reflection of axes, 

imaginary poin line and plane, Loci of equation, Cylindrical surface, Cone dan Surface of 

refolution. 

Setelah mengingatkan kembali masing-masing diminta untuk memaparkan mengenai 

definisi dari bola serta bagaimana persamaannya dari hasil tugas hasil diskusi kelompok dan 

kunjungan perpustakaan pada pertemuan pertama. Berdasarkan hasil pengamatan semua 

kelompok memiliki definisi yang sama mengenai Bola beserta persamaan bola tersebut.hanya 

saja yang membedakan adalah simbol/variabel yang digunakan dalam membentuk persamaan 
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bola ada yang menggunakan (𝑝 𝑞 𝑟) dan (𝑥    ). Mahasiswa diberikan pemahaman bahwa 

penggunan variabel yang digunakan boleh apa saja hanya saja harus konsiten dan berdasakan 

kesepakatan bersama agar tidak terjadi miskomunikasi terhadap konsep yang akan dijelaskan. 

Hasil kesepakatan berasama variable yang dipakai adalah (𝑥    )  
Setelah memahami konsep bola beserta persamaannya, masing-masing kelompok diminta 

untuk menyelesaikan permasalahan mengenai bola. Permasalahn pertama adalah mahasiswa 

diminta untuk menuliskan persamaan bola jika diketahui pusat bola berada di titik  radius. 

Kedua, pusat bola dengan radius 6. Ketiga, mahasiwa diminta untuk mencari radius bola jika 

yang diketahui adalah persamaan bola. 

Mahasiwa diberi waktu 30 menit untuk berdiskusi kelompok dalam menyelesaikan 

permasalah tersebut. Dalam diskusi kelompok terlihat bahwa semua anggota kelompok 

berpastisiasi dalam memberikan ide dan gagasan dalam menyelesaikan masalah. Walaupun 

terdapat 3 kelompok yang terlihat pasif dan anggota kelompoknya mengerjakan secara 

individual. Masing-masing kelompok dibebaskan dalam menjawab permasalahan yang 

diberikan. Setelah waktupengerjaan selesai kemudian ditunjuk 2 kelompok secara acak dalam 

mengerjakan masing-msing permasalahan. Untuk kelopok 1 dan 3 menuliskan jawaban 

permasalah nomer 1 di papan tulis, kelompok 4 dan 6 menuliskan jawaban soal nomer 2 dan 

kelompok 7 dan 8 menuliskan  jawaban nomor 3. 

Berdasarkan  hasil  jawaban di papan tulis masing-masing kelompok diminta untuk 

menjelaskan jawabannya. Dari penjelasan dan urain yang yang dijabarkan , masing-masiang 

kelompok menjawab dengan jawaban yang sama. Pada nomor 1dan 2 masing-masing kelompok 

mengerjakan dengan mensubtitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus persamaan bola. 

Sedangkan pada nomor 3 kedua kelopok juga mengerjakan dengan cara yang sama yaitu dengan 

mencari nilai dan  kemudian disubtitusikan dalam rumus mencari radius bola.  

Setelah menjelaskan jawaban tersebut mahasiswa ditanya apakan masih ada cara atau 

penyelesain lain dari permasalahan yang diberikan. Kelompok 5 dan 8 memiliki menambahkan 

jawaban pada nomor 1 dan dan 2, dimana dalam pengerjaannya kelompok tersebut menyertakan 

gambar bola dengan menggunkan diagram Cartesius. Sedangkan kelompok 3 memiliki cara lain 

dalam menyelesaikan permasalahan nomor 3 dengan menggunkan kuadrat sempurna. 

Di akhir pembelajaran mahasiswa dingatkan kembali mnegenaiapa yang sudah dipelajari 

bersama hari ini, dan diingatkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan mencari persamaan 

dan   radius ada banyak cara sehingga mahasiswa dengan leluasa dalam menggunakan sesuai 

dengan kebutuhannya. Selanjutnya mahasiswa diberi beberapa permasalahan untuk latihan dan 

diminta juga untuk berdisusi dan berkunjung ke perpustakaan untuk memcari tau konsep dari 

elipsoida baik definisi maupun jenis-jenis elipsoida dan selanjutnya pebelajaran diakhiri dengan 

salam. 

Pertemuan III, pembelajaran diawalai dengan salam dan menanyakan bagaimana kabar 

dari mahasiawa. Mahasiswa dinggatkan kembali mengenai materi sebelumnya yang telah 

dibahas yaitu bola. untuk mengingatkan kembali mahasiswa diajak bersama-sama untuk 

mebahas permasalahan yang dijadikan pekerjaan rumah sebelumnya. Setelah selesai membahas 

jawaban atas permasalah tersebut, mahasiswa dingatkan kembali mengani gubungan antara 

lingkaran dan elips pada dimensi dua dengan cara menanyakan apa yang menyebabkan atau 

lingkaran dan elips berbeda. Masing-masing kelompok diminta untuk memberikan pendapatnya.  

Terdapat 3 dari 10 kelompok menjelaskan perbedaan di antara keduanya adalah pada titik 

pusat dan titik fokus. Di mana pada lingkaran hanya terdapat satu titik fokus saja sedangkan 

pada elips tidak memiliki titik pusat tapimemiliki dua titik fokus. Empat kelompok lainnya 

berpendapat bahwa pada lingkaran panjang diameter pada satu lingkaran adalah sama 

sedangkan pada elips memiliki 2 diameter yang berbeda yang disebut sebagai sumbu mayor dan 

minor. Sedagkan  3 kelompok lainnya menjawab perbedaan terletak pada persamaan yang 

digunakan dalam menggambar pada diagram cartesius. Mahasiwa dijelaskan bahwa alasan yang 

telah disampaikan semua benar. Selanjutnya konsep tersebut akan digunakan dalam 

pembahasan elipsoida pada dimensi 3. Masing-msing kelompok ditanya mengenai apa yang 

dimaksud elipsoida dengan mengunakan bahasanya sendiri. Dari berbagai macam jawaban 
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terdapat beberapa jawaban yang dapat disimpulkan. Diantaranya adalah elipsoida merupana 

salah satu bentuk dari permukaan kuadra dimana variabel yang digunakan berpangkat dua. 

Jawaban yang lain adalah elipsoida adalah bangun 3 dimensi yang yang dibatasi elip dan 

lingkaran.  

Berdasarkan jawaban tersebut mahasiswa diajak unuk melihat lebih dekat mengenai 

bagian elipsoida dengan bantuan gambar. Dari gambar tersebut mahasiswa diminta untuk 

menyimpulkan apa yang dimaksud elipsoida. Dan didapat satu kesimpulan yang sama bahwa 

elipsoida merupakan bangun tiga dimensi yang berupa kumpulan elips-elips yang berpola atau 

kumpulan lingkaran-lingkaran yang berpola dan membentuk suatu bangun, dari gambar yang 

ditampilkan terdapat dua jenis elopsoida yaitu oblate spheroid dan prolate spheroid. Kedua 

jenis elipsoida tersebut merupakan kumpulan atau himpunan dari lingkaran. Di mana elipsosida 

dikatakan oblate spheroid jika  sedangkan dikatakan sebagai prolate spheroid jika  dimana  

adalah sumbu semi dari elipsoida. Selanjutnya masing-masig diberikan permasalahan untuk 

mencari titik pusat elips serta panjang sumbu semi dari persamaan. Mahasiswa diberikan waktu 

15 menit untuk berdiskusi kelompok. Setelah itu mahasiswa ditunjuk satu orang secara acak 

untuk menuliskan jawabannya di papan tulis dan kemudian dibahasa bersama-sama. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertemuan 

pertama merupakan kegiatan awal yang sangat penting dimana proses sosialisai terhadap 

perubahan metode pembelajaran memerlupan pendekatan pada mahasiwa. Dengan memberikan 

pengertian dan menyadarkan mahasiswa bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dibutuhkan suatu usaha bersama dan dengan desain pembelajaran yang telah dirancanakan. 

Berdasarkan pelasanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan ke-2 terlihat bahwa 

pembelajaran dikelas mengalami perubahan. Mahasiswa terlihat cenderung lebih aktif dalam 

pembelajaran. Keaktifan mahasiswa terlihat dari diskusi kelompok dan adanya keaktifan dalam 

berdiskusi dengan dosen untuk memahami konsep Bola. Dengan adanya penugasan pada 

mahasiswa untuk berdiskusi diluar jam perkuliahan dan mencari informasi mengenai konsep 

pada materi Bola, pembelajaran menjadi lebih mudah. Selain itu dengan adanya penugasan 

tersebut mahasiswa menyampaikan gagasan yang mereka temukan dan yang tidak ditemukan 

oleh kelompok lain. Misalnya menemukan cara lain dalam menyelesaikan permasalahan tentang 

bola. 

Pada pertemuan III terlihat bahwa mahasiswa telah siap mengikuti pembelajaran. Dalam 

pembelajaran mahasiswa memiliki ruang gerak yang bebas dalam pembelajaran. Dengan adanya 

kelompok membantu mahasiswa dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan mahasiswa 

yang lain. Selain itu pembelajaran di kelas juga hidup karena mahasiswa telah menyiapkan 

materi atau konsep yang akan di bahas. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan kunjungan dan 

diskusi kelompok mahasiswa di perpustakaan. Walaupun tugas kunjungan perpustaan 

seharusnya menjadi kewajiban mahasiswa tapi untuk membudayakan kegiatan kunjugan ke 

perpustakaan dan berdiskusi harus dengan proses penugasan terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan bahwa menjadikan 

mahasiswa sebagai peserta didik yang siap dengan pengetahuan awal merupakan ciri 

pembelajaran yang ideal. Hanya saja dalam realita yang ada tidak semua mahasiswa memiliki 

kepedulian pribadi akan pentingnya menyiapkan pemahaman awal sebelum perkuliahan 

dimulai. Jika semua mahasiswa sadar akan pentingnya hal itu maka pembelajaran di kelas akan 

sangat menarik, kelas akan menjadi hidup dimana komunikasi yang berupa diskusi akan 

berlangsung sehingga mahasiswa dapat mengembangkan konsep-konsep yang sudah ada. 

Dengan adanya fenomena yang terjadi bukan berarti hanya diabaikan. Butuh suatu usaha dalam 

membiasakan dan menjadikan budaya pada mahasiswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan memberi ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan memberikan sumber 

informasi yang dapat digunakan sebagai pengetahuan dasar yang dapat diperoleh 

diperpustakaan. Di awali dengan membentuk kelompok-kelompok belajar dan menugaskan 
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mereka untuk berkunjung ke perpustakaan akam membiasakan mahasiswa menjadi mahasiswa 

yang sesungguhnya. Di mana setiap pembelajaran akan dimulai mahasiswa sudah siap dengan 

konsep awal yang nantinya digunakan sebagai pembanding dan akan dikembangkan dalam 

pembelajaran di kelas. 

DAFTAR RUJUKAN 

Gagne.R,M, Briggs,L.J, (1979). Principles ot instructional Design. Second Edition, New York: 

United States of America.  

Maryono Y, Istiana B. Patmi. 2008. Teknologi Informasi dan Komunikasi 1, Yogyakarta: 

Yudhistira. 

Rochmawati, Weny. (2012). Perilaku Pemanfaatan Internet (Internet Utilization Of Behavior). 

(Online Tanggal 1 Juli 2015) 

journal.unair.ac.id/filerPDF/JURNAL_Weny%20R.doc. 

Slavin, Robert E. 1995. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice.Boston: Allyn 

and Bacon. 

Svinicki, Marilla D, McKeachie ,Wilbert J. 2014. McKeachie‘s Teaching Tips Strategies, 

Researchand Theory for College and University Teacher.  Wadsworth: Cengage 

Learning. 

Tempo. (27 Ferbruari 2015). Minat Membaca. Diakses pada tanggal 1Juli 2015. 

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/02/27/nkf7k917-minat-

membaca 

Trianto. 2010. Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakaraya - Jakarta. 

 

 

 



279 

 

PROFIL BERPIKIR MEMBUAT KONEKSI MATEMATIS  

SISWA IQ TINGGI PEREMPUAN DALAM MENYELESAIKAN  

MASALAH MATEMATIKA KONTEKSTUAL 

Karim
1) 

1)
FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Kalsel 

email : karim_unlam@hotmail.com 

Abstrak 

Masalah matematika kontekstual adalah soal matematika yang menggunakan 

berbagai konteks, sehingga dapat menghadirkan situasi real bagi siswa. Agar siswa 

dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka sangat diperlukan kemampuan siswa 

untuk dapat mengenali dan menggunakan koneksi matematis. Siswa IQ tinggi dalam 

penelitian ini adalah siswa yang memiliki IQ dalam kategori superior. Siswa IQ 

tinggi memiliki beberapa karakteristik, yang salah satu diantaranya adalah memiliki 

kreativitas yang tinggi. Dalam menyelesaikan masalah matematika, tentunya banyak 

ide-ide matematika yang dapat dikoneksikan, sehingga untuk menyelesaikan masalah 

tersebut sangat dimungkin-kan akan terjadi banyak alternatif  koneksi matematis 

yang dapat dibuat. Dengan demikian, maka tentunya akan dapat diketahui profil 

berpikir siswa IQ tinggi dalam membuat koneksi matematis. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui profil berpikir siswa IQ tinggi perempuan dalam 

membuat koneksi matematis.  

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa SMA kelas XII dengan IQ 123. 

Tahapan penyelesaian masalah menggunakan tahapan Polya. Profil berpikir akan 

dideskripsikan berdasarkan tahapan penyelesaian Polya yang terdiri atas komponen 

menerima informasi, mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali informasi.  

Hasil penelitian untuk koneksi internal matematis, subyek dapat 

menyelesaikan masalah matematika dengan 5 cara yang berbeda. Untuk masing-

masing cara, subyek mengemukakan konsep dan prinsip matematika yang  ia kenali 

dan gunakan dalam menyelesaikan masalah matematika tersebut. Sedang-kan untuk 

koneksi eksternal; koneksi eksternal dengan mata pelajaran di luar mata pelajara 

matematika, subyek memberikan 6 contoh masalah keterkaitan dan untuk koneksi 

eksternal dengan konteks kehidupan nyata subyek memberikan 4 contoh masalah 

keterkaitan. Komponen berpikir subyek dalam membuat koneksi matematis, pada 

tahapan memahami masalah dan mencek kembali hasil adalah menerima informasi, 

mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali informasi. Untuk tahapan membuat 

rencana penyelesaian, komponen berpikir yang muncul adalah menerima informasi, 

menyimpan, dan memanggil kembali informasi. Sedangkan pada tahapan 

melaksanakan rencana, komponen berpikir yang muncul adalah mengolah, 

menyimpan, dan memanggil kembali informasi. 

Kata Kunci:  Profil berpikir, koneksi matematis. 

 

PENDAHULUAN 

Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi dalam 

memori (Santrock, 2010). Hal ini sering dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar dan 

berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. 

Pengertian serupa dari berpikir dikemukakan oleh (Solso, dkk., 2008) yang menyatakan bahwa 

berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang jika mereka dihadapkan pada 

masalah.  
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Pandangan dalam psikologi kognitif tentang berpikir menggunakan teori pemrosesan 

informasi (Solso, 2008). Menurut Slavin (2011), informasi yang diingat harus lebih dulu 

menjangkau indra seseorang, kemudian diberi perhatian dan dipindahkan dari rekaman indra ke 

memori kerja, kemudian diolah lagi untuk dipindahkan ke memori jangka panjang. Memori 

jangka panjang merupakan bagian dari sistem pemprosesan informasi sebagai memori yang 

dapat menyimpan informasi dalam periode waktu yang lama dan sewaktu-waktu dapat 

dimunculkan kembali jika diperlukan. Jadi pemprosesan informasi merupakan suatu model yang 

menggambarkan bagaimana informasi yang diterima oleh manusia diproses, disimpan, dan 

dipanggil kembali jika diperlukan.  

Agar proses berpikir siswa dapat terjadi, maka siswa tersebut perlu diberi stimulus berupa 

pemberian masalah matematika. Salah satu jenis masalah matematika adalah masalah 

matematika kontekstual. Masalah Matematika kontekstual adalah masalah matematika yang 

menggunakan berbagai konteks sehingga menghadirkan situasi real bagi anak. De Lange (1987) 

mengemukakan ada 4 macam konteks yang dapat digunakan dalam membuat masalah 

matematika kontekstual, yaitu : (1) personal siswa, (2) sekolah/akademik, (3) masyarakat/ 

publik, dan (4) Saintifik/matematika.  

Agar siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka sangat diperlukan kemampuan 

siswa untuk dapat mengenali dan menggunakan koneksi matematis, baik koneksi matematis 

secara internal maupun koneksi matematis secara eksternal. Dalam menyelesaikan masalah 

matematika, tentunya banyak ide-ide matematika yang dapat dikoneksikan, sehingga untuk 

menyelesaikan masalah tersebut sangat dimungkinkan akan terjadi banyak alternatif  koneksi 

matematis yang dapat dibuat.  

Koneksi matematis diartikan sebagai keterkaitan antartopik matematika, keterkaitan 

antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain, dan keterkaitan matematika dengan dunia 

nyata atau dalam kehidupan sehari-hari (NCTM, 1989; NCTM, 2000; Goos,dkk., 2007). Bruner 

(Ruseffendi, 1991)  menyatakan bahwa dalam matematika, setiap konsep itu saling berkaitan 

satu sama lain, seperti   dalil dengan dalil, antara teori dengan teori, antara topik dengan topik, 

dan antarcabang matematika. Jadi, jika dipandang dari sisi koneksi matematis, maka matematika 

sebagai implikasi dari matematika yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Agar ruang 

lingkup pembahasan koneksi matematis itu terarah, maka Coxford (1995) mengemukakan lima 

standar dalam koneksi matematis, yaitu : (1) koneksi antara pengetahuan konseptual dan 

prosedural, (2) koneksi antartopik dalam matematika, (3) koneksi matematika dengan bidang 

studi lain, (4) koneksi antara matematika dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan (5) 

koneksi antarrepresentasi matematika dari konsep yang sama.  

Pada proses pembelajaran, keragaman siswa perlu mendapat perhatian. Keragaman 

individu siswa dalam proses pembelajaran yang mendapat perhatian secara luas adalah faktor 

intelegensi dan gender (Sternberg, 2008). Intelegensi merupakan faktor psikologis yang paling 

penting dalam proses belajar siswa, karena itu faktor kecerdasan ini menentukan kualitas belajar 

siswa. Pemahaman terhadap IQ siswa akan membantu mengarahkan dan merencanakan bantuan 

yang akan diberikan kepada siswa. Semakin tinggi tingkatan IQ seorang individu, semakin besar 

pula peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar (Baharuddin dan Esa, 2012). 

Pengertian intelegensi menurut Santrock  (2010) adalah keahlian memecahkan masalah dan 

kemampuan untuk beradaptasi pada, dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari.  Pengertian 

serupa dikemukakan oleh Sternberg (2008), yang mengartikan intelegensi sebagai kapasitas 

untuk belajar dari pengalaman dengan menggunakan proses-proses metakognitif dalam 

upayanya meningkatkan pembelajaran, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar. 

Beberapa ahli psikologi (Uno, 2006) menyebutkan ciri-ciri perilaku seseorang yang 

memiliki IQ tinggi sebagai berikut : (1) adanya kemampuan untuk memahami dan 

menyelesaikan problem mental dengan cepat, (2) kemampuan mengingat, (3) kreativitas yang 

tinggi, dan (4) imajinasi yang berkembang. Distribusi IQ menurut Stanford-Binet dipaparkan 

pada Tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1.  Distribusi IQ menurut Stanford-Binet Revision 

Tingkat IQ Klasifikasi Tingkat IQ Klasifikasi 

140 – 169 

120 – 139 

110 – 119 

  90 – 109 

Amat superior 

Superior 

Rata-rata tinggi 

Rata-rata 

  80 –  89 

  70 – 79 

  20 – 69 

Rata-rata rendah 

Batas lemah mental 

Lemah mental 

 

Mengacu pada Tabel 1 di atas, maka maka yang dimaksud siswa IQ tinggi dalam penelitian ini 

adalah siswa yang memiliki dalam kategori superior. 

Berkaitan dengan gender, Santrock (2010) mengemukakan bahwa gender merupakan 

dimensi sosio-kultural dan psikologis dari pria dan wanita. Sasongko (2008) mengemukakan, 

gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan 

yang merupakan hasil konstruksi social budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan 

jaman. Jadi,  adanya perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah hasil konstruksi 

sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda antara laki-laki dengan 

perempuan. Pada penelitian ini fokus membahas tentang profil membuat koneksi matematis 

siswa perempuan.  

Perhatian yang diberikan kepada siswa yang memiliki IQ tinggi belumlah memadai. 

Belum ada bahan belajar siswa atau strategi pembelajaran yang secara khusus ditunjukkan untuk 

siswa IQ tinggi. Untuk itu, perlu adanya penelitian dasar yang bersifat fundamental untuk 

mencermati proses berpikir mereka dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan bahan belajar siswa 

ataupun strategi pembelajaran untuk siswa IQ tinggi.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui profil berpikir membuat koneksi matematis siswa IQ tinggi perempuan dalam 

menyelesaikan masalah matematika kontekstual.  

METODE  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Subyek dari penelitian ini 

adalah siswa SMA Negeri 1 Banjarmasin kelas XII yang berjenis kelamin perempuan dan 

memiliki IQ 123. Data dikumpulkan melalui wawancara. Instrumen utama dalam penelitian ini 

adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumen pendukung adalah masalah matematika 

kontekstual (MKK). MMK yang digunakan ada 2 buah, MMK2 digunakan untuk memvalidasi 

hasil wawancara MMK1. Konteks MMK2 relatif sama dengan MMK1, yang berbeda hanya pada 

angka-angka yang digunakan. 

Masalah matematika pertama (MKK1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Ishmat adalah salah seorang siswa yang terpilih menjadi anggota Tim Futsal SMAN 

1 Banjarmasin yang akan mewakili sekolah dalam kejuaraan Futsal pelajar tingkat 

Kota Banjarmasin. Pada suatu hari setelah selesai latihan, ia terlihat sedang berdiri 

di sudut halaman sekolah sambil memandangi bendera yang sedang berkibar pada 

tiang bendera yang berdiri tegak di halaman sekolah.  Pada posisi ia berdiri tegak,  

diketahui jarak  antara  ujung kaki dengan mata Ishmat adalah 152 cm.  Dari tempat 

ia berdiri terlihat ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 15
o
.  Beberapa saat 

kemudian, ia berjalan lurus ke arah tiang bendera sejauh 30 m  dan ia melihat ujung 

tiang bendera itu dengan sudut elevasi 45
o
. Tentukan tinggi tiang bendera yang ada 

di halaman SMAN 1 Banjarmasin itu! 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Cuplikan hasil wawancara dengan subyek penelitian berdasarkan langkah Polya secara ringkas 

dipaparkan berikut ini. 
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Tahapan memahami masalah. 

Berdasarkan cuplikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada saat memahami masalah 

subyek menerima informasi (S1), Subyek menyimpan informasi (S2, S3, S6), Subyek mengolah 

informasi (S7, S8, S9, S11, S12), Subyek memanggil kembali informasi (S10, S13, S14). 

Tahapan membuat rencana penyelesaian. 

P1 Bagaimana kamu memahami masalah matematika ini? 
S1 Saya memahaminya dengan membaca dan membayangkan bagaimana masalah 

matematika ini. 
P2 Informasi soal apa yang kamu ketahui? 
S2 Tinggi siswa dari ujung kaki sampai mata 152 cm, sudut elevasi pertama 15

o
 , sudut 

elevasi kedua 45
o
, jarak antara posisi pertama sampai posisi kedua 30 meter.  

P3 Apa yang mau dicari dari penyelesaian masalah matematika ini? 
S3 Tinggi tiang bendera. 
P4 Apakah kamu pernah menemukan masalah yang serupa dengan soal ini? 
S4 Sebelumnya saya belum pernah mengerjakan soal yang serupa ini, yang pernah saya 

kerjakan hanya mempunyai informasi satu sudut elevasi. 
P5 Kapan kamu pernah mengerjakan soal yang menggunakan satu sudut seperti yang 

kamu ungkapkan tadi? 
S5 Sudah sejak SMP kelas VII semester satu,  kemudian diulang lagi di SMA. 
P6 Menurut kamu materi matematika apa saja yang kamu kenali dari soal ini? 
S6 Materi matematika yang ada adalah berupa jarak, sudut, dan segitiga. 
P7 Dari materi matematika yang kamu sebutkan tadi, materi matematika apa saja yang 

dapat kamu kaitkan? 
S7 Karena disini diketahui jarak dan sudut, jadi saya mengaitkan antara jarak dan sudut 

dan segitiga. Bisa kita lihat bahwa jarak, sudut dan segitiga itu memiliki suatu 

keterkaitan untuk memecahkan masalah matematika ini. 
P8 Apakah ada mata pelajaran lain di luar mata pelajaran matematika yang menggunakan 

materi matematika yang terkandung pada soal ini tadi, kalau ada mata pelajaran apa? 
S8 Materi matematika ini bisa juga ditemukan pada mata pelajaran fisika, yaitu  masalah 

percepatan, gaya dorong, gerak melingkar, dan kesetimbangan. 
P9 Apakah ada selain fisika? 
S9 Ada pada astronomi atau geografi. Pada geografi misalnya mengukur kedalam air laut 

dan pada astronomi misalnya mengukur jarak planet.  
P10 Kapan kamu dapatkan materi fisika tersebut, dan kapan untuk geografi dan astronomi? 
S10 Untuk materi fisika, saat SMA Kelas XI semester pertama. Untuk geografi saat SMA 

kelas X, semester pertama. Sedangkan untuk astronomi pada sat akan masuk SMA. 
P11 Apakah materi matematika dalam soal ini juga dapat digunakan untuk menyelasaikan 

masalah dalam kehidupan nyata? 
S11 Misalnya jarak antara mata dengan objek bacaan, masalah kemiringan tangga, masalah 

mengukur tinggi pohon, dan masalah bermain layang-layang.  
P12 Kenapa kamu memberikan masalah keterkaitan seperti itu? 
S12 Karena masalah dalam kehidupannyata tersebut dapat diselesaikan dengan 

menggunakan konsep jarak, sudut, dan segitiga. 
P13 Apakah sebelumnya kamu pernah menemui masalah seperti yang kamu ungkapkan? 
S13 Saya pernah mengerjakan seperti yang saya contohkan. 
P14 Kapan waktunya? 
S14 Saat di bangku SMP kelas VII. 

P15 Berdasarkan apa yang telah kamu pahami, bagaimana rencana penyelesaian yang akan 

kamu buat? 
S15 Pertama saya akan menggunakan aturan sinus, kedua menggunakan aturan tangen, 

ketiga akan menggunakan Teorema Phytagoras, keempat akan menggunakan luas 

segitiga, dan yang kelima akan menggunakan skala. (Dalam menyusun rencana subyek 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada saat membuat rencana 

penyelesaian, Subyek menerima informasi (S15), Subyek mengolah informasi (S16, S19), dan 

Subyek memanggil kembali informasi (S17, S18, S19, S20, S21).  

Tahapan melaksanakan rencana. 

mencermati sketsa dan sesekali melihat lembar soal). 
P16 Materi apa saja yang kamu kenali untuk masing-masing cara tersebut? 
S16 Untuk aturan sinus, materi yang dikenali adalah jarak, sudut, rumus aturan sinus itu 

sendiri, rumus trigonometri untuk pengurangan sinus. 
Untuk aturan tangen, materi yang dikenali adalah jarak, sudut, aturan tangen itu sendiri, 

dan rumus trigonomteri untuk pengurangan tangen. 
Untuk Teorema Phytagoras, materi yang dikenali adalah jarak, sudut, aturan sinus,  

segitiga siku-siku, rumus Phytagoras, dan rumus ABC. 
Untuk penggunaan luas segitiga, materi yang dikenali adalah jarak, sudut, aturan sinus, 

segitiga, rumus luas segitiga. 
Untuk skala, materi yang dikenali adalah jarak, sudut, dan penggunaan skala.  

P17 Kapan kamu mendapatkan materi matematika yang kamu sebutkan tadi? 
S17 Pada saat belajar trigonometri, pada saat SMA kelas X semester 2. 
P18 Apakah sebelumnya kamu pernah menerima soal yang serupa dengan masalah 

matematika diatas dan merencanakan penyelesaiannya dngan aturan sinus, aturan 

tangen, Teorema Phytagoras, luas segitiga, dan skala. 
S18 Untuk soal yang seperti masalah matematika diatas belum pernah. Tapi untuk soal 

serupa yang sederhana, pernah saya kerjakan saat belajar trigonomteri di bangku SMA 

kelas X. 
P19 Seperti apa rencana contoh keterkaiatn antara materi matematika pada soal dengan 

mata pelajaranlain dan kehidupan nyata? 
S19 Pada fisika saya akan membuat rencana contoh tentang percepatan,  gaya dorong, gerak 

melingkar, dan  kesetimbangan. Pada geografi dan astronomi rencana contoh 

keterkaitannya adalah masalah mengukur kedalam air laut dan jarak antarplanet. 

Kemudian untuk kehidupan nyata, rencana contoh yang akan diberikan adalah masalah 

jarak baca, kemirngan tangga, tinggi pohon, dan bermain layang-layang.   
P20 Materi pada rencana contoh pada mata pelajaran fisika, geografi, dan astronomi tadi, 

kapan kamu dapatkan? 
S20 Untuk fisika pada saat belajar masalah gaya dan kesetimbangan, SMA kelas XI. Untuk 

geografi saat SMA kelas X. Sedangkan astronomi sesaat sebelum masuk SMA. 
P21 Untuk materi matematika dalam kehidupan sehari-hari, kapan kamu dapatkan? 
S21 Dasar-dasar geomteri sudah saya dapatkan sejak kelas IV SD. Kemudian diperdalam 

lagi di bangku SMP dan SMA. 

P22 Coba tunjukkan hasil pekerjaan kamu? 
S22 (Subyek menunjukkan hasil pekerjaannya). 
P23 Ada berapa cara dalam menyelesaikan soal ini? 
S23 Ada 5 cara, yaitu aturan sinus, aturan tangen, teorema Phytagoras, luas segitiga, dan 

skala.  
P24 Berapa buah contoh masalah yang kamu buat, tentang keterkaitan antara materi 

matematika dengan mata pelajaran lain diluar matematika?   
S24 Ada 6 buah, yaitu masalah percepatan, gaya dorong, gerak melingkar, dan kesetimbangan 

untuk mata pelajaran fisika. Kemudian masalah kedalaman laut untuk geografi dan 

masalah jarak planet untuk astronomi.   
P25 Berapa buah contoh masalah yang kamu buat, tentang keterkaitan antara materi 

matematika dengan kehidupan nyata? 
S25 Ada 4 buah, yaitu masalah jarak membaca, kemiringan tangga, tinggi pohon, dan 

bermain layang-layang.  
P26 Pada penyelesaian ini, materi matematika apa saja yang dapat kamu kaitkan? 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada saat melaksanakan 

rencana  penyelesaian ,Subyek menyimpan informasi (S23, S24, S25), Subyek mengolah informasi 

(S22, S26), dan Subyek memanggil kembali informasi (S27, S28, S29, S30).  

Tahapan mencek kembali hasil. 

S26 Untuk penyelesaian dengan aturan sinus materi matematika yang saling terkait adalah 

jarak, sudut, segitiga, aturan sinus itu sendiri, rumus pengurangan sinus. 
Untuk penyelesaian dengan aturan tangen, materi yang saling terkait adalah jarak, sudut, 

aturan tangen, dan rumus pengurangan tangen. 
Untuk penyelesaian dengan Teorema Phytagoras, materi yang saling terkait adalah jarak, 

sudut, aturan sinus, rumus pengurangan sinus, Teorema Phytagoras itu sendiri, dan rumus 

ABC. 
Untuk penyelesaian dengan luas segitiga, materi yang saling terkait adalah jarak, sudut, 

aturan sinus, rumus pengurangan sinus, rumus luas segitiga sembarang, dan rumus luas 

segitiga pada umumnya.  Untuk penyelesaian dengan skala, materi yang saling terkait 

adalah jarak, sudut, dan perbandingan skala. 
P27 Pokok bahasan apa pada mata pelajaran matematika yang membahas tentang cara 

penyelesaian diatas? 
S27 Aturan sinus dan  aturan tangen masuk pada pokok bahasan trigonomteri. Teorema 

Phytagoras, luas segitiga, dan skala masuk pada pokok bahasan geometri. 
P28 Kapan kamu dapatkan materi pelajaran diatas? 
S28 Untuk trigonometri pada saat SMA kelas X, semester 2. Sedangkan untuk geometri 

sudah dikenalkan sejak SD kelas V dan dikembangkan lagi pada saat SMP kelas VIII dan 

SMA.   
P29 Untuk keterkaitan materi matematika dengan mata pelajaran lain, kapan kamu 

mendapatkan materi pelajaran tersebut?  
S29 Untuk fisika dan geografi saat SMA kelas X. 

Untuk astronomi, tidak dipelajari secara khusus di sekolah, jadi saya dapatkan dengan 

membaca di perpustakan sekolah dan internet. 
P30 Untuk keterkaitan materi matematika dengan kehidupan nyata, kapan kamu mendapatkan 

materi pelajaran tersebut? 
S30 Karena penyelesaiannya menggunakan Teorema Phytagoras, saya sudah mulai belajar 

sejak SD kelas V, tapi untuk penerapannnya ke soal mulai SMP kelas VIII. 

P31 Kamu sudah mendapatkan jawaban dengan beberapa cara, silahkan kamu cek jawaban 

kamu tadi. 
S31 (Subyek mengecek jawaban). 
P32 Apa saja yang kamu cek? 
S33 Saya cek dari perencanaan dan pelaksanaannya. 
P33 Baik, bisa kamu ungkapkan sekali lagi rumus apa saja yang kamu gunakan dari awal 

sampai akhir untuk masing-masing cara? 
S33 Untuk aturan sinus ada aturan sinus dan rumus trigonometri untuk pengurangan sinus. 

Untuk aturan tangen, ada rumus tangen itu sendiri dan rumus trigonometri untuk 

pengurangan tangen. Untuk Teorema Phytagoras ada aturan sinus, rumus Phytagoras, 

dan rumus ABC. Untuk luas segitiga ada rumus luas segitiga, baik untuk luas segitiga 

sembarang atau rumus luas segitiga pada umumnya. Untuk skala tidak ada rumus 

tertentu. 
P34 Baik, menurut kamu pokok bahasan apa saja pada mata pelajaran matematika yang 

memuat materi matematika yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan soal ini? 
S34 Jadi, dari lima cara tersebut ada tiga untuk geometri seperti luas segitiga, teorema 

Pythagoras dan skala. Aturan sinus dan aturan tangen itu bisa dikelompokkan   dipokok 

pembahasan trigonometri. Materi tersebut didapatkan pada saat di bangku SMA kelas 

X, kecuali untuk rumus Phytagoras sudah didapatkan sejak SMP kelas VII. 
P35 Kapan pokok bahasan dan materi matematika yang telah kamu sebutkan tadi kamu 
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Berdasarkan cuplikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada saat mencek kembali 

hasil, Subyek menerima informasi (S31, S32, S37), Subyek menyimpan informasi (S33), Subyek 

mengolah informasi (S36), dan Subyek memanggil kembali informasi (S34, S35).  

Subyek dalam menyelesaikan masalah matematika menggunakan 5 cara yang berbeda (S23). 

Untuk masing-masing cara subyek telah mengungkapkan konsep dan prinsip matematika yang 

saling berkaitan. Jadi untuk menyelesaikan masalah matematika ini, koneksi matematis yang dibuat 

subyek adalah sebagai berikut. 

1. Koneksi pertama, konsep dan prinsip matematika yang dikenali dan dikaitkan subyek adalah 

jarak, sudut, segitiga, aturan sinus, dan rumus trigonometri berupa pengurangan sinus.  

2. Koneksi kedua, konsep dan prinsip matematika yang dikenali dan dikaitkan subyek adalah jarak, 

sudut, segitiga siku-siku, aturan tangen, dan rumus trigonometri berupa pengurangan tangen.   

3. Koneksi ketiga, konsep dan prinsip matematika yang dikenali dan dikaitkan subyek adalah jarak, 

sudut, segitiga siku-siku, Teorema Phytagoras, dan rumus ABC. 

4. Koneksi keempat, konsep dan prinsip matematika yang dikenali dan dikaitkan subyek adalah 

jarak, sudut, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, rumus luas segitiga sembarang, dan rumus 

luas segitig siku-siku. 

5. Koneksi kelima, konsep dan prinsip matematika yang dikenali dan dikaitkan subyek adalah jarak, 

sudut, dan perbandingan skala. 

Berkaitan dengan koneksi eksternal, menurut subyek, konsep dan prinsip matematika pada 

soal dan pada cara penyelesaian soal juga berkaitan dengan mata pelajaran fisika, geografi, dan 

astronomi, serta dengan kehidupan nyata (S24, S25). Hal ini menunjukkan bahwa subyek telah 

membuat koneksi internal dan koneksi eksternal matematis dalam menyelesaikan masalah 

matematika kontekstual di atas. 

Subyek memaparkan tentang konsep dan prinsip matematika yang ia kenali berkaitan 

dengan informasi yang telah ia terima. Konsep dan prinsip matematika yang ia kenali pada 

masalah matematika itu adalah jarak, sudut, dan segitiga. Konsep sudut, jarak, dan segitiga 

saling berkaitan. Apa yang telah dipaparkan oleh subyek menunjukkan bahwa informasi yang 

masuk dan diteruskan pada memori jangka pendek telah dilakukan pengkodean yang 

selanjutnya disimpan dalam memori jangka panjang. Pengkodean merupakan proses 

transformasi, dimana informasi baru diintegrasikan pada informasi lama dengan berbagai cara. 

Selanjutnya memori jangka panjang menyimpan informasi yang akan digunakan dikemudian 

hari. 

Untuk masing-masing langkah penyelesaian menurut Polya (1973), ternyata tidak semua 

komponen profil berpikir muncul sesuai kerangka konseptual yang dibangun. Komponen profil 

berpikir yang muncul disajikan dalam tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2.  Tahapan Penyelesaian Masalah dan Komponen Profil Berpikir 
Tahapan penyelesaian masalah Komponen profil berpikir 

1.Memahami masalah Menerima informasi, menyimpan informasi, mengolah 

informasi, dan memanggil kembali informasi. 

2.Membuat rencana Menerima informasi, mengolah informasi, dan memanggil 

kembali informasi. 

3.Melaksanakan rencana Menyimpan informasi, mengolah informasi, dan memanggil 

dapatkan?  
S35 Untuk trigonometri itu lebih spesifik di SMA waktu kelas X, sedangkan untuk geometri, 

rumus Pythagoras itu sudah didapat saat SMP kelas VII. Luas segitiga sembarang itu 

didapat di SMA. 
P36 Kenapa dengan cara yang berbeda dapat diperoleh jawaban yang sama? 
S36 Menurut saya karena informasi soalnya sama, meskipun menggunakan cara yang 

berbeda,  tetap akan mendapatkan hasil akhir yang sama. Jadi kita bisa menggunakan 

cara geometri, trigonometri, dan aljabar.  
P37 Apakah masih ada cara atau strategi penyelesaian yang lain, atau contoh keterkaitan 

yang lain? 
S37 Saya rasa sudah cukup. 
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kembali informasi. 

4.Mencek kembali hasil Menerima informasi, menyimpan informasi, mengolah 

informasi, dan memanggil kembali informasi. 

Berdasarkan fleksibilitas jawaban siswa dan keterkaitan antarkonsep dan prinsip matematika 

dengan mata pelajaran lain dan kehidupan sehari-hari, maka koneksi internal dan eksternal yang 

dibuat subyek dapat dideskripsikan. Fleksibilitas koneksi matematis yang dibuat subyek 

menunjukkan bahwa subyek perempuan dengan IQ tinggi memiliki kreativitas untuk membuat 

koneksi matematis. Ada 5 jalur koneksi yang telah dibuat subyek dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang diberikan. Hasil ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli psikologi yang 

menyebutkan bahwa siswa IQ tinggi memiliki kemampuan untuk memahami dan 

menyelesaikan problem mental dengan cepat, mengingat, kreativitas yang tinggi, dan imajinasi 

yang berkembang.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah profil berpikir subyek perempuan IQ tinggi 

membuat koneksi matematis dalam menyelesaikan masalah matematika kontekstual, pada 

tahapan memahami masalah komponen berpikir yang muncul adalah  menerima informasi, 

menyimpan informasi, mengolah informasi, dan memanggil kembali informasi. Untuk tahap 

membuat rencana penyelesaian komponen berpikir yang muncul adalah menerima informasi, 

mengolah informasi, dan memanggil kembali informasi. Untuk tahapan melaksanakan rencana, 

komponen berpikir yang muncul adalah menyimpan informasi, mengolah informasi, dan 

memanggil kembali informasi. Kemudian untuk tahapan mencek kembali hasil, komponen 

berpikir yang muncul adalah menerima informasi, menyimpan informasi, mengolah informasi, 

dan memanggil kembali informasi. 

Perlu dilakukan penelitian untuk subyek laki-laki IQ tinggi, sehingga dapat dilakukan 

perbandingan profil berpikir siswa IQ tinggi berdasarkan gender. 
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Abstrak  

Sebagian besar siswa kelas X KKa 2 SMK Negeri 5 Malang mengalami 

masalah dalam mengomunikasikan ide-ide matematis baik lisan maupun tertulis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran Think 

Talk Write (TTW) berbantuan peta konsep yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tertulis siswa kelas X KKa 2 SMK Negeri 5 Malang pada 

materi relasi dan fungsi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah pembelajaran Think 

Talk Write (TTW) berbantuan peta konsepdapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tertulis siswa yang dibuktikan dengan persentase banyak 

siswa yang mencapai kategori kemampuan komunikasi matematis tertulis minimal 

baik meningkat dari siklus I sebesar 63,64% menjadi 78,79% pada siklus II. 

 

Kata kunci: TTW, peta konsep, komunikasi matematis tertulis 

 

PENDAHULUAN

Sebagian besar siswa (lebih dari separuh) kelas X KKa 2 SMK Negeri 5 Malang 

mengalami masalah dalam mengomunikasikan ide-ide matematis baik lisan maupun tertulis. 

Hal ini nampak ketika siswa diminta untuk memodelkan permasalahan nyata, ternyata sebagian 

besar siswa mengalami kesulitan untuk memodelkan permasalahan nyata tersebut. Sebelum 

menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa belum menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal. Ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah. Seandainya siswa dapat mebuat suatu pemisalan, tetapi pemisalan yang 

digunakan juga kurang tepat. Setelah diamati oleh peneliti, ternyata dalam proses 

pembelajarannya, guru membelajarkan siswa dengan cara menyampaikan topik pembelajaran 

kemudian guru menjelaskan materi di papan tulis, memberikan contoh, dan selanjutnya 

meminta siswa untuk mencatat penjelasan guru dan mengerjakan latihan soal. Ketika guru 

mengajukan pertanyaan, siswa cenderung kurang aktif dan belum bisa mengomunikasikan ide-

ide matematis. Pembelajaran masih didominasi oleh guru. Hal inilah yang menyebabkan siswa 

kurang diberi kesempatan dalam mengomunikasikan ide-ide matematis baik lisan maupun 

tertulis. 

Kemampuan komunikasi matematis adalah komponen penting dalam pembelajaran 

matematika. Standar komunikasi menurut NCTM (dalam Pugalee, 2001: 297) adalah dalam 

program pembelajaran matematika, siswa mampu: (1) mengorganisasikan dan 

mengonsolidasikan pemikiran matematis siswa melalui komunikasi, (2) mengomunikasikan 
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pemikiran matematis siswa secara koheren dan jelas kepada siswa lain, guru, dan orang lain, (3) 

menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi yang digunakan orang lain, 

(4) menggunakan bahasa matematis untuk menyatakan ide matematis dengan tepat. Sumarmo 

(dalam Qohar & Sumarmo, 2013: 62) merangkum tujuan pembelajaran bahasa dan simbol pada 

matematika adalah untuk mengomunikasikan secara matematis sehingga siswa mampu: (1) 

merefleksi dan menjelaskan ide mereka secara matematis, (2) memformulasikan definisi dari 

konsep matematika dan menyusun generalisasi, (3) mengekspresikan gambar, diagram, atau 

situasi nyata ke bahasa matematis, simbol, ide, atau model, (4) menjelaskan atau 

mengklarifikasi ide matematis, situasi, atau relasi pada bahasa sehari-hari secara lisan atau 

tulisan,  (5) membaca, mengklarifikasi, dan menguji presentasi matematis secara bermakna, (6) 

mengapresiasi keindahan dan kekuatan notasi matematis dan digunakan siswa secara akurat dan 

tepat. Menurut Greenes & Shulman (dalam Winayawati, dkk, 2012: 66), komunikasi matematis 

merupakan kemampuan yang terdiri atas: (1) kemampuan menyatakan ide matematika melalui 

lisan, tulisan, demonstrasi, dan mengungkapkannya secara berbeda dalam bentuk visual, (2) 

kemampuan memahami, menafsirkan, dan menilai ide yang disajikan secara lisan, tulisan, atau 

dalam bentuk visual, (3) kemampuan mengkonstruk, menafsirkan, dan membuat hubungan dari 

bermacam-macam representasi.   

Komunikasi dalam pembelajaran matematika dapat terjadi antara siswa dengan teman 

sebaya maupun siswa dengan guru. Tanpa komunikasi yang baik, maka pembelajaran 

matematika dapat terhambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam perbaikan pelaksanaan 

pembelajaran dikelas yaitu dengan menerapkan pembelajaran Think Talk Write (TTW). Dengan 

pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk mengomunikasikan ide-ide matematis baik 

lisan maupun tertulis. Melalui komunikasi matematis, siswa dapat memahami konsep 

matematika dan memberikan alasan terhadap suatu permasalahan matematika. 

TTW diperkenalkan oleh DeAnn Huinker dan Connie Laughlin pada tahun 1996. Alur 

kemajuan komunikasi, dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan 

dirinya sendiri, kemudian berbicara dan berbagi ide satu sama lain, dan selanjutnya menulis 

(Huinker&Laughlin, 1996: 82). Fello & Paquette (2009: 413) juga menyatakan bahwa siswa 

butuh berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bertukar ide, dan berbagi 

pemikiran matematis mereka. Novak & Canas (2006: 176) menyatakan bahwa peta konsep 

menunjukkan label spesifik (biasanya satu atau dua kata ) untuk satu konsep pada suatu kotak 

dengan garis yang menunjukkan kata penghubung yang membentuk pernyataan bermakna atau 

proposisi. Konsep-konsep disusun secara hirarki dari yang paling umum ke paling khusus. 

Kariadinata (2013: 131) menguraikan langkah-langkah menyusun peta konsep sebagai berikut: 

(1) memilih suatu bahan bacaan, (2) menentukan konsep-konsep yang relevan, (3) 

mengelompokkan (mengurutkan) konsep-konsep dari yang paling inklusif ke yang paling tidak 

inklusif, (4) menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep-konsep yang paling 

inklusif diletakkan di bagian atas atau dipusat bagan, dan (5) dalam menghubungkan konsep-

konsep tersebut dihubungan dengan kata hubung, misalnya ―merupakan‖, ―dengan‖, 

―diperoleh‖, ―meliputi‖, dan lain-lain. Dengan memperhatikan uraian tentang TTW berbantuan 

peta konsep dan kesulitan yang dialami siswa dalam mengomunikasikan ide-ide matematis baik 

lisan maupun tertulis, maka amatlah perlu untuk dilakukan penelitian tentang penerapan TTW 

berbantuan peta konsep dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

Morash (1991: 228) menyatakan ―Misalkan   adalah relasi dari himpunan   ke himpunan 

 . Kita definisikan domain dari   adalah himpunan dom   *           untuk suatu 

   + dan range dari   adalah himpunan rng   *           untuk suatu    +. Bartle 

& Sherbert (2010:4) menyatakan ―jika    dan   adalah himpunan tidak kosong maka hasil kali 

kartesius     dari   dan   adalah himpunan semua pasangan terurut (   ) dengan     dan 

    ditulis     *(   )       dan     +. Sebarang subset tidak kosong dari     

adalah relasi dari   ke  . Morash (1991:228) menyatakan bahwa misalkan   adalah suatu 

himpunan dan   adalah suatu relasi pada   (a)   bersifat reflektif pada   jika dan hanya jika 
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untuk semua       berlaku (   )     , (b)   bersifat simetris jika dan hanya jika untuk setiap 

 ,       jika (   )      maka (   )    , (c)   bersifat transitif jika dan hanya jika untuk 

setiap      dan        jika (   )         (   )      maka (   )    , (d)   bersifat  

antisimetris jika dan hanya jika untuk setiap  ,       jika (   )         (   )     , 

maka    . Morash (1991:228) menyatakan bahwa misalkan   adalah suatu himpunan dan   

adalah suatu relasi pada  .   merupakan relasi ekuivalen pada   jika dan hanya jika relasi   

bersifat reflektif pada  , simetris, dan transitif (RST). Bartle & Sherbert (2010: 5) menyatakan 

bahwa misalkan   dan   adalah himpunan. Maka fungsi dari   ke   adalah suatu himpunan 

pasangan terurut   pada     sedemikian sehingga untuk setiap      ada tepat satu   
   dengan (   )    . 

Pemilihan pembelajaran Think Talk Write (TTW) ini didukung dengan hasil penelitian-

penelitian yang relevan, diantaranya Risdianawati (2013) menemukan bahwa pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW menggunakan mind map 

lebih efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional (ekspositori) ditinjau dari 

kreativitas berpikir dan kemampuan komunikasi siswa. Yuanari (2011) menemukan bahwa ada 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dan disposisi matematis siswa setelah 

mengikuti pembelajaran TTW. Anggraini (2011) menemukan bahwa pembelajaran TTW dan 

NHT lebih efektif terhadap peningkatan pemahaman konsep dan peningkatan keaktivan siswa 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Sugandi (2011) menemukan bahwa 

pembelajaran TTW paling unggul dibandingkan pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis siswa. Winayawati, dkk (2012) 

menemukan bahwa kemampuan menulis rangkuman dan pemahaman matematis siswa yang 

memperoleh TTW secara kelompok heterogen lebih baik dari pada kelompok homogen. 

Tujuan penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran Think 

Talk Write(TTW) berbantuan peta konsep yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis tertulis siswa kelas X KKa 2 SMK Negeri 5 Malang pada materi relasi dan fungsi. 

Langkah-langkah pembelajaran TTW berbantuan peta konsep terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 

think, siswa membaca dan mengamati permasalahan-permasalahan pada lembar aktivitas siswa 

kemudian membuat catatan kecil tentang apa yang diketahui dan apa yang belum diketahui 

tentang materi yang akan dipelajari dengan bahasa sendiri. Tahap talk, siswa berdiskusi untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru dalam kelompok 

heterogen 4-5 siswa. Tahap write, siswa menuliskan ide-ide yang dihasilkan pada tahap think 

dan talk. Pada tahap write inilah, siswa membuat peta konsep. Peta konsep adalah representasi 

konsep-konsep yang disusun secara hirarki dari konsep yang paling umum ke konsep yang 

paling khusus. Kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa pada penelitian ini adalah 

menyatakan permasalahan nyata ke dalam model atau bahasa matematika dengan tepat, 

menggunakan notasi dan simbol matematika dengan tepat dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika, dan menjelaskan ide-ide matematis secara tertulis dengan tepat. 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) karena memperbaiki 

pelaksanaan pembelajaran secara terus menerus selama penelitian hingga dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa melalui pembelajaran Think Talk Write  

(TTW) berbantuan peta konsep. Arikunto (2010: 138) menyatakan bahwa penelitian tindakan 

kelas terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas X KKa 2 tahun pelajaran 2014/2015. Data 

dalam penelitian ini meliputi: hasil observasi, hasil catatan lapangan, hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis tertulis siswa, dan hasil validasi. Sumber data yaitu peneliti sendiri 

sebagai guru matematika yang menerapkan pembelajaran TTW berbantuan peta konsep, siswa 

kelas X KKa 2 tahun pelajaran 2014/2015, dan validator. 
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Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun instrumen penelitian yang meliputi: Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), tes, dan lembar observasi 

yang dijabarkan sebagai berikut. RPP disesuaikan dengan tahap-tahap pada pembelajaran TTW 

berbantuan peta konsep dan kurikulum yang berlaku disekolah yaitu kurikulum 2013. LKS 

digunakan sebagai media pembelajaran siswa yang disusun sesuai tahap-tahap pembelajaran 

TTW berbantuan peta konsep.Tes disusun berdasarkan indikator kemampuan komunikasi 

matematis tertulis pada materi relasi dan fungsi yang telah ditetapkan peneliti. Lembar observasi 

berisi indikator-indikator yang disesuaikan dengan langkah-langkah pada RPP dan skala 

penilaian yang diisi oleh observer. Selanjutnya, instrumen penelitian tersebut divalidasi oleh 

validator yaitu satu orang dosen matematika dan satu orang guru matematika. Pada tahap 

pelaksanaan, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah direncanakan yaitu 

pembelajaran TTW berbantuan peta konsep yang diakhiri tes. Pada tahap observasi, tiga 

observer mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung yang 

berpedoman pada lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar 

catatan lapangan yang telah disiapkan peneliti. Observasi terjadi bersamaan dengan 

pelaksanaan.  Pada tahap refleksi, peneliti merefleksikan tentang apa yang telah dilakukan dan 

apa yang telah teramati sehingga diperoleh intisari dari tindakan dan solusi yang telah 

dilakukan. Penelitian tindakan kelas ini berhenti ketika hasil yang didapat sudah memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Jika belum terpenuhi, maka penelitian dilakukan 

kembali mulai dari tahap perencanaan dengan memerhatikan hasil dari tahap refleksi. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan pembelajaran TTW berbantuan peta konsep yang dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa kelas X KKa 2 pada materi relasi dan fungsi 

terdiri dari tahap pendahuluan, inti, dan penutup yang dibahas sebagai berikut. Sebelum 

pembelajaran berlangsung, guru membagi siswa ke dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 

4-5 siswa. Hal ini didukung oleh Huinker dan Laughlin (1996:82) yang menyatakan bahwa 

bekerja dalam kelompok heterogen yang terdiri dari dua sampai enam siswa menjadi lebih 

efektif. 

Setelah siswa duduk berkelompok, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

salam, berdoa bersama-sama, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

apersepsi, motivasi, dan alur pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah (2013:8-9) yang menyatakan bahwa dalam kegiatan 

pendahuluan, guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, memberi motivasi belajar siswa 

secara kontekstual, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, dan menjelaskan uraian kegiatan. Pada tahap 

inti terdiri dari think, talk, dan write yang dijabarkan seperti berikut. 

Think  

Pada tahap think, guru meminta siswa untuk membaca dan mengamati permasalahan-

permasalahan pada lembar aktivitas siswa kemudian membuat catatan kecil. Guru mendorong 

siswa untuk menuliskan hal-hal yang diketahui dan belum diketahui tentang materi yang akan 

dipelajari pada lembar catatan kecil siswa. Hal ini senada dengan Sugandi (2011:56) yang 

menyatakan bahwa siswa membuat catatan kecil berupa apa yang diketahui dan hal-hal yang 

tidak dipahaminya dengan bahasanya sendiri. Pada pertemuan pertama siklus I, siswa masih 

bingung dalam menuliskan hasil pemikirannya dalam catatan kecil. Hal ini disebabkan oleh 

siswa belum berani dan belum terbiasa akan tetapi pada pertemuan selanjutnya, siswa sudah 

mulai berani dan mulai terbiasa dalam membuat catatan kecil. Catatan kecil yang dibuat oleh 

siswa beraneka ragam. Berikut catatan kecil yang dibuat oleh RGP dan MFM.  
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Gambar 1 Catatan Kecil yang Dibuat oleh RGP 

Siswa menuliskan hasil pemikiran dengan memberikan pengertian relasi, menyebutkan 

cara-cara menyatakan relasi, dan memberikan contoh relasi yang telah dipahami ketika SMP.  

 

 
Gambar 2 Catatan Kecil yang dibuat oleh MFM 

Siswa juga menuliskan hasil pemikiran dengan memberikan contoh relasi disertai 

dengan menunjukkan domain, kodomain, dan range dari relasi yang telah dibuat. Akan tetapi, 

penulisan domain, kodomain, dan range kurang tepat seharusnya dinyatakan dalam himpunan 

yaitu memisahkan anggota dengan koma dan semua anggota berada dalam kurung kurawal. 

Selain itu, siswa juga menuliskan hal-hal yang belum diketahui tentang    . 

Pada tahap ini, siswa menyatakan permasalahan nyata ke dalam model atau bahasa 

matematika, mendeskripsikan, dan membuat pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari 

dikaitkan dengan materi yang telah diperoleh. Notasi dan simbol yang digunakan oleh siswa 

belum tepat. Selain itu, siswa juga belum memberikan penjelasan ide-ide matematika secara 

tertulis dengan tepat. Guru juga senantiasa memberikan penjelasan, pengertian, dan memotivasi 

siswa agar berani membuat catatan kecil.  

Talk 

Pada tahap talk, siswa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada 

lembar aktivitas siswa. Melalui diskusi, siswa juga mengomunikasikan hasil pemikiran pada 
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saat think dengan teman sekelompok. Fello dan Paquette (2009:413) juga menyatakan bahwa 

siswa butuh berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bertukar ide, dan 

berbagi pemikiran matematis mereka. Pada awal siklus I, siswa dapat berdiskusi dengan teman 

sekelompok dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada lembar aktivitas siswa 

meskipun ditemukan masih ada siswa yang mengandalkan teman satu kelompok dan siswa juga 

masih malu-malu dalam mengemukakan pendapat saat presentasi sehingga guru mengingatkan 

bahwa ada penilaian sikap, memotivasi siswa agar bekerjasama dalam kelompok, dan percaya 

diri dalam berpendapat. Pada siklus II, siswa sudah dapat bekerjasama dan antusias ketika 

presentasi. Sementara siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing, guru juga senantiasa 

berkeliling untuk melihat hasil diskusi siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

pada lembar aktivitas siswa, mengingatkan jika ada jawaban yang kurang tepat atau kurang 

lengkap, dan membantu jika ada kesulitan dengan pertanyaan-pertanyan pancingan. Jadi, 

melalui berdiskusi baik ketika diskusi kelompok maupun saat presentasi, siswa mengklarifikasi 

dan mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya saat think tentang menyatakan 

permasalahan nyata ke dalam model atau bahasa matematika, menggunakan notasi dan simbol 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika, dan memberikan penjelasan ide-ide 

matematika secara tertulis dengan tepat.  

Write (Membuat Peta Konsep) 

Setelah tahap think dan talk, siswa menuliskan tentang materi yang telah dipelajari dalam 

peta konsep. Siswa bersemangat dalam membuat peta konsep tentang materi yang telah 

dipelajari. Melalui pembuatan peta konsep, siswa menyatakan permasalahan nyata ke dalam 

model atau bahasa matematika, menggunakan notasi dan simbol, dan memberikan penjelasan 

ide-ide matematika secara tertulis dengan tepat. Huinker dan Laughlin (1996:85) menyatakan 

bahwa ide yang kurang lengkap atau miskonsepsi muncul pada tahap talk dan write adalah suatu 

bagian alamiah dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru senantiasa mengingatkan ketika 

siswa mengomunikasikan matematis tertulis.Berikut peta konsep yang dibuat oleh SPP. 

 
Gambar 3 Peta Konsep yang Dibuat oleh SPP 

 

Pembelajaran ditutup dengan menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah dipelajari, 

merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan melalui tanya jawab, meminta siswa untuk 

mempersiapkan materi selanjutnya, dan akhirnya guru mengucapkan berdoa bersama dan salam.  

Penerapan pembelajaran TTW  berbantuan peta konsep dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tertulis. Hal ini dibuktikan dengan persentase banyak siswa yang 

mencapai kategori kemampuan komunikasi matematis tertulis minimal baik meningkat dari 
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siklus I sebesar 63,64% menjadi 78,79% pada siklus II. Selain mengukur peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis tertulis, peneliti juga memerhatikan aktivitas guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran. Hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa pada 

siklus I dan II termasuk dalam kategori baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperolehnya langkah-langkah 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan peta konsep yang dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa kelas X KKa 2 SMK Negeri 5 Malang pada 

materi relasi dan fungsi. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Tahap think, pertama 

kali siswa diminta membaca dan mengamati permasalahan yang ada pada lembar aktivitas 

siswa. Setelah itu siswa membuat catatan kecil tentang apa yang diketahui dan apa yang belum 

diketahui tentang materi yang dipelajari dengan bahasa sendiri. Dalam tahap ini, siswa 

menyatakan permasalahan nyata ke dalam model atau bahasa matematika.Tahap talk, siswa 

berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

diberikan oleh guru dalam kelompok heterogen 4-5 siswa. Melalui diskusi kelompok dan 

presentasi, siswa mengomunikasikan hasil pemikiran pada saat think, mengklarifikasi, dan 

mengembangkan komunikasi matematisnya dalam menyatakan permasalahan nyata, 

menggunakan notasi dan simbol dalam menyelesaikan permasalahan matematika, dan 

menjelaskan tentang ide-ide matematika baik lisan maupun tertulis satu sama lain. Sementara 

siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing, guru berkeliling untuk melihat hasil diskusi 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada lembar aktivitas siswa, 

mengingatkan jika ada jawaban yang kurang tepat atau kurang lengkap, dan membantu jika ada 

kesulitan dengan pertanyaan-pertanyan pancingan. Tahap write, siswa menuliskan ide-ide yang 

didapat pada saat think dan talk dalam bentuk peta konsep yang meliputi: menyatakan 

permasalahan nyata ke dalam model atau bahasa matematika, menggunakan notasi dan simbol 

matematika, dan menjelaskan ide-ide matematika secara tertulis. 

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: pembelajaran TTW 

berbantuan peta konsep dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tertulis. Oleh 

karena itu, penerapan TTW berbantuan peta konsep dalam pembelajaran dapat menjadi 

alternatif pembelajaran yang dipilih oleh guru. Bagi peneliti lain atau pembaca yang tertarik 

dengan pembelajaran seperti ini, disarankan untuk mengkaji ulang perangkat pembelajaran 

sehingga konsep yang disampaikan kepada siswa tepat, penggunaan materi yang lebih banyak 

dan waktu yang lebih lama agar peta konsep yang dibuat oleh siswa optimal dan lebih terlihat 

manfaat dari peta konsep dalam pembelajaran diimbangi pula dengan penguatan dan klarifikasi 

guru.  
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Abstrak 

Sumber belajar seperti media pembelajaran sangat dibutuhkan sebagai 

penunjang keberhasilan belajar. Guru harus dapat memilih media yang tepat. 

Kenyataan di lapangan media yang dibuat guru tidak dapat dirasakan oleh setiap 

siswa di kelas. Untuk itu dibutuhkan kreativitas siswa dalam pembuatan media 

dengan bimbingan guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

ketuntasan hasil belajar siswa melalui penggunaan media buatan siswa. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu pre-eksperiment dengan desain penelitian one 

group pretest posttest design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 

sebanyak 21 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dibuat oleh 

siswa dengan bimbingan guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil pretest yang awalnya hanya ada 4 siswa yang diatas KKM 

dengan rata-rata klasikal 44.43 menjadi 67,52 dengan 12 siswa di atas KKM pada 

saat posttest. Hasil pretest dan posttest ini memberikan hasil gain ternormalisasi <g> 

sebesar 0,42. Hal ini berarti terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan kategori 

sedang. 

 

Kata kunci: Media Buatan Siswa, Pemantapan Materi Matematika, Hasil Belajar 

Siswa. 

 

PENDAHULUAN 

Susilo (2014) mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses yang membutuhkan 

berbagai sumber untuk penunjang keberhasilan belajar. Sumber belajar yang dibutuhkan juga 

sangat beragam sesuai dengan materi dan kondisi pembelajaran. Semakin lengkap sumber 

belajar yang digunakan akan semakin mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara 

maksimal. Salah satu sumber belajar itu adalah media pembelajaran. 

Penggunaan media di dalam kelas akan membantu siswa memahami materi secara lebih 

mendalam dan utuh. Pemahaman yang disertai dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, 

atau mengalami melalui media, akan lebih baik. Lebih lanjut, sikap positif siswa terhadap materi 

maupun pembelajaran di kelas dapat ditingkatkan. Media dalai pembelajaran di kelas akan 

menjadi lebih menarik. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu 

pengetahuan dan proses pencarian ilmu itu sendiri (Susilo, 2014). Hamalik (1994) juga 

mengemukakan bahwa pemakaian media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan 

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Beberapa penelitian yang membahas tentang manfaat media adalah sebagai berikut. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Rimbawati dkk (2012) pada siswa kelas IV SD dengan 

mailto:rohim_abdur27@yahoo.com
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menggunakan metode PTK. Pelaksanaan Tindakan Kelas yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa penggunaan media blok Dienes dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD. 

Hasil yang sama juga diperoleh Purnama dkk (2012) yang menggunakan media manipulatif 

pada pembelajaran matematika, dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Rahmawati (2012) 

melakukan penelitian tentang pengenalan konsep pecahan melalui media buku cerita. Hasil yang 

diperoleh adalah media dapat membantu mengatasi ketakutan siswa terhadap matematika. Lebih 

lanjut, hasil penelitian yang dilakukan Margiati (2012) menunjukkan bahwa pemanfaatan media 

matematika memberikan pengaruh yang besar terhadap tingginya hasil belajar siswa dengan 

effect size 0,91 yang berkategori peningkatan tinggi. 

Media itu bukan mengganti cara mengajar yang baik melainkan untuk melengkapi dan 

membantu guru dalam menyampaikan informasi. Tidak ada ketentuan kapan suatu media harus 

digunakan, tetapi sangat disarankan bagi para guru untuk memilih dan menggunakan media 

dengan tepat.  Susilo (2014) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip penggunaan media 

pembelajaran harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, kesesuaian media dengan materi 

yang akan dibahas, tersedianya sarana, dan prasarana penunjang, serta karakteristik siswa. 

Seorang guru harus bisa memanfaatkan media yang telah disediakan oleh sekolah. 

Disamping bisa menggunakan media, guru juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan 

membuat media pembelajaran. Kenyataan di lapangan, media yang dibuat/digunakan guru 

sering kali belum bisa dirasakan oleh setiap siswa karena keterbatasan media itu sendiri. 

Keterbatasan media tersebut perlu diusahakan pembuatan media oleh siswa. Keterlibatan siswa 

dalam membuat media pembelajaran ini, diharapkan siswa akan lebih mudah dalam memahami 

suatu konsep matematika. Sesuai dengan yang diungkapkan Slameto (2003) bahwa jika siswa 

menjadi partisipan yang aktif dalam proses belajar, maka ia akan memperoleh pengetahuan 

dengan baik. Jika kegiatan belajar berlangsung aktif, maka akan berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa.  

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru matematika khususnya program IPS, 

masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu sebesar 65. Skor ulangan harian matematika yang dilakukan sebanyak 

3 kali pada semester genap, memberikan hasil yang tidak memuaskan. Hasil ini masih di bawah 

KKM yang ditetapkan. Adapun rata-rata hasil ulangan harian pertama materi fungsi dan 

komposisi sebesar 51,00 dengan 4 siswa tuntas. Rata-rata hasil ulangan harian kedua materi 

limit sebesar 62,95 dengan 11 siswa tuntas. Rata-rata hasil ulangan harian ketiga materi turunan 

sebesar 27 dengan 2 siswa tuntas. Hasil ini benar-benar sangat memprihatinkan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa kelas XI IPS rendah, diantaranya 

rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep dasar matematika, malas mengerjakan 

latihan soal, tidak ada keberanian untuk bertanya walaupun materi yang dibahas belum mereka 

pahami, dan banyaknya siswa yang sering ijin karena adanya aktivitas ekstrakurikuler serta 

kurangnya motivasi dalam mempelajari matematika. Kurangnya motivasi pada diri siswa 

tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Masalah-masalah tersebut dapat mendorong peneliti berusaha mencari alternatif 

pembelajaran. Salah satunya dengan memanfaatkan bakat dan minat siswa kelas XI IPS. Siswa 

di kelas ini, sangat suka pelajaran yang berbau seni. Hal ini dapat diketahui dari antusias siswa 

saat proses pembelajaran seni berlangsung. Lebih lanjut, peneliti juga mendapatkan informasi 

dari guru seni bahwa bakat seni siswa kelas XI IPS cukup tinggi. Sehingga peneliti mempunyai 

ide untuk membuat metode pembelajaran di kelas, yaitu pemanfaatan media buatan siswa 

sebagai pemantapan materi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Pre-eksperiment 

dengan desain penelitian one group pretest posttest design.Deskripsi desain ini adalah sebelum 

perlakuan diberikan, terlebih dahulu sampel diberi pretest (tes awal) dan di akhir pembelajaran 

sampel diberi posttest (tes akhir).Desain ini digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
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dalam penelitian, yaitu mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah siswa 

mempresentasikan media buatan sendiri.Media ini berisi ringkasan materi, contoh soal, latihan 

maupun permainan.Desain rancangan penelitian ini dapat dilihat di bawah ini. 

 

  

 

(Sugiyono, 2010) 

 

Keterangan 

O1 = Tes awal sebelum perlakuan diberikan (pretest) 

X = Perlakuan yang berupa mempresentasikan media buatan siswa sebagai pemantapan  

O2 = Tes akhir setelah perlakuan diberikan (posttest) 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS Amanatul Ummah Surabaya tahun 

ajaran 2014/2015. Jumlah siswa kelas XI IPS ini sebanyak 21 siswa. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran berupa tes tulis. Tes 

tulis terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Soal pretest dan posttest dibuat setipe 

dengan 5 materi, yaitu statistika, peluang, fungsi komposisi, limit dan turunan. 

Data tes yang dihasilkan berupa rata-rata skor pretest dan posttest. Data ini kemudian 

akan dianalisis menggunakan analisis gain ternormalisasi. Analisis ini berfungsi untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah siswa mempresentasikan media buatan siswa 

sebagai pemantapan materi matematika. Adapun formula untuk mencari skor gain 

ternormalisasi adalah sebagai berikut. 

      
  

    
        

 

 

Keterangan 

                              
  
                         
                       
                 
 

Hasil dari skor gain ternormalisasi akan dikelompokkan menjadi 3 kategori (Hake,1999). 

Tiga kategori itu adalah sabagai berikut. 

 
Tabel 1. Kategori Gain Ternormalisasi 

Persentase Klasifikasi 

0,00 <   <g>   ≤ 0,30 

0,30 <   <g>   ≤ 0,70 

0,70 <   <g>   ≤ 1,00 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Pembelajaran yang baik jika skor gain ternormalisasi lebih dari 0,40. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka data 

tes yang dihasilkan berupa rata-rata gain skor pretest posttest kemampuan hasil belajar siswa. 

Rata-rata skor pretest sebesar 44,43, sedangkan rata-rata skor posttest sebesar 67,52. Berikut 

adalah alur penelitian. 
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Diagram 1. Alur Penelitian 

 

Rata-rata skor pretest diperoleh setelah siswa selesai menerima lima materi matematika. 

Lima materi tersebut adalah statistika, peluang, fungsi komposisi, limit dan turunan. Sebelum 

diadakan UAS, masih ada waktu 1,5 bulan untuk mereview kembali materi-materi yang sudah 

diajarkan guru dari semester ganjil dan semester genap. Peneliti berusaha mereview kelima 

meteri dalam waktu 1 minggu. Kemudian memberikan tes tulis sebanyak 30 soal pilihan ganda 

dan 5 soal uraian. Rata-rata hasil tes (pretest) yang dipoleh sebesar 44.43. Hasil yang diperoleh 

sangat jauh dari KKM yang telah ditentukan sekolah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

hal itu terjadi, diantaranya rendahnya kemampuan siswa memahami konsep dasar matematika, 

malas mengerjakan latihan soal, tidak ada keberanian untuk bertanya, dan banyaknya siswa 

yang sering ijin karena adanya aktivitas ekstrakurikuler serta kurangnya motivasi dalam 

mempelajari matematika. 

Dari kenyataan ini, peneliti mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat siswa 

merasa senang belajar. Salah satu yang didapat peneliti adalah siswa senang sekali belajar seni, 

sehingga mendapatkan ide untuk membuat metode pembelajaran dengan memanfaatkan 

kreativitas siswa. Metode pembelajaran ini adalah pembuatan media pembelajaran oleh siswa 

dengan bimbingan guru. Selama 2 minggu, siswa dibimbing membuat media pembelajaran 

secara individu dengan materi yang sudah terbagi rata oleh 21 siswa. 

Adapun hasil dari media yang dibuat oleh siswa adalah sebagai berikut. 

 

Media Pembelajaran Note Book 

Sebanyak empat belas siswa membuat media pembelajaran note book. Buku catatan kecil 

ini ada berbagai bentuk. Diantaranya berbentuk lampu, kipas, kado, surat, kepala boneka kitty, 

kepala boneka robot, handpone, burung, tas,  dan gantungan kunci. Buku catatan ini berisi 

ringkasan materi, contoh soal, latihan, identitas pembuat, dan pembahasan latihan. Berikut 

adalah contoh beberapa media buku catatan. 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran lima materi 

matematika 

Review materi (1 minggu) 

Pretest 

(30 soal pilihan ganda & 5 soal uraian) 

Siswa membuat dan  

mempresentasikan metana 

Posttest 

(30 soal pilihan ganda & 5 soal uraian) 
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Gambar 1. Media Pembelajaran Buku Catatan  

 

Media Pembelajaran Gambar Tiga Dimensi 

Sebanyak dua siswa membuat media berupa gambar tiga dimensi. Media ini membahas 

tentang penyajian data statistika (diagram lingkaran) dan ukuran penyebaran data. Media yang 

hanya terdiri beberapa lembar ini, ketika dibuka ada gambar tiga dimensi yang muncul sebagai 

informasi inti ataupun latihan. Isi dari media ini adalah ringkasan materi, contoh soal, latihan 

dan identitas. Berikut adalah gambar media pembelajaran gambar tiga dimensi. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Media Pembelajaran Gambar Tiga Dimensi 

 

Media Pembelajaran “Pajangan” Rumah 

Sebanyak tiga siswa membuat media berupa pajangan rumah. (1) Media pertama berupa 

rumah bingkai dengan materi permutasi dan kombinasi. Rumah bingkai ini terdiri dari 2 tiang 

yang masing-masing ada 3 gambar.Masing-masing gambar berisi tentang ringkasan materi, 

contoh soal, latihan dan identitas pembuat. (2) Media kedua berupa gantungan rumah yang 

terdiri dari 3 bambu. Masing-masing bambu mempunyai warna yang berbeda.Warna merah 

berisi materi kuartil, warna kuning berisi contoh soal dan warna hijau berisi latihan 

soal.Identitas diletakkan sebagai dasar rumah disertai dengan foto pembuat media. (3) Media 

ketiga berupa susunan tirai. Media ini menjelaskan tentang aturan pengisian tempat. Berikut 

adalah gambar media pembelajaran ―pajangan‖ rumah. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Media Pembelajaran “Pajangan” Rumah  

Media Pembelajaran Permainan 

Sebanyak dua siswa membuat media berupa permainan, yaitu permainan seluncur dan 

permainan dadu. Permainan seluncur memahamkan tentang materi ukuran pemusatan data 

kelompok. Siswa diminta memahami konsep ukuran pemusatan data kelompok yang ada 
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dibelakang permainan. Setelah memahami konsep, siswa diajak bermain. Aturan permainan 

adalah siswa diminta melepaskan bola kecil yang nantinya akan melewati rintangan-rintangan 

sehingga bola akan masuk ke salah satu dari 4 kotak. Masing-masing kotak berisi soal-soal yang 

berkaitan dengan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median dan modus. Siswa harus bisa 

menjawab pertanyaan yang sudah terpilih. Jika siswa tidak bisa menjawab pertanyaan, maka 

siswa tersebut diminta mempelajari konsep materi yang ada dibelakang materi. Permainan 

kedua berupa dadu yang menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Masing-masing sisi 

terdapat beberapa pertanyaan. Siswa harus bisa menjawab pertanyaan yang ada pada sisi dadu 

paling atas setelah dadu dilempar. Jika siswa tidak bisa menjawab, maka siswa akan gugur 

dalam permainan. Siswa yang bertahan sendirian di akhir permainan, dialah yang menang. 

Permainan ini dilakukan oleh 6 orang. Berikut gambar permainan yang dibuat siswa. 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Media Pembelajaran Permainan 

 

Setelah media selesai dibuat, masing masing siswa mempresentasikan media 

pembelajaran di depan kelas. Selama proses presentasi, siswa merasa bangga menampilkan hasil 

karya yang sudah dibuat. Selain itu,siswa yang tidak pahampun berani bertanya kepada teman 

yang mempresentasikan medianya. Lebih lanjut, siswa yang mempresentasikanpun menjawab 

dengan perasaan yakin akan jawabannya benar. Hal ini karena beberapa faktor, diantaranya 

pembagian 5 materi untuk 21 siswa, sehingga masing-masing siswa memperoleh bagian materi 

yang sedikit, apa yang dipahami siswa diwujudkan berupa media yang menurut siswa itu mudah 

dipahami. Sehingga pada saat presentasi siswa merasa percaya diri. 

Rata-rata hasil posttest yang didapatkan setelah siswa mempresentasikan media yang 

telah dibuat sendiri adalah sebesar 67,52 dengan 12 siswa tuntas. Skor hasil pretest dan posttest 

selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis gain ternormalisasi < g >. Hasil dari skor gain 

ternormalisasi ini, kemudian akan dibandingkan dengan kategori yang dikemukakan Hake 

(1999). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. 

     
  

    
        

 

     
           

         
 

     
     

     
 

          

 

Menutut Hake (1999), pembelajaran yang baik jika skor gain ternormalisasi lebih dari 

0,40. Dari pernyataan tersebut, pembelajaran dengan pemanfaatan kreativitas siswa, yaitu 

pembuatan media oleh siswa dapat dikatakan sudah baik. Dari hasil ini pula, maka peningkatan 

hasil belajar siswa setelah siswa mempresentasikan hasil medianya dapat ketahui, yaitu dalam 

kategori peningkatan sedang. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasannya, maka dapat disimpulkan bahwa 

media buatan siswa sebagai pemantapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

kategori peningkatan yang sedang. 

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah 

pembuatan media oleh siswa sebagai pemantapan materi matematika dapat dijadikan salah satu 
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alternatif oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa, adanya bimbingan tambahan diluar 

jam pelajaran mengenai materi yang akan ditampilkan dalam bentuk media, karena masih ada 

beberapa siswa yang kurang tepat dalam membuat media berupa permainan. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterlaksanaan langkah-

langkah pembelajaran yang dapat memahamkan konsep barisan dan deret aritmetika 

menggunakan media botol melalui learning by guided discovery pada siswa kelas 

IX-A SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang. Penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas dua siklus. Subjek penelitian 

adalah 35 siswa, yaitu 27 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Data yang 

dikumpulkan: (a) hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran oleh dua observer, (b) hasil pengerjaan LKS (Lembar Kegiatan 

Siswa), kuis, dan tes akhir siklus siswa, (c) hasil catatan lapangan, (d) hasil 

wawancara siswa, dan (e) hasil rekaman video pembelajaran. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa siswa memahami konsep barisan dan deret aritmetika dengan 

menerapkan pembelajaran menggunakan media botol melalui learning by guided 

discovery. 

 

Kata kunci: Media Botol, Barisan dan Deret Aritmetika, Learning by Guided 

Discovery 

 

PENDAHULUAN 

Ebbut & Straker (dalam Marsigit, 2009) menyatakan tentang matematika, yaitu: 1) 

matematika merupakan kegiatan penelusuran pola dan hubungan; 2) matematika merupakan 

kegiatan kreatif yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan (discovery); 3) matematika 

merupakan suatu cara pemecahan masalah (problem solving), dan 4) matematika merupakan 

suatu alat untuk menyampaikan informasi atau ide. Adapun peran guru dalam membelajarkan 

matematika di sekolah dinyatakan oleh Muhibuddin (2008) sebagai perencana pembelajaran 

yang mandiri dan pendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mencapai kompetensi 

yang telah ditetapkan. Guru harus menerapkan model pembelajaran yang lebih mengutamakan 

keaktifan siswa dan memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya. 

Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa adalah learning by 

guided discovery. Menurut Prasad (2011) pembelajaran menggunakan learning by guided 

discovery merupakan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk aktif dalam menemukan 

kembali konsep. Melalui learning by guided discovery, siswa diarahkan untuk  membuat suatu 

dugaan, merumuskan hipotesis atau mencari kebenaran matematika dengan menggunakan 

proses induktif atau deduktif, pengamatan, dan ekstrapolasi. Dalam penelitian ini, proses 

pembelajaran menggunakan model learning by guided discovery karena siswa masih 

memerlukan bimbingan dari guru. 

Permasalahan sehari-hari yang dapat dipecahkan menggunakan konsep barisan dan deret 

aritmetika antara lain perhatikan uraian berikut. Dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas IX 

SMP, para siswa menyiapkan dekorasi panggung dan kursi para tamu. Para siswa menyusun 

kursi secara berjajar pada barisan terdepan sebanyak 3 kursi. Pada barisan kedua dari depan 

sebanyak 5 kursi, dan begitu seterusnya dengan selisih banyak kursi tiap dua barisan kursi yang 
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+ 

berdekatan sebanyak 2 kursi. Berapakah banyak kursi yang diperlukan siswa untuk menyusun 

kursi hingga barisan ke-10. 

Alternatif penyelesaian dari permasalahan di atas adalah menentukan hasil penjumlahan 

dari 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21. Untuk memudahkan menghitungnya selain 

mencacah dan menghitungnya satu per satu, siswa dapat mengitungnya dengan aturan Gauss. 

Dengan menggunakan aturan Gauss dalam menentukan hasil 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 

+ 19 + 21,  siswa dapat mengelompokkan dan memasangkan bilangan-bilangan yang memiliki 

hasil penjumlahan sama dengan 24, yaitu 3 dengan 21, 5 dengan 19, 7 dengan 17, 9 dengan 15, 

dan 11 dengan 13. Oleh karena itu, diperoleh hasil penjumlahan 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 

17 + 19 + 21 adalah 5 × 24 = 120. Atau secara matematis dapat juga dilakukan perhitungan 

berikut.  

3    + 5    + 7 +  9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 = x, berarti 

21 + 19 + 17 + 15 + 13 + 11 + 9 +   7   + 5   +  3 = x    

24  + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 = 2x 

      = 2x 

x = 
 

 
(     ) 

x = 120  

sehingga diperoleh banyak kursi yang diperlukan hingga barisan ke-10 dari depan ada 120 kursi. 

Alternatif penyelesaian dari permasalahan yang diberikan terkait dengan memasangkan 

bilangan-bilangan yang cocok (nice numbers compatible) berdasarkan kemudahan menghitung 

sehingga bisa diselesaikan dengan berbagai cara (open ended problem). Namun tentu siswa 

akan menemui kesulitan jika permasalahan di atas diberikan untuk banyak suku penjumlahan 

yang relatif besar. Pentingnya pemahaman konsep barisan dan deret aritmetika yang berlaku 

secara umum dalam menyelesaikan permasalahan terkait konsep, yaitu  

     (   )  

dan            Sn = 
 

 
(    )  

 

 
*   (   ) +  

dimana Un menyatakan suku ke-n barisan aritmetika 

  Sn menyatakan jumlah n suku pertama deret aritmetika 

  a menyatakan suku pertama deret aritmetika 

 b menyatakan beda antara dua suku yang berdekatan, b = Un – Un-1 

n menyatakan banyak suku dari deret aritmetika 

(Djumanta & Susanti, 2008) 

Misalkan dari permasalahan yang diberikan diperoleh nilai suku pertama, suku kedua, 

beda, suku ke-10 barisan aritmetika dan jumlah 10 suku pertama deret aritmetika berturut-turut  

a = 3, U2 = 5, b = 2, U10, dan S10 diperoleh 

      (    )    ( )     

S10 = 
  

 
(    )   (  )      

atau     
  

 
( ( )  (    ) )   (    )   (  )      

sehingga banyak kursi yang diperlukan hingga baris ke-10 ada 120 kursi. 

Berdasarkan dokumen SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang, tingkat ketuntasan 

materi barisan dan deret aritmetika siswa kelas IX tiga tahun terakhir masih rendah, yaitu rata-

rata lebih dari 50% siswa mendapat nilai di bawah 75 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sekolah. Pengamatan peneliti diperoleh dari dokumentasi data nilai ulangan siswa pada materi 

barisan dan deret aritmetika seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1    Data Persentase Ketuntasan Siswa Kelas IX pada Ulangan Materi   Barisan dan Deret 

Aritmetika 

Tahun 

Ajaran 

Total 

siswa 

Siswa 

tuntas 

Persentas

e tuntas 

Siswa tidak 

tuntas 

Persentase 

tidak tuntas 

2011/2012 

2012/2013 

182  

176 

63 

56 

34,62% 

31,82% 

119 

120 

65,38% 

68,18% 
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2013/2014 207 64 30,92% 143 69,08% 

(dokumentasi data siswa kelas IX SMP Laboratorium UM) 

Untuk mengetahui lebih lanjut pemahaman konsep barisan dan deret aritmetika, peneliti 

melakukan uji pendahuluan tentang kemampuaan siswa menemukan rumus pola bilangan ke-n 

dari barisan bilangan yang memuat konsep barisan dan deret aritmetika. Siswa diminta 

menentukan bilangan ke-n dengan mengikuti fakta bilangan yang mereka hitung dari barisan 

bilangan tersebut. Kemudian siswa diminta menemukan pola bilangan ke-n untuk n bilangan 

bulat positif. Dari hasil uji pendahuluan, peneliti memeriksa jawaban 35 siswa dan memperoleh 

masih ada siswa yang melakukan kesalahan baik kesalahan konseptual maupun kesalahan 

prosedural. Berikut ini adalah contoh kesalahan pada pengerjaan soal tes pendahuluan seperti 

yang tampak pada Gambar 1 dan Gambar 2 di bawah ini. 

1. Pada Gambar 1 berikut, siswa dengan inisial FDS melakukan kesalahan konseptual dengan 

menyatakan pola barisan bilangan adalah hasil kali 2 dengan bilangan ganjil, sehingga 

meskipun siswa mampu menentukan nilai dari variabel x dan y, tapi siswa tidak dapat 

melakukan generalisasi dengan menemukan rumus pola bilangan ke-n dari barisan bilangan 

tersebut untuk n bilangan bulat positif. 

 
Gambar 1    Kesalahan Konseptual pada Pengerjaan Soal 1  

Tes Pendahuluan  
2. Pada Gambar 2 berikut, FDAP melakukan kesalahan prosedural dan kesalahan konseptual. 

Kesalahan procedural karena menentukan nilai y yang merupakan suku ke-10 barisan 

bilangan, tetapi FDAP hanya menjumlahkan sembilan bilangan bulat positif yang pertama. 

Kesalahan konseptualnya karena menyatakan pola yang terbentuk adalah hasil penjumlahan 

bilangan bulat, padahal bilangan bulat terbagi atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan 

bilangan bulat negatif. 

  
Gambar 2      Kesalahan Konseptual dan Kesalahan Prosedural pada Pengerjaan Soal 2 Tes 

Pendahuluan 

 

Berdasarkan hasil dialog dengan TS selaku guru matematika dan pengamatan 

pembelajaran matematika di kelas IX materi ukuran pemusatan data tunggal tentang mengitung 

mean, median dan modus, diperoleh fakta bahwa: (1) guru masih mendominasi pembelajaran 

dengan menjelaskan materi, memberikan contoh soal, dan latihan soal yang dikerjakan secara 

individu dan kelompok; (2) desain tempat duduk siswa telah membentuk kelompok belajar, 

namun kurang efektif karena satu kelompok terdiri atas 7 orang yang tidak heterogen dan 

pemilihan anggota kelompok didasarkan pada posisi tempat duduk siswa yang berdekatan; (3) 

Guru menjelaskan materi dengan menuliskan rumus mean untuk data tunggal di papan tulis 

seperti yang termuat pada LKS; (4)  siswa hanya mendengarkan dan mencatat; dan (5) beliau 
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belum pernah menggunakan model maupun media pembelajaran untuk menyampaikan konsep 

barisan dan deret aritmetika karena keterbatasan biaya dan kemampuan. 

Media pembelajaran sangat bermanfaat untuk guru dan siswa. Menurut Sudjana & Rivai 

(2010), Arsyad (2010), dan  Hamalik (1980), dapat disimpulkan bahwa manfaat utama dari 

media pembelajaran adalah media dapat membantu memahamkan konsep karena tersaji dalam 

bentuk konkret. Menurut Bruner (dalam Mark & Smith, 2009), melalui teorinya 

mengungkapkan bahwa dalam proses belajar siswa sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi 

benda-benda atau media peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa 

dalam memahami suatu konsep matematika. 

Setelah mempertimbangkan pendapat Sudjana & Rivai (2010), Arsyad (2010), Hamalik 

(1980), dan Bruner (dalam Mark & Smith, 2009), peneliti memutuskan menerapkan model 

guided discovery dengan bantuan media botol dalam pembelajaran. Dalam learning by guided 

discovery, siswa tidak hanya bekerja secara berkelompok dengan anggota kelompok yang 

heterogen, tetapi juga siswa belajar menemukan konsep. Dengan bantuan media botol, siswa 

akan melakukan peragaan untuk menemukan karakteristik barisan aritmetika,  rumus suku ke-n 

barisan aritmetika dan jumlah n suku pertama deret aritmetika. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam PTK ini, 

peneliti terlibat langsung sebagai pemberi tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran yang dapat memahamkan 

konsep barisan dan deret aritmetika menggunakan model guided discovery dengan bantuan 

media botol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian kualitatif ini 

diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa uraian tentang prosedur pembelajaran 

menggunakan model guided discovery dengan bantuan media botol. Sesuai dengan pendapatnya 

Creswell (2010) yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu 

peneliti sebagai instrumen kunci, mengumpulkan data dari berbagai sumber (wawancara, 

pengamatan, dan dokumentasi), dan analisis data induktif. 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan 

model penelitian tindakan kelas menurut O‘Leary (2004), setiap tahapan siklus terdiri dari 4 

(empat) langkah, yaitu: (1) perencanaan tindakan (plan), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) 

pengamatan (observation) dan (4) refleksi tindakan (reflection). Banyaknya siklus dalam 

penelitian ini terdiri atas 2 siklus yang ditentukan didasarkan pada hasil refleksi. 

Subjek penelitian adalah 35 siswa kelas IX-A SMP Laboratorium Universitas Negeri 

Malang tahun ajaran 2014/2015. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester 

genap. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, meliputi: (1) hasil observasi aktivitas guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran oleh dua orang observer; (2) hasil pengerjaan LKS 

(Lembar Kerja Siswa), kuis dan tes akhir siklus siswa; (3) hasil catatan lapangan; (4) hasil 

wawancara; dan (5) hasil rekaman video. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pembelajaran dilaksanakan sebanyak tujuh kali pertemuan dalam dua siklus, yaitu 

masing-masing sebanyak tiga kali pertemuan pada Siklus I dan dua kali pertemuan pada Siklus 

II. Alokasi waktu 2   40 menit untuk setiap pertemuan. Di tiap akhir tindakan siklus 

dilaksanakan tes. Materi yang dipelajari pada Siklus I adalah mengenal karakteristik barisan 

aritmetika, menentukan suku ke-n barisan aritmetika, dan menentukan jumlah n suku pertama 

deret aritmetika. Materi pada Siklus II adalah memecahkan permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan konsep barisan dan deret aritmetika. 

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti didampingi oleh dua orang observer yaitu seorang 

guru mata pelajaran matematika dan seorang teman sejawat. Dengan menggunakan lembar 
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observasi, kedua observer bertugas mengamati setiap aktivitas yang dilakukan oleh peneliti 

selaku guru serta siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti juga menyediakan 

LKS (Lembar Kegiatan Siswa) yang berorientasi pada langkah-langkah pembelajaran guided 

discovery berbantuan media botol dalam memandu siswa menemukan konsep barisan dan deret 

aritmetika. Untuk mengetahui pemahaman individu siswa pada setiap pertemuan di akhir 

pembelajaran, peneliti memberikan kuis serta pada akhir siklus tindakan, peneliti memberikan 

tes akhir pada siswa. 

Penelitian ini dikatakan berhasil, jika memenuhi kriteria keberhasilan tindakan sebagai 

berikut: (1) minimal 75% dari banyak kelompok siswa memperoleh rata-rata skor   3 (dari 

maksimal 4) atau berada pada kategori ―baik‖ dalam menyelesaikan langkah-langkah yang 

diberikan di LKS (Lembar Kegiatan Siswa) untuk menggiring siswa menemukan karakteristik 

barisan aritmetika, rumus suku ke-n barisan aritmetika, dan rumus jumlah n suku pertama deret 

aritmetika; (2) rataan skor kuis selama proses pembelajaran minimal 70% siswa dapat mencapai 

KKM, yaitu 75; (3) nilai akhir siklus minimal 70% siswa dapat mencapai KKM, yaitu 75; (4) 

skor pengamatan aktivitas guru minimal memenuhi kriteria ―baik‖, dan (5) skor pengamatan 

aktivitas siswa minimal memenuhi kriteria ―baik‖. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 71,43% dari banyak kelompok siswa telah tuntas 

melaksanakan diskusi kelompok pada Siklus I dan mencapai 85,71% pada Siklus II; 2) 68,57% 

dari 35 siswa memperoleh rataan nilai kuis   75 pada Siklus I dan belum mencapai kriteria 

minimal 75%, sedangkan pada Siklus II telah mencapai 71,43%; 3) pada tes akhir siklus I, 

diperoleh data bahwa 62,86% dari 35 siswa memperoleh nilai   75, hasil ini belum memenuhi 

kriteria keberhasilan tindakan pencapaian minimal sebesar 75%, dan pada tes akhir Siklus II 

telah mencapai kriteria keberhasilan yaitu 77,14% dari 35 siswa; 4) persentase skor rata-rata 

aktivitas guru pada Siklus I adalah 89,06% berada pada kategori ―Baik‖, sedangkan pada Siklus 

II adalah 84,38% berada pada kategori ―Baik‖; dan 5) persentase skor rata-rata aktivitas 

pembelajaran siswa pada Siklus I adalah 78,68% berada pada kategori ―Cukup Baik‖, 

sedangkan pada Siklus II adalah 83,46% berada pada kategori ―Baik‖. 

Keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media botol melalui learning by guided 

discovery yang dapat memahamkan konsep barisan dan deret aritmetika pada siswa kelas IX-A 

SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang terbagi menjadi tiga kegiatan, yaitu: 1) kegiatan 

awal, 2) kegiatan inti, dan 3) kegiatan akhir. 

Kegiatan awal dalam pembelajaran merupakan kegiatan pendahuluan guna 

mempersiapkan siswa agar benar-benar siap belajar. Hal ini didukung dengan pendapatnya 

Orton (1992) yang menyatakan bahwa siswa yang siap untuk belajar akan belajar lebih banyak 

dibandingkan siswa yang tidak siap. Oleh karena itu, pada kegiatan awal pembelajaran, guru 

melakukan persiapan siswa untuk belajar, meliputi: (1) membagi siswa dalam kelompok-

kelompok, (2) membagikan lembar kerja siswa (LKS) dan media botol ke masing-masing 

kelompok; (3) menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; (4) menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran; (5) menjelaskan langkah-langkah pengerjaan LKS dan 

penggunaan media; dan (6) mengingatkan siswa pada materi prasyarat.  

Pada kegiatan inti, guru melaksanakan pembelajaran menggunakan model guided 

discovery dengan bantuan media botol, meliputi: (1) tahap simulasi (simulation), (2) tahap 

pernyataan masalah (problem statement), (3) tahap pengumpulan data (data collection), (4) 

tahap pemrosesan data (data processing), (5) tahap pembuktian (verification) dan diakhiri 

dengan, (6) tahap penarikan kesimpulan (generalization). 

Tahap pertama adalah tahap simulasi (simulation). Pada tahap ini, guru meminta siswa 

masing-masing kelompok untuk mempelajari lembar kegiatan siswa (LKS) yang telah 

dibagikan. Setelah siswa selesai memahami prosedur dan perintah pada LKS, guru 

mempersilahkan siswa memulai melaksanakan kegiatan kelompok dengan peragaan (simulasi) 

menggunakan media botol. Peragaan dengan media botol untuk menjembatani siswa 

memahami konsep abstrak ke konkret. Siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri 

proses menemukan konsep barisan dan deret aritmetika dibawah bimbingan orang dewasa 

(guru). Hal ini sejalan dengan pandangannya Freudenthal (1973) yang menyatakan bahwa 
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belajar matematika berarti melakukan matematika (doing mathematics) karena matematika 

merupakan aktivitas manusia dan bukanlah suatu produk yang siap ditransfer ke siswa.     

Pada pembelajaran untuk menemukan rumus suku ke-n barisan aritmetika, pada tahap 

pertama yaitu tahap simulasi, guru meminta siswa menyusun media botol seperti pada Gambar 3 

berikut.  

 

 
(a)                                    (b)                                         (c) 

Gambar 3 Susunan Media Botol 

Tahap selanjutnya adalah tahap pernyataan masalah (problem statement). Pada tahap ini, 

setelah siswa melakukan peragaan menggunakan media botol, guru memberikan pertanyaan 

pancingan kepada siswa. Pertanyaan diajukan kepada siswa masing-masing kelompok guna 

memancing siswa melakukan pengamatan dan diskusi kelompok. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, guru terlebih dahulu meminta berdiskusi kemudian menuliskan hasil diskusi pada tabel 

hasil pengamatan yang termuat dalam LKS. Hasil pengamatan terkait pola yang terbentuk pada 

susunan media botol saat peragaan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Bruner (dalam Mark & 

Smith, 2009), melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar siswa sebaiknya 

diberi kesempatan memanipulasi media peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-

atik oleh siswa dalam memahami konsep matematika.  

Pada tahap pernyataan masalah (problem statement) untuk merangsang diskusi siswa, 

guru mengajukan pertanyaan pancingan berupa jika susunan botol ketiga (Gambar 3c) 

dilanjutkan hingga n botol, dimana n bilangan bulat positif  maka siswa diminta untuk 

menentukan pola yang terbentuk antara banyak botol dengan jarak botol ke-n dari tepi meja. 

Hasil diskusi kelompok dapat dituliskan dalam bentuk Tabel 2 berikut ini.  
Tabel 2 Pengamatan Pola antara Banyak Botol dengan Jarak Botol ke-n dari Tepi Meja 

Botol ke- Jarak botol dari tepi meja Membentuk  pola 

1 A … + (1 - 1)(b) 

2 a + b  a + (2 - …)(…) 

3 a + b + b  …+ (… - 1)(b) 

4 a + b + b + b …+ ( 4 - …)(…) 

10 … + … …+ (… - …)(…) 

100 … + … … + (… - …)(…) 

n … + … … + (… - …)(…) 

Tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan data (data collection). Pada tahap ini, guru 

memberikan kesempatan siswa masing-masing kelompok berdiskusi. Siswa anggota kelompok 

saling memberikan bantuan dan masukan dalam membangun pemahamannya tentang suatu 

konsep. Siswa anggota kelompok yang kurang mampu bertanya kepada anggota kelompok yang 

lebih mampu mengenai hal-hal yang belum dipahami. Hal ini sesuai dengan pemikiran 

Vygotsky (Arnold, 2012) yang menyatakan ―These peers are operating in the zone of proximal 

development. While more able peers help them to proceed through the zone, the reach a higher 

level of competence and this increased competence further develops their readiness to learn 

new concept‖.  

Tahap selanjutnya adalah tahap pemrosesan data (data processing). Pada tahap ini, guru 

melakukan tanya-jawab dan menunjuk perwakilan kelompok secara acak mempresentasikan 
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hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Hasil diskusi kelompok selanjutnya dibandingkan 

dan didiskusikan pada diskusi kelas. Peran guru dalam diskusi kelas adalah sebagai fasilitator 

yang mengarahkan pemikiran siswa apabila diskusi kelas mengalami kebuntuan. Selain itu, guru 

juga memberikan penguatan dan penekanan atas hasil diskusi sehingga poin penting dalam 

diskusi bisa dicatat dan diingat siswa. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh 

Johnson (dalam Slavin, 1997) menyebutkan suatu riset berpendapat bahwa diskusi kelompok 

besar maupun kecil mempunyai efek yaang lebih besar pada pencapaian siswa jika siswa 

didorong untuk terlibat dalam diskusi dan bukan sekedar mencapai mufakat. 

Tahap berikutnya adalah tahap pembuktian (verification). Pada tahap ini, guru meminta 

siswa melakukan pembuktian atas pola yang terbentuk dengan peragaan menggunakan media 

botol. Hal ini guru lakukan guna meyakinkan siswa atas sifat, hubungan, pola atau rumus yang 

telah ditemukan itu logis dan benar. Hal ini sejalan dengan salah satu standar proses pada 

Prinsip-prinsip dan Standar Matematika Sekolah yang dianjurkan National Council of Teacher 

Mathematics (NCTM) (2000) adalah bahwa siswa harus belajar matematika melalui 

pemahaman dan pembuktian. Melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh dan 

menggunakan pengetahuan matematika. 

Pada tahap pembuktian (verification) ini, terlebih dahulu guru meminta siswa tiap 

kelompok melakukan uji coba untuk membuktikan bahwa pola jarak botol keempat dari tepi 

meja adalah a + b + b + b = a + 3b = a + (4 – 1)b. Kemudian, siswa diminta untuk mengamati 

pola yang terbentuk. Jarak botol pertama dari tepi meja adalah  a = a + 0b = a + (1 - 1)b, jarak 

botol kedua dari tepi meja adalah a + b = a + (2 – 1)b,  jarak botol ketiga dari tepi meja adalah     

a + b + b = a + 2b = a + (3 – 1)b, dan jarak botol keempat dari tepi meja adalah a + b + b + b 

= a + 3b = a + (4 – 1)b. Dari pola yang ada, kemudian siswa menentukan pola yang terbentuk 

pada jarak botol ke-sepuluh dan ke-seratus dari tepi meja berturut-turut adalah 

a + b + b + b + b + b + b + b + b + b = a + 9b = a + (10 – 1)b           

dan         

a + b + b + … + b = a + 99b = a + (100 – 1)b 

     

 sebanyak 99 suku    

Tahap yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan (generalization). Pada tahap ini, 

guru mengarahkan siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Guru 

memberikan penekanan pada hal-hal penting yang telah dipelajari. Penulisan kesimpulan akhir 

ini membuat siswa lebih mengetahui rangkuman tentang karakteristik barisan aritmetika 

maupun tentang simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan suku ke-n barisan aritmetika 

dan  jumlah n suku pertama deret aritmetika. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Degeng (1997) 

yang menyatakan bahwa membuat kesimpulan dari apa yang telah dipelajari perlu dilakukan 

guna mempertahankan refensi. 

Pada tahap penarikan kesimpulan (generalization), guru mengarahkan siswa dalam 

kelompok dari pengamatan pola yang terbentuk, siswa menarik kesimpulan untuk menentukan 

jarak botol ke-n dari tepi meja adalah  

a + b + b + … + b = a + (n – 1)b 

      

sebanyak (n-1) suku    

Sesuai kesepakatan penulisan simbol sebelumnya, besaran tinggi botol dalam peragaan ini 

merupakan suku pertama dari barisan aritmetika dinotasikan dengan a, besaran diameter botol 

merupakan beda dari barisan aritmetika dinotasikan b, dan banyak botol menyatakan banyak 

suku dari barisan aritmetika dinotasikan dengan n, serta  jarak botol ke-n dari tepi meja 

menyatakan suku ke-n dari barisan aritmetika dinotasikan dengan Un  

Un = a + (n – 1)b 

Keterangan: Un menyatakan suku ke-n dari barisan aritmetika 

a menyatakan suku pertama barisan aritmetika 

b menyatakan beda atau selisih antara dua suku berurutan barisan aritmetika 
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Pada kegiatan penutup, guru memberikan kuis kepada siswa guna untuk mengecek 

pemahaman individu siswa sekaligus melatih keterampilan siswa menerapkan konsep yang telah 

dipelajari dalam konteks yang baru. Dengan adanya pemberian kuis, siswa dapat mengetahui 

sejauh mana pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, siswa 

semakin termotivasi untuk lebih giat belajar mendalami materi yang dirasa masih kurang 

paham. Hal ini sesuai dengan pendapat Syah (2008), yang menyatakan pemberian kuis 

bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dan memberikan semangat siswa dalam belajar, yaitu 

melalui persaingan atau kompetisi yang sehat antara siswa dalam memperoleh nilai yang sebaik 

mungkin. Terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. 

Pada setiap akhir pembelajaran maupun akhir pertemuan Siklus I dan II, peneliti 

memberikan kuis dan tes akhir siklus pada siswa. Pada pekerjaan kuis dan tes akhir siklus ini, 

ada beberapa siswa yang melakukan kesalahan baik kesalahan konseptual maupun prosedural. 

Pada soal nomor 2 kuis III, siswa dengan inisial  EAZS mengalami kesalahan dalam 

menentukan suku pertama a dan beda b barisan aritmetika jika hanya diketahui dua suku 

tertentu barisan aritmetika yang tidak berurutan. EAZS langsung menentukan suku pertama a 

adalah suku yang terkecil sedangkan beda b dicari dengan langsung menghitung selisih kedua 

suku tertentu tersebut (Gambar 4). 

 
Gambar 4 Contoh Pengerjaan Siswa 

Suku kedua U2 = 20, berarti a + (2 – 1)b = 20 ↔ a + b = 20 …(1) 

Suku kelima U5 = 5, berarti a + (5 – 1)b = 5 ↔ a + 4b = 5    … (2) 

Dengan metode eliminasi, yaitu persamaan (2) dikurangi persamaan (1) diperoleh:  

3b = -15 ↔ b = -5 

Dengan mensubstitusikan b = -5 ke persamaan (1), diperoleh: 

a + (-5) = 20 ↔ a = 25 

jadi, suku pertama a = 25 dan beda b = -5 

Pada soal nomor 2 tes siklus I, siswa dengan inisial FCNK keliru menggunakan rumus Un 

= a(n – 1)b dalam mencari suku ke-n barisan aritmetika (Gambar 5). Seharusnya jika FCNK 

lebih teliti  dalam menentukan suku ke-n barisan aritmetika yang benar adalah Un = a + (n – 1)b 

untuk a menyatakan suku pertama dan b menyatakan beda/selisih antara dua suku berurutannya. 

 
Gambar 5. Contoh Pengerjaan Siswa 

Barisan aritmetika 1, 5, 9, 13, 17, 21, … dapat diketahui bahwa suku pertama a = 1 dan 

beda b = U2 – U1 = U3 – U2 = … = Un+1 – Un = 5 – 1 = 4, sehingga suku ke-n barisan aritmetika 

tersebut adalah 

Un = a + (n – 1)b 

Un = 1 + (n – 1)4 

Un = 1 + 4n – 4 

Un = 4n – 3 

Dan suku ke-100 barisan aritmetika tersebut adalah 

Un = 4n – 3 
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U100 = 4(100) – 3 

U100 = 400 – 3 = 397  

Jadi, suku ke-100 barisan aritmetika 1, 5, 9, 13, 17, 21, … adalah 397  

Pada soal nomor 2 tes siklus II, siswa dengan inisial YPA melakukan kesalahan 

konseptual dengan menentukan nilai beda b barisan aritmetika pada masalah yang ada 

seharusnya bernilai negatif dan kesalahan procedural dengan tidak menyimpulkan hasil 

perhitungan yang diperoleh (Gambar 6).  

 
Gambar 6. Contoh Pengerjaan Siswa 

Diketahui: a = 100.000, b = -2.000, dan Un = 0 

Ditanya : n = …? 

Jawab: Un = a + (n – 1)b 

0 = 100.000 + (n – 1)(-2.000) 

0 = 100.000 – 2.000n + 2.000 

0 = 102.000 – 2.000n 

2.000n = 102.000 

n = 51 

Jadi, lama pulsa tersebut bisa digunakan untuk paket TM hingga pulsanya tinggal nol rupiah 

adalah selama 51 hari 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran dan analisis kesalahan pada pengerjaan siswa, 

keterlaksanaan pembelajaran materi barisan dan deret aritmetika menggunakan model guided 

discovery dengan bantuan media botol dapat memahamkan siswa pada materi barisan dan deret 

aritmetika. 

Agar keterlaksanaan pembelajaran materi barisan dan deret aritmetika menggunakan 

model guided discovery dengan bantuan media botol dapat dilakukan dengan optimal, diajukan 

beberapa saran berikut yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan:  1) untuk 

memudahkan siswa dalam mengolah data pengamatan hasil peragaan, sebaiknya susunan media 

botol yang diperagakan minimal ada empat susunan media botol; 2) sebelum pelaksanaan 

pembelajaran materi barisan dan deret aritmetika menggunakan media botol melalui learning by 

guided discovery, guru harus memperhatikan materi prasyarat siswa, yaitu memahami operasi 

hitung bilangan bulat dan operasi aljabar; dan 3) agar lebih efektif, sebaiknya banyak anggota 

dalam satu kelompok adalah maksimal tiga siswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pola persegi dalam 

pembelajaran akar kuadrat berdasarkan pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI). Penelitian ini dilakukan di kelas 5A Sekolah Dasar 

(SD) 98 Palembang. Metode yang digunakan adalah desain research yang terdiri dari 

tiga tahap yaitu preliminary design, teaching experiment dan retrospective analysis. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pola persegi dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep dasar dari akar kuadrat. Seluruh strategi dan model 

(emergent modeling) yang siswa temukan, gambarkan serta diskusikan menunjukan 

bagaimana konstruksi atau kontribusi siswa dapat digunakan untuk mengembangkan 

pemahaman awal mereka tentang konsep akar kuadrat.  

 
Kata Kunci: akar kuadrat, pola persegi, PMRI, desain research 

PENDAHULUAN 

Konsep akar kuadrat memiliki peranan yang besar dalam pembelajaran matematika di 

sekolah, bidang industri dan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika di sekolah, 

konsep akar kuadrat sangat penting karena menjadi dasar untuk konsep Teorema Phytagoras dan 

Logaritma pada pembelajaran di jenjang berikutnya.  Kemudian dalam bidang industri, konsep 

akar kuadrat digunakan pada model sistem pengeboran minyak dengan mengestimasi 

permeabilitas dan botton-hole presurenya (Jasmir, Apriliani, Arif, 2008).    

Mengingat pentingnya konsep akar kuadrat, maka konsep ini sudah dikenalkan ke siswa 

ketika mereka berada di bangku Sekolah Dasar (SD). Di Amerika Serikat, siswa mulai belajar 

tentang akar kuadrat ketika mereka kelas VI (Bassarear dan Moss, 2014), sedangkan di 

Indonesia, konsep ini sudah diajarkan ketika siswa berada di kelas V SD atau Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) (BSNP, 2006; Kemdikbud, 2013). 

Kegiatan pembelajaran akar kuadrat di SD menekankan pada pengenalan konsep 

penarikan akar bilangan pangkat dua (akar kuadrat). Berdasarkan hasil observasi peneliti di 

sekolah pada bulan September 2014, maka kegiatan pembelajaran akar kuadrat biasanya 

dilakukan guru dengan memberikan rumus langsung dan menghafal bilangan kuadrat tanpa 

adanya kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Siswa yang memiliki 

kemampuan perkalian yang baik, cenderung menggunakan cara coba-coba sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk siswa yang 

kemampuan perkaliannya relatif lemah akan cenderung pasif (Hariyadi, 2012). Kegiatan 

pembelajaran seperti ini menyebabkan banyak siswa yang mengaku kesulitan saat disuruh 

menyelesaikan soal tentang akar kuadrat (Erlangga, 2015).  

Berdasarkan masalah-masalah di atas, peneliti tertarik untuk menerapkan pembelajaran 

yang sesuai dengan konsep akar kuadrat sehingga bisa membantu siswa dalam mengembangkan 

pemahaman awal mereka serta mampu menumbuhkan motivasi untuk belajar akar kuadrat 

dalam diri siswa. Pembelajaran ini sejalan dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI). Kegiatan belajar dalam PMRI dilakukan terpusat pada siswa (student center) 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator (Lestariningsih; Putri; Darmawijoyo, 2012). PMRI 

dikembangkan sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia. 
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Menurut Nurhayatna (2004) pola atau gambar bisa menjadi konteks yang baik dalam 

pembelajaran matematika. Kita dapat menciptakan situasi belajar yang kondusif  dengan 

memunculkan permasalahan bagi siswa dengan menggunakan pola atau gambar. Permasalahan 

bagi siswa ini perlu didesain sehingga  memungkinkan siswa terlibat secara langsung pada 

proses pembelajaran.  

Sementara itu,  Diana (2011) menyatakan bahwa keterampilan menyusun pola atau 

gambar  sangat penting karena ketika mengenalkan dan mengkreasikan susunan pola atau 

gambar dapat membantu anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya serta memperluas 

pengetahuan mereka tentang persamaan dan perbedaan. Selain itu bekerja bersama teman 

lainnya dalam menyusun pola akan sangat membantu mengembangkan keterampilan berpikir 

anak, misalnya belajar untuk mengamati (melihat sebagian atau keseluruhan) atau dapat juga 

dengan mengumpulkan. 

Peneliti memilih pola persegi sebagai titik awal (starting point) dalam pembelajaran 

karena dalam pola-pola persegi dapat dimunculkan nilai matematis terutama terkait tentang  

konsep dasar akar kuadrat. Peneliti memberikan alternatif permasalahan dalam pembelajaran 

akar kuadrat dengan melakukan pendesainan dan pengembangan lintasan belajar siswa berupa 

pola persegi sebagai konteks yang dikaitkan dengan konsep akar kuadrat menggunakan 

pendekatan PMRI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui peranan pola 

persegi dalam pembelajaran akar kuadrat berdasarkan pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI). 

PMRI dibentuk dengan harapan akan bisa menjadi landasan bagi kemajuan sistem 

pendidikan matematika di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), (Sembiring, dkk., 2010). PMRI dikembangkan sesuai dengan konteks budaya dan kondisi 

yang ada di Indonesia. Konteks yang dipakai dalam pembelajaran PMRI adalah konteks yang 

pernah dialami oleh siswa atau bisa dibayangkan dalam pikiran mereka (realistic). Dalam 

pelaksanaannya, pembelajaran dengan pendekatan PMRI menekankan bukan hanya pada hasil 

akhir tetapi juga pada keterampilan proses, berdiskusi dan berkolaborasi, atau interaksi dengan 

sesama teman atau guru.    

Filsafat atau prinsip dalam pendekatan PMRI sejalan dengan filsafat yang ada dalam 

RME. Filsafat atau prinsip dalam RME pertama kali disampaikan oleh Hans Freudhenthal, 

seorang ahli matematika Belanda, pada tahun 1970-an kemudian dipakai di Indonesia sebagai 

landasan teori dalam PMRI. Dua gagasan penting dari beliau adalah  ―mathematics as human 

activity‖ dan ―mathematics must be connected to reality‖ (Zulkardi, 2002). 

Menurut Freudenthal dalam Gravemeijer (1994) terdapat tiga prinsip dalam mendesain 

pembelajaran berdasarkan RME dan kemudian diadopsi menjadi prinsip PMRI, yaitu: 1). 

Penemuan terbimbing dan matematisasi progresif (guided reinvention and progressive 

mathematizing), 2). Fenomenologi didaktik (didactical phenomenology), 3). Model yang 

dikembangkan sendiri (self-developed models).  

Treffers dalam Wijaya (2008) menyatakan bahwa ada lima karakteristik RME dan di 

Indonesia menjadi karakteristik PMRI yaitu: 1) Eksplorasi fenomena atau penggunaan konteks 

(phenomenological exploration or the use of contexts), 2) Menggunakan model dan simbol 

untuk matematisasi progresif (using models and symbols for progressive mathematization),3) 

Menggunakan konstruksi dan produksi siswa sendiri (using students‘ own construction and 

production),  4) Interaktivitas (interactivity), 5) Keterkaitan (intertwining). 
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        Gambar 1. Pengubinan Lantai 

 

Penggunaan konteks dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu acuan bagi 

penerapan pendekatan PMRI. Oleh karena itu, penggunaan konteks (the use of contexts) 

menjadi salah satu karakteristik dari PMRI. Pola gambar bisa menjadi konteks dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI. Salah satu pola gambar 

yang bisa dijadikan konteks adalah pola persegi karena dalam pola tersebut terdapat 

permasalahan yang bisa dimunculkan untuk mengenalkan siswa tentang konsep dalam 

pembelajaran akar kuadrat. Pola persegi juga akan menjadi konteks yang menarik bagi siswa 

karena dapat memacu mereka untuk berkreasi sesuai dengan kreativitas mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Gambar 2. Papan Catur 

Pola persegi bisa kita temui dengan mudah karena pola ini ada dalam kehidupan sehari-

hari. Contoh pola persegi yang sering dipakai masyarakat adalah pengubinan pada lantai seperti 

yang ditunjukkan oleh Gambar 1, atau papan catur seperti dalam Gambar 2. Siswa bisa melihat 

pola-pola ini di rumah, sekolah atau lingkungan tempat mereka tinggal dan bermain sehari-hari. 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian design research sebagai alat untuk 

menjawab rumusan masalah sehingga tercapai tujuan penelitian. Gravemeijer dan Cobb (2006) 

menyatakan bahwa ada 3 tahap dalam pelaksanaan penelitian design research, yaitu: 1) 

Preparing for the Experiment, 2) Teaching Experiment,  3)Retrospective Analysis. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Pusri Palembang yang berjumlah 30 siswa, terdiri dari 

15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.   

Aktivitas pembelajaran akar kuadrat didesain berdasarkan dugaan lintasan belajar siswa. 

Aktivitas pembelajaran dibagi dalam beberapa bagian yang berbeda dan setiap aktivitas akan 

https://p4mriump.files.wordpress.com/2010/10/foto-satu.jpg
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mencapai tujuan yang berbeda. Berikut ini aktivitas pembelajaran yang didesain: 1) Menyusun 

Persegi dari Persegi,  2) Hubungan Luas dan Sisi, 3) Menentukan akar kuadrat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di kelas 5A SD 98 Palembang. Seorang siswa diminta 

menggambar persegi di depan kelas lalu guru menuliskan panjang salah satu sisi dan siswa 

menentukan panjang sisi yang lain. Dari nilai sisi-sisi persegi, siswa menyatakan bahwa panjang 

semua sisi pada persegi adalah sama. Beberapa gambar yang bermotif susunan persegi seperti 

papan catur atau pengubinan ditunjukkan ke siswa dan mereka mengamatinya dengan seksama. 

Siswa dibagi menjadi 7 kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Nama 

kelompok dibuat berdasarkan nama-nama beberapa ibu kota propinsi yang ada di Indonesia. 

 

 
Gambar 3. Mengelem Persegi 

 

Aktivitas pertama dimulai dengan memberikan beberapa kertas berbentuk persegi dengan 

ukuran 4 cm x 4cm, kertas lebar, lem dan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap kelompok. 

Kemudian mereka diminta menyusun persegi-persegi kecil tersebut di meja sehingga 

membentuk persegi baru dengan ukuran yang lebih besar dan membentuk motif tertentu sesuai 

dengan keinginan siswa. Setelah terbentuk persegi, siswa lalu memindahkannya ke kertas 

dengan mengelem persegi-persegi kecil terlebih dahulu seperti pada Gambar 3. 

Aktivitas pertama atau membuat persegi yang disusun dari persegi-persegi kecil, 

dilakukan semua kelompok dengan mudah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Ada 4 

macam persegi yang dibuat oleh siswa berdasarkan panjang sisinya yaitu 3, 4, 5, dan 6 persegi 

kecil. Perbedaan ukuran dan motif yang dibuat oleh sebagian besar kelompok seperti pada 

Gambar 5 menunjukkan bahwa siswa mempunyai kreativitas yang tinggi.  

 

 
Gambar 4. Membuat Persegi dari Persegi  

 

Perhatian yang besar dari siswa tertuju kepada kegiatan kedua, yaitu proses penempelan 

persegi-persegi kecil di kertas yang lebar sehingga proses ini membutuhkan waktu yang lebih 

lama dari pada waktu sebenarnya yang telah dialokasikan. Dari hasil observasi, dapat diketahui 

https://p4mriump.files.wordpress.com/2010/10/foto-666.jpg
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bahwa rasa percaya diri dalam diri beberapa siswa masih rendah karena ada beberapa kelompok 

yang tidak mempunyai keberanian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. 

 

 
Gambar 5. Perbedaan Ukuran dan Motif 

 

Aktivitas kedua dimulai dengan meminta siswa menghitung banyaknya persegi-persegi 

kecil yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah persegi dan banyaknya persegi kecil yang 

menyusun sisi persegi baru. Siswa kemudian menuliskan hasil pekerjaannya di sebelah persegi 

yang sudah mereka buat. Hasil pekerjaan semua kelompok selanjutnya ditempelkan di depan 

kelas. Tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya dan melengkapi tabel yang ada di 

papan tulis. 

Kemudian guru menjelaskan hubungan antara jumlah seluruh persegi kecil yang 

dibutuhkan untuk menyusun persegi baru dengan banyaknya persegi kecil yang membentuk sisi 

persegi baru. Penjelasan ini mengarah kepada hubungan antara akar kuadrat dari suatu bilangan 

dan hasilnya. Selanjutnya siswa menjawab soal-soal dalam LKS 1. LKS 1 terdiri-dari 7 

pertanyaan. Tiap pertanyaan mengacu pada hasil pekerjaan yang telah mereka buat sebelumnya. 

Siswa melengkapi 4 kolom pertanyaan yang berisi nama kelompok, banyaknya semua persegi 

kecil, banyaknya persegi pada salah satu sisinya, dan hubungan antara keduanya. Kemudian 

siswa menuliskan hasil pekerjaannya di papan tulis dan menjelaskan di depan kelas kepada 

semua temannya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6 dan Gambar 7. 

 

 
Gambar 6. Siswa Menulis Jawaban 

 

Selama aktivitas kedua, siswa mengerjakan LKS 1 berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil pekerjaan seluruh grup dalam kelas. Mereka melengkapi kolom tentang hubungan antara 

luas dan sisi persegi dengan benar dan cepat. Ini mengindikasikan bahwa siswa telah 

mengetahui konsep bilangan akar kuadrat. Mereka juga antusias untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. Pada tahap ini, rasa percaya diri dalam diri siswa tampak mulai 

muncul. 

Selanjutnya dalam aktivitas ketiga siswa diminta mengerjakan LKS 2 yang terdiri dari 

dua jenis pertanyaan. Pertanyaan jenis pertama terdiri dari 3 soal, siswa diminta menuliskan 

https://p4mriump.files.wordpress.com/2010/10/foto-777.jpg
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nilai akar dari suatu bilangan dan memberikan alasan atas jawabannya. Pertanyaan jenis kedua 

terdiri dari 3 soal, siswa menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan dan memberikan 

alasan atas jawabannya. 

 

 
Gambar 7. Jawaban Siswa 

Siswa mengerjakan LKS 2 yang berfungsi sebagai tes formatif. Sebagian besar kelompok 

menjawab pertanyaan jenis pertama dengan benar. Setiap kelompok juga memberikan alasan 

atas jawabannya yaitu bilangan hasil dari akar kuadrat jika dikalikan dengan dirinya sendiri 

akan menghasilkan bilangan yang ada dalam akar kuadrat. Dari sini dapat diketahui bahwa 

siswa dapat menentukan akar kuadrat suatu bilangan. Setelah siswa mengerjakan LKS 2 jenis 

kedua, dapat diketahui bahwa siswa telah mengetahui apakah suatu bilangan adalah bilangan 

kuadrat atau bukan. Siswa menentukan akar kuadrat suatu bilangan dengan cara mengalikan 

bilangan hasil dari akar kuadrat dengan dirinya sendiri dan bila diperoleh bilangan yang sama 

dengan bilangan dalam akar kuadrat, maka jawabannya benar. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan temuan dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa pola persegi memberikan peranan yang penting dalam mendukung siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran akar kuadrat dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Pola 

persegi dapat menjadi sebuah titik awal (starting point) dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep dasar akar kuadrat. Serangkaian aktivitas yang didesain dan permasalahan-

permasalahan yang dihubungkan dengan pola persegi sangat menarik bagi siswa sehingga 

mereka mengikuti pembelajaran dengan penuh  antusias.  

Dari kegiatan pembelajaran di kelas, penggunaan konteks tentang pola persegi membawa 

siswa ke situasi menemukan kembali (reinvent) dalam pembelajaran akar kuadrat. Konteks pola 

persegi dan permasalahannya menuntun siswa untuk mengeksplorasi dan menggunakan 

berbagai informasi untuk menyelesaikan masalah yang didesain tentang akar kuadrat. 

Pengetahuan tentang menyusun persegi dari persegi, hubungan luas dan sisi, menentukan akar 

kuadrat mengantarkan siswa menemukan konsep dalam tentang akar kuadrat. Konsep tersebut 

merupakan hal yang mendasar belajar akar kuadrat di tingkat sekolah dasar. 
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Abstrak 
Dalam tulisan ini dibahas mengenai kreativitas matematika dan berpikir 

kreatif dalam pemecahan masalah matematika. Hasil kajian menemukan bahwa 

kreativitas matematika merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide atau 

gagasan yang baru dan tidak biasa dan juga menghasilkan solusi yang unik dalam 

memecahkan masalah matematika. Berpikir kreatif dalam memecahkan masalah 

matematika di tingkat sekolah dapat dilihat ketika siswa mampu menghasilkan 

solusi yang unik atau tidak biasa dalam memecahkan masalah matematika dengan 

ciri-ciri berpikir lancar, luwes, dan original. 
 

Kata kunci: berpikir kreatif, kreativitas matematika, pemecahan masalah 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu tujuan pembelajaran adalah membantu dan mendorong siswa untuk lebih 

kreatif. Hal ini karena daya kompetensi suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kreativitas 

sumber daya manusianya. Kreativitas memungkinkan seseorang untuk lebih fleksibel dalam 

menghadapi tantangan situasi kehidupan nyata. Kreativitas juga berperan dalam menunjukkan 

tingkat kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika tuntutan dunia kerja mensyaratkan kreativitas sebagai salah satu tolak ukur 

untuk menguji kemampuan seseorang. 

Matematika dipandang sebagai landasan yang sesuai dalam mengembangkan kreativitas 

(Silver, 1997; Baran, dkk, 2011; Brunkalla, 2009; Nadjafikhah, 2012, Sharma; 2014). 

Matematika memiliki objek kajian yang abstrak dan memiliki pola pikir deduktif. Oleh karena 

itu, diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk dapat memahami dan mengkaji 

matematika. Dalam hal ini, kemampuan yang diperlukan adalah kemampuan berpikir secara 

kreatif. 

Pentingnya kemampuan berpikir kreatif pada diri siswa dikemukakan oleh Munandar 

(2009: 31) sebagai berikut: Pertama, dengan berkreasi maka orang dapat mewujudkan dirinya 

(selfactualization). Kedua, sekalipun seseorang memandang bahwa kemampuan berpikir kreatif 

perlu dikembangkan, namun perhatian terhadap pengembangan kemampuan berpikir kreatif itu 

belum memadai khususnya dalam pendidikan formal. Ketiga, bersibuk diri secara kreatif tidak 

hanya bermanfaat tapi juga memberikan kepuasan kepada individu. Keempat, kreativitas 

memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 

Berpikir kratif erat kaitannya dengan pemecahan masalah matematika. NCTM (2000) 

menyatakan bahwa siswa perlu diberi masalah yang menantang yang dapat merangsang 

perkembangan mereka berpikir kreatif matematika. Berpikir kreatif diperlukan untuk 

mentransfer pengetahuan matematika dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dengan 

kehidupan nyata yang menuntut individu untuk berpikir, menghitung, memperkirakan atau 

menerapkan pengetahuan matematika untuk memecahkan masalah kehidupan nyata.  Oleh 

karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji tentang  kreativitas matematika dan berpikir 

kreatif dalam pemecahan masalah matematika. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sambo, dkk (2012) menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada penemuan hal baru dari 

setiap hal yang baru. Sementara kreativitas menurut Santrock (2013) adalah kemampuan 

berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa dan menghasilkan solusi unik 

atas suatu masalah. Serupa dengan Baran, dkk (2011) yang memandang kreativitas sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah. Berdasarkan pendapat para ahli, definisi kreativitas 

tidak hanya terbatas pada penemuan produk baru, tetapi juga dapat dilihat dari segi proses yaitu 

kemampuan untuk menemukan gagasan baru atau solusi baru untuk memecahkan masalah. 

(aktivitas kognitif). 

Kreativitas merupakan bagian dari matematika (Silver, 1997; Sriraman, 2009; Baran, dkk, 

2011; Brunkalla, 2009; Nadjafikhah, dkk 2011; Sharma, 2014). Hal ini karena kreativitas 

matematika memegang peranan penting dalam matematika tingkat tinggi. Menurut Sriraman 

(2009), kreativitas matematika sering dianggap sebagai domain eksklusif matematikawan 

profesional. Nadjafikhah dkk, 2011 mengemukakan bahwa sifat matematika memberikan 

landasan yang cocok untuk mengembangkan kreativitas. Sejalan dengan Brunkalla (2009) yang 

menyatakan bahwa kreativitas merupakan bagian integral dari matematika. Kreativitas masuk 

ke dalam matematika melalui banyak cara. Tiga cara yang cukup penting adalah melalui 

abstraksi, koneksi, dan penelitian. Baran dkk (2011) mengungkapakan kegiatan matematika 

yang sesuai dengan pengalaman anak-anak menjamin anak-anak akan mendapatkan solusi 

masalah secara kreatif. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sharma (2014) yaitu kreativitas 

matematika menjamin pertumbuhan bidang matematika secara keseluruhan. Sedangkan Silver 

(1997) dan berpendapat  bahwa matematika dapat dipastikan menjadi salah satu rangkaian 

pelajaran yang terkait dengan kreativitas. 

Baran, dkk (2011) mmendefinisikan kreativitas sebagai totalitas proses dan cara sikap dan 

perilaku yang ada dalam setiap anak pada tingkat yang berbeda. Laycock (Nadjafikhah, dkk, 

2011) mengungkapkan bahwa kreativitas matematika sebagai kemampuan untuk menganalisis 

masalah yang diberikan dari perspektif yang berbeda, melihat pola, menghasilkan beberapa ide 

dan memilih metode yang tepat untuk menghadapi situasi matematika yang baru. Sementara 

Sharma (2014) berpendapat bahwa kreativitas matematika secara operasional didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk mengatasi fiksasi serta konseptualisasi, mengusulkan, dan juga 

menguji solusi yang tidak biasa untuk masalah matematika. Kemudian Nadjafikhah, dkk (2011) 

setuju bahwa kreativitas dalam matematika dapat terdiri dari menciptakan sebuah konsep 

matematika yang baru, menemukan sebuah hubungan yang belum diketahui, dan reorganisasi 

struktur teori matematika. 

Silver (1997) menyatakan kreativitas matematika di sekolah biasanya dihubungkan 

dengan pemecahan masalah atau pengajuan masalah. Sejalan dengan pendapat Sriraman (2009), 

untuk tingkat sekolah kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dinilai melalui pemecahan 

masalah matematika. Chamberlin dan Moon (Nadjafikhah, dkk, 2011) menyatakan bahwa 

kreativitas matematika dapat diamati ketika seseorang menghasilkan solusi yang tidak standar 

untuk masalah yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode standar. 

Dengan kata lain, pemecahan masalah dapat menjadi indikator yang tepat untuk menilai 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Mengenai komponen kreativitas matematika sendiri, para ahli memiliki pendapat yang 

berbeda-beda. The Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) yang dikembangkan oleh 

Torrance (1966;1974) merupakan alat ukur yang paling sering digunakan untuk menilai berpikir 

kreatif anak-anak dan orang dewasa. Menurut Kim, 2011, TTCT adalah alat ukur yang baik 

untuk menentukan perubahan potensi berpikir kreatif dari waktu ke waktu. TTCT memiliki dua 

versi yaitu TTCT-Verbal dan TTCT-figural. Versi yang digunakan adalah TTCT-figural yang 

dengan komponen fluency, originality, elaboration, abstracness of titles, resistence to 

premature closure. Namun Silver (1997) menyebutkan bahwa tiga kunci komponen kreativitas 

yaitu fluency (kelancaran/kefasihan), flexibility (fleksibilitas), dan novelty (kebaruan). Kefasihan 

mengacu pada sejumlah ide yang dihasilkan dalam menanggapi perintah, fleksibilitas mengacu 
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pada perubahan-perubahan dalam mengambil pendekatan saat merespon perintah, dan kebaruan 

mengacu pada keaslian ide-ide yang dihasilkan dalam menanggapi perintah. 

Gagasan kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan diadaptasi dan diterapkan dalam domain 

matematika oleh Balka pada tahun 1974 (Silver, 1997). Balka menggunakan subjek untuk 

mengajukan masalah matematika yang dipecahkan berdasarkan informasi yang diberikan dari 

satu kumpulan cerita tentang situasi dunia nyata. Dalam analisisnya terhadap respon siswa, 

kelancaran (fluency) mengacu pada sejumlah masalah yang diajukan atau pertanyaan yang 

dihasilkan, keluwesan (flexibility) mengacu pada banyaknya kategori-kategori yang berbeda dari 

masalah yang dibuat, dan keaslian (originality) melihat bagaimana kelangkaan respon dalam 

semua respon yang diberikan. 

Siswono dan Rosyidi (2005) menyatakan ada komponen lain dari kreativitas matematika 

yaitu kelayakan (appropriatness) yaitu respon sesuai dengan kriteria matematis secara umum. 

Dalam hali ini, mereka berpenapat bahwa kriteria kefasihan tampak kurang berguna dibanding 

dengan keluwesan. Contoh, jika siswa diminta untuk membuat soal yang nilainya 7, siswa 

mungkin memulai dengan 4 + 3, 8   1, 9   2, dan seterusnya. Nilai siswa tersebut tinggi, tetapi 

tidak menunjukkan kreativitas. Keluwesan menekankan juga pada banyaknya ide-ide berbeda 

yang digunakan. Jadi dalam matematika untuk menilai produk divergensi dapat menggunakan 

kriteria keluwesan dan keaslian. Kriteria lain adalah kelayakan (appropriatness). Respon 

matematis mungkin menunjukkan keaslian yang tinggi, tetapi tidak berguna jika tidak sesuai 

dalam kriteria matematis umumnya. Contoh, untuk menjawab √8, seorang siswa menjawab 4. 

Meskipun menunjukkan keaslian yang tinggi karena jawaban tersebut dikategorikan unik, tetapi 

jawaban tersebut salah. 

Balka (Mann, 2009) menyatakan ada enam kriteria untuk mengukur kemampuan 

kreativitas matematika siswa yaitu: 

 Kemampuan untuk merumuskan hipotesis matematika mengenai sebab dan akibat dalam 

situasi matematika. 

 Kemampuan untuk menentukan pola-pola dalam situasi matematika. 

 Kemampuan untuk memberikan jeda waktu dalam berpikir untuk mendapatkan solusi atas 

situasi matematika. 

 Kemampuan untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi ide-ide matematika yang tidak 

biasa dan memikirkan konsekuensi yang mungkin untuk situasi matematika. 

 Kemampuan untuk merasakan apa yang hilang dari situasi matematika yang diberikan dan 

mengajukan pertanyaan yang mungkin untuk mengisi informasi matematika yang hilang 

tersebut. 

 Kemampuan untuk membagi masalah matematika secara umum menjadi sub masalah 

tertentu. 

Ervynck (Aizokovitsh, 2014: 230) menyatakan level kreativitas matematika sebagai 

berikut. 

The first level (Stage 1) is based on operating an algorithm. For example, 

an algorithmic solution is used when solving a word problem by contructing an 

equation or solving a system of equations by linier combination or by 

substitution. The second level (Stage 2) involves modeling a situation and may 

include solving a word problem with graph or linier diagram. It departs from 

the direct operation of the algorithm, and is based on an explanation from 

within a mathematical model, developing a method from a given situation. The 

third level (Stage 3) employs sophisticated methods usually based on 

assumptions embedded in the proble, and make use of the problem‘s internal 

structure. It leaves the model, and reaches conclusion from outside an existing 

theory and construction a solution by analyzing what is stated in the problem. 

Rumusan kriteria kreativitas matematika Ervynck dinilai berdasarkan jenis dari soulusi 

masalah yang diberikan. Level yang digunakan dari level 1, 2, dan 3 menunjukkan tingkatan 

kreativitas rendah, sedang dan tinggi. Level 1 (memecahkan masalah menggunakan algoritma), 
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Level 2 (memecahkan masalah dengan mengembangkan metode dari sebuah situasi atau 

masalah), dan Level 3 (memecahkan masalah dengan menarik kesimpulan dari luar teori yang 

sudah diketahui, membangun solusi dengan mengeksplorasi dan menganalisis apa dinyatakan 

dalam masalah). Sehubungan dengan pemecahan masalah, Kwon, Park, dan Taman (dalam 

Aizikovitsh, 2014) menyatakan kreativitas matematika dapat berupa penciptaan pengetahuan 

baru dan kemampuan pemecahan masalah yang fleksibel. Hal ini mampu membangun hubungan 

antara kreativitas matematika dan pemecahan masalah.  

Beberapa komponen dan kriteria yang dikemukakan para ahli tentang kreativitas 

matematika, dapat ditarik garis merah bahwa semua terkait dengan kemampuan seseorang 

dalam memecahkan masalah matematika khususnya untuk tingkat sekolah. Dalam hal 

menemukan teori baru, reorganisasi struktur matematika, atau kemampuan melihat masalah 

lama dari susdut pandang yang baru lebih tepat untuk melihat kreativitas matematikawan 

profesional. 

 Berpikir kreatif dalam meecahkan masalah matematika memainkan peranan penting 

untuk membantu dugaan-dugaan logis yang masuk dalam rangka mengembangkan konsep 

matematika dan/atau menghasilkan pengetahuan matematika baru. Karena pada dasarnya 

matematika tidak hanya terkait dengan masalah hitung-hitungan, tetapi juga terkait dengan 

masalah kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masalah-masalah tersebut memerlukan 

pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif dalam mencari solusinya.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kreativitas matematika merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan atau 

ide-ide baru yang unik dan tidak biasa dalam menyelesaikan suatu masalah atau situasi 

matematika. Berpikir kreatif penting khususnya dalam memecahkan masalah untuk membentuk 

pola pikir fleksibel dalam menghadapi tantangan dan masalah matematika. Selain itu, 

diharapkan kreativitas tersebut terintegarsi dalam menghadapi masalah dan daya saing pada 

situasi kehidupan nyata. 

Berpikir kreatif dapat dikatakan ruh dari pemecahan masalah matematika. Hal ini karena 

berpikir kreatif identik dengan intuisi sesorang dalam berpikir matematis, selain mampu berpikir 

secara analitis yang identik dengan berpikir logis. Berpikir kreatif dalam memecahkan masalah 

matematika dapat diamati ketika siswa mampu menghasilkan solusi yang biasa (unik) untuk 

situasi atau masalah matematika dengan ciri-ciri berpikir lancar, luwes, dan original. 

Berpikir kreatif dalam memecahkan masalah matematika seyogyanya menjadi salah satu 

fokus tujuan pembelajaran matematika. Siswa harus diberikan banyak kesempatan dalam 

pembelajaran matematika untuk berpikir dan bekerja sebagai seorang ahli matematika pemula. 

Terlepas dari kenyataan bahwa matematikawan profesional sering terlibat dalam masalah-

masalah yang sulit, sebagian besar kurikulum dan pendekatan pendidikan mengabaikan 

pandangan bahwa siswa harus terlibat dan dilatih dalam memecahkan masalah yaitu masalah-

masalah dan tugas-tugas matematika yang dapat menyebabkan siswa mengalami aktivitas 

kreatif matematika. Tugas-tugas yang bersifat pemecahan akan menghindari solusi yang hanya 

menekankan pada algoritma, aturan dan prosedur, sehingga siswa dilatih mampu menyelesaikan 

masalah dengan caranya sendiri, melihat masalah dalam cara yang berbeda dan menemukan 

solusi yang elegan untuk masalah yang diberikan. 
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Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan RME berbantuan kotak kemasan untuk 

memahamkan jaring-jaring prisma pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Malang. Jenis penelitian ini adalah  penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 

siklus dengan subyek penelitian adalah siswa kelas 8A SMP Muhammadiyah 1 

Malang. Kelas 8A dipilih sebagai subyek dalam penelitian karena mengalami 

kesulitan dalam memahami jaring-jaring prisma dan luas permukaan bangun prisma. 

Guru kelas mengungkapkan bahwa masih menggunakan metode ceramah dan belum 

menggunakan media secara maksimal dalam pembelajaran. Pelaksanaan tindakan 

terdiri dari a) siswa bersama kelompoknya memahami masalah kontekstual 

berkaitan dengan jaring-jaring prisma, b) siswa memotong lipatan kotak kemasan 

untuk mendapatkan jaring-jaring prisma sehingga membantu siswa menyelesaikan 

masalah kontekstual, c) siswa membandingkan dan mendiskusikan jawaban seluruh 

jaring-jaring prisma, rumus luas permukaan dan penyelesaian masalah kontekstual 

pada diskusi kelas, serta d) siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi kelas 
 

Kata kunci : RME, kotak kemasan, memahamkan, jaring-jaring prisma 

 

 

PENDAHULUAN 

Geometri mempunyai peran penting dalam kurikulum matematika sekolah di seluruh 

dunia (Bankov, 2013) dan telah sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari (Gunawan, 

2007). Contoh nyata pentingnya geometri adalah pembuatan berbagai bentuk mebel dari yang 

sederhana sampai yang mewah membutuhkan geometri dengan menggunakan istilah segiempat, 

segitiga, kubus, balok, dan bentuk geometris lainnya (Sarjiman, 2006). Geometri ruang telah 

diajarkan sejak SD, namun ternyata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal masih 

rendah (Suwaji dkk, 2008). Suwaji juga menyatakan bahwa siswa sangat lemah dalam geometri, 

khususnya dalam pemahaman ruang dan bentuk. Hasil observasi awal pada kelas VIII-A SMP 

Muhammadiyah 1 Malang menunjukkan bahwa seluruh siswa melakukan kesalahan pada soal 

jaring-jaring prisma dan luas permukaan. Guru kelas mengungkapkan bahwa masih 

menggunakan metode ceramah dan belum menggunakan media secara maksimal dalam 

pembelajaran, sehingga siswa masih kesulitan dalam memahami konsep bangun ruang sisi 

datar. Untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa pada materi bangun ruang sisi datar 

khususnya prisma, diperlukan media manipulatif dalam pembelajaran dan metode atau 

pendekatan yang sesuai sehingga siswa dapat lebih memahami materi jaring-jaring dan luas 

permukaan prisma. 

Pemahaman siswa dapat ditingkatkan melalui pemberian contoh nyata yang diambil dari 

kehidupan sehari-hari (Suherman, 1985). Arsaythamby (2014) menyatakan bahwa belajar 

matematika yang paling benar adalah dengan memberikan kesempatan siswa untuk aktif 
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menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah nyata. Realistic Mathematic Education (RME) 

merupakan pendekatan yang bertitik tolak dari hal-hal yang nyata bagi siswa, menekankan 

keterampilan process of doing mathematics, berdiskusi dan berkolaborasi, maupun 

berargumentasi dengan teman sehingga mereka dapat menemukan sendiri konsep matematika 

dan pada akhirnya dapat menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah (Supardi, 

2012). Bonotto (2008) juga menyatakan bahwa penyelesaian masalah kontekstual pada RME 

membuat siswa dapat secara aktif dan mengembangkan konsep matematis. Hal ini sesuai 

dengan tujuan kurikulum 2013 yang menekankan siswa agar terlibat aktif dalam 

mengkonstruksi konsep dan prinsip matematika melalui penyelesaian masalah yang bersumber 

dari fakta dan lingkungan kehidupan siswa (Buku guru, 2013). Namun Asmin (2007) 

menyatakan salah satu kelemahan RME adalah  masih perlu didukung media atau alat peraga 

yang sesuai dengan pembelajaran sehingga dapat memahamkan konsep kepada siswa dengan 

optimal. 

Media dalam pembelajaran akan menjembatani realitas kehidupan sehari-hari dengan 

materi pelajaran yang akan disampaikan dan penggunaan media pembelajaran juga 

memungkinkan adanya interaksi langsung peserta didik dengan lingkungannya (Kamharudin, 

2014). Dalam penelitian ini dipilih kotak kemasan sebagai media pembelajaran, karena mudah 

dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan dapat lebih memahamkan 

siswa. Kotak kemasan dalam penelitian ini adalah kemasan berbentuk prisma yang berbahan 

dasar kertas dengan bentuk tiga dimensi. 

 
Gambar 1 Kotak kemasan yang digunakan dalam penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul ‖Pembelajaran dengan Pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) Berbantuan Kotak Kemasan untuk Memahamkan Jaring-Jaring Prisma pada Siswa Kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang.‖. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif yang terdiri dari dua siklus. Model penelitian tindakan kelas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model alur penelitian tindakan kelas Kemmis dan Mc.Taggart dan 

telah dikembangkan oleh Arikunto (2014: 16) yang secara umum pada tiap siklus PTK terdiri 

atas 4 tahap yaitu (1) perencanaan (plan), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) pengamatan 

(observation), dan (4) refleksi (reflection). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 

1 Malang. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIIA yang berjumlah 36 orang yang terdiri dari 

15 siswa perempuan dan 21 siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan mei 

2015 sampai awal juni 2015 semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

Hirza (2014) menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika guru tidak cukup hanya 

mengajarkan bagaimana menyelesaikan masalah, yang terpenting adalah siswa mampu untuk 

menyelesaikan masalah dengan idenya sendiri. Oleh karena itu perlu adanya penelusuran 

terhadap kesalahan siswa pada soal kuis dan tes akhir siklus. Kriteria yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan 
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penelusuran pekerjaan siswa dari hasil kuis tiap pertemuan dan tes akhir siklus, diperoleh 

minimal 75% siswa dapat mencapai KKM pada nilai akhir yaitu 75, yang berarti bahwa 75% 

dari hasil kuis, dan tes akhir siswa tidak terdapat kesalahan konseptual, prosedural dan 

ketepatan serta dilakukan wawancara untuk penelusuran lebih lanjut, (2) Persentase skor rata-

rata hasil observasi kegiatan guru minimal berada pada kategori baik, dan (3) Persentase skor 

rata-rata hasil observasi kegiatan siswa minimal berada pada kategori baik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dengan pendekatan RME berbantuan kotak kemasan untuk memahamkan 

jaring-jaring prisma terdiri dari dua siklus. Siklus I terdiri dari tiga pertemuan dan siklus II 

terdiri dari dua pertemuan. Dalam paparan data siklus I terdiri dari (a) perencanaan tindakan, (b) 

pelaksanaan tindakan, (c) data hasil observasi siklus I, (d) data hasil kuis dan tes siklus I, (e) 

data data hasil wawancara dan (f) refleksi siklus I. Perencanaan tindakan pada siklus I dilakukan 

dengan menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, LKS, menyiapkan media, 

instrumen kuis dan tes, lembar observasi kegiatan guru dan siswa, dan lembar pedoman 

wawancara. Perencanaan pada siklus I juga dilakukan pembagian kelompok yang heterogen 

berdasarkan hasil observasi awal. Peneliti juga meminta bantuan pada 3 observer. Observer 

bertugas sebagai pengamat untuk mengisi lembar observasi terhadap keterlaksanaan kegiatan 

guru dan siswa dalam pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran diketahui bahwa 

pada siklus I berada pada kategori sangat baik sedangkan hasil observasi aktivitas siswa berada 

pada kategori baik. Pembentukan kelompok pada pertemuan pertama siklus I menyita waktu 

yang mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pembelajaran. Penggunaan media pada 

pertemuan awal juga belum maksimal karena siswa masih bingung dalam melakukan langkah-

langkah pada LKS. Siswa juga masih belum terbiasa dalam penerapan model RME dalam 

pembelajaran. Walaupun pada pertemuan pertama masih banyak kendala namun pada 

pertemuan selanjutnya pembelajaran telah terlaksana sesuai dengan RPP artinya peneliti sudah 

melakukan tindakan sesuai dengan tahapan dari apa yang telah direncanakan. 

Pada saat diskusi kelas di pertemuan pertama siswa memperoleh 6 jaring-jaring kubus 

yang berbeda. Dengan bimbingan guru siswa dapat memperoleh 11 jaring-jaring kubus yang 

berbeda. Pada pertemuan kedua, dari seluruh jaring-jaring balok yang diperoleh siswa, guru 

menjelaskan bahwa jaring-jaring balok dapat diperoleh dari 11 jaring-jaring kubus. Pertemuan 

ketiga siswa mempelajari jaring-jaring prisma tegak segitiga yang terdiri dari tiga persegi 

panjang dan dua segitiga yang kongruen. 

Pada siklus I siswa masih sangat sulit dengan soal jaring-jaring prisma tegak segitiga. 

Untuk mengatisipasi agar siswa tidak mengalami kesulitan kembali, maka pada siklus II peneliti 

menambahkan pertanyaan pada LKS dan memberikan penjelasan kembali serta soal-soal yang 

membutuhkan pengetahuan tentang prisma tegak segitiga kepada siswa. Novak (2011) 

menyatakan bahwa ketika pembelajaran fokus pada pembelajaran yang bermakna dan 

menggunakan alat atau media maka kita tidak hanya memperoleh hasil tinggi pada standard atau 

kriteria yang ditentukan namun kita akan menemukan hal yang positif yang dapat memperbaiki 

pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa pada tahap selanjutnya. Pertanyaan 

tambahan tentang bangun datar penyusun jaring-jaring pada LKS siklus II terbukti dapat 

meningkatkan pemahaman siswa, hal ini terlihat pada hasil nilai akhir di siklus II. 

Pada hasil pengerjaan kuis di siklus I, kesalahan secara umum terjadi karena siswa kurang 

teliti dalam menggambar jaring-jaring dan menghitung luas permukaan prisma, walaupun 

beberapa siswa masih mengalami kesalahan konseptual. Berdasarkan penelusuran kesalahan dan 

kesulitan siswa diperoleh bahwa dari 29 siswa ada 4 siswa mengalami kesalahan ketepatan, 3 

siswa mengalami kesalahan ketepatan dan prosedural, 4 siswa mengalami kesalahan prosedural, 

2 orang mengalami kesalahan prosedural dan konseptual, dan 4 siswa mengalami kesalahan 

prosedural,  konseptual dan ketepatan. Hal ini menunjukkan bahwa siklus I belum memenuhi 

kriteria keberhasilan karena hanya 57,69 % siswa yang mencapai nilai KKM 75 dan terdapat 11 

siswa yang masih belum tuntas dan mengalami kesalahan prosedural,  konseptual dan ketepatan. 
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Dari hasil observasi, nilai akhir, kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa, dan 

wawancara terhadap siswa, maka perbaikan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Kelemahan Siklus I dan Tindakan Perbaikan pada Siklus II 

 

Berdasarkan penelusuran kesalahan dan kesulitan siswa di siklus II diperoleh bahwa dari 

29 siswa ada 4 siswa mengalami kesalahan ketepatan, 6 siswa mengalami kesalahan konseptual, 

dan 1 orang yang mengalami kesalahan konseptual dan ketepatan. Secara umum berdasarkan 

nilai akhir menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh yaitu 

89.65% siswa yang mencapai nilai KKM 75 dan terdapat 3 siswa yang masih belum tuntas, (2) 

presentase hasil observasi kegiatan guru dari ketiga observer yaitu 98.23%, 97.05% dan 91.17%  

menunjukkan kriteria kegiatan guru sangat baik, (3) presentase hasil observasi kegiatan siswa 

dari ketiga observer yaitu 92.50%, 90.50% dan 88.00%  menunjukkan kriteria kegiatan guru 

sangat baik. Dari hasil persentase ini dan kesalahan-kesalahan yang telah berkurang 

dibandingkan pada siklus I maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa tentang konsep 

jaring-jaring dan luas permukaan prisma sudah meningkat dari pencapaian pada nilai akhir di 

siklus I, sehingga kriteria keberhasilan dalam penelitian ini sudah tercapai. 

Pembelajaran dengan pendekatan RME berbantuan kotak kemasan pada awalnya masih 

membingungkan siswa. Hal ini terjadi karena siswa belum terbiasa dengan metode 

pembelajaran dan penggunaan media dalam pelajaran matematika. Bimbingan guru serta 

kegiatan berbantuan kotak kemasan yang menarik bagi siswa, membuat siswa tertarik untuk 

menemukan jaring-jaring prisma. 

Prisma yang dipelajari pada pertemuan pertama adalah kubus. Jaring-jaring kubus yang 

diperoleh oleh siswa ada 6 jaring-jaring berbeda. Siswa dengan bimbingan guru memperoleh 11 

jaring-jaring berbeda untuk bangun kubus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan Siklus I Tindakan Perbaikan Siklus II 

Beberapa siswa sama sekali tidak 

berperan aktif dalam diskusi kelompok 

ataupun diskusi kelas dan seringkali 

membuat gaduh 

Memberi kesempatan untuk semua 

anggota kelompok mempresentasikan 

hasil kerja kelompok. 

Peran guru dalam membimbing siswa 

untuk menggunakan kotak kemasan 

dalam mengerjakan LKS belum maksimal 

Merevisi RPP untuk lebih fokus pada 

kotak kemasan, jaring-jaring yang 

diperoleh, dan fokus terhadap 

penyelesaian masalah kontekstual 

sehingga siswa dapat lebih memahami 

materi. 

Siswa belum dapat mengaplikasikan 

jaring-jaring prisma yang diperoleh untuk 

menentukan luas permukaan prisma 

Merevisi LKS pada siklus I yaitu lebih 

memperjelas petunjuk kerja LKS dengan 

mendaftar bangun datar pembentuk 

jaring-jaring. 

Siswa banyak melakukan kesalahan 

ketepatan saat menghitung hasil akhir 

pada kuis dan tes 

Membuat soal pada LKS dengan satu 

hasil penyelesaian, sehingga siswa, semua 

kelompok dengan arahan guru saat diskusi 

kelas juga dapat meneliti hasil 

perhitungan bersama-sama. 
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Tabel 2. Jaring-jaring Kubus 

Tipe 1 

 

Tipe 2 

 

Tipe 3 

 

 

Jaring-jaring kubus pada Tipe 1 mempunyai bagian terpanjang empat persegi dan terdapat 6 

jaring-jaring berbeda. Tipe 2 mempunyai jaring-jaring dengan bagian terpanjang tiga persegi 

dan terdapat 4 jaring-jaring berbeda. Hanya terdapat 1 jaring-jaring pada Tipe 3 yang 

mempunyai bagian terpanjang dua persegi. 

Pada pertemuan selanjutnya siswa memperoleh jaring-jaring balok dengan cara yang 

sama seperti kubus yaitu dengan mengiris lipatan pada kotak kemasan berbentuk balok. Siswa 

bersama dengan guru menyimpulkan bahwa jaring-jaring balok dapat diperoleh dari 11 jaring-

jaring kubus. Berikut ini adalah sebelas jaring-jaring kubus yang dapat digunakan sebagai acuan 

untuk mendapatkan bermacam-macam jaring-jaring balok. 

 
Tabel 3 Jaring-jaring Balok yang diperoleh dari Jaring-jaring Kubus 

Jaring-jaring Kubus Jaring-jaring Balok 

 

 

 

 

 

 

empat persegi 

tiga persegi 

dua persegi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) dengan media kotak kemasan dapat memahamkan jaring-jaring prisma pada 

siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Malang. Pada tahap awal guru memberikan pertanyaan 

tentang kotak kemasan yang sering ditemui oleh siswa dan mengarahkan siswa pada kotak 

kemasan sesuai dengan bangun prisma yang akan dipelajari. Saat berkelompok, siswa membaca 

dan memahami masalah kontekstual yang ada pada LKS. Pada proses memahami masalah, 

siswa dapat berdiskusi dengan kelompoknya, guru juga memberikan petunjuk jika siswa dan 

kelompoknya masih kesulitan. Siswa mengikuti langkah-langkah yang terdapat pada LKS untuk 

menggunakan kotak kemasan. Jaring-jaring prisma yang diperoleh siswa dengan mengikuti 

langkah-langkah pada LKS digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang telah 

dipahami. Guru memberikan bimbingan jika siswa dan kelompoknya mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Pada setiap pertemuan, siswa menggunakan kotak 

kemasan untuk membantu memahami jaring-jaring prisma, karena setiap pertemuan membahas 

bangun prisma yang berbeda. Siswa bersama kelompoknya mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas. Kelompok yang tidak mempresentasikan hasil diskusinya memperhatikan dan 

memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok lain.Guru sebagai fasilitator mengajak 

siswa untuk membandingkan jawaban semua kelompok serta meneliti jawaban bersama-sama. 

Guru dan siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari dan didiskusikan bersama. Guru juga 

memberikan penjelasan jika masih ada pertanyaan atau kesulitan yang ditemukan siswa. Siswa 

kembali ke tempat duduk semula pada akhir pembelajaran, kemudian siswa mengerjakan soal 

kuis sesuai dengan materi yang dipelajari pada hari yang sama. 

Langkah-langkah memahamkan jaring-jaring prisma dengan menggunakan pembelajaran 

RME dan media kotak kemasan sejalan dengan Hiebert dan Carpenter (1992:70) bahwa siswa 

dikatakan telah memahami materi jika mereka mampu menghubungkan pengetahuan baru yang 

diperoleh yaitu jaring-jaring prisma untuk dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang 

terdapat pada LKS. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa terkait dengan penerapan 

pembelajaran RME dengan media kotak kemasan, siswa mengatakan bahwa lebih mudah 

memahami jaring-jaring suatu bangun prisma. Hal ini terlihat dalam proses pembelajaran, siswa 

lebih menyenangi belajar dengan adanya penggunaan media dan adanya diskusi kelompok. 

Penggunaan media kotak kemasan, diskusi kelompok dan diskusi kelas sangat membantu siswa 

untuk meningkatkan pemahaman mereka. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Langkah-langkah keterlaksanaan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) 

berbantuan media kotak kemasan untuk memahamkan jaring-jaring prisma pada siswa kelas 8 

SMP Muhammadiyah 1 Malang adalah kegiatan awal memuat beberapa aktivitas yaitu 

menyampaikan salam, mengabsen siswa dengan cara bertanya pada siswa siapa yang tidak 

masuk, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan apersepsi kepada siswa dengan 

bertanya kotak kemasan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari serta mengarahkan 
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pertanyaan kotak kemasan pada bangun yang akan dipelajari, misal kotak kemasan untuk 

bangun kubus adalah kotak kemasan serena broniz, untuk bangun balok adalah kotak kemasan 

pepsodent, kotak kemasan toblerone untuk bangun prisma tegak segitiga, dan kotak kemasan 

hello panda untuk prisma tegak segienam, mengingatkan kembali pada rumus luas bangun datar, 

misalnya persegi, persegi panjang, segitiga dan trapesium, membagi siswa dalam kelompok 

yang heterogen, dan membagikan LKS dan media kotak kemasan kepada setiap kelompok. 

Kegiatan inti terdiri dari 4 langkah. Pertama, siswa membaca dan memahami masalah 

kontekstual yang ada pada LKS bersama kelompoknya dengan bimbingan guru jika terdapat 

kesulitan. Kedua, siswa dan kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah 

kontekstual yang ada pada LKS dengan bimbingan guru jika terdapat kesulitan. Dimulai dari 

siswa mengikuti langkah-langkah pada LKS untuk menggunakan kotak kemasan dengan cara 

menggunting lipatan kotak kemasan sehingga diperoleh jaring-jaring prisma. Siswa 

menggambarkan jaring-jaring prisma pada LKS, lalu menggunakan luas seluruh bangun datar 

pembentuk jaring-jaring prisma untuk merumuskan luas permukaan prisma. Jaring-jaring dan 

rumus luas permukaan prisma yang telah diperoleh digunakan siswa untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual, salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja dan diskusi 

kelompoknya di depan kelas, sedangkan kelompok lain menanggapi hasil jaring-jaring prisma, 

rumus luas permukaan dan penyelesaian masalah kontekstual yang diperoleh kelompok 

presenter. Ketiga, seluruh siswa dan kelompok membandingkan jawaban dan mendiskusikan 

jawaban yang benar dibimbing oleh guru sebagai fasilitator. Keempat, siswa dengan bimbingan 

guru, menyimpulkan dari hasil diskusi kelas. Kesimpulan yang diperoleh adalah gambar 

jaring-jaring prisma, banyaknya jaring-jaring yang berbeda, dan rumus luas permukaan prisma 

yaitu luas permukaan kubus adalah  , luas permukaan balok adalah 

 dan luas permukaan prisma adalah dua kali sisi alas ditambah 

luas seluruh sisi tegak, serta memberikan kesempatan bertanya pada siswa untuk menanyakan 

materi yang belum dipahami. 

Kegiatan akhir memuat beberapa aktivitas yaitu meminta siswa tidak berkelompok dan 

kembali ke tempat duduknya masing-masing, memberikan kuis kepada siswa, 

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, mengakhiri 

pembelajaran dan mengucapkan salam. 

Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) berbantuan media kotak kemasan 

dapat memahamkan jaring-jaring prisma pada siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

Hal ini berdasarkan pada kesalahan prosedur yang tidak lagi dialami siswa dan berkurangnya 

kesalahan konseptual dan ketepatan yang dilakukan siswa. Pada pencapaian kriteria 

keberhasilan dari nilai akhir ditunjukkan pada persentase meningkat dari 57.69% menjadi 

89,65%. 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penelitian, dapat disampaikan beberapa saran. 

Saran pertama adalah pada proses menggunakan kotak kemasan sesuai langkah-langkah LKS, 

siswa kesulitan menggunakan gunting untuk memotong atau mengiris lipatan kotak kemasan. 

Peneliti menyarankan penggunakan cutter agar siswa lebih mudah memotong lipatan kotak 

kemasan. Kedua, jaring-jaring yang diperoleh siswa dan semua kelompok sudah benar, namun 

sketsa yang digambar beberapa siswa masih tampak asal-asalan. Sebaiknya siswa 

menggambarkan jaring-jaring sesuai dengan ukuran asli kotak kemasan yang dia potong. Hal ini 

dapat ditambahkan perintah untuk menjiplak hasil jaring-jaring yang diperoleh dari 

menggunting kotak kemasan. Peneliti juga menyarankan tingkat kesulitan penyelesaian masalah 

kontekstual yang disajikan dalam LKS seharusnya disesuaikan dengan alokasi waktu yang 

tersedia, sebaiknya guru dapat membimbing secara maksimal saat ada kelompok atau siswa 

yang kesulitan. 
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Abstrak 

 
Pembelajaran matematika yang berkualitas tidak lepas dari perangkat 

pembelajaran yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS materi perbandingan untuk siswa 

SMP kelas VIII yang valid, praktis, dan efektif. Pengembangan perangkat 

pembelajaran ini memodifikasi model pengembangan Plomp yang terdiri atas: (1) 

tahap investigasi awal, (2) tahap desain, (3) tahap realisasi, dan (4) tahap tes, 

evaluasi, dan revisi. Berdasarkan analisis pengembangan diperoleh hasil bahwa 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan valid, praktis, dan efektif. 

Kata kunci: perangkat pembelajaran, kontekstual perbandigan  
 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika tidak hanya bertujuan untuk membelajarkan konsep kepada 

siswa, namun juga mempersiapkan siswa untuk dapat menggunakan konsep yang telah 

dipelajari dalam pemecahan masalah sehari-hari. Dalam mencapaian tujuan pembelajaran, guru 

berperan sebagai perencana dan pengelola pembelajaran. Hudojo mengungkapkan (dalam 

Sa‘dijah, 2006:112) bahwa pemahaman akan lebih bermakna pada materi yang dipelajari, oleh 

karena itu proses membangun pemahaman lebih penting daripada hasil pembelajaran. 

Pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruk pengetahuan 

sendiri agar menjadi bermakna (Nurhadi dan Senduk, 2009: 10). Sedangkan konsep matematika 

dan realita kehidupan siswa tidak terpisah dan saling terkait, hal tersebut yang menjadikan 

pembelajaran matematika bermakna (Wijaya, 2012: 31). Dari dua hal diatas itu dipilih 

pembelajaran kontekstual atau Contextual Teacher and Learning (CTL). 

Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teacher and Learning (CTL) sebagai suatu 

strategi pembelajaran melibatkan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang 

dipelajarinya dan dapat menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga siswa 

terdorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2007: 253). Serta Aqib 

(2014: 4) menyebutkan bahwa pembelajaran kontekstual atau Contextual Teacher and Learning 

(CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa secara 

fleksibel dapat diterapkan dari satu konteks ke konteks yang lain. Pembelajaran kotekstual 

memiliki tujuh komponen yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran (Aqib: 2014, 

Sanjaya: 2007), yaitu konstruktivisme, menemukan (inquiry), bertanya (questioning), 

masyarakat belajar (learning comunity), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), penilaian 

sebenarnya (authentic assesment). Ketujuh komponen ini yang dimunculkan dalam 

pembelajaran matematika kontekstual. 

Namun, keberhasilan dan keefektifan suatu proses pembelajaran tidak semata-mata 

ditentukan oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan, tetapi juga kualitas perangkat 

pembelajaran yang digunakan. Menurut Trianto (2007:68), perangkat pembelajaran merupakan 

segala sesuatu yang digunakan oleh guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran dan terdiri 

atas silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), buku 
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siswa, instrumen evaluasi, dan media pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang baik tentu 

membantu guru untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas bagi siswa. 

Untuk itu, pengembangan perangkat pembelajaran perlu dilakukan tidak hanya sebagai 

persyaratan administratif. 

Dari hasil wawancara dengan guru di SMP Negeri di kota Malang, diketahui bahwa guru 

kesulitan mendesain dan menerapkan pendekatan atau model tertentu dalam RPP yang 

dikembangkan. Kesulitan yang dialami antara lain dapat dilihat dari langkah-langkah 

pembelajaran yang dibuat dalam RPP dan RPP yang dibuat tidak dilengkapi bahan ajar atau 

media pembelajaran lain yang mendukung RPP tersebut. Kegiatan pembelajaran yang dirancang 

kurang merangsang siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dan tidak mengaitkan materi 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, Guru melakukan tanya jawab 

secara klasikal dan tugas yang diberikan berisi latihan soal-soal yang hanya menuntut siswa 

untuk menggunakan prosedur perhitungan tertentu.  

Materi perbandingan diberikan di kelas VIII. Hasil wawancara siswa SMP Negeri di kota 

Malang yang telah menempuh materi skala dan perbandingan, menunjukkan bahwa sebagian 

besar dari mereka kesulitan menyelesaikan soal terkait materi perbandingan. Hal tersebut 

disebabkan karena pembahasan tersebut sudah lama tidak dipelajari. Sedangkan pengakuan 

salah satu guru matematika di SMP Negeri di kota Malang yang mengatakan bahwa siswa dapat 

menyelesaikan soal latihan perbandingan dengan mudah dan benar saat materi tersebut baru 

dipelajari. Meskipun ketika mengajukan pertanyaan terkait konsep perbandingan, siswa masih 

kebingungan. Selain itu, ketika guru memberikan soal ujian yang tidak serupa dengan soal 

latihan, masih banyak siswa kesulitan untuk menjawabnya. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan pengembangan perangkat pembelajaran berupa 

RPP dan LKS dengan pendekatan kontekstual untuk materi perbandingan. RPP adalah panduan 

langkah-langkah dalam skenario kegiatan pembelajaran berdasarkan rumusan tujuan 

pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi sebagai upaya penguasaan suatu 

Kompetensi Dasar yang dikembangkan dari silabus oleh guru. Sedangkan LKS merupakan 

kumpulan lembaran-lembaran tugas yang berisi pertanyaan, pernyataan, dan perintah yang harus 

dikerjakan siswa dan bertujuan untuk menanamkan konsep atau prinsip bagi siswa secara utuh, 

sistematis, dan diyakini kebenarannya, serta sebagai usaha pencapaian kompetensi dasar sesuai 

indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perangkat 

pembelajaran berciri kontekstual adalah perangkat pembelajaran yang kegiatan pembelajaran 

dalam RPP dan LKS yang digunakan disusun berdasarkan tujuh komponen pembelajaran 

kontekstual atau CTL. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu pengembangan perangkat 

pembelajaran materi perbandingan berciri kotekstual meurut model pengembangan Plomp 

(Hobri, 2010:17). Model pengembangan yang dikemukakan oleh Plomp terdiri atas 5 tahap, 

yaitu 1) tahap investigasi awal, 2) tahap desain, 3) tahap realisasi, 4) tahap evaluasi, tes, dan 

revisi, dan 5) tahap implementasi. Namun, penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap tes, 

evaluasi, dan revisi dikarenakan keterbatasan biaya dan waktu pelaksanaan. 

Pada penelitian ini, dilakukan 3 uji untuk mengetahui kualitas produk yang 

dikembangkan, yaitu uji kevalidan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. Uji kevalidan dilakukan 

untuk melihat apakah produk yang telah dikembangkan peneliti telah sesuai dengan teori 

pengembangan perangkat pembelajaran dan tujuh komponen pembelajaran kontekstual. Uji 

kepraktisan dilakukan untuk mengetahui keterterapan perangkat pembelajaran yang dihasilkan 

dalam proses pembelajaran, apakah dapat dengan mudah digunakan atau tidak. Sedangkan uji 

keefektifan dilakukan unuk mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan dapat membantu 

siswa mempelajari materi yang diajarkan. 

Uji kevalidan perangkat pembelajaran menggunakan lembar validasi RPP dan lembar 
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validasi LKS yang diisi oleh 1 orang dosen matematika dan 1 orang guru matematika SMP yang 

telah berpengalaman di bidangnya. Uji kepraktisan dilakukan menggunakan lembar observasi 

kegiatan siswa yang diisi oleh 1 orang guru dan 1 orang observer. Uji keefektifan dilakukan 

dengan lembar observasi kegiatan siswa, angket respon siswa, dan lembar soal tes.  

Teknik analisis data hasil uji kevalidan dan kepraktisan yang dilakukan sesuai teknik 

analisis dalam Hobri (2010:52-52), yaitu: 1) melakukan rekapitulasi data penilaian produk ke 

dalam tabel yang meliputi aspek, indikator, dan nilai untuk masing-masing validator, 2) 

menentukan rata-rata nilai hasil penilaian dari semua validator untuk setiap indikator, 3) 

menentukan rerata nilai untuk setiap aspek, dan 4) menentukan skor validasi atau skor 

kepraktisan (𝑉 ), yaitu nilai rerata total dari rerata nilai untuk semua aspek. Selanjutnya, hasil 
yang diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria kevalidan atau kepraktisan perangkat 

pembelajaran seperti pada Tabel 1. 

 
Tabel  1. Kriteria Kevalidan atau Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Skor  Kategori Keterangan 

𝑉    Sangat valid/sangat praktis Tidak revisi 

 ≤ 𝑉    Valid/praktis Tidak revisi 

 ≤ 𝑉    Cukup valid/cukup praktis Revisi sebagian 

𝑉    Kurang valid/kurang praktis Revisi total 

  
Sedangkan, teknik analisis data hasil uji keefektifan dilakukan dengan menentukan 1) 

kriteria keaktifan siswa berdasarkan lembar observasi kegiatan siswa, 2) kriteria respon untuk 

angket respon siswa, dan 3) hasil belajar siswa berdasarkan nilai tes. Perangkat pembelajaran 

dikatakan efektif jika memenuhi 1) kriteria aktif untuk observasi kegiatan siswa, 2) kriteria 

respon postif untuk angket respon siswa, dan 3) 80% siswa mendapatkan nilai lebih dari atau 

sama dengan SKM yang ditetapkan, yaitu 75. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah berupa RPP dan LKS materi 

perbandingan yang berciri kontekstual. Langkah pembelajaran dalam RPP menggunakan LKS 

disusun memuat tujuh komponen pembelajaran kontekstual. RPP dikembangkan untuk dua 

pertemuan, pertemuan pertama      menit dan pertemuan kedua      menit, sedangkan 
LKS yang dihasilkan terdiri dari LKS 1 mengenai perbandingan seniali dan LKS 2 mengenai 

perbandingan berbalik nilai. LKS yang dikembangkan terdiri atas halaman judul LKS (memuat 

judul LKS, KD dan indikator), Pengamatan (memuat kegiatan mengamati lingkungan sekitar 

siswa), Ayo Temukan Solusinya (memuat masalah kontekstual dan peyelesaiannya secara 

sistematis), Berani Bertanya (memuat instruksi untuk siswa membuat pertanyaan berdasarkan 

pengamatannya, Pertanyaan Beruntun  (memuat kegiatan menggali informasi dengan menjawab 

beberapa pertanyaan dalam bagian tersebut), Releksi (memuat kegiatan merefleksi apa yang 

dipelajari dengan dituntun pertanyaan yang diberikan) dan Berlatih (memuat soal-soal latihan). 

Data yang diperoleh dari uji kevalidan terdiri dari data hasil uji kevalidan RPP dan hasil 

uji kevalidan LKS. Analisis data hasil uji kevalidan RPP menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan aspek diperoleh skor kevalidan sebesar 3,58 dan memperoleh kriteria kevalidan 

valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RPP yang dikembangkan valid dan tidak 

perlu revisi. Sedangkan hasil analisis data dari uji kevalidan LKS yang dikembangkan, secara 

keseluruhan memperoleh skor kevalidan 3,5 dan masuk kriteria kevalidan valid. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa LKS yang telah dikembangkan valid dan tidak perlu 

dilakukan revisi. Namun, peneliti tetap melakukan revisi berdasarkan saran dan masukan 

validator untuk memperbaiki penggunaan kalimat pada masalah kontekstual yang ada dalam 

LKS. 
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Selain uji kevalidan, produk yang dikembangkan berupa RPP dan LKS diuji 

kepraktisannya. Analisis data hasil uji kepraktisan berdasarkan lembar observasi kegiatan guru. 

Secara keseluruhan, diperoleh skor kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

adalah 3,7. Skor ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan berada 

dalam kriteria kepraktisan praktis. Dengan demikian, revisi terhadap perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan tidak perlu dilakukan. Namun untuk kesempurnaan perangkat pembelajaran 

yang dihasilkan, dilakukan revisi berdasarkan saran dan masukan dari praktisi dan observer. 

 Uji keefektifan perangkat pembelajaran dilihat dari 1) hasil analisis lembar observasi 

kegiatan siswa, 2) hasil analisis angket respon siswa, dan 3) hasil analisis nilai tes saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Dari pemaparan hasil uji keefektifan perangkat pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran memenuhi kriteria efektif. Hal ini ditunjukkan oleh 

dengan perolehan skor dari data hasil observasi kegiatan siswa yaitu 3,6 dengan kriteria aktif, 

hasil angket respon siswa memperoleh respon positif dari siswa dengan skor 3,4, dan 87,5% 

siswa mememperoleh nilai tes lebih dari atau sama dengan SKM (Standar Ketuntasan Minimal) 

yaitu 75. 

Adapun beberapa temuan yang ditemukan dalam uji coba perangkat pembelajaran berciri 

kontekstual yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat  kelompok subjek uji 

coba mengalami kesulitan dalam menemukan dan menuliskan konsep perbandingan yang ada di 

lingkungan kelas ataupun di sekolah sehingga perbandingan yang dituliskan kurag bervariasi 

atau jumlah perbaandingan yang dituliskan tidak lebih dari satu. Kedua, terdapat kelompok 

subjek uji coba menuliskan pertanyaan lebih dari satu dan tidak memuat kata kunci yang 

terdapat pada soal. Hal ini mencerminkan ketidakpahaman siswa meengajukan pertanyaan 

dengan menggunakan kata kunci.  Ketiga, salah satu kelompok subjek uji coba tidak menuliskan 

bentuk persamaan perbandingan, tetapi langsung menuliskan penyelesaian yang diminta soal. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang memahami apa yang diharapkan soal. Keempat, 

beberapa kelompok siswa subjek uji coba tidak bisa menggambarkan grafik, dalam hal ini siswa 

hanya memplot titik-titik koordinat tanpa membentuk suatu kurva. Hal tersebut perlu menjadi 

perhatian karena jika hanya ditentukan titik-titik plot maka kurva tidak akan terbentuk. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 

RPP yang dikembangkan telah memenuhi komponen RPP secara umum yang disebutkan 

Permendikbud no. 65 tahun 2013 yang terdiri dari terdiri dari identitas sekolah, identitas mata 

pelajaran, kelas/ semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar 

dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran.. Sedangkan LKS yang dikembangkan sesuai dengan struktur umum LKS yang 

disebutkan dalam Pedoman Pengembangan Bahan Ajar (Depdiknas, 2008:24) yaitu judul LKS, 

petunjuk belajar, informasi pendukung, dan tugas-tugas. Selain itu, langkah-langkah 

pembelajaran RPP dan aktivitas siswa pada LKS untuk pembelajaran materi perbandingan 

sudah sesuai dengan tujuh komponen pembelajaran kontekstual yang meliputi konstruktivisme, 

menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modelling), refleksi (reflection), penilaian sebenarnya (authentic assesment). 

Pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan uji kevalidan, uji kepraktisan, 

dan uji keefektifan. Berdasarkan analisis data hasil uji kevalidan oleh dosen dan guru, becirikan 

kontekstual telah melalui uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. RPP dinyatakan valid 

dengan skor kevalidan 3,58, sedangkan LKS dinyatakan valid dengan skor kevalidan 3,5. Hal 

ini menunjukkan bahwa RPP dan LKS yang dikembangkan telah dikembangkan sesuai dengan 

teori pengembangan perangkat pembelajaran dan pembelajaran kontekstual. Untuk uji 

kepraktisan perangkat yang dilakukan oleh guru dan observer, diperoleh bahwa perangkat 

pembelajaran dinyatakan praktis dengan skor 3,7 berdasarkan lembar observasi kegiatan guru. 

Dari data hasil uji keefektifan yang meliputi (1) hasil observasi kegiatan siswa dinyatakan aktif 
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dengan skor 3,6, (2) respon siswa terhadap pembelajaran positif dengan skor 3,4, dan (3) 

persentase siswa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75 yang merupakan SKM 

adalah 87,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan efektif 

untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Secara umum kelebihan produk perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS yang 

dikembangkan antara lain langkah- langkah pembelajaran pada RPP yang dikembangkan 

dirancang agar siswa berperan aktif dalam mempelajari materi perbandingan, kegiatan pada 

RPP menggunakan LKS sebagai sarana siswa untuk belajar agar guru tidak kesulitan dalam 

menyajikan materi, masalah kontekstual yang diberikan dalam perangkat pembelajaran dapat 

dengan mudah dibayangkan siswa, LKS yang dikembangkan berisi pertanyaan atau langkah 

kegiatan agar siswa dapat menemukan konsep perbandingan secara mandiri, tampilan LKS 

menarik sehingga dapat dimungkinkan siswa tertarik mempelajari materi perbandingan, serta 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah diujicobakan pada siswa kelas VIII dalam 

satu kelas yang belum menerima materi perbandingan. 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa saran pemanfaatan dan pengembangan yang 

disampaikan oleh pengembang sebagai berikut:   

1. Diharapkan perangkat pembelajaran berciri kontekstual ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai alternatif pembelajaran materi perbandingan kelas VIII. 

2. Diharapkan perangkat pembelajaran berciri realistik ini dapat digunakan sebagai salah satu 
contoh atau bahan pertimbangan oleh guru SMP dalam mengembangkan perangkat 

pembelajaran lain yang berciri kontekstual. 

3. Diharapkan adanya pengembangan perangkat pembelajaran berciri kontekstual  untuk materi 
yang lain. 

4. Diharapkan soal yang digunakan dalam perangkat pembelajaran lebih dekat dengan kejadian 
yang dialami siswa, terutama di lingkungan sekolah. 

5. Kegiatan apersepsi perlu diperhatikan agar siswa dapat mengerjakan LKS yang 

dikembangkan dengan baik 

6. Berkaitan dengan kesulitan siswa dalam menemukan dan menuliskan konsep perbandingan 
yang ada di lingkungan kelas ataupun di sekolah. Penyebab hal ini adalah siswa kurang 

menguasai materi prasyarat yaitu skala dan perbandingan.pengembangan model, 

pengembangan perangkat pembelajaran berciri kontekstual yang serupa diharapkan 

memberikan perintah kerja yang lebih spesifik. 

7. Berkaitan dengan siswa menuliskan pertanyaan lebih dari satu dan tidak memuat kata kunci 
yang terdapat pada soal, pengembangan perangkat pembelajaran berciri kontekstual yang 

serupa diharapkan memberikan perintah kerja yang lebih spesifik. 

Berkaitan dengan kelompok subjek uji coba yang tidak menuliskan bentuk persamaan 

perbandingan, tetapi langsung menuliskan penyelesaian yang diminta soal dan kelompok siswa 

yang tidak bisa menggambarkan grafik, namun hanya memplot titik-titik koordinat tanpa 

membentuk suatu kurva, diharapkan perangkat pembelajaran berciri kontekstual yang serupa 

untuk memperkuat kegiatan apersepsi. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk berupa lembar 

kegiatan siswa berbasis pendekatan saintifik pokok bahasan kesebangunan dan 

kekongruenan yang valid, praktis, dan efektif. Model pengembangan yang 

digunakan adalah model pengembangan Plomp, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) 

tahap penelitian awal, (2) tahap pengembangan, dan (3) tahap penilaian. 

Berdasarkan analisis data, peneliti memperoleh hasil bahwa lembar kegiatan siswa 

yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif. Oleh karena itu dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan ajar dalam pembelajaran kesebangunan dan kekongruenan. 

Kata kunci: lembar kegiatan siswa, saintifik, kesebangunan dan kekongruenan 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu prinsip yang ditekankan dalam Kurikulum 2013 yaitu proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan ilmiah (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.103, 

2014:3). Pada pendekatan ilmiah/saintifik peserta didik melakukan kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan apa yang mereka 

peroleh melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang oleh guru (Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.103, 2014:4).  Sehingga peran guru sangat penting 

dalam mengimplementasikan proses pembelajaran pada Kurikulum 2013, yang akibatnya guru 

dituntut untuk selalu berinovasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Salah satu bentuk 

inovasi guru yaitu membuat bahan ajar. 

Di lain pihak, berdasarkan diagnosis kesulitan belajar matematika yang dilakukan oleh 

Widdiharto (2008) siswa masih kurang paham dalam hal kesebangunan bangun geometri, juga 

pemahaman tentang perbandingan. Hal tersebut didukung oleh kesimpulan hasil wawancara 

dengan beberapa guru dan siswa di Kota Malang yaitu siswa masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah, mencari perbandingan sisi yang bersesuaian, dan 

dalam hal pembuktian. 

Hasil wawancara menunjukkan masih banyak guru yang menggunakan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) dalam menjelaskan materi kesebangunan dan kekongruenan. Namun  LKS yang 

digunakan hanya berisi rangkuman dan latihan-latihan soal, sehingga LKS hanya dimanfaatkan 

sebagai latihan atau tugas. 

Hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap sejumlah LKS pada materi 

kesebangunan dan kekongruenan menunjukkan dari sembilan belas LKS, terdapat tujuh LKS 

yang memuat kegiatan saintifik. Oleh karena itu, LKS yang ada belum memenuhi kelima 

kegiatan dalam pendekatan saintifik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

dan menerapkan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi kesebangunan dan 

kekongruenan yang valid, praktis, dan efektif. 
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METODE 

Prosedur Penelitian 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model 

pengembangan Plomp (2013) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) tahap riset awal, (2) tahap 

pengembangan, dan (3) tahap penilaian. Pada tahap awal yang dilakukan adalah menganalisis 

masalah dan kebutuhan, meninjau literatur, dan mengembangkan kerangka konseptual. Analisis 

masalah dan kebutuhan dilakukan dengan cara observasi tentang bahan ajar jika dikaitkan 

dengan pendekatan saintifik dan penelitian terdahulu mengenai kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. Selain itu, dilakukan pula wawancara kepada guru matematika 

di beberapa sekolah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kendala siswa 

tentang kesebangunan dan kekongruenan dan pemanfaatan LKS selama ini. Di sisi lain, 

diperlukan peninjauan literatur mengenai pendekatan saintifik sebagai gambaran dalam 

mendesain draft pertama dari LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi kesebangunan dan 

kekongruenan. Kemudian peneliti membuat kerangka konseptual dalam pengembangan 

berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan serta tinjauan literatur. 

Berdasarkan tahap penelitian awal diperoleh materi yang akan dikembangkan yaitu 

kesebangunan dan kekongruenan. Pada tahap pengembangan ditentukan judul-judul LKS 

berdasarkan materi pokok. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan format LKS yang akan 

dikembangkan. Selain itu disusun pula tata letak isi dari LKS dan langkah-langkah 

mengkonstruk konsep berdasarkan proses pendekatan saintifik. Setelah merancang LKS, 

kegiatan selanjutnya yaitu memvalidasi LKS. Kegiatan validasi ini terdiri atas validasi isi 

mengenai produk yang dikembangkan. Hasil dari validasi tersebut digunakan untuk merevisi 

dan penyempurnaan LKS yang dikembangkan. Tujuan dari uji kevalidan adalah menentukan 

nilai yang diperoleh berdasarkan syarat kevalidan produk, yaitu mencapai nilai kevalidan diatas 

standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil kegiatan validasi produk, pengembangan dapat 

dilakukan revisi sesuai saran/komentar validator. Hal ini dilakukan hingga LKS yang dihasilkan 

sesuai dengan harapan. Selain menentukan kevalidan LKS yang dikembangkan, ditentukan pula 

kepraktisan LKS berdasarkan komentar praktisi. Hingga akhirnya diperoleh prototype LKS 

yang valid dan praktis. 

Pada tahap penilaian dilakukan implementasi/uji coba produk untuk menentukan 

kepraktisan dan keefektifan produk yang dikembangkan serta melakukan analisis, evaluasi, dan 

revisi terhadap produk yang dihasilkan.  

Uji Coba Produk 

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menetapkan tingkat kepraktisan dan keefektifan produk yang dikembangkan. 

Produk yang praktis dan efektif yang digunakan oleh guru dan siswa SMP merupakan hasil uji 

coba pada tahap ini. 

Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari penilaian lembar validasi, angket siswa, lembar respon guru, dan tes. 

Sedangkan data kualitatif diperoleh dari komentar dan saran yang diberikan pada lembar 

validasi, angket siswa, dan lembar respon guru.  

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi LKS, angket 

siswa, lembar respon guru, dan soal tes. Lembar validasi, angket siswa, dan lembar respon guru 

terdiri dari dua bagian, yaitu berupa penilaian dengan menggunakan skala 4 tingkat dan berupa 

komentar dan saran yang diberikan validator, siswa dan guru model mengenai LKS yang 

dikembangkan. 
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Teknik Analisis Data 

Suatu LKS berbasis pendekatan saintifik yang berkualitas tinggi berkenaan dengan tiga 

kriteria kualitas yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan (Nieveen, 2013). 

 Kevalidan mengacu pada pernyataan bahwa desain suatu produk memuat jiwa pengetahuan 

atau state of the art knowledge dan berbagai komponen produk terkait satu sama lain secara 

konsisten 

 Kepraktisan mengacu pada pernyataan bahwa pengguna dan ahli lain menganggap produk 

menasik dan dapat digunakan 

 Keefektifan berkaitan dengan pernyataan bahwa pengalaman dan hasil dari penggunaan 

produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Pada penelitian ini, data diperoleh dari lembar validasi, angket siswa, lembar respon guru, 

dan hasil tes hasil belajar. Data tentang kevalidan perangkat dan instrumen diperoleh dari hasil 

validasi oleh ahli dan praktisi. Data tentang kepraktisan perangkat pembelajaran diperoleh dari 

(1) pendapat praktisi bahwa perangkat pembelajaran dapat digunakan, (2) angket siswa, dan (3) 

lembar respon guru. Sedangkan data tentang keefektifan diperoleh dari hasil penguasaan bahan 

belajar siswa. Untuk menentukan kevalidan LKS yang dikembangkan, digunakan teknik analisis 

data hasil validasi dengan rumus sebagai berikut. 

Penilaian untuk setiap indikator 

   
∑ 𝑉  
 
   

 
 

Keterangan: 

    : Rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk setiap indikator 

𝑉   : Data nilai validator ke-j terhadap indikator/komponen ke-i 

   : Banyaknya validator 

Penilaian untuk setiap aspek 

   
∑    
 
   

 
 

Keterangan: 

   : Rata-rata nilai untuk aspek ke-i 

    : Rata-rata untuk aspek ke-i indikator ke-j 

  : Banyaknya indikator dalam aspek ke-i 

Penilaian untuk tingkat kevalidan 

𝑉  
∑   
 
   

 
 

Keterangan: 

𝑉  : Nilai rata-rata untuk semua aspek 

   : Rata-rata nilai untuk aspek ke-i 

   : Banyaknya aspek 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Hasil Validasi 

Rentang Skor Kriteria Kevalidan Keterangan 

 ≤ 𝑉    Tidak Valid Perlu Revisi 

 ≤ 𝑉    Kurang Valid  Perlu Revisi 

 ≤ 𝑉    Valid Tidak Perlu Revisi 

𝑉    Sangat Valid Tidak Perlu Revisi 

Sedangkan rumus yang digunakan dalam teknik analisis data hasil uji kepraktisan adalah 

sebagai berikut. 
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Tahap 

Penelitian 

Awal 

 

Tahap 

 

 

 

Penilaian untuk setiap aspek 

   
∑    
 
   

 
 

Keterangan: 

     : Rata-rata nilai untuk aspek ke   
     : Nilai dari responden ke-j pada aspek ke-i 

    : banyaknya responden 

Penilaian untuk tingkat kepraktisan 

  
∑   
 
   

 
 

Keterangan: 

  : Nilai rata-rata untuk semua aspek 

   : Rata-rata nilai untuk aspek ke-i 

  : Banyaknya aspek 

Tabel 3 Kriteria Penilaian Hasil Kepraktisan 

Rentang Skor Kriteria Kepraktisan Keterangan 

 ≤     Sangat Rendah Perlu Revisi 

 ≤     Rendah Perlu Revisi 

 ≤     Tinggi Tidak Perlu Revisi 

    Sangat Tinggi Tidak Perlu Revisi 

Kemudian, peneliti juga menggunakan teknik analisis data hasil uji keefektifan dengan rumus 

sebagai berikut. 

Penilaian tes 

   
        

 
 

Keterangan :  

    : Nilai rata-rata yang diperoleh tiap siswa ke-i (nilai maksimal 100)  

 1 : Nilai tes I (nilai maksimal 100)  

 2  : Nilai tes II (nilai maksimal 100) 

 3  : Nilai tes III (nilai maksimal 100) 

Penilaian keefektifan produk 

    
 

 
      

Keterangan:  

   : Keefektifan produk (dalam persen) 

   : Banyaknya siswa yang mencapai nilai rata-rata minimal 75 

   : Banyaknya siswa 

Jika hasil pengerjaan tes memenuhi kriteria keefektifan, maka dapat disimpulkan bahwa 

siswa menguasai materi dan LKS dinyatakan efektif. Kriteria keefektifan yaitu minimal 80% 

dari banyaknya siswa mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1: Tahap-tahap Penelitian Pengembangan yang Telah Dilakukan 
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Pada Gambar 1 diatas, tahap pengembangan dilakukan dalam dua siklus untuk 

menunjukkan bahwa terdapat dua prototype LKS berbasis saintifik pada materi kesebangunan 

dan kekongruenan yang dikembangkan selama tahap ini. Pada tahap ini dikembangkan dua 

prototype yaitu prototype1 dan prototype2. Penyusunan materi yang ada pada LKS merujuk 

pada buku Geometry (2008) dan Geometry a Contemporary Course (1968), kemudian 

dikembangkan ke dalam contoh yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pada tahap ini LKS 

yang  dikembangkan dapat disimpulkan valid dengan 𝑉       dan praktis berdasarkan 

komentar seorang praktisi.  

Setelah pengembangan dua prototype LKS, penelitian berlanjut pada tahap terakhir yang 

disebut dengan tahap penilaian. Berdasarkan hasil uji coba, diperoleh secara keseluruhan nilai 

rata-rata hasil angket siswa dan lembar respon guru secara berturut-turut adalah        dan 

      , sehingga LKS dapat dikategorikan dalam tingkat kepraktisan yang tinggi.  Selain itu, 

diperoleh pula tingkat keefektifan adalah          (empat belas dari lima belas siswa  

memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75), sehingga dapat disimpulkan bahwa LKS 

yang dikembangkan efektif. 

Berdasarkan hasil penilaian validator dan hasil uji coba lapangan, LKS yang 

dikembangkan telah valid, praktis, dan efektif. Hal ini berarti LKS yang dikembangkan sesuai 

dengan kriteria validitas yang diungkapkan oleh Nieveen (2013), yakni setiap komponen 

didesain berdasarkan pengetahuan dan terkait satu sama lain secara konsisten. Selain itu, LKS 

yang dikembangkan sesuai pula dengan kriteria kepraktisan yang dinyatakan oleh Nieveen 

(2013), yaitu dapat dan mudah digunakan oleh pengguna, dalam hal ini guru dan siswa. 

Kemudian LKS sesuai dengan kriteria keefektifan menurut Nieveen (2013) yakni  menunjukkan 

hasil yang diinginkan. 

Selama tahap penilaian atau uji coba, perhatian siswa terfokus pada pembelajaran dan 

mengikuti semua kegiatan dengan serius. Siswa mengerjakan setiap aktivitas pada LKS sesuai 

dengan instruksi dari praktisi. Siswa dari kelompok tinggi, sedang dan rendah mampu 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKS ini dengan baik. Diperoleh temuan bahwa 

beberapa siswa mengerjakan aktivitas pada LKS dengan sedikit kesalahan yaitu tidak teliti 

dalam memasukkan data dan menghitung data. Contoh dari hasil kerja siswa yang memuat 

kesalahan dalam memasukkan data disajikan sebagai berikut. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Gambar 2: Hasil Kerja Siswa yang Memuat Kesalahan dalam Memasukkan Data 

Sedangkan contoh hasil kerja siswa yang memuat kesalahan dalam menghitung data disajikan 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3: Hasil Kerja Siswa yang  Memuat Kesalahan dalam Menghitung Data 
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Berdasarkan uraian di atas, pengguna dapat menggunakan LKS tanpa merasa kesulitan 

dan mereka dapat mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan berdasarkan pendekatan 

saintifik. Hal tersebut didukung oleh komentar siswa subjek uji coba terhadap LKS yang 

dikembangkan, yaitu LKS mudah dipahami, didesain dengan menarik, dan membuat siswa 

tertarik untuk mengerjakan. Selain itu, salah seorang guru menyimpulkan bahwa LKS mudah 

digunakan. Akibatnya, LKS yang dikembangkan sesuai dengan pendapat Prastowo (2013) yaitu 

dapat memancing siswa secara aktif terlibat dan mempermudah memahami materi yang dibahas. 

Hal tersebut dikarenakan LKS yang dikembangkan memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Untuk mengarahkan siswa dalam menemukan suatu konsep, setiap LKS memuat kelima 

kegiatan yang ada pada pendekatan saintifik. Pada setiap kegiatan tersebut, diberikan 

subjudul yang menandai aktivitas yang akan dilakukan siswa. Subjudul-subjudul tersebut 

tertulis dalam bentuk kalimat ajakan yang komunikatif disertai dengan gambar yang 

mewakili kegiatan ilmiah dalam pendekatan saintifik. Kelima sub judul yang dibuat  

ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4: Subjudul yang Menandai Kegiatan  dalam Pendekatan Saintifik 

Pemberian subjudul ini berakibat pada kemudahan siswa untuk mengikuti alur kegiatan 

dalam pembelajaran. Subjudul ini menunjukkan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam 

hal kemampuannya untuk belajar dengan cara yang baru. Hal ini sesuai dengan teori 

behavioristik bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya 

stimulus dan respon.  (Budiningsih, 2005:20). 

2. Materi yang dikemas pada LKS dikaitkan dengan kehidupan siswa baik melalui pemberian 

contoh, maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut salah satu contohnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5: Salah Satu Pemberian Contoh dalam Kehidupan Nyata 

Pada usia SMP, perkembangan kognitif siswa dari tahap operasional konkret menuju tahap 

operasional formal tidak terjadi secara mendadak, ataupun berlangsung sempurna. Siswa 

akan lebih mudah memahami suatu konsep dari sesuatu yang konkret atau sesuatu yang 

nyata dalam kehidupan mereka. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi atau 

informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Bruner (Budiningsih, 2005:42) bahwa perkembangan kognitif seseorang 

dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai 

dengan tahap perkembangan orang tersebut. Di lain pihak pemberian contoh kehidupan 

nyata akan memperkuat dugaan bahwa materi akan tetap tertanam erat dalam memori siswa 

(Sa‘ud, 2009:163). 

3. Pemberian informasi pada LKS disajikan lebih dari tiga contoh yang berakibat pada 

pemahaman siswa terhadap materi kesebangunan dan kekongruenan. 
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Gambar 6: Beberapa Cuplikan Contoh pada Kegiatan Menggali Informasi 

Penyajian informasi yang diulang-ulang akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Yuwono (2011: 5.6)  bahwa dalam pembelajaran, 

pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. 

4. Dari segi penyajian, tulisan, dan kegiatan-kegiatan pada LKS yang dikembangkan disajikan 

secara menarik karena hal pertama yang dilihat dari suatu produk adalah tampilan secara 

visual. Oleh karena itu, siswa akan tertarik untuk mengerjakan setiap kegiatan yang ada pada 

LKS. Gambar di bawah menunjukkan tampilan dari salah satu halaman pada LKS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Tampilan LKS 

Komentar siswa terhadap LKS yang dikembangkan yaitu LKS yang dikembangkan menarik, 

bagus, jelas, tulisan rapi, sehingga seru dan asyik untuk dikerjakan. Hal tersebut berpengaruh 

pada keaktifan siswa dalam mengerjakan kegiatan yang ada dalam LKS. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Aunurrahman (2009:180) bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar 

akan nampak melalui kesungguhan untuk terlibat dalam proses belajar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

LKS yang dikembangkan merupakan LKS yang  dapat membantu siswa dalam 

menemukan konsep kesebangunan dan kekongruenan secara mandiri, memfasilitasi siswa untuk 

mengemukakan gagasan dengan bahasanya sendiri, berisi fenomena yang terkait dengan 

kehidupan nyata sehingga siswa lebih mudah memahami materi, didesain dengan menarik yang 

terbukti dengan respon siswa yang tinggi pada aspek   tentang kemenarikan tampilan. Bertolak 

dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi kesebangunan dan kekongruenan yang 

dikembangkan memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

2. LKS yang dikembangkan sudah layak digunakan sebagai salah satu sumber belajar materi 

kesebangunan dan kekongruenan dengan pendekatan saintifik. 

3. LKS yang berbasis pendekatan saintifik dapat digunakan dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian di atas, berikut beberapa saran yang disampaikan oleh pengembang, 

yaitu: 

1. Guru yang akan menggunakan LKS yang dikembangkan, perlu menyusun RPP yang sesuai 

untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik dan terarah. 

2. Pemanfaatan produk pengembangan ini masih terbatas di SMP Al-Hidayah Malang, 

sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan pada sekolah lain.  

3. LKS berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan masih terbatas pada materi 

kesebangunan dan kekonruenan, sehingga diharapkan pengembangan LKS berbasis 

pendekatan saintifik pada materi lainnya. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi inti Kurikulum 2013 

dalam pembelajaran matematika dengan dengan menggunakan model penemuan 

terbimbing. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain Kemmis & Mc 

Taggart yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Subjek penelitian adalah 28 siswa kelas XI MIA SMA GAMA 

Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, tes, dan angket kompetensi inti 

Kurikulum 2013. Analisis data dilakukan melalui analisis data secara deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan model penemuan terbimbing dengan langkah-langkah 

merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis 

data, membuat kesimpulan, dan menguji kesimpulan pada konteks baru dapat 

meningkatkan kompetensi inti Kurikulum 2013 setelah dua siklus. 

 

Kata Kunci: kompetensi inti, penemuan terbimbing, pembelajaran matematika 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu persoalan pendidikan nasional yang masih menonjol saat ini adalah adanya 

kurikulum yang silih berganti. Perubahan yang terjadi pada kurikulum di Indonesia saat ini 

adalah perubahan Kurikulum 2006 (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi 

sikap, keterampilan dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 35, bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 

Perubahan Kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada kompetensi menyebabkan 

siswa harus memiliki kompetensi. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2013: 68) yang 

menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan 

standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan 

terhadap seperangkat kompetensi tertentu.  

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia. 

Matematika sebagai suatu mata pelajaran di sekolah dinilai cukup memegang peranan penting, 

baik pola pikirnya dalam membentuk siswa menjadi berkualitas maupun terapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini karena matematika merupakan suatu sarana berpikir untuk 
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mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis. NCTM (Webb, 1993: 1) menyatakan bahwa 

matematika merupakan bidang pengetahuan yang berubah dengan cepat, sehingga secara terus 

menerus diterapkan di berbagai lapangan pekerjaan dan studi. Oleh karenanya, kegunaan 

matematika bukan hanya sebatas memberikan kemampuan dalam perhitungan-perhitungan 

kuantitatif saja.  

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa siswa harus memiliki kemampuan 

untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Proses 

pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (Permendikbud Nomor 81A, 

2013: 5). Oleh karena itu, guru sebagai pendidik perlu melaksanakan pembelajaran matematika 

dengan membantu siswa untuk aktif membangun pengetahuan serta membantu menciptakan 

kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kompetensi dan 

kemampuannya. Kompetensi inti yang dirancang dalam Kurikulum 2013 terdiri dari empat 

kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), 

sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan 

(Kompetensi Inti 4). 

Berdasarkan kegiatan pra penelitian yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 25 

September 2014 di SMA GAMA Yogyakarta dengan membagikan angket Kompetensi Inti 1 

(KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) kepada siswa Kelas XI MIA, diperoleh kondisi awal 

mengenai Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) seperti pada tabel berikut ini. 
Tabel 1. Kondisi Awal Kompetensi Inti Siswa Kelas XI MIA 

Kriteria KI-1 & KI-2 

Sangat tinggi 14% 

Tinggi 50% 

Sedang 36% 

Rendah 0% 

Sangat rendah 0% 

 

Berdasarkan data pada tabel 1 tersebut, ketercapaian kompetensi inti sudah tergolong 

tinggi, namun masih ada yang tergolong dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

kompetensi inti yang dimiliki siswa belum optimal, sehingga perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2). Kompetensi inti tersebut 

tidak hanya ditanamkan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan 

kewarganegaraan saja. Namun, perwujudan kompetensi inti juga memerlukan dukungan dari 

mata pelajaran lain, termasuk mata pelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Suyitno (2012: 2) yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika harus memuat secara 

eksplisit nilai-nilai yang dikaitkan dengan matematika dan penerapannya dalam masyarakat atau 

secara sosial. 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menegah menyatakan bahwa penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan 

melalui pendekatan scientific (ilmiah) dengan menerapkan pembelajaran berbasis 

discovery/inquiry learning (penyingkapan/penelitian). Namun, karena penerapan kurikulum 

2013 terlalu cepat, masih banyak guru yang belum mengimplementasikan kurikulum 2013 

secara maksimal. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas XI MIA pada 

tanggal 25 September 2014 di SMA GAMA Yogyakarta, proses pelaksanaan pembelajaran di 

kelas sudah mulai menerapkan model-model pembelajaran yang ada di Kurikulum 2013. 

Namun, pelaksanaan tersebut belum optimal karena penerapan Kurikulum 2013 yang terlalu 

cepat, sehingga guru belum terbiasa menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013. 

Salah satu strategi pembelajaran berbasis discovery/inquiry yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran adalah dengan penemuan terbimbing (guided discovery learning). Menurut 

Bergstrom & O‘Brien (Slavin, 2006: 245), pada pembelajaran discovery siswa didorong untuk 

belajar secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa 
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memperoleh pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan 

sendiri prinsip-prinsip. Elliot (2000: 337) juga mengemukakan bahwa pembelajaran discovery 

menyebabkan siswa tidak hanya mengatur materi untuk menentukan keteraturan dan hubungan 

tetapi juga untuk menghindari kegiatan yang pasif yang membutakan mereka terhadap 

penggunaan informasi yang dipelajari. Lebih lanjut, Lefrancois (2000: 209) menyatakan bahwa 

pembelajaran penemuan adalah pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan materi 

pelajaran secara langsung, melainkan diminta untuk menemukan sendiri hubungan yang ada 

antara informasi-informasi yang diberikan.  

Moore (2009: 182) menambahkan bahwa pembelajaran discovery juga mendorong 

pengembangan keterampilan sosial yang positif. Penemuan mengharuskan siswa belajar bekerja 

sama. Mereka harus mengembangkan keterampilan dalam perencanaan, mengikuti prosedur 

yang sesuai, dan bekerja bersama menuju keberhasilan untuk menyelesaikan tugas mereka. 

Schunk (2012: 266) menyatakan bahwa pembelajaran penemuan sangat penting karena dalam 

pembelajaran penemuan siswa membangun dan menguji hipotesis, tidak hanya membaca atau 

mendengarkan presentasi guru. Dengan demikian, penemuan terbimbing merupakan proses 

pembelajaran yang menitikberatkan pada mental intelektual siswa dalam menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi, sehingga siswa menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat 

diterapkan di lapangan dan kehidupan mereka di masyarakat. 

Upaya meningkatkan Kompetensi Inti Kurikulum 2013, khususnya Kompetensi Inti 1 

(KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) siswa kelas XI MIA SMA GAMA Yogyakarta tahun 

pelajaran 2014/2015 melalui penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model penemuan terbimbing belum dilakukan oleh guru matematika di sekolah 

tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Inti 1 (KI-1) 

dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) kelas XI MIA SMA GAMA Yogyakarta tahun pelajaran 

2014/2015 dalam pembelajaran matematika dengan model penemuan terbimbing. 

 
METODE  

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah classroom action research atau penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang dilakukan secara kolaboratif. Kolaboratif artinya peneliti berkolaborasi dengan guru 

matematika kelas XI MIA SMA GAMA Yogyakarta. Penelitian tindakan kelas ini 

menggunakan desain yang dikembangkan oleh Kemmis & Mc Taggart (Kemmis & Taggart, 

1991: 32) yang terdiri dari empat tahap yaitu planning (perencanaan),  action (pelaksanaan), 

observation (pengamatan), dan reflection (refleksi), sesuai gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas 
 

Tempat, Waktu, dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA GAMA Yogyakarta yang terletak di Jalan Affandi 

No. 5 Mrican Yogyakarta pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015, tepatnya pada bulan 

Oktober sampai dengan November 2014 dengan jumlah pertemuan sebanyak 6 kali. Subjek 
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penelitian adalah siswa kelas XI MIA SMA GAMA Yogyakarta yang berjumlah 28 siswa, 

terdiri dari 13 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. 

 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu 

observasi kelas melalui lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran serta pemberian angket 

dan tes (pretest dan posttest) kepada siswa. 

Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

untuk mendapatkan data keterlaksanaan RPP dalam proses pembelajaran yang meliputi aktivitas 

guru dan aktivitas siswa, angket Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan angket Kompetensi Inti 2 (KI-2) 

untuk mendapatkan data afektif siswa berupa sikap spiritual dan sikap sosial, serta tes yang 

digunakan untuk menghimpun data berkaitan dengan Kompetensi Inti 3 (KI-3) dan Kompetensi 

Inti 4 (KI-4) setelah mengikuti kegiatan pembelajaran matematika dengan model penemuan 

terbimbing. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara 

deskriptif kualitatif dan didukung dengan analisis data secara kuantitatif. Teknik analisis data 

meliputi analisis hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, analisis hasil angket, serta 

analisis hasil tes. 

Analisis hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menghitung 

persentase keterlaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan. Sementara analisis hasil angket 

dilakukan dengan mengonversi data kuantitatif skala lima menjadi data kualitatif dengan acuan 

rumus yang diadaptasi dari Azwar (1996: 163) pada tabel berikut, yang selanjutnya dihitung 

persentase banyak siswa pada masing-masing kriteria tersebut. 
Tabel 2. Kriteria Konversi Data 

Nilai Interval Skor Kriteria 

A Mi + 1,5 Si < X ≤ Mi + 3 Si Sangat Tinggi 

B Mi + 0,5 Si < X ≤ Mi + 1,5 Si Tinggi 

C Mi – 0,5 Si < X ≤ Mi + 0,5 Si Sedang 

D Mi – 1,5 Si < X ≤ Mi – 0,5 Si Rendah 

E Mi – 3 Si < X ≤ Mi – 1,5 Si Sangat Rendah 

Keterangan: Mi = rerata skor ideal = 
2

1
(skor maksimum ideal + skor minimum ideal) 

Si = simpangan baku ideal = 
6

1
(skor maksimum ideal - skor minimum ideal) 

X = total skor aktual 

Sedangkan analisis hasil tes dilakukan dengan cara menentukan persentase siswa yang 

tuntas atau mencapai KKM. Siswa dikatakan tuntas jika memperoleh nilai ≥ 75. Perhitungan 

tidak hanya dilakukan dengan menghitung persentase siswa yang tuntas atau mencapai KKM, 

tetapi dilakukan juga perhitungan rata-rata kelas. 

Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Komponen-komponen yang menjadi kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dapat 

diringkas pada tabel berikut. 
Tabel 3. Target Keberhasilan PTK 

Variabel  Kriteria Target 

Afektif (KI-1 & KI-2) Sangat tinggi 50% 

Tinggi 50% 

Sedang 0% 

Rendah 0% 

Sangat rendah 0% 

Rata-rata 145 (sangat tinggi) 

Kognitif/Keterampilan Yang tuntas  70% 
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(KI-3 & KI-4) Rata-rata 75 

Proses Pembelajaran Terlaksana 85% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tahap perancanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Hasil pada siklus I adalah sebagai berikut.  

a. Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini peneliti dan guru melakukan persiapan yaitu menentukan materi 

pembelajaran, menyusun RPP, menyusun LAS, menyusun instrumen penilaian berupa 

angket dan tes untuk materi hubungan antar garis, serta menyusun lembar observasi 

keterlaksanaan proses pembelajaran.  

b. Pelaksanaan (action) 

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran matematika dengan penemuan 

terbimbing dan peneliti berperan sebagai pengamat, yaitu mengamati keterlaksanaan proses 

pembelajaran matematika dengan model penemuan terbimbing. Pelaksanaan siklus I 

dilakukan dalam tiga pertemuan dengan durasi waktu 6 jam pelajaran atau 270 menit. 

Pertemuan pertama membahas tentang garis dan gradient, pertemuan kedua membahas 

tentang garis-garis sejajar, dan pertemuan ketiga membahas tentang garis-garis saling tegak 

lurus. 

c. Pengamatan (observation) 

1) Pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran 

Secara keseluruhan, pelaksanaan model penemuan terbimbing di kelas XI MIA 

berjalan lancar dan baik. Pada akhir pembelajaran siklus I (pertemuan 3), target penelitian 

yang menetapkan ketercapaian pelaksanaan pembelajaran 85% belum tercapai. Informasi 

lebih lengkap mengenai pelaksanaan model penemuan terbimbing selama siklus I 

disajikan pada tabel berikut.  
Tabel 4. Keterlaksanaan Proses Pembelajaran Siklus I 

No Pertemuan Keterlaksanaan 

Aktivitas Guru (%) 

Keterlaksanaan 

Aktivitas Siswa (%) 

1 Pertama 63%  63%  

2 Kedua 72%  72%  

3 Ketiga 72% 72% 

 

2) Pengamatan terhadap hasil angket kompetensi inti  

Hasil angket kompetensi inti pada siklus I disajikan pada tabel berikut. 
Tabel 5. Hasil Angket Kompetensi Inti Siklus I 

Variabel Kriteria 
Siklus I 

Jumlah Siswa Persentase 

Afektif (Kompetensi Inti 1 

& Kompetensi Inti 2) 

Sangat Tinggi 8 29% 

Tinggi 16 57% 

Sedang 4 14% 

Rendah 0 0% 

Sangat Rendah 0 0% 

Rata-rata 135,786 

Kriteria Tinggi 

Berdasarkan data tersebut, pembelajaran matematika dengan model penemuan terbimbing 

telah mencapai target yang ditetapkan untuk Kompetensi Inti Kurikulum 2013.  

3) Pengamatan terhadap hasil postest materi hubungan antar garis 

Analisis hasil posttest terhadap siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata dari 

keseluruhan siswa adalah 74. Sedangkan persentase ketuntasan klasikal sebesar 57% atau 
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sebanyak 16 siswa dari 28 siswa kelas XI MIA tuntas secara individual (memperoleh nilai 

lebih dari sama dengan KKM). Hal ini berarti pembelajaran matematika dengan model 

penemuan terbimbing belum mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata kelas 

mencapai 75 dan persentase ketuntasan secara klasikal minimal 70%.  

d. Refleksi (reflection) 

Guru melakukan kegiatan refleksi bersama peneliti, yakni mahasiswa yang 

bersangkutan. Berdasarkan analisis terlihat bahwa hasil penelitian pada siklus I belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya hambatan atau 

kekurangan dari pembelajaran siklus 1 baik pertemuan 1, 2, dan 3 antara lain sebagai 

berikut: 1) Beberapa siswa ada yang belum terlibat diskusi karena asyik bermain sendiri atau 

mengobrol dengan teman; 2) Siswa tidak mengerjakan LAS sendiri karena lupa membawa 

LAS pada saat proses pembelajaran; 3) Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran yang 

menuntut keaktifan dalam menemukan suatu konsep. Mereka kesulitan ketika harus 

menemukan jawaban dari pertanyaan yang hanya disediakan suatu informasi. Hal ini 

menjadikan aktivitas menjawab pertanyaan yang tersaji pada LAS berjalan lama; 4) Siswa 

masih menanyakan kepada pengamat untuk menjelaskan pertanyaan dalam LAS; 5) Siswa 

belum mampu membuat pertanyaan dan kesimpulan tanpa bimbingan guru; 6) Adanya 

kegiatan (aktivitas) pembelajaran yang tidak dilaksanakan atau terlewati karena adanya 

pengurangan jam pelajaran pada hari Jum‘at. 

Berdasarkan beberapa kekurangan di siklus 1, maka guru dan pengamat melakukan 

diskusi untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Adapun perbaikan yang dilakukan untuk 

pembelajaran pada siklus 2 adalah sebagai berikut: 1) Guru mengajak siswa untuk aktif 

dalam kegiatan diskusi, dengan bertanya kepada siswa yang bermain atau mengobrol dengan 

teman; 2) Membagikan LAS di setiap pertemuan agar setiap siswa mengerjakan LAS; 3) 

Guru lebih memberikan pengarahan dan bimbingan ekstra untuk membantu siswa dalam 

proses penemuan konsep; 4) Guru lebih memaknai aktivitas-aktivitas yang telah diuraikan 

dalam RPP dan mengupayakan pengelolaan waktu pembelajaran sesuai RPP agar proses 

pembelajaran dapat berjalan lancer; 5) Guru perlu memberikan penguatan kepada siswa yang 

telah mempresentasikan hasil diskusinya agar proses diskusi berlangsung secara aktif; dan 6) 

LAS perlu diperbaiki dengan menggunakan kalimat yang lebih mudah dipahami oleh siswa. 

Proses pelaksanaan siklus II disesuaikan dengan hasil refleksi siklus I. Pembelajaran 

siklus II berlangsung selama 3 pertemuan atau 6 x 45 menit untuk materi barisan dan deret tak 

hingga. Deskripsi pelaksanaan tindakan siklus II diuraikan sebagai berikut. 

a. Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini peneliti dan guru merencanakan proses pembelajaran seperti pada 

siklus I untuk mencapai keberhasilan pada siklus II, yaitu: menyusun RPP dengan beberapa 

langkah pembelajaran yang telah diperbaiki dari siklus I, menyusun LAS dengan 

penyempurnaan format LAS yang meliputi pemilihan bahasa dan kalimat yang lebih 

komunikatif serta pemilihan konteks masalah yang lebih nyata, menyiapkan angket 

kompetensi inti, menyiapkan lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran, dan 

menyusun instrumen posttest siklus II materi barisan dan deret tak hingga.  

b. Pelaksanaan (action) 

Seperti halnya pada siklus I, pada tahap guru melaksanakan pembelajaran matematika 

dengan model penemuan terbimbing dan peneliti berperan sebagai pengamat, yaitu 

mengamati keterlaksanaan model penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika. 

Pelaksanaan siklus II dilakukan dalam tiga pertemuan dengan durasi waktu 6 jam pelajaran 

atau 270 menit. Pertemuan pertama membahas tentang konsep barisan dan deret tak hingga, 

pertemuan kedua membahas tentang rumus jumlah deret tak hingga, dan pertemuan ketiga 

membahas tentang barisan konstan, naik, dan turun. 

c. Pengamatan (observation) 

1) Pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran 

Secara keseluruhan, pelaksanaan model penemuan terbimbing di kelas XI MIA 

berjalan lancar dan baik. Pada akhir pembelajaran siklus II (pertemuan 3), target 
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penelitian yang menetapkan ketercapaian pelaksanaan pembelajaran sebesar 85% telah 

tercapai. Informasi lebih lengkap mengenai pelaksanaan model penemuan terbimbing 

elama siklus II disajikan pada tabel berikut.  

 
Tabel 6. Keterlaksanaan Proses Pembelajaran Siklus II 

No Pertemuan Keterlaksanaan 

Aktivitas Guru (%) 

Keterlaksanaan 

Aktivitas Siswa (%) 

1 Pertama 78%  78%  

2 Kedua 91%  91%  

3 Ketiga 97% 97% 

 

2) Pengamatan terhadap hasil angket kompetensi inti 

Hasil angket kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial pada siklus II disajikan 

pada tabel berikut. 
Tabel 7. Hasil Angket Kompetensi Inti Siklus II 

Variabel Kriteria 
Siklus I 

Jumlah Siswa Persentase 

Afektif (Kompetensi Inti 1 

& Kompetensi Inti 2) 

Sangat Tinggi 13 46% 

Tinggi 15 54% 

Sedang 0 0% 

Rendah 0 0% 

Sangat Rendah 0 0% 

Rata-rata 144,393 

Kriteria Sangat Tinggi 

Berdasarkan data tersebut, pembelajaran matematika dengan model penemuan terbimbing 

telah mencapai target yang ditetapkan untuk kompetensi inti.  

3) Pengamatan terhadap hasil postest materi barisan dan deret tak hingga 

Analisis hasil posttest terhadap siswa pada siklus II diperoleh nilai rata-rata dari 

keseluruhan siswa adalah 82. Sedangkan persentase ketuntasan klasikal sebesar 71% atau 

sebanyak 20 siswa dari 28 siswa kelas XI MIA tuntas secara individual (memperoleh nilai 

lebih dari sama dengan KKM). Hal ini berarti pembelajaran matematika dengan model 

penemuan terbimbing telah mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata kelas 

mencapai 75 dan persentase ketuntasan secara klasikal minimal 70%.   

d. Refleksi (reflection) 

Pada siklus II ini dilakukan refleksi dan diperoleh hasil yaitu: 1) siswa sudah mulai 

terbiasa dan dapat beradaptasi terhadap penerapan model penemuan terbimbing di kelas; 2) 

Siswa aktif berdiskusi dengan temannya, menggunakan berbagai sumber belajar, dan 

menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya; 3) Siswa juga terlibat aktif dalam kegiatan 

diskusi kelas; dan 4) guru sebagai pelaksana pembelajaran dapat memanfaatkan waktu 

dengan lebih baik untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran sesuai dengan RPP. 

Berdasarkan hasil pada siklus II, tampak bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika 

menggunakan model penemuan terbimbing mampu meningkatkan kompetensi inti 

Kurikulum 2013 setelah dilakukan beberapa perbaikan dari siklus I ke siklus II. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan perbaikan dalam penelitian ini cukup dan dapat 

dihentikan. 

Pembahasan 

Penerapan Model Penemuan Terbimbing (Guided Discovery Learning) 

Model penemuan terbimbing merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan suatu 

dialog atau interaksi antara siswa dan guru di mana siswa dihadapkan pada situasi bebas 

menyelidiki dan menarik kesimpulan dengan cara terkaan, intuisi dan mencoba-coba (trial and 

error) unutk menemukan sendiri suatu konsep dengan arahan dan bimbingan guru. Model 

pembelajaran ini diterapkan dalam proses pembelajaran matematika untuk meningkatkan 
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kompetensi inti siswa, terutama Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) pada 

kelas XI MIA GAMA Yogyakarta.  

Adapun langkah-langkah model penemuan terbimbing yang dirumuskan oleh peneliti 

yang didasarkan pada hasil kajian dari beberapa ahli terdiri dari merumuskan masalah, 

mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan 

menguji kesimpulan pada konteks baru. Setelah diterapkan model penemuan terbimbing yang 

meliputi langkah-langkah tersebut, terjadi peningkatan kompetensi inti siswa, terutama 

Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2). Demikian pula dengan Kompetensi Inti 

3 (KI-3) dan Kompetensi Inti 4 (KI-4). Peningkatan tersebut dapat dilihat dari peningkatan 

persentase dari hasil angket dan hasil tes. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dituntun untuk menemukan sendiri 

konsep yang dipelajarinya. Konsep yang didapatkan oleh siswa akan lebih bermakna dan akan 

tersimpan lebih lama dalam ingatan mereka, karena dengan menggunakan model penemuan 

terbimbing ini siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dimilikinya. 

Pada pertemuan pertama siklus I, guru sebagai pelaksana pembelajaran cukup banyak 

melewatkan beberapa kegiatan (aktivitas) baik di kegiatan awal, inti, dan penutup. Hal ini 

dikarenakan penggunaan model penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika 

merupakan hal yang belum biasa dilakukan oleh guru. Guru belum terbiasa untuk melakukan 

langkah-langkah yang ada di dalam model penemuan terbimbing, yang tertuang dalam RPP dan 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran.  

Selain dari faktor guru, siswa pun juga turut mempengaruhi. Waktu yang tersedia menjadi 

tidak maksimal karena adanya pengurangan jam pelajaran pada hari Jum‘at dan lamanya 

aktivitas diskusi dalam menjawab pertanyaan untuk menemukan suatu konsep. Hal ini terjadi 

karena pembelajaran yang demikian merupakan hal baru bagi siswa yang sudah terbiasa dengan 

pembelajaran langsung, dimana semua informasi ditransfer oleh guru. Demikian pula ketika 

aktivitas diskusi kelas, masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan 

diskusi karena mengobrol dengan temannya. 

Setiap pertemuan dilakukan tindakan yang sama, namun setelah selesai pembelajaran 

selalu dilakukan evaluasi antara peneliti dan guru untuk melakukan perbaikan agar tercapai hasil 

yang lebih baik dari setiap pertemuannya. Secara keseluruhan setiap pertemuan di setiap siklus 

sudah berjalan hampir sesuai dengan pedoman yang ada pada RPP dan panduan observasi 

keterlaksanaan pembelajaran yang telah dirumuskan. Akhirnya, berdasarkan hasil observasi 

lembar keterlaksanaan proses pembelajaran, keterlaksanaan model penemuan terbimbing 

mengalami peningkatan dari siklus ke siklus dan telah mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan. 

Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) dengan Model Penemuan Terbimbing 

Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) dari siklus 1 ke siklus 2 secara 

umum mengalami peningkatan dan telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

setelah dilakukan pembelajaran matematika dengan menggunakan model penemuan terbimbing. 

Rata-rata hasil angket kompetensi inti meningkat dari 135,786 (tinggi) menjadi 144,393 (sangat 

tinggi). Persentase siswa yang mencapai kompetensi inti kriteria sangat tinggi pun mengalami 

peningkatan dari 29% menjadi 46%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model penemuan 

terbimbing dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan 

Kompetensi Inti 2 (KI-2) siswa. 

Kompetensi Inti 3 (KI-3) dan Kompetensi Inti 4 (KI-4) dengan Model Penemuan Terbimbing 

Kompetensi Inti 3 (KI-3) dan Kompetensi Inti 4 (KI-4) dari siklus I ke siklus II secara 

umum mengalami peningkatan dan telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

setelah dilakukan pembelajaran matematika dengan menggunakan model penemuan terbimbing. 

Rata-rata hasil tes siswa meningkat dari 74 menjadi 82. Persentase siswa yang mencapai KKM 

pun mengalami peningkatan dari 57% menjadi 71%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 

model penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan Kompetensi 

Inti 3 (KI-3) dan Kompetensi Inti 4 (KI-4) siswa. 
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Hasil penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu tentang pembelajaran menggunakan 

model penemuan terbimbing, khususnya pembelajaran matematika. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Norcholis (2013) menyatakan bahwa implementasi metode penemuan 

terbimbing yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi penarikan kesimpulan 

logika matematika di kelas X A SMA Negeri 9 Palu, yaitu merumuskan masalah, menganalisis 

data, menyusun konjektur, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian lainnya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Fatih Istiqomah (2014) menyatakan bahwa penerapan model guided 

discovery learning pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rokhim & Joko (2014) 

menyatakan bahwa model penemuan terbimbing dapat meningkat hasil belajar ranah kognitif, 

hasil belajar ranah afektif, hasil belajar ranah psikomotor, serta tingkat respon siswa mendapat 

kriteria sangat baik. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi inti siswa, yang 

terdiri dari Kompetensi Inti 1 (KI-1), Kompetensi Inti 2 (KI-2), Kompetensi Inti 3 (KI-3), dan 

Kompetnesi Inti 4 (KI-4) kelas XI MIA SMA GAMA Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 

dalam pembelajaran matematika dengan model guided discovery learning mengalami 

peningkatan dan dapat mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan setelah dilakukan 

upaya-upaya perbaikan dari pembelajaran siklus 1 ke siklus 2.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model penemuan terbimbing dengan langkah-langkah 

merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat 

kesimpulan, dan menguji kesimpulan pada konteks baru pada siswa kelas XI MIA SMA GMA 

Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 dapat meningkatkan kompetensi inti siswa, yang terdiri dari 

Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2). Hal ini juga berimplikasi pada aspek 

kognitif, yaitu Kompetensi Inti (KI-3) dan Kompetensi 4 (KI-4). Dengan demikian, 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model penemuan terbimbing dapat dijadikan 

salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan untuk lebih mengoptimalkan 

ketercapaian kompetensi inti kurikulum 2013 siswa SMA kelas XI. Oleh karena itu, disarankan 

bagi guru matematika agar menerapkan model penemuan terbimbing dalam pembelajaran 

matematika untuk dapat meningkatkan domain afektif, kognitif maupun psikomotor siswa. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi inti sikap spiritual 

dan sosial siswa dalam pembelajaran matematika dengan POGIL. Penelitian 

tindakan kelas ini menggunakan desain Kemmis & Mc Taggart yang terdiri dari 

empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek 

penelitian adalah 32 siswa kelas VII C SMPN 2 Depok, Sleman. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, 

tes, angket kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial. Analisis data dilakukan 

melalui analisis data secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan POGIL dengan langkah-

langkah mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar, mengeksplorasi, 

menemukan, mengaplikasikan apa yang ditemukan, mengaplikasikan apa yang 

ditemukan pada situasi baru, menyajikan hasil kerja kelompok, mengadakan  kuis, 

dan merefleksi proses pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi inti sikap 

spiritual dan sikap sosial siswa setelah dua siklus. 

Kata kunci: kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, POGIL   

PENDAHULUAN 

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencetak sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan 

menyempurnakan kurikulum pada semua jenjang pendidikan. Terakhir, pada tahun 2013 

diterbitkan Kurikulum 2013 sebagai perbaikan dari Kurikulum 2006, Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP).  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Kegunaan matematika bukan 

hanya sebatas memberikan kemampuan dalam perhitungan-perhitungan kuantitatif saja. 

Matematika melatih untuk berpikir secara logis dan dengan matematika ilmu pengetahuan 

lainnya bisa berkembang dengan cepat (Suherman, dkk, 2003: 18). 

Kurikulum terbaru yakni Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa peserta 

didik harus memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan 

menggunakan pengetahuan. Karenanya, guru sebagai pendidik perlu melaksanakan 

pembelajaran matematika dimana siswa aktif membangun pengetahuan serta membantu 

menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kompetensi 

dan kemampuannya (Lie, 2002: 5).  Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 menjelaskan bahwa 

Kurikulum 2013 berorientasi pada empat kompetensi inti (KI) yakni kompetensi inti sikap 

spiritual (KI-1), kompetensi inti sikap sosial (KI-2), kompetensi inti pengetahuan (KI-3), dan 

kompetensi inti keterampilan (KI-4).  

Kondisi bangsa Indonesia di era global makin memprihatinkan dalam hal karakter dan 

sikap. Banyak terjadi pelanggaran hukum seperti korupsi dan tindakan anarkhis menunjukkan 

bahwa bangsa Indonesia kurang konsisten terhadap nilai-nilai agama maupun nilai-nilai 

Pancasila (Suyitno, 2012: 1-2). Karenanya, kedua kompetensi inti sikap dalam Kurikulum 2013 
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tersebut tidak hanya ditanamkan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan 

kewarganegaraan saja. Perwujudan kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial juga 

memerlukan dukungan dari mata pelajaran lain, termasuk mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan kegiatan pra-penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 27 September 

2014 di SMPN 2 Depok, Sleman dengan membagikan angket kompetensi inti sikap spiritual 

dan angket kompetensi inti sikap sosial kepada siswa Kelas VII C, diperoleh kondisi awal 

kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial siswa seperti pada Tabel 1.  
Tabel 1. Kondisi Awal Kompetensi Inti Sikap Spiritual & Sikap Sosial Siswa Kelas VII C 

Kriteria Kompetensi Inti Sikap Spiritual Kompetensi Inti Sikap Sosial 

Sangat tinggi 12, 50% 15,63% 

Tinggi 53,13% 40,63% 

Sedang 31,25% 40,63% 

Rendah 0% 0% 

Sangat rendah 3,13% 3,13% 

Rata-rata 47,97 (Tinggi) 91,81 (Tinggi) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut, ketercapaian kompetensi inti sikap spiritual dan sikap 

sosial siswa belumlah optimal dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi inti 

sikap spiritual dan sikap sosial siswa.  

Sementara terkait kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan, diperoleh informasi 

bahwa kondisi awal kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan matematis siswa kelas VII C 

di SMPN 2 Depok, Sleman juga belum optimal berdasarkan hasil pretest materi himpunan yang 

dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2014. Padahal, salah satu hal fundamental agar siswa dapat 

sukses pada level matematika yang lebih tinggi adalah dengan memiliki keotomatisan dalam hal 

pengetahuan faktual matematis. Tanpa adanya kemampuan otomatisasi terkait fakta matematis, 

siswa akan kesulitan mencapai tingkatan kognisi yang lebih tinggi ketika menghadapi tugas 

yang kompleks (Woodward, 2006: 269). Diperoleh hasil bahwa rata-rata nilai pretest adalah          

51, 46 dan KKM tercapai hanya 6,25%. Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan pula upaya 

untuk meningkatkan kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan matematis siswa.  

 Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menegah menyatakan bahwa penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan 

melalui pendekatan scientific (ilmiah) dengan menerapkan pembelajaran berbasis disco- 

very/inquiry learning (penyingkapan/penelitian). Namun sayangnya, masih banyak guru 

matematika yang belum mampu menerapkan strategi pembelajaran berbasis  discovery/inquiry 

yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013. Strategi pembelajaran yang sering digunakan guru 

dalam pembelajaran matematika di kelas adalah pembelajaran konvensional dengan kekuatan 

intinya pada penggunaan metode ceramah atau tanya jawab. Aktivitas pembelajaran matematika 

di kelas tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan investigasi, penalaran, 

atau menentukan proses penyelesaian dan juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memperbaiki keterampilan pemecahan masalah yang dimilikinya (Arslan & Altun, 2007: 

50). 

Demikian pula kenyataan yang terjadi di SMPN 2 Depok, Sleman. Berdasarkan 

wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMPN 2 Depok, Sleman, Bapak 

Suharno, pada tanggal 27 September 2014 diperoleh informasi bahwa dalam pembelajaran 

matematika di kelas peran guru masih sangat dominan. Pembelajaran matematika masih 

menggunakan pembelajaran langsung yang berfokus pada pengembangan ranah kognitif dimana 

siswa mendengarkan, mencatat, kemudian menyelesaikan  tugas yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran matematika inovatif dengan menerapkan strategi pembelajaran berbasis 

discovery/inquiry yang diamanatkan oleh Kurikulum 2013 belum dilaksanakan oleh guru 

matematika di SMPN 2 Depok, Sleman.  

Salah satu strategi pembelajaran berbasis discovery/inquiry yang belum pernah diterapkan 

oleh guru matematika di SMPN 2 Depok, Sleman namun dapat diterapkan dalam kelas 

matematika sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan ketercapaian kompetensi inti siswa, 
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khususnya kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial adalah Process-Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL). Menurut Straumanis (2010: 2)  POGIL berasal dari perkawinan PO 

(Process-Oriented) dan GI (Guided Inquiry). Bagian GI dicapai melalui penggunaan 

perancangan learning cycle secara hati-hati yang membimbing siswa ke arah membangun 

pemahaman mereka sendiri. Lawson (Moog & Spencer, 2008: 4) mendeskripsikan learning 

cycle dalam aktivitas POGIL terdiri dari 3 fase yaitu fase eksplorasi, penemuan konsep, dan 

aplikasi. Bagian PO berasal dari seringnya penggunaan kelompok-kelompok kecil. Melalui 

POGIL siswa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai 

kesuksesan. Siswa belajar untuk mengandalkan kemampuan berpikir daripada sekedar 

mengingat, mereka meningkatkan keterampilan kinerja mereka terhadap materi pelajaran dan 

mereka mengembangkan hubungan yang positif dengan siswa yang lain (Hanson, 2006: V). 

Menurut Moog & Spencer (Kussmaul, 2011: 1) dan Straumanis (2010: 3) dalam POGIL 

sekelompok siswa (3-5 orang) mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui bekerja 

dengan aktivitas penemuan dan investigasi yang dirancang khusus pada worksheet (LKS) yang 

memuat learning cycle.  

Upaya meningkatkan kompetensi inti Kurikulum 2013, khususnya kompetensi inti sikap 

spiritual dan sikap sosial siswa kelas VII C SMPN 2 Depok, Sleman tahun pelajaran 2014/2015 

melalui penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan POGIL 

belum dilakukan oleh guru matematika di sekolah tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial siswa kelas VII C 

SMPN 2 Depok, Sleman tahun pelajaran 2014/2015 dalam pembelajaran matematika dengan 

POGIL. 

METODE 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah classroom action research atau penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilakukan secara kolaboratif, yaitu peneliti berkolaborasi dengan guru matematika di kelas 

VII C SMPN 2 Depok, Sleman. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain yang 

dikembangkan oleh Kemmis & Mc Taggart (Kemmis & Taggart, 1991: 32) yang terdiri dari 

empat tahap yaitu planning (perencanaan), action (pelaksanaan), observation (pengamatan), dan 

reflection (refleksi), sesuai Gambar 1 berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Tempat, Waktu, dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Depok, Sleman yang terletak di Jalan Dahlia, 

Perumnas Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta pada bulan Oktober sampai dengan 

November 2014 dengan pertemuan sebanyak 6 kali. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII C 

yang berjumlah 32 siswa, terdiri dari 20 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki.  

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu 

observasi kelas melalui lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran serta pemberian angket 

dan tes (pretest dan posttest) kepada siswa. Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan data keterlaksanaan RPP yang 

meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa, angket kompetensi inti sikap spiritual untuk 
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mendapatkan data afektif siswa berupa kompetensi inti sikap spiritual, angket kompetensi inti 

sikap sosial untuk mendapatkan data kompetensi inti sikap sosial siswa, serta tes yang 

digunakan untuk menghimpun data berkaitan dengan kompetensi inti pengetahuan dan 

kompetensi inti keterampilan siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan POGIL. 

Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara 

deskriptif kualitatif dan didukung dengan analisis data secara kuantitatif. Teknik analisis data 

meliputi analisis hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, analisis hasil angket, serta 

analisis hasil tes. 

Analisis hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menghitung 

persentase keterlaksanaan pembelajaran pada tiap pertemuan. Sementara analisis hasil angket 

dilakukan dengan mengonversi data kuantitatif skala lima menjadi data kualitatif dengan acuan 

rumus yang diadaptasi dari Azwar (1996: 163) pada Tabel 2. 
Tabel 2. Kriteria Konversi Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

ix rerata skor ideal = 
2

1
(skor maksimum ideal + skor minimum ideal) 

SBi = simpangan baku ideal = 
6

1
(skor maksimum ideal - skor minimum ideal 

X = total skor aktual 

Selanjutnya, dihitung persentase banyak siswa pada masing-masing kriteria tersebut. Analisis 

hasil tes dilakukan dengan cara menentukan persentase siswa yang tuntas atau mencapai KKM. 

Siswa dikatakan tuntas jika memperoleh nilai ≥ 75. Tidak hanya persentase siswa yang tuntas 

atau mencapai KKM yang dihitung, tetapi rata-rata kelas juga dihitung.  

Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Komponen-komponen yang menjadi kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dapat 

diringkas pada Tabel 3.  
Tabel 3. Target Keberhasilan PTK 

Variabel Kriteria 
Target 

Spiritual Sosial 
Afektif (kompetensi inti sikap 

spiritual & sosial) 
Sangat Tinggi 25% 25% 

Tinggi 75% 75% 

Sedang  0% 0% 

Rendah 0% 0% 

Sangat  Rendah 0% 0% 

Rata-rata > 47,97 (Tinggi) > 91,81 (Tinggi) 

Kognitif (kompetensi inti 

pengetahuan & keterampilan) 
Yang tuntas 75% 

Rata-rata 75 

Proses pembelajaran Terlaksana 85% 

 

Nilai Interval Skor Kriteria 

A SBixX i 5,1  Sangat Tinggi 

B SBixXSBix ii 5,15,0   Tinggi 

C SBixXSBix ii 5,05,0   Sedang 

D SBixXSBix ii 5,05,1   Rendah 

E SBixX i 5,1  Sangat Rendah 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas tahap perancanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Hasil pada siklus I adalah sebagai berikut.  

e. Planning (Perencanaan) 

Pada tahap ini peneliti dan guru melakukan persiapan yaitu: menentukan materi 

pembelajaran, menyusun RPP, menyusun LKS, menyusun instrumen penilaian berupa angket 

dan tes untuk materi pokok himpunan, serta menyusun lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran.  

f. Action (Pelaksanaan) 

Pada tahap ini peneliti berperan sebagai guru, melaksanakan pembelajaran matematika 

dengan POGIL dan guru berperan sebagai pengamat, mengamati keterlaksanaan POGIL 

dalam pembelajaran matematika. Pelaksanaan siklus I dilakukan dalam tiga pertemuan 

dengan durasi waktu 6 jam pelajaran atau 240 menit. Pertemuan pertama membahas tentang 

himpunan bagian dan kesamaan dua himpunan. Pertemuan kedua membahas tentang irisan 

dan gabungan dua himpunan. Serta pertemuan ketiga membahas tentang komplemen suatu 

himpunan dan selisih dua himpunan. 

g. Observation (Pengamatan) 

4) Pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran 

Secara keseluruhan, pelaksanaan POGIL di kelas VII C berjalan lancar dan baik. 

Pada akhir pembelajaran siklus I (pertemuan 3), target penelitian yang menetapkan 

ketercapaian pelaksanaan pembelajaran 85% ternyata belum mampu tercapai. Informasi 

lebih lengkap mengenai pelaksanaan POGIL selama siklus I disajikan pada Tabel 4.  
Tabel 4. Keterlaksanaan POGIL Selama Siklus I 

Pertemuan Keterlaksanaan Aktivitas Guru Keterlaksanaan Aktivitas Siswa 

Pertama 64% 64% 

Kedua 88% 88% 

Ketiga 80% 80% 

5) Pengamatan terhadap hasil angket kompetensi inti sikap spiritual dan angket kompetensi 
inti sikap sosial 

Terdapat seorang siswa yang tidak hadir sehingga jumlah siswa yang mengisi 

angket tercatat 31 siswa. Namun siswa yang tidak hadir tersebut tetap diikutkan dalam 

perhitungan. Hasil angket kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial pada siklus I 

disajikan pada Tabel 5. 
Tabel 5. Hasil Angket Kompetensi Inti Sikap Spiritual dan Sikap Sosial Siklus I 

Variabel Kriteria 
Akhir Siklus I 

Spiritual Sosial 

Afektif (kompetensi 

inti sikap spiritual & 

sikap sosial) 

Sangat Tinggi 75,00% 21,88% 

Tinggi 21,88% 65,63% 

Sedang  0,00% 9,38% 

Rendah 0,00% 0,00% 

Sangat Rendah 3,13% 3,13% 
Rata-rata 59,19  (Sangat Tinggi) 95,58 (Tinggi) 

Berdasarkan data tersebut, pembelajaran matematika dengan POGIL telah mencapai 

target yang ditetapkan untuk kompetensi inti sikap spiritual, namun belum mampu 

mencapai target yang ditetapkan untuk kompetensi inti sikap sosial.  

6) Pengamatan terhadap hasil postest materi himpunan 

Analisis hasil posttest terhadap siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata dari 

keseluruhan siswa adalah 70 dan persentase ketuntasan klasikal 43,75% atau sebanyak 14 

siswa dari 32 siswa kelas VII C tuntas secara individual (memperoleh nilai lebih dari 
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sama dengan KKM, yaitu 75). Hal ini berarti pembelajaran matematika dengan POGIL 

belum mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 75 dan 

persentase ketuntasan secara klasikal minimal 75%.   

h. Reflection (Refleksi) 

Peneliti melakukan kegiatan refleksi bersama pengamat, yakni guru mata pelajaran 

yang bersangkutan. Berdasarkan analisis terlihat bahwa hasil penelitian pada siklus I  telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan hanya untuk kompetensi inti sikap spiritual 

saja. Sementara terkait kompetensi inti sikap sosial dan keterlaksanaan pembelajaran belum 

mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya hambatan atau 

kekurangan dari pembelajaran siklus I baik pertemuan 1, 2, dan 3 antara lain: 1) beberapa 

siswa yang duduk di barisan paling belakang tidak menjawab pertanyaan prasyarat yang 

diajukan secara klasikal oleh peneliti dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru; 2) saat diminta untuk menentukan peran dalam kelompok, banyak siswa heboh, ingin 

mendapatkan peran dengan tugas yang paling ringan. Mereka saling menolak ketika 

diberikan peran tertentu oleh teman sekelompoknya, sehingga menjadikan proses pembagian 

peran dalam tiap kelompok memakan waktu cukup lama; 3) siswa belum terbiasa dengan 

pembelajaran yang menuntut mereka aktif menemukan suatu hal. Hal ini menjadikan 

aktivitas menjawab pertanyaan berpikir kritis yang tersaji pada LKS berjalan lama; 4) 

presentator kelompok tertunjuk enggan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya karena takut salah dan merasa malu, demikian pula dengan manager yang 

harus mewakili suara kelompoknya dan reflector; 5) terdapat kegiatan (aktivitas) 

pembelajaran yang tidak dilaksanakan, termasuk unsur-unsur dari POGIL sendiri karena 

faktor terlupa dari peneliti sebagai pemula dalam melaksanakan POGIL, karena lamanya 

kelompok berbagi peran dan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan berpikir kritis, serta 

karena adanya pengurangan jam pelajaran yang tiba-tiba sebagai akibat adanya rapat dewan 

guru.  

Berdasarkan beberapa kekurangan di siklus I tersebut, setelah dilakukan diskusi antara 

peneliti dan guru mata pelajaran matematika sebagai pengamat, diperoleh rekomendasi 

rencana perbaikan untuk pembelajaran pada siklus II yaitu: 1) peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pengetahuan prasyarat kepada siswa secara individu. Ketika ada 

siswa yang terlihat ribut,  gaduh, atau kurang memperhatikan,  peneliti dapat mengajukan 

pertanyaan pengetahuan prasyarat kepada siswa tersebut; 2) peneliti senantiasa 

mengingatkan bahwa peran siswa dalam kelompoknya di setiap pertemuan harus terus 

berganti; 3) peneliti lebih memberikan pengarahan dan bimbingan ekstra kepada kelompok, 

baik secara klasikal maupun tidak, agar semua kelompok dapat menjawab pertanyaan 

berpikir kritis dan mengarah pada penemuan suatu hal; 4) peneliti perlu memberikan 

penguatan lebih bagi siswa agar tak perlu takut dan malu ketika harus berpendapat atau 

tampil di muka umum.; 5) peneliti harus lebih mengerti dan memaknai aktivitas-aktivitas 

yang telah diuraikan dalam RPP dan mengupayakan pengelolaan waktu  pembelajaran sesuai 

RPP agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar; 6) perbaikan LKS dimana terjadi 

pengurangan jumlah soal yang diberikan pada setiap latihan (latihan 1 dan 2) agar waktu 

yang tersedia mencukupi bagi seluruh siswa untuk belajar mengaplikasikan apa yang telah 

ditemukan dan mengaplikasikan apa yang telah ditemukan pada situasi baru.  

Proses pelaksanaan siklus II disesuaikan dengan hasil refleksi siklus I. Pembelajaran 

siklus II berlangsung selama 3 pertemuan atau 6 x 40 menit untuk materi pokok garis dan sudut. 

Deskripsi pelaksanaan tindakan siklus II diuraikan sebagai berikut. 

e. Planning (Perencanaan) 

Pada tahap ini peneliti dan guru merencanakan proses pembelajaran seperti pada siklus I 

untuk mencapai keberhasilan pada siklus II, yaitu: menyusun RPP dengan beberapa langkah 

pembelajaran yang telah diperbaiki dari siklus I, menyusun LKS dengan pengurangan 

jumlah soal pada latihan 1 sebagai aplikasi dari apa yang ditemukan dan latihan 2 sebagai 

aplikasi dari apa yang ditemukan pada situasi baru agar tidak kekurangan waktu, 

mempersiapkan angket kompetensi inti sikap spiritual dan angket kompetensi inti sikap 
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sosial, mempersiapkan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, serta menyusun 

instrumen posttest siklus II materi garis dan sudut.   

f. Action (Pelaksanaan) 

Seperti halnya pada siklus I, pada tahap ini peneliti berperan sebagai guru, 

melaksanakan pembelajaran matematika dengan POGIL dan guru berperan sebagai 

pengamat, mengamati keterlaksanaan POGIL dalam pembelajaran matematika. Pelaksanaan 

siklus II dilakukan dalam tiga pertemuan dengan durasi waktu 6 jam pelajaran atau 240 

menit. Pertemuan pertama membahas tentang kedudukan garis terhadap garis. Pertemuan 

kedua membahas tentang hubungan antarsudut. Serta pertemuan ketiga membahas tentang 

hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. 

g. Observation (Pengamatan) 

4) Pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran 

Secara keseluruhan, pelaksanaan POGIL di kelas VII C berjalan lancar dan baik. 

Pada akhir pembelajaran siklus II (pertemuan 3), target penelitian yang menetapkan 

ketercapaian pelaksanaan pembelajaran 85% mampu tercapai. Informasi lebih lengkap 

mengenai pelaksanaan POGIL selama siklus II disajikan pada Tabel 6.  
Tabel 6. Keterlaksanaan POGIL Selama Siklus II 

Pertemuan Keterlaksanaan Aktivitas Guru  Keterlaksanaan Aktivitas Siswa  

Pertama 92% 92% 

Kedua 96% 96% 

Ketiga 96% 96% 

5) Pengamatan terhadap hasil angket kompetensi inti sikap spiritual dan angket kompetensi 
inti sikap sosial 

Terdapat seorang siswa yang tidak hadir sehingga jumlah siswa yang mengisi 

angket tercatat 31 siswa. Namun siswa yang tidak hadir tersebut tetap diikutkan dalam 

perhitungan. Hasil angket kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial pada siklus II 

disajikan pada Tabel 7. 
Tabel 7. Hasil Angket Kompetensi Inti Sikap Spiritual dan Sikap Sosial Siklus II 

Variabel Kriteria 
Akhir Siklus II 

Spiritual Sosial 

Afektif (kompetensi 

inti sikap spiritual & 

sikap sosial) 

Sangat Tinggi 81,25% 43,75% 

Tinggi 15,63% 53,13% 

Sedang  0,00% 0,00% 

Rendah 0,00% 0,00% 

Sangat Rendah 3,13% 3,13% 
Rata-rata 59,22  (Sangat Tinggi) 101,23 (Tinggi) 

Berdasarkan data tersebut, pembelajaran matematika dengan POGIL telah mencapai 

target yang ditetapkan untuk kompetensi inti sikap spiritual dan kompetensi inti sikap 

sosial.  

6) Pengamatan terhadap hasil postest materi himpunan 

Analisis hasil posttest terhadap siswa pada siklus II diperoleh nilai rata-rata dari 

keseluruhan siswa adalah 75 dan persentase ketuntasan klasikal 78, 13% atau sebanyak 

25 siswa dari 32 siswa kelas VII C tuntas secara individual (memperoleh nilai lebih dari 

sama dengan KKM, yaitu 75). Hal ini berarti pembelajaran matematika dengan POGIL 

telah mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata kelas mencapai 75 dan 

persentase ketuntasan secara klasikal minimal 75%.   

h. Reflection (Refleksi) 

Pada siklus II ini dilakukan refleksi dan diperoleh hasil yaitu: 1) siswa yang duduk di 

barisan paling belakang tidak lagi mengobrol dan gaduh, mereka  memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru;  2) saat pembagian peran, siswa mau menerima peran yang diberikan 

kepadanya tanpa harus menolak dan mereka memerankan peran yang berbeda pada setiap 
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pertemuan; 3) siswa sudah mulai terbiasa dan dapat beradaptasi terhadap penerapan POGIL 

di kelas; 4) siswa tak lagi malu dan takut untuk menyampaikan hasil diskusi atau 

mengemukakan pendapat maupun bertanya; 5) peneliti sebagai pelaksana pembelajaran 

dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan RPP. 

Berdasarkan hasil pada siklus II, tampak bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika 

menggunakan POGIL mampu meningkatkan kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial 

siswa setelah dilakukan beberapa perbaikan dari siklus I ke siklus II. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tindakan perbaikan dalam penelitian ini cukup dan dapat dihentikan. 

Pembahasan 

Penerapan POGIL 

POGIL merupakan suatu strategi pembelajaran dimana sekelompok siswa melakukan 

aktivitas yang dirancang khusus pada LKS dengan mengikuti paradigma learning cycle yang 

terdiri dari 3 fase yaitu fase eksplorasi, penemuan konsep, dan aplikasi untuk melakukan inkuiri 

(Straumanis, 2010: 3). Lebih lanjut, Straumanis (2010: 9) menjelaskan bahwa penting untuk 

melakukan kuis harian secara individu dalam kelas POGIL. Pada kelas POGIL, sekelompok 

siswa beraktivitas menggunakan tugas/peran formal. Setiap peran berganti tiap pertemuan 

sehingga setiap siswa memiliki pengalaman dan tanggung jawab untuk masing-masing peran. 

Adapun peran yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa sebagai manager, presentator, 

recorder, dan reflector (Hanson, 2006: 25 & Straumanis, 2010: 4-5). Pada penelitian ini, guru 

tidak berfungsi sebagai penyedia ilmu, tetapi sebagai pembimbing siswa dalam proses 

pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan pengembangan pemahaman yang dimilikinya 

Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator yaitu mengamati kerja kelompok, menjawab 

pertanyaan, dan melakukan intervensi ketika diperlukan (Hanson, 2006: 27 & Straumanis,  

2010: 6).  

Langkah-langkah POGIL yang dirumuskan oleh peneliti untuk penelitian ini terdiri dari 

mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar, mengeksplorasi, menemukan, mengaplikasikan 

apa yang ditemukan, mengaplikasikan apa yang ditemukan pada situasi baru, menyajikan hasil 

kerja kelompok, mengadakan kuis, dan merefleksi proses pembelajaran. Setelah diterapkan 

POGIL yang meliputi langkah-langkah tersebut dan dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam 

proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi 

peningkatan kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Demikian pula dengan 

kompetensi inti pengetahuan dan ke-terampilan siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

peningkatan persentase hasil angket  kompetensi inti sikap spiritual, angket kompetensi inti 

sikap sosial, dan tes siswa. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dibagi dalam delapan kelompok secara 

acak. Setiap kelompok terdiri dari empat siswa dengan empat macam peran yakni sebagai 

manager, presentator, recorder, dan reflector. Namun, bila siswa yang hadir tidak lengkap, 

terdapat salah satu kelompok yang hanya terdiri dari tiga siswa saja tanpa seorang presentator. 

Kelompok tersebut selalu berganti pada setiap pertemuan. Demikian pula dengan peran dari 

masing-masing siswa, selalu berganti pada tiap pertemuan.  

Pada pertemuan pertama siklus I, peneliti sebagai pelaksana pembelajaran cukup banyak 

melewatkan beberapa kegiatan (aktivitas) baik di kegiatan awal, inti, dan penutup. Hal ini 

dikarenakan penggunaan POGIL dalam pembelajaran matematika merupakan hal baru bagi 

peneliti dimana sebelumnya belum pernah melakukan pembelajaran dengan urutan-urutan 

POGIL sebagaimana telah tertuang dalam RPP dan lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran.  

Selain dari faktor peneliti, siswa pun juga turut mempengaruhi. Waktu yang tersedia 

menjadi tidak maksimal karena lamanya pembagian peran oleh kelompok dan lamanya aktivitas 

diskusi dalam menjawab pertanyaan berpikir kritis untuk menemukan sesuatu. Hal ini terjadi 

karena pembelajaran yang demikian merupakan hal baru bagi siswa yang selalu terbiasa dengan 

pembelajaran langsung dimana semua informasi ditransfer oleh guru. Demikian pula ketika 

peneliti menunjuk siswa secara acak untuk tampil presentasi atau bertanya. Siswa tidak mau 
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langsung menjalankan instruksi. Mereka masih merasa takut dan malu sehingga peneliti harus 

memberikan dorongan dan penguatan agar mereka berani melakukannya.  

Pada pertemuan ketiga siklus I, terjadi pengurangan jam pelajaran karena diadakan rapat 

dewan guru. Hal ini tentu saja mengakibatkan lama jam pelajaran matematika berkurang 

sehingga membuat peneliti harus memutar otak, mengatur agar pelaksanaan pembelajaran tetap 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan guru.  

Secara keseluruhan setiap pertemuan di setiap siklus telah berjalan hampir sesuai dengan 

pedoman yang ada pada RPP dan panduan observasi keterlaksanaan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. Akhirnya, berdasarkan hasil observasi lembar keterlaksanaan pembelajaran, 

keterlaksanaan POGIL mengalami peningkatan dari siklus ke siklus dan telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Kompetensi Inti Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dengan POGIL 

Kompetensi inti sikap spiritual siswa dari siklus I ke siklus II secara umum mengalami 

peningkatan dan dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan setelah dilakukan 

perbaikan pada penerapan POGIL dalam pembelajaran matematika dari siklus I ke siklus II. 

Rata-rata hasil angket sikap spiritual siswa meningkat dari 59,19 (sangat tinggi) pada siklus I 

menjadi 59,22 (sangat tinggi) pada siklus II. Persentase siswa yang mencapai kompetensi inti 

sikap spiritual kriteria sangat tinggi pun mengalami peningkatan dari 75% menjadi 81,25%.  

Demikian pula dengan kompetensi inti sikap sosial. Rata-rata hasil angket sikap sosial 

siswa meningkat dari 95,58 (tinggi) pada siklus I menjadi 101,23 (tinggi) pada siklus II. 

Persentase siswa yang mencapai kompetensi inti sikap sosial kriteria sangat tinggi pun 

mengalami peningkatan dari 21,88% menjadi 53,13%. Hal ini menunjukan setelah dilakukan 

upaya-upaya perbaikan pada penerapan POGIL dalam pembelajaran matematika dari siklus I ke 

siklus II dapat meningkatkan kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial siswa. 

Kompetensi Inti Pengetahuan dan Keterampilan dengan POGIL 

Kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan matematis siswa berdasarkan hasil tes 

dari siklus I ke siklus II secara umum mengalami peningkatan dan dapat mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan setelah dilakukan perbaikan pada penerapan POGIL dalam 

pembelajaran matematika dari siklus I ke siklus II. Rata-rata hasil tes siswa meningkat dari 70 

menjadi 75. Persentase siswa yang mencapai KKM pun mengalami peningkatan dari 43,75% 

menjadi 78,13%. Hal ini menunjukan bahwa penerapan POGIL dalam pembelajaran matematika 

ternyata juga dapat meningkatkan kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan matematis 

siswa. 

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu tentang pembelajaran menggunakan 

POGIL, khususnya dalam pembelajaran matematika. Penelitian Nugraheni, Mastur, Z., & 

Wijayanti, K. (2013) menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar 

dengan POGIL berbantuan alat peraga telah mencapai ketuntasan dan lebih baik dibanding 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar dengan pembelajaran ekspositori pada 

materi keliling dan luas lingkaran.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fujiati, I. & Mastur, Z. (2014) menyatakan bahwa 

kelas yang dikenai pembelajaran POGIL berbantuan alat peraga dan berbasis etnomatematika 

pada aspek kemampuan komunikasi matematis mencapai ketuntasan klasikal. Selain itu sikap 

siswa terhadap budaya setelah dikenai pembelajaran POGIL berbantuan alat peraga dan berbasis 

etnomatematika lebih baik daripada sikap siswa sebelum dikenai pembelajaran POGIL 

berbantuan alat peraga dan berbasis etnomatematika. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa kompetensi inti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan 

siswa kelas VII C SMPN 2 Depok, Sleman tahun pelajaran 2014/2015 dalam pembelajaran 

matematika dengan  POGIL mengalami peningkatan dan dapat mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan setelah dilakukan upaya-upaya perbaikan dari pembelajaran siklus I ke siklus 

II.  
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran 

matematika dengan POGIL dengan langkah-langkah mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar, mengeksplorasi, menemukan, mengaplikasikan apa yang ditemukan, mengaplikasikan 

apa yang ditemukan pada situasi baru, menyajikan hasil kerja kelompok, mengadakan kuis, dan 

merefleksi proses pembelajaran pada siswa kelas VII C SMPN 2 Depok, Sleman tahun pelajaran 

2014/2015 dapat meningkatkan aspek afektif yakni kompetensi inti sikap spiritual dan sikap 

sosial setelah dilakukan perbaikan dari pembelajaran siklus I ke siklus II. Hal ini juga 

berimplikasi pada aspek kognitif, kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan. Dengan 

demikian POGIL dapat dijadikan salah satu alternatif strategi pembelajaran matematika yang 

dapat digunakan untuk mengoptimalkan ketercapaian kompetensi inti Kurikulum 2013 siswa 

SMP kelas VII. Oleh karena itu, disarankan bagi guru matematika agar menerapkan POGIL 

dalam pembelajaran matematika untuk dapat meningkatkan domain afektif maupun kognitif 

tertentu siswa. 
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Abstrak 

 Penelitian ini dimaksudkan mendeskripsikan tentang langkah-langkah 

Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation (GI)  yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematis pada siswa kelas VIII-B 

SMP Negeri 2 Malang. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 

(GI) memiliki enam langkah yaitu  menyepakati topik dan berkelompok, 

menyepakati tugas yang akan dipelajari, investigasi, persiapan laporan akhir, 

presentasi laporan akhir, dan evaluasi. Peningkatan ini dapat dilihat dari 

peningkatan presentase penilaian berpikir kritis dari siklus I yaitu 26% dan pada 

siklus II yaitu 74%. Serta data lain yang mendukung yaitu rata-rata nilai kuis 

yang didapat pada siklus I yaitu 26% dan pada siklus II yaitu 79% dari siswa 

kelas VIII-B memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75. Berdasarkan skor 

tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa 

kelas VIII-B dalam kategori ―baik‖. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif, Group Investigation, Berpikir Kritis 

 
PENDAHULUAN 

Berpikir kritis merupakan salah satu topik yang penting pada pendidikan modern.  Sesuai 

dengan perkembangan kurikulum yang tengah diterapkan dalam dunia pendidikan kali ini, 

dalam hal ini keterampilan berpikir kritis siswa sangat diperlukan. Muhfahroyin (2009) 

berpendapat bahwa berpikir kritis adalah keterampilan yang dimiliki individu untuk melihat dan 

memecahkan masalah yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu mengenal dan memecahkan 

masalah, merumuskan hipotesis, menganalisa data, membuat kesimpulan, dan menerapkan 

konsep. Nurhayati (2011:67) juga menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan proses mental 

yang terorganisasi dengan baik dan berperan dalam proses mengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah dengan menganalisis dan menginterpretasi data dalam kegiatan inkuiri 

ilmiah. Dalam berpikir kritis tidak sama dengan berpikir seperti biasanya, dalam berpikir kritis 

perlu adanya pengorganisasian terhadap sesuatu informasi yang telah diterima dan perilaku 

yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa berpikir kritis merupakan proses berpikir yang 

melibatkan penerimaan dan penguasaan data atau informasi, analisa data, mempertimbangkan 

serta evaluasi terhadap data dan sesuai dengan pernyataan Chance (dalam Schneider:2002). 

Dari betapa pentingnya berpikir kritis, semua pendidik tertarik untuk mengajarkan cara 

berpikir kritis pada siswanya. Untuk mengembangkan pola pikir  

kritis, daya imajinasi dan rasa ingin tahu dari siswa perlu diperhatikan. Siswa perlu dibiasakan 

untuk diberi kesempatan bertanya dan berpendapat serta berlatih mengerjakan soal-soal yang 

dapat membangun pola berpikir kritis mereka. Mereka tidak hanya sekedar menghafalkan rumus 

yang diberikan, sehingga diharapkan proses pembelajaran matematika yang berarti dan dapat 

selalu ada dalam benak siswa. 

mailto:ayunddee@gmail.com
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Berdasarkan pada hasil observasi awal dan wawancara guru mata pelajaran matematika di 

SMP Negeri 2 Malang bulan September 2014 pada materi fungsi dan aljabar, diketahui bahwa 

pembelajaran matematika  di SMP Negeri 2 Malang secara umum masih menggunakan metode 

ceramah dan mengerjakan soal. Siswa hanya mendengarkan dan menghafal rumus yang 

diberikan guru. Guru terlihat mendominasi pembelajaran dan keterlibatan siswa dalam aktivitas 

pembelajaran juga dirasa kurang. Hal ini terlihat dari setiap kali guru selesai menyampaikan 

materi siswa yang aktif  menanggapi hanya 10% dari jumlah siswa secara keseluruhan. 

Sebagian besar dari siswa apabila merasa kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan 

enggan untuk langsung bertanya pada guru. Siswa kurang aktif dalam mengembangkan 

kemampuan berpikirnya, karena proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada 

kemampuan anak dalam menghafalkan suatu informasi dan otak anak dipaksa untuk mengingat 

dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang telah didapat 

tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2006:01). Hal ini 

berakibat kepada keterampilan berpikir kritis siswa tidak dapat berkembang secara optimal.  

Berdasarkan observasi tersebut dan dikarenakan hal ini juga merupakan bagian dari 

matematika, maka diasumsikan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa pada materi persamaan 

linier dua variabel juga kurang dikembangkan. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari – Februari dan pada rentang waktu tersebut di kelas VIII-B SMP Negeri 2 Malang 

merupakan jadwal dilaksanakannya materi persamaan linier dua variabel, maka peneliti 

memutuskan topik yang dibahas yaitu persamaan linier dua variabel. 

Permasalahan keterampilan berpikir kritis pada siswa sudah hampir mendunia karena 

banyak orang mengalami permasalahan ini. Kember (dalam Muhfahroyin, 2009) 

mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan berpikir kritis tidak mengalami 

perkembangan selama pendidikan yaitu kurikulum yang secara umum dirancang dengan target 

yang luas sehingga guru lebih fokus pada penyelesaian materi dan terkesan terburu-buru dalam 

pembelajaran. Selain kurikulum, terdapat faktor lain yaitu kurang pemahaman guru terhadap 

metode pengajaran yang dapat meningkatkan berpikir kritis.  

Oleh karena itu, diperlukan adanya model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir, terutama dalam keterampilan berpikir kritis 

mereka. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa, terdapat banyak model 

pembelajaran yang bisa diaplikasikan.  Tetapi pemilihan model pembelajaran yang tepat juga 

sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode 

pembelajaran dimana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam 

belajar (Huda, 2013:32). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model pembelajaran dari 

salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran kooperatif dengan menggunakan 

tipe Group Investigation (GI). Menurut (Slavin:2015) bahwa model pembelajaran ini memiliki 

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan metode spesialis tugas dan menuntun 

untuk pelatihan dalam kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Selain itu, Winataputra 

(2001) juga menerangkan bahwa model pembelajaran Group Investigation (GI) ini mengambil 

model yang berlaku dalam masyarakat, terutama mengenai cara anggota masyarakat melakukan 

proses mekanisme sosial dengan menggunakan kesepakatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation (GI) yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematis pada 

siswa kelas VIII-B SMP Negeri 2 Malang. 

Slavin (2005:103) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah solusi ideal 

terhadap masalah menyediakan kesempatan berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal 

kepada para siswa dari latar belakang etnik yang berbeda. Taniredja (2013:55) berpendapat 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan 

kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok dan kelompok yang 

dibentuk dalam pembelajaran kooperatif ini adalah kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 

sampai 5 anggota orang. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang menggunakan sistem pengerjaan berkelompok dimana beberapa 
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siswa bekerja dalam suatu kelompok kecil untuk saling membantu dan mengkomunikasikan 

materi pelajaran yang dibahas serta terdapat permberian tugas terhadap siswa. 

Model pembelajaran Investigasi  kelompok ini bekerja dalam suatu kelompok kecil, yang 

beranggotakan 2-6 orang. Menurut pendapat Slavin (2005:218-220) dengan modifikasi, 

pembelajaran model ini siswa bekerja dan terlibat langsung dalam enam tahap, yaitu (1) 

Menyepakati topik dan berkelompok, (2) Menyepakati tugas-tugas yang harus dipelajari, (3) 

Melaksanakan investigasi, (4) Persiapan laporan akhir, (5) Presentasi Laporan akhir, (6) 

Evaluasi. 

Nurhayati (2011:67) menyatakan bahwa Berpikir kritis merupakan proses mental yang 

terorganisasi dengan baik dan berperan dalam proses mengambil keputusan untuk memecahkan 

masalah dengan menganalisis dan menginterpretasi data dalam kegiatan inkuiri ilmiah. Menurut 

paradigma kontruktivistik dari piaget menyebutkan bahwa dengan berpikir kritis, seseorang 

akan memiliki keterampilan individu menggunakan strategi berpikir menganalisis argumen dan 

memberikan interpretasi berdasarkan persepsi yang benar dan rasional, analisis asumsi, dari bias 

argumen, serta interpretasi logis (Nurhayati:2011).  

 Johnson (2007) menyebutkan bahwa kriteria berpikir kritis terdiri dari:  

a. Memberikan Penjelasan 

b. Analisis 

c. Mendefinisikan Konsep 

d. Berpendapat 

e. Menyimpulkan  

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua 

siklus. Dalam setiap siklus, ada 4 tahap dalam kegiatan pelaksanaan PTK yaitu (1) perencanaan, 

(2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi (Arikunto dkk, 2010:20). Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 2 Malang dengan subjek penelitian siswa kelas VIII-B sebanyak 34 siswa. Dalam 

penelitian ini data yang diambil meliputi (1) hasil observasi terhadap siswa dan suasana kelas 

selama proses pembelajaran berlangsung, (2) catatan lapangan yang memuat kegiatan guru dan 

siswa, (3) hasil pekerjaan siswa pada lembar kerja yang diberikan. Instrumen penelitian yang 

diperlukan adalah lembar validasi, lembar observasi aktivitas guru dan siswa, lembar cek 

pemahaman individu pada lembar kegiatan siswa (LKS). 

Data pencapaian keterampilan berpikir kritis siswa dapat dilihat menggunakan rubrik 

yang sudah disediakan, penghitungannya adalah sebagai berikut: 

SK
KBK (% kritis) =  x 100%

SIK
 

 

KBK : Kemampuan Berpikir Kritis 

SK : Skor yang didapat 

SIK : Skor Ideal 

 

Adapun tabel klasifikasi kriteria berpikir kritis adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Berpikir Kritis 

No Presentase Klasifikasi 

1 92% - 100% Baik sekali 

2 75% - 91% Baik 

3 50% - 74% Cukup baik 

4 25% - 49% Kurang baik 

5 0% - 24% Tidak baik 

 (Diadopsi dari Arikunto, 2009) 
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Penelitian ini dikatakan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematis siswa 

kelas VIII-B SMP Negeri 2 Malang apabila mengalami peningkatan presentase sebesar 30% 

dari beberapa aspek berpikir kritis. Apabila presentase siswa kelas VIII-B SMP Negeri 2 

Malang belum mengalai peningkatan sebesar 30%,  maka akan diadakan siklus berikutnya 

hingga kriteria keberhasilan terpenuhi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus I dilaksanakan dalam 2 pertemuan seperti 

dalam tabel berikut. 
 

Tabel 1 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan 

ke- 
Hari, tanggal Materi 

1 Selasa, 27 Januari 2015 

 

Membedakan permasalahan persamaan linier satu 

variabel dengan persamaan linier dua variabel dan 

membuat model matematika dari permasalahan sehari-

hari yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel 

2 Rabu, 28 Januari 2015 Menentukan selesaian dan menggambarkan grafik 

selesaian persamaan linier dua variabel 

 

Berdasarkan hasil observasi berpikir kritis dan rata-rata nilai kuis siswa, terdapat 26% 

dari siswa kelas VIII-B SMP Negeri 2 Malang yang berada pada kategori ―baik‖ dan 

mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 75. Hal tersebut berarti bahwa kriteria keberhasilan 

penelitian belum tercapai sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus kedua. Ketidak berhasilan 

pada Siklus I diduga: 1) siswa belum terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

berdiskusi, 2) manajemen waktu yang dilakukan guru kurang baik, 3) siswa belum terbiasa 

untuk mengemukakan argument/ pendapat yang dimiliki, 4) siswa belum terbiasa untuk 

menyimpulkan sendiri dari hasil yang telah diamati. Berdasarkan pada hal-hal yang harus 

diperbaiki di atas, maka peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian pada siklus II. 

Berikut ini pelaksanaan tindakan pada siklus II. 

 
Tabel 2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan ke- Hari, tanggal Materi 

1 Selas, 3 Februari 2015 

 

Menentukan penyelesaian suatu sistem persamaan linier 

dua variabel (SPLDV) dengan menggunakan tabel dan 

metode grafik. 

2 Rabu, 4 Februari 2015 Menentukan penyelesaian suatu sistem persamaan linier 

dua variabel (SPLDV) dengan menggunakan metode 

eliminasi 

Berdasarkan hasil observasi terhadap berpikir kritis dan rata-rata nilai kuis siswa, 

terdapat 74% siswa yang berada pada kategori ―baik‖ dan 79% dari siswa kelas VIII-B SMP 

Negeri 2 Malang mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 75. Hasil ini menunjukkan bahwa 

kriteria keberhasilan penelitian telah terpenuhi sehingga penelitian dapat dihentikan pada siklus 

II. 

Keterampilan berpikir kritis siswa kelas VIII-B SMP Negeri 2 Malang mengalami 

peningkatan dari indikator berpikir kritis setelah diterapkan pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation. Berdasarkan (Johnson:2007) Indikator berpikir kritis yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 

 
1. Pemberian Penjelasan 

 Pada pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis ini siswa juga dituntut untuk memberikan penjelasan. Pada 

pembelajaran ini siswa sudah mampu memberikan penjelasan terhadap hasil kerjanya 
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dengan tindakan yang diberikan oleh guru yaitu memberikan suatu permasalahan dan hasil 

penyelesaiannya lalu meminta siswa untuk mengamati, maka guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk memberikan penjelasan terhadap langkah-langkah menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Pada pembelajaran GI ini terdapat pada tahap 3 saat investigasi dan 

tahap 5 saat melakukan presentasi. 

 

2. Analisis  

  Pada pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis ini siswa juga dituntut untuk melakukan analisis. Pada 

pembelajaran ini siswa mulai menunjukkan munculnya gejala dari salah satu indikator 

berpikir kritis yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan yang diberikan dan hasil 

kerjanya dengan tindakan yang diberikan oleh guru yaitu memberikan suatu permasalahan 

yang termuat dalam Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yaitu ―Apa saja yang diketahui dari 

contoh-contoh persamaan di atas?‖ dan ―Untuk mencari selesaian dari suatu persamaan, 

apa langkah pertama yang harus dilakukan dari permasalahan di atas?‖. Guru juga 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan dengan menuntun dan memberikan 

pertanyaan pancingan yang mengarahkan siswa untuk menemukan penyelesaiannya 

sehingga siswa terbiasa untuk berpikir terlebih dahulu dan tidak langsung menunggu 

jawaban dari guru. Hal ini diperkuat dengan pendapat (Slavin, 2005:217) yang 

menyebutkan bahwa peran guru dalam kelas yang menggunakan model Group 

Investigation ini bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dengan berkeliling diantara 

kelompok-kelompok untuk melihat dan memperhatikan apakah siswa dapat mengelola 

tugas yang diberikan. Selain itu guru juga memberikan bantuan pada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam interaksi kelompok. Pada pembelajaran GI ini terdapat pada 

tahap 3 saat investigasi. 

 

3. Pendefinisian Konsep 

 Pada pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis ini siswa juga dituntut untuk mendefinisikan konsep. Pada 

pembelajaran ini siswa mulai menunjukkan munculnya gejala dari salah satu indikator 

berpikir kritis yaitu mendefinisikan konsep permasalahan yang diberikan dengan tindakan 

yang diberikan oleh guru yaitu memberikan suatu permasalahan kepada siswa dan meminta 

siswa untuk mengamati lalu mendefinisikan konsep apa yang digunakan dalam 

permasalahan tersebut tetapi guru juga menuntun siswa dengan memberikan pertanyaan 

pancingan atau kata kunci agar memudahkan siswa. Pada pembelajaran GI ini terdapat 

pada tahap 3 saat investigasi dan tahap 6 saat melakukan evaluasi. 

 

4. Berpendapat  

 Pada pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis ini siswa juga dituntut untuk berpendapat. Pada pembelajaran 

ini siswa sudah mampu berpendapat yang meliputi menyampaikan ide/ argument dan 

memberikan alternatif jawaban terhadap hasil kerja dan diskusinya dengan tindakan yang 

diberikan oleh guru yaitu memberikan intruksi dan suatu permasalahan yang akan 

didiskusikan serta mengajak siswa untuk berdiskusi bersama dengan guru melalui 

presentasi, dan pada tahap ini guru sebagai fasilitator. Hal ini diperkuat dengan pendapat  

(Slavin, 2005:217) yang menyebutkan bahwa peran guru di dalam kelas yang 

melaksanakan moldel Group Investigation yaitu bertindak sebagai fasilitator. Guru 

berkeliling pada masing-masing kelompok untuk melihat apakah siswa sudah bisa 

mengelola tugasnya dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam interaksi 

kelompok. Pada pembelajaran GI ini terdapat pada tahap 1 dalam menyepakati topik, tahap 

2 dalam menyepakati tugas dengan anggota kelompok, tahap 3 saat investigasi, tahap 4 saat 

persiapan laporan akhir, dan tahap 5 saat melakukan presentasi. 
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5. Pemberian Kesimpulan 

  Pada pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis ini siswa juga dituntut untuk menyimpulkan atau memberikan 

kesimpulan. Pada pembelajaran ini siswa sudah mampu menyimpulkan terhadap apa yang 

telah dipelajari dengan tindakan yang diberikan oleh guru yaitu memberikan suatu 

permasalahan dan meminta untuk menyelesaikannya dengan melakukan diskusi dengan 

anggota kelompok menggunakan indikator berpikir kritis yang lainnya yaitu dengan 

mendefinisikan konsepnya, menganalisis, saling bertukar pendapat, apabila ada yang belum 

dipahami bertanya. Setelah menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan tersebut 

siswa dapat menyimpulkan hasil kerjanya yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada 

masing-masing pertemuan. Pada kegiatan ini tindakan yang diberikan oleh guru juga 

berupa memberikan suatu permasalahan yang terdapat pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

yaitu ―Berdasarkan poin b, c, dan d. Apakah yang dapat kamu simpulkan?‖.  Pada 

pembelajaran GI ini terdapat pada tahap 3 saat investigasi, tahap 4 saat persiapan laporan 

akhir, dan tahap 5 saat melakukan presentasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada materi persamaan linier dua 

variabel dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa kelas VIII-B SMP Negeri 2 

Malang. Peningkatan berpikir kritis siswa dapat dilihat dari peningkatan persentase penilaian 

berpikir kritis dari siklus I yaitu 26% sedangkan pada siklus II yaitu 74% dari siswa kelas VIII-

B memiliki keterampilan berpikir kritis dalam kategori ―baik‖. Serta rata-rata nilai kuis yang 

didapat pada siklus I yaitu 26% sedangkan pada siklus II yaitu 79% dari siswa kelas VIII-B 

memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75.  

Peningkatan keterampilan berpikir kritis ini dikarenakan tindakan guru  memberikan 

suatu permasalahan yang termuat dalam Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yaitu ―Apa saja yang 

diketahui dari contoh-contoh persamaan di atas?‖ dan ―Untuk mencari selesaian dari suatu 

persamaan, apa langkah pertama yang harus dilakukan dari permasalahan di atas?‖. Guru juga 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan dengan menuntun dan memberikan pertanyaan 

pancingan yang mengarahkan siswa untuk menemukan penyelesaiannya sehingga siswa terbiasa 

untuk berpikir terlebih dahulu dan tidak langsung menunggu jawaban dari guru, tindakan ini 

dilaksanakan pada tahap investigasi. Pada tahap ini siswa sudah mulai memunculkan gejala 

berpikir kritisnya. Selain itu, tindakan guru yang lain yang dapat menunjukkan gejala 

munculnya keterampilan berpikir kritis siswa yaitu memberikan suatu permasalahan kepada 

siswa dan meminta siswa untuk mengamati dan menyelesaikannya dengan melakukan diskusi 

dengan anggota kelompoknya, lalu meminta hasil diskusinya untuk dipresentasikan di depan 

kelas. Kegiatan ini terletatak pada tahap 3 dan tahap 5 yaitu saat melaksanakan investigasi dan 

presentasi kelompok. 

Beberapa saran penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Guru sebaiknya mempersiapkan 

cara untuk mengatasi kegaduhan siswa dalam pembentukan kelompok dan penentuan tempat 

duduk. 2) Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation memerlukan manajemen 

waktu yang baik dan pengenalan serta penjelasan manfaat dari model pembelajaran ini agar 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 3) Guru sebagai fasilitator perlu 

memperhatikan semua kelompok, jadi ketika berjalannya diskusi dan terdapat kelompok yang 

sepertinya cenderung pasif sesegera mungkin untuk memberikan kesempatan kepada kelompok 

tersebut untuk ikut aktif dalam berdiskusi.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis proyek 

pada materi statistika yang berkualitas baik dan untuk mengetahui keefektifan dari 

pembelajaran berbasis proyek pada materi statistika untuk siswa kelas VII. Perangkat 

pembelajaran yang diterapkan menggunakan model 4-D (model Thiagarajan, dkk) 

dan telah dimodifikasi. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Tes Hasil Belajar 

(THB). Sumber data pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 6 

Surabaya tahun pelajaran 2014/2015 dengan kelas VII-H sebagai kelas ujicoba dan 

kelas VII-G sebagai kelas implementasi. Berdasarkan ujicoba perangkat, hasil yang 

diperoleh berupa perangkat pembelajaran berbasis proyek yang baik setelah 

dinyatakan valid oleh pakar atau ahli karena perangkat pembelajaran tersebut 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) kemampuan guru mengelola 

pembelajaran memenuhi kriteria baik, (2) aktivitas siswa dalam pembelajaran efektif, 

(3) siswa memberi respon positif terhadap pembelajaran, dan (4) tes hasil belajar 

memenuhi kriteria valid, reliabel, dan sensitif. Lalu, berdasarkan hasil analisis 

deskriptif, pembelajaran berbasis proyek juga efektif untuk mengajarkan materi 

statistika karena pembelajaran berbasis proyek telah memenuhi syarat-syarat 

keefektifan, yaitu: (1) kemampuan guru mengelola pembelajaran memenuhi kriteria 

baik, (2) aktivitas siswa dalam pembelajaran efektif, (3) respon siswa terhadap 

pembelajaran positif, dan (4) ketuntasan belajar secara klasikal tercapai, yaitu 

sebanyak 100% dari seluruh siswa memperoleh nilai  ≥ 70. 

Kata Kunci: Pembelajaran berbasis proyek, Statistika 

PENDAHULUAN 

 

Proses pembelajaran merupakan salah satu unsur yang disempurnakan dalam kurikulum 

2013. Dalam Kurikulum 2013, Standar Kurikulum 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) mencakup domain sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.  

Sejak tahun 2012/2013 SMP Negeri 6 Surabaya telah menerapkan kurikulum 2013, 

namun menurut hasil wawancara dengan beberapa guru terdapat kendala dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya antusias siswa dalam belajar, 

siswa lebih cenderung menerima apa saja yang disampaikan oleh guru dan jarang sekali 

mengemukakan pertanyaan atau pendapat. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru hanya cenderung ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Padahal dalam 

kurikulum 2013, tujuan pembelajaran yaitu untuk mencetak siswa yang berkompetensi sehingga 

tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat tercapai. Jika hal ini tidak tercakup 

dalam proses pembelajaran dapat dipastikan penguasaan konsep matematika akan kurang dan 

berakibat terhadap rendahnya prestasi belajar siswa itu sendiri. 

Dari hasil wawancara juga diperoleh informasi dari guru matematika disekolah tersebut 

bahwa pokok bahasan yang dianggap sulit untuk dipahami oleh siswa adalah pokok bahasan 

Statistika. Dalam hal ini siswa seringkali mengalami kesulitan dan kekeliruan dalam 

menyelesaikan soal-soal latihan. Siswa hanya menggunakan rumus-rumus dalam menyelesaikan 
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soal Statistika tanpa memahami dan menemukan sendiri masalah yang berkaitan dengan pokok 

materi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan prestasi siswa kurang baik jika menghadapi 

ulangan harian maupun ulangan semester.  

Berdasarkan beberapa masalah diatas maka harus ada tindakan alternatif untuk mengatasi 

masalah yang ada berupa penerapan model Project Based Learning (PjBL), yang selanjutnya 

disebut pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan salah 

satu model yang diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013. Menurut Marlinda (2012), 

model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang mengacu pada 

filosofis konstruktivisme, yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi 

kognitif melalui suatu aktivitas siswa, sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri dan bermakna melalui pengalaman yang nyata. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki 

potensi yang sangat besar untuk melatih proses berpikir siswa yang mengarah pada kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Sehingga siswa menjadi antusias didalam belajar mereka, dikarenakan 

guru berperan sebagai mediator dan fasilitator. Hasil penelitian yang mendukung adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Summers & Dickinson (2012) melakukan penelitian dan 

menemukan bahwa pembelajar yang belajar menggunakan pembelajaran berbasis proyek 

memiliki prestasi belajar lebih tinggi dari pada pembelajaran dengan cara tradisional.. Leviatan 

(2008) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan 

pembelajaran yang inovatif yang menekankan pada kegiatan kompleks dengan tujuan pemecahan 

masalah dengan berdasar pada kegiatan inkuiri. Selain itu, menurut penelitian dari Miswanto 

(2011) juga menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran berbasis proyek, hasil belajar 

siswa pada materi program linier menjadi meningkat dari sebelumnya. 

Beberapa penelitian di atas telah membuktikan, pembelajaran berbasis proyek 

memberikan dampak yang positif untuk diterapkan dalam pembelajaran guna meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, juga merangsang siswa dalam berfikir matematis dan realistik. 

Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis proyek diharapkan agar siswa lebih 

memahami dan mengetahui bahwa hal-hal yang dipelajari terkait dengan kehidupan nyata 

disekitar mereka sehingga konsep yang dipelajari akan terekam lebih kuat dalam ingatan siswa 

dan hasil belajarnya akan lebih baik. Selain itu, model pembelajaran berbasis proyek ini 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah sehari-hari yang berhubungan dengan materi pelajaran yang telah diterimanya 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran berbasis proyek untuk siswa kelas VII. Selanjutnya, perangkat tersebut akan 

diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui keefektifan pembelajaran berbasis proyek pada 

materi statistika di kelas VII. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan proses dan 

menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis proyek yang berkualitas baik untuk materi 

Statistika di kelas VII, dan (2) Mendeskripsikan keefektifan pembelajaran berbasis proyek untuk 

materi Statistika di kelas VII. 
 

METODE 

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian  pengembangan yang dilanjutkan 

dengan penelitian deskriptif  karena penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran berbasis proyek sehingga dihasilkan perangkat pembelajaran yang berkualitas baik 

untuk mengajarkan materi statistika di kelas VII. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk 

mendeskripsikan keefektifan pembelajaran berbasis proyek untuk materi statistika di kelas VII. 

prosedur pengembangan perangkat yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model -

4D (Thiagarajan, 1974) yang dimodifikasi. Modifikasi yang dimaksud yaitu: 

1. Penyederhanaan tahap pengembangan menjadi tiga tahap yaitu: tahap pendefinisian 

(define), tahap perancangan (design), dan tahap pengembangan (develop). Hal ini 
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dikarenakan pada tahap pengembangan (develop) sudah dihasilkan perangkat pembelajaran 

yang berkualitas baik.  

2. Analisis konsep diganti dengan analisis materi karena  materi memiliki cakupan yang lebih 

luas daripada konsep.  Dalam satu materi terdiri dari beberapa konsep. 

3. Analisis materi dan analisis tugas tidak dilakukan secara paralel, tetapi dilakukan secara 

berurutan. Hal ini karena urutan tugas bergantung pada urutan materi. 

4. Dalam tahap pengembangan ditambahkan kegiatan uji keterbacaan, yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam perangkat pembelajaran mudah dipahami 

atau tidak. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 6 Surabaya tahun 

pelajaran 2014/2015.Satu kelas diambil secara acak sebagai kelas ujicoba perangkat dan 

kemudian dipilih lagi satu kelas sebagai kelas implementasi perangkat untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran berbasis proyek. Subjek ujicoba yaitu siswa-siswi kelas VII-H SMP 

Negeri 6 Surabaya tahun pelajaran 2014/2015. Desain ujicoba menggunakan rancangan One 

Group Pretest-Postest Desaign. Desain ujicoba ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
Tabel  1.   Rancangan Ujicoba Perangkat  

 

 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan ujicoba adalah sebabagi berikut: 

1) Memberikan Pretest (T1), untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi statistika 

sebelum dilaksanakan pembelajaran berbasis proyek 

2) Memberikan perlakuan (X) pada subjek, yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. 

3) Memberikan Postest (T2), untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi statistika 

setelah  dilaksanakan pembelajaran berbasis proyek. 

4) Membandingkan T1 dan T2 untuk mengetahui sensitifitas butir soal tes hasil belajar. T1 dan 

T2 dibuat sama. 

 

Instrumen penelitian yang dikembangkan adalah lembar validasi perangkat pembelajaran, 

lembar observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa, 

angket respon siswa, dan tes hasil belajar. Untuk lembar observasi dan  angket respon diadaptasi 

dari penelitian sebelumnya. Sedangkan tes hasil belajar dibuat sendiri oleh peneliti. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dikatakan berkualitas baik jika dinyatakan valid oleh 

validator dan setelah diujicobakan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Kemampuan guru 

mengelola pembelajaran memenuhi kriteria minimal ―baik‖; (2) Aktivitas siswa berada dalam 

persentase waktu ideal; (3) Respons siswa terhadap pembelajaran positif; dan (4) Tes hasil 

belajar memenuhi krietria valid, reliabel, dan sensitif. 

Subjek untuk kelas implementasi perangkat yaitu siswa-siswi kelas VII-G SMP Negeri 6 

Surabaya tahun pelajaran 2014/2015. Instrument dan teknik pengumpulan data dalam tahap ini 

sama dengan yang digunakan pada tahap ujicoba perangkat pembelajaran. teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis data statistic deskriptif yang digunakan untuk menganalisis 

keefektifan pembelajaran berbasis proyek pada materi statistika di kelas VII. Data yang 

dianalisis yaitu data kemampuan guru mengelola pembelajaran, data aktivitas siswa, data respon 

siswa, dan data hasil belajar siswa. 

1) Analisis data aktivitas siswa 

Aktivitas siswa dikatakan efektif jika persentase setiap aspek yang diamati pada setiap 

pertemuan berada pada rentang waktu ideal aktivitas siswa. 

2) Analisis data kemampuan guru mengelola pembelajaran 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dikatakan baik jika rata-rata skor dari 

setiap aspek yang dinilai berada pada kriteria baik atau sangat baik. 

3) Analisis data respon siswa 

Respons siswa dikatakan positif apabila jawaban siswa yang memilih kategori positif untuk 

setiap aspek yang direspons memperoleh persentase  ≥ 80 % 

Kelas Pretest Perlakuan Postest 

Ujicoba T1 X T2 
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4) Analisis data hasil belajar 

Analisis data hasil belajaar siswa secara deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan 

ketuntasan hasil belajar siswa berdasarkan tes yang dilaksanakan.seorang siswa dikatakan 

tuntas belajarnya secara individu jika skor yang diperoleh siswa tersebut minimal 70 dari 

skor maksimal 100. Sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal tercapai bila pada kelas 

tersebut lebih dari atau sama dengan 75% siswa tuntas belajarnya. 

Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek dikatakan efektif jika aspek-aspek berikut 

terpenuhi yaitu hasil belajar siswa secara klasikal tuntas, kemampuan guru mengelola 

pembelajaran minimal baik, aktivitas siswa efektif, serta respon siswa terhadap pembelajaran 

positif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama maka disusun suatu perangkat pembelajaran 

berbasis proyek untuk materi statistika. Adapun peragkat yang dihasilkan terdiri dari: Rencana 

Pelaksanan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Tes Hasil Belajar (THB). 

Untuk mengetahui kualitas perangkat pembelajaran maka dilakukan ujicoba perangkat 

pembelajaran.Pencapaian kriteria perangkat pembelajaran yang baik ditentukan berdasarkan 

hasil analisis data aktivitas siswa, kemampuan guru mengelola pembelajaran, respon siswa, 

serta hasil pretest dan postest. Hasil dari ujicoba perangkat dapat dilihat pada tabel berikut: 
      Tabel 2. Pencapaian Kriteria Perangkat Pembelajaran yang berkualitas baik 

No Aspek Keterangan 

1 

2 

3 

4 

Aktivitas Siswa 

Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 

Respon Siswa 

Tes Hasil Belajar 

Efektif 

Baik 

Positif 

Valid, Reliabel, dan Sensitif 

Berdasarkan pengembangan perangkat pembelajaran dengan model 4-D yang 

dimodifikasi, dihasilkan perangkat pembelajaran berbasis proyek yang berkualitas baik untuk 

materi statistika di kelas VII SMP Negeri 6 Surabaya, sehingga dapat digunakan untuk 

implementasi perangkat. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang kedua dilakukan implementasi perangkat untuk 

mengetahui keefektifan pembelajaran berbasis proyek pada materi statistika di kelas VII. Data 

yang dikumpulkan pada tahap ini adalah data kemampuan guru mengelola pembelajaran, data 

aktivitas siswa, data respon siswa, dan data hasil belajar.Data tersebut dianalisis secara dskriptif 

untuk mengetahui keefektifan pembelajaran berbasis proyek. 

Pelaksanaan implementasi perangkat dilakukan pada kelas yang dipilih sebanyak tiga kali 

pertemuan dan diakhiri dengan tes. Selama pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap 

aktivitas siswa dan kemampuan guru mengelola pembelajaran.Angket respon siswa dibagikan 

setelah pelaksanaan tes selesai dilaksanakan. 

Analisis data yang diperoleh pada pelaksanaan implementasi perangkat yaitu sebagai 

berikut. 

1) Hasil pelaksaan tes menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal tercapai, 

dimana dari 30 orang siswa, sebanyak 30 siswa yang tuntas belajarnya (mendapat skor ≥ 

KKM, dengan KKM=70). Sehingga persentase ketuntasan belajar siswa adalah 100%.  

2) Hasil pengamatan kemampuan guru mengelola pembelajaran menunjukkan bahwa setiap 

aspek pada setiap pertemuan yang diamati memperoleh skor baik dan sangat baik. Rata-rata 

skor dari setiap aspek yang diamati ≥ 3,5 sehingga sesuai kriteria yang ditetapkan maka 

dapat dikatakan bahwa kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran memenuhi kriteria 

baik. 

3) Hasil pengamatan aktivitas siswa selama tiga pertemuan menunjukkan bahwa setiap aspek 

aktivitas siswa untuk setiap pertemuan berada pada interval toleransi waktu ideal, sehingga 

dapat dikatakan aktivitas siswa masuk dalam kategori efektif. 
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4) Hasil angket respon siswa menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memilih kategori positif 

melebihi 80%. Sehingga berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada kriteria yang telah 

ditetapkan dapat disimpulkan bahwa respons siswa positif. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pencapaian keefektifan pembelajaran berbasis proyek 

untuk materi statistika ditentukan berdasarkan ketuntasan belajar secara klasikal, kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas siswa, dan respon siswa terhadap pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Pencapaian Keefektifan Pembelajaran Berbasis Proyek 

No Aspek Keterangan Kesimpulan 

1 

2 

 

3 

4 

Aktivitas Siswa 

Kemampuan Guru Mengelola 

Pembelajaran 

Respons siswa 

Hasil Belajar 

Efektif 

Baik 

 

Positif 

Tuntas secara klasikal 

Efektif 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembelajaran berbasis proyek  efektif untuk materi statistika di 

kelas VII. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasilpengembangan perangkat pembelajaran dengan menggunakan model 4-D, 

dihasilkan perangkat pembelajaran berbasis proyek untuk materi statistika yang berkualitas 

baik. Perangkat pembelajaran tersebut terdiri dari RPP, LKS, dan THB. Hal ini dikarenakan 

syarat-syarat perangkat pembelajaran yang baik telah terpenuhi yaitu perangkat 

pembelajaran telah dinyatakan valid oleh validator dan setelah diujicobakan memenuhi 

kriteria-kriteria: 

a.  Kemampuan guru mengelola pembelajaran memenuhi kriteria baik 

b. Aktivitas siswa efektif, yang ditunjukkan dengan setiap kategori aktivitas siswa berada 

pada batas toleransi waktu ideal. 

c. Respons siswa terhadap pembelajaran positif, yang ditunjukkan dengan persentase 

siswa yang memilih kategori positif untuk setiap aspek respon lebih dari 80%. 

d. Tes hasil belajar  valid, reliabel, dan sensitif. 

2. Pembelajaran berbasis proyek efektif untuk mengajarkan materi statistika. Hal ini 

ditunjukkan dengan terpenuhinya syarat keefektifan pembelajaran, yaitu: 

a. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal terpenuhi, yaitu sebanyak 100% siswa tuntas 

belajarnya. 

b. Aktivitas siswa efektif, yang ditunjukkan dengan setiap aktivtas siswa berada pada 

kriteria batas toleransi waktu ideal. 

c. Kemampuan guru mengelola pembelajaran memenuhi kriteria baik. 

d. Respon siswa terhadap pembelajaran positif yang ditunjukkan dengan persentase siswa 

yang memilih kategori positif untuk setiap aspek yang direspon lebih dari 80%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1. Perangkat pembelajaran matematika yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai perangkat pembelajaran alternatif oleh guru dalam pembelajaran berbasis proyek 

pada materi statistika untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada sekolah-sekolah SMP 

lain. 

2. Dengan melihat respon siswa yang begitu antusias dan hasil belajar siswa yang tinggi maka 

perlu dikembangkan perangkat pembelajaran matematika berbasis proyek pada materi 

statistika secara keseluruhan atau materi yang lain 
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Abstrak 

 
 Artikel ini merupakan kajian teoritis mengenai Hypothetical Learning 

Trajectory (HLT) serta memberikan gambaran kedudukan dan peranannya dalam 

perencanaan pembelajaran matematika. Istilah HLT merujuk pada rencana 

pembelajaran guru berdasarkan antisipasi belajar siswa yang mungkin dicapai dalam 

proses pembelajaran yang didasari oleh  tujuan pembelajaran matematika yang 

diharapkan pada siswa, pengetahuan dan perkiraan tingkat pemahaman siswanya, 

serta pilihan aktivitas matematika secara berurut. HLT menjelaskan bagaimana guru 
mengajar, memberikan informasi kepada siswa bagaimana berpikir tentang konsep 

matematika, dan menciptakan pengalaman baru untuk membantu pemahaman siswa. 

HLT dirancang dalam perencanaan pembelajaran matematika sebagai panduan guru 

dalam mengakomodir aktivitas mental siswa dan tindakan guru sesuai dengan 

perkembangan pemikiran siswa untuk mendukung tujuan pembelajaran matematika. 

 

     Kata kunci: Learning trajectory, Hypothetical Learning Trajectory,  

 

PENDAHULUAN 

Bagian penting dalam mempelajari matematika adalah proses pembelajaran matematika 

itu sendiri. Pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang 

melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar 

yang sengaja diciptakan oleh guru dalam suatu proses yang disebut proses belajar mengajar. 

Interaksi yang baik antara guru dan siswa tersebut menggambarkan proses belajar terlaksana 

dengan baik. Mempelajari matematika sangat penting bagi keberhasilan anak di sekolah, dari 

tingkat dasar maupun pembelajarannya di masa depan. Oleh karena itu sangat penting 

memotivasi anak-anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam memahami 

pelajaran matematika.  

Seorang anak mengikuti suatu pola tingkatan perkembangan alamiah ketika mereka 

belajar maupun dalam proses perkembangannya. Perubahan tingkah laku seorang anak 

sesungguhnya hanyalah refleksi dari perubahan internalisasi persepsi dirinya terhadap sesuatu 

yang sedang diamati dan dipikirkannya (Uno, 2006: 53). Dalam memahami matematika, proses 

belajar dan tingkat berpikir yang disebut sebagai lintasan belajar (learning trajectory) menjadi 

hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Clements & Sarama, 

2004:83). Clements & Sarama menjelaskan bahwa lintasan belajar adalah gambaran pemikiran 

siswa saat proses pembelajaran berupa dugaan dan hipotesis dari serangkaian desain 

pembelajaran untuk mendorong perkembangan berpikir siswa agar tujuan pembelajaran 

matematika dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu pembelajaran 

matematika yang sesuai dengan lintasan belajar anak melalui aktivitas yang menarik akan 

membangkitkan motivasi anak dalam mempelajari matematika. Hal ini menjadi penting 

mengingat pandangan anak berbeda dengan pandangan orang yang lebih dewasa ataupun orang 

tua, sehingga pendidik harus mampu mendorong anak untuk membentuk konsep yang tepat 

karena kognisi anak tidak hanya berisi kumpulan informasi yang  terpisah, akan tetapi lebih 

pada pembentukan kerangka kerja untuk mengerti lingkungannya (Wuryani, 2006). Menurut 
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Piaget proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa, 

sebab tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yakni suatu tindakan untuk 

mengenal atau memikirkan kondisi di mana perilaku itu terjadi.  
Mengajar adalah suatu proses yang menuntut guru untuk merencanakan tentang apa yang 

mungkin akan terjadi selama proses kegiatan belajar mengajar nantinya (Sánchez & Valcárcel, 

1999). Menurut Sánchez & Valcárcel, fungsi utama dari perencanaan adalah untuk memberikan 

siswa kesempatan untuk belajar dengan baik. Perencanaan yang terencana dengan baik 

memungkinkan guru untuk melakukan tindakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. 

Bersadarkan hal tersebut artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

hypothetical learning trajectory serta kedudukan dan peranannya dalam perencanaan 

pembelajaran matematika. 

PEMBAHASAN  

Penggunaan istilah learning trajectory (LT) pertama kali diterapkan dalam proses 

pembelajaran matematika oleh Martin Simon dalam artikel laporan penelitiannya pada tahun 

1995 (Reconstructing Mathematics Pedagogy from a Constructivist Perspective). Makalah ini 

menggambarkan perhatiannya pada cara guru mengajar dan harapannya untuk memberikan 

informasi kepada siswa bagaimana berpikir tentang konsep matematika, serta menciptakan 

suatu pengalaman baru atau masalah yang dirancang untuk membantu proses pemahaman siswa. 

Dalam hal ini guru terlibat interaksi dengan siswa secara langsung, mengamati apa yang telah 

dipahami siswa, menerapkan ide-idenya tentang jenis tugas dan masalah yang mungkin 

membawa siswa ke pemahaman konsep baru. Maloney dan Confrey (2013) menjelaskan bahwa 

LT dapat menjadi fondasi strategi penilaian untuk melihat kemajuan siswa dan 

mengindentifikasi kelemahan siswa secara individu maupun kelompok sehingga guru dapat 

menentukan solusinya. Proses ini terjadi secara berkelanjutan, mengalami penyesuaian dan 

revisi berdasarkan interaksi dan respon siswa. Clements & Sarama (2004) menjelaskan 

pengertian LT sebagai berikut: 

―We conceptualize learning trajectories as descriptions of children‘s thinking and 

earning in a specific mathematical domain, and a related conjectured route through a 

set of instructional tasks designed to engender those mental processes or actions 

hypothesized to move children through a developmental progression of levels of 

thinking, created with the intent of supporting children‘s achievement of specific goals 

in that mathematical domain‖.(p. 83) 

Simon (Sztajn, 2012) mengekspresikan hipotesis LT (hypothetical learning trajectory 

atau HLT) sebagai gambaran proses pembelajaran ketika siswa mengalami proses pembelajaran 

mulai dari awal sampai tercapainya tujuan pembelajaran. Istilah HLT merujuk pada rencana 

pelajaran guru berdasarkan antisipasi belajar siswa yang mungkin dicapai dalam proses 

pembelajaran yang didasari oleh  tujuan pembelajaran matematika yang diharapkan pada siswa, 

pengetahuan dan perkiraan tingkat pemahaman siswanya, serta pilihan aktivitas matematika 

secara berurut. Simon (1995:136) mendefinisikan HLT sebagai berikut : 

―The hypothetical learning trajectory is made up of three components: the 

learning goal that defines the direction, the learning activities, and the 

hypothetical learning process a prediction of how the students‘ thinking and 

understanding will evolve in the context of the learning activities‖ 

Selanjutnya Clements & Sarama (2004) menjabarkan konsep HLT sebagai deskripsi 

pemikiran anak dalam proses belajar matematika, lintasan tersebut terkait dengan tugas-tugas 

matematika  yang dirancang sedemikian rupa untuk menimbulkan proses mental  atau tindakan 

melalui perkembangan tingkat berpikir anak, lintasan belajar ini sengaja didesain untuk 
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mendukung tujuan dan pencapaian anak dalam pembelajaran matematika.  

Secara ringkas Simon membagi HLT menjadi tiga komponen: tujuan pembelajaran yang 

mendefinisikan arah (tujuan pembelajaran), kegiatan belajar, dan hipotesis proses belajar untuk 

memprediksi bagaimana pikiran dan pemahaman siswa akan berkembang dalam konteks 

kegiatan belajar (Simon, 1995:133). Meskipun Simon awalnya menekankan konstruksi guru 

individu dari LT untuk proses belajar tertentu, beberapa peneliti kemudian menekankan 

pentingnya LT secara umum yang dapat dijadikan acuan dalam praktek mengajar yang 

sistematis dan desain kurikulum. LT bersama tersebut didasarkan pada generalisasi model 

pembelajaran. Clements & Sarama (2004) menyatakan bahwa model yang digeneralisasikan 

tersebut harus berdasarkan, bila memungkinkan, pada penelitian empiris.  

Berdasarkan hasil penelitiannya, Clements & Sarama (2007) mengembangkan pembagian 

HLT dari Simon yaitu: (1) tujuan pembelajaran matematika, (2) perkembangan kemajuan anak 

dalam mencapai tujuan tersebut, dan (3) perangkat aktivitas yang sesuai dengan masing-masing 

level anak. Pengelompokan konsep-konsep dan kemampuan-kemampuan yang secara matematis 

merupakan hal yang pokok dan saling berhubungan, konsisten dengan pemikiran siswa, serta 

berguna dalam pembelajaran berikutnya.  

Memantau perkembangan siswa yang dibuat oleh guru menggambarkan sebuah lintasan 

yang akan diikuti oleh anak atau siswa dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuan 

mereka tentang suatu topik matematika. Perkembangan kemampuan matematika seseorang 

dimulai sejak mereka hidup di dunia. Sebagaimana yang kita lihat, anak-anak mempunyai suatu 

kompetensi yang mirip dengan kompetensi matematika dalam hal bilangan, indera spasial, dan 

pola atau bentuk dari sejak lahir. Namun, ide dan interpretasi anak-anak tentang suatu situasi 

atau kondisi merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan ide dan interpretasi yang 

dimiliki oleh orang dewasa.  

Peran guru sebagai orang dewasa dalam hal ini sangatlah penting. Menurut Vygotsky, 

orang dewasa yang sensitif akan peduli terhadap kesiapan anak untuk tantangan baru, sehingga 

mereka dapat menyusun kegiatan yang cocok untuk mengembangkan keterampilan baru. Orang 

dewasa berperan sebagai mentor dan guru, mengarahkan anak ke dalam zone of proximal 

development (ZPD) - istilah dari Vygotsky yang berarti suatu zone perkembangan di mana anak 

tidak mampu melakukan suatu kegiatan belajar tanpa bantuan namun dapat melakukannya 

secara baik di bawah bimbingan orang dewasa. Ketika seorang anak berpartisipasi dalam 

kegiatan sehari-hari dengan melibatkan orang tua, guru, dan orang lain, mereka akan secara 

bertahap mempelajari praktik budaya, nilai-nilai, dan ketrampilan.  

Beberapa peneliti seperti Confrey (1994) dan Labinowicz (1985), menyatakan secara 

perspekstif konstruktivis anak-anak memahami matematika dengan baik jika mereka secara 

aktif terlibat dalam pembelajaran tersebut (Wood,1999). Menurut Schoenfeld (2012) ketika 

siswa terlibat dalam situasi matematis dan pedagogis, mereka mengembangkan pemahaman 

yang mendalam mengenai matematika. Oleh karena itu pembelajaran matematika harus dapat 

mengakomodasi aktivitas mental dengan melibatkan siswa secara efektif dalam pembelajaran.  

Suatu pembelajaran yang ideal tidak terlepas dari perencanaan dan desain pembelajaran 

yang kompresif.  Guru memegang peranan sentral dalam merancang suatu pembelajaran yang 

dapat mengakomodasi aktivitas mental dan dapat memprediksi kemungkinan lintasan pola 

berpikir siswa dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Perencanaan pembelajaran juga 

merupakan proses siklus yang terjadi terus menerus dan interaktif yang terjadi dalam tiga fase 

yang saling berkaitan yaitu sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Bagaimana guru 

merencanakan pengajaran mereka tidak lepas dari pengalaman mengajar mereka sebelumnya, 

meskipun sebagian besar guru mendasarkan pelajaran mereka pada buku guru yang melengkapi 

buku teks siswa. Ketika guru mengontrol dan menyesuaikan rencana mereka untuk kemajuan 

yang akan dicapai oleh siswa, maka akan ada efek positif pada pembelajaran.  
Tugas dan aktivitas  yang disusun guru dalam rencana pembelajaran bertujuan membantu 

siswa belajar tentang ide-ide dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai 

suatu tingkatan berpikir. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, dapat menggunakan tugas-tugas 

tersebut untuk mendorong perkembangan berpikir siswa dari satu level ke level berikutnya. 
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Menurut Piaget proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang 

dilalui siswa, sebab tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yakni suatu 

tindakan untuk mengenal atau memikirkan kondisi di mana suatu perilaku itu terjadi. Jadi secara 

tidak  langsung pribadi anak akan terbentuk melalui proses belajar. Belajar di sini melibatkan 

proses berpikir yang sangat kompleks dan merupakan peristiwa  mental yang nantinya 

mendorong terjadinya sikap maupun perilaku.  

Brousseau (2002) menjelaskan bahwa interaksi antara siswa dan guru dalam sebuah 

situasi didaktis memberikan kontribusi terhadap aturan dan modifikasi norma-norma sosial 

untuk kegiatan matematika yang tercermin dalam sebuah kontrak didaktis. Brousseau 

menekankan bahwa siswa harus memiliki kebebasan untuk membuat respon terhadap situasi 

berdasarkan konteks pengetahuan yang telah diketahui dan perkembangan pemahaman 

matematis siswa. Ide matematika siswa  merupakan hasil respon siswa dari situasi yang sengaja 

diciptakan guru. Menurut Brousseau (1981 dalam Simon, 1995) "jika guru tidak memiliki 

tujuan dan rencana, tidak mengalami masalah atas situasi yang berkembang dengan baik, 
anak tidak akan melakukan dan belajar apa-apa". Dengan kondisi tersebut, siswa belajar hal-hal 

lain, seperti bagaimana merespon dengan tepat setiap pertanyaan yang dikemukakan oleh  guru. 

Brousseau menegaskan kembali bahwa peran guru adalah untuk mendorong  ide-ide matematika 

siswa dalam konteks melalui proses penyelidikan. Konteks ini haruslah bermakna bagi siswa, 

yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah dalam konteks tersebut. Kegiatan 

pembelajaran berdasarkan lintasan belajar menghendaki guru berinteraksi langsung dengan 

siswa, mengamati apa yang telah dipahami siswa, menerapkan ide-idenya tentang jenis tugas, 

dan masalah yang mungkin membawa siswa ke suatu konsep baru. 

Berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, guru hendaknya menyusun rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan lintasan belajar siswa. Simon (Daro et al, 2011:18) 

menyatakan bahwa rencana pembelajaran (lesson plan) merupakan suatu skenario pembelajaran 

yang disusun oleh guru berdasarkan antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan belajar 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

siswa dan perkiraan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Selain itu rencana pembelajaran 

juga memuat pilihan tugas atau aktivitas yang diberikan kepada siswa berdasarkan konsep dan 

keterampilan sesuai dengan materi yang sedang dipelajari.  

HLT menegaskan keterkaitan dalam  kegiatan dan proses belajar. Bagian dari lintasan 

cenderung fleksibel. Tujuan belajar dan aktivitas disesuaikan dengan persepsi tingkat 

pemahaman siswa. Evaluasi dilakukan secara terus menerus terhadap kinerja siswa dalam 

proses pembelajaran. Jadi lintasan belajar yang sebenarnya tidak dapat diketahui terlebih 

dahulu. Tujuan pembelajaran akan menentukan arah belajar-mengajar yang diinginkan. 

Kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa menjadi "prediksi tentang bagaimana 

pemikiran siswa dan pemahaman akan berkembang dalam konteks kegiatan belajar".  

HLT digunakan sebagai bagian dari apa yang disebut siklus mengajar matematika 

(mathematical learning cycle) untuk satu atau dua pembelajaran, atau bahkan untuk lebih dari 

dua pembelajaran. HLT dapat menghubungkan antara teori pembelajaran (instructional theory) 

dan percobaan pembelajaran secara konkret. Pengembangan hipotetis proses pembelajaran dan 

kegiatan pengembangan pembelajaran memiliki hubungan simbiosis,  kegiatan pembelajaran 

tergantung pada hipotesis guru atas perkembangan berpikir dan belajar siswa. Hipotesis  

selanjutnya dari perkembangan konsep siswa tergantung pada jenis kegiatan yang diantisipasi 

seperti gambar berikut: 
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Gambar 1. Mathematics teaching cycle (Simon 1995:136) 

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Whitacre & Flack (2014) melalui eksperimen 

pengajaran di kelas (classroom teaching experiment) dalam sebuah program design research, 

menyelidiki bagaimana siswa berpikir,  urutan belajar yang dilalui serta bagaimana pemikiran 

siswa berkembang saat mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Mereka merumuskan HLT 

dengan tujuan pembelajaran mengenalkan siswa pada bilangan bulat dan bilangan bulat secara 

aritmatika melalui argumentasi matematika. HLT tersebut kemudian diuji dan disempurnakan 

melalui ekperimen pengajaran di kelas. Melalui observasi terhadap siswa selama kegiatan 

pembelajaran, didapatkan suatu perangkat berupa lintasan belajar teraktualisasi (Actualized 

Learning Trajectory).   

KESIMPULAN DAN SARAN  

HLT merupakan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipandu oleh suatu instrumen 

dalam suatu desain pembelajaran yang dapat diuraikan dan diperbaiki selama proses penelitian 

berjalan (Gravemeijer & Cobb, 2006). Dalam merancang aktivitas pembelajaran perlu diketahui 

gambaran pemikiran siswa dan respon siswa terkait materi yang dipelajari. HLT berperan 

sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan alternatif 

antisipasi terhadap situasi didaktis yang berkembang dalam kegiatan pembelajaran. 

Upaya guru untuk mendorong situasi belajar yang optimal mengharuskan guru 

merencanakan pembelajaran dengan memprediksi dan memperhatikan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi. Suryadi (2013) menyebut sintesis hasil pemikiran guru berdasarkan 

berbagai prediksi tersebut, sesuai dengan lintasan belajar siswa yang mungkin akan terjadi pada 

peristiwa pembelajaran, sebagai Antisipasi Didaktik dan Pedagogis (ADP). Dengan demikian 

perlu disadari sepenuhnya bahwa penting bagi guru merancang dan merencanakan pembelajaran 

dengan desain didaktis yang dapat mengantisipasi semua kemungkinan respon siswa pada suatu 

situasi didaktis. Rencana pembelajaran juga memuat pilihan tugas atau aktivitas yang diberikan 

kepada siswa berdasarkan konsep dan keterampilan sesuai dengan materi yang sedang 

dipelajari. Perencanaan yang terencana dengan baik memungkinkan guru untuk melakukan 

tindakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa.  
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

dengan menerapkan group investigation (GI) berbantuan tangram yang dapat 

memahamkan siswa kelas 7 tentang transformasi. Jenis penelitian ini adalah  PTK 

dengan dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas 7D SMPN 9 Malang. Alasan 

pemilihan subjek adalah karena siswa mengalami kesulitan dalam materi transformasi. 

Pelaksanaan tindakan terdiri dari: (a) memberikan masalah untuk diinvestigasi siswa, 

yaitu menemukan pola koordinat suatu titik setelah dilakukan suatu transformasi dan 

sifat-sifat bangun setelah dilakukan suatu transformasi, (b) menguraikan reaksi siswa 

terhadap situasi yang disajikan, (c) melakukan investigasi untuk menyelesaikan 

masalah, (d) mengamati dan mendiskusikan pola yang terbentuk hasil dari investigasi, 

(e) mengaplikasikan pola yang diperoleh pada soal kemudian mempresentasikan hasil 

kerja, serta (f) membahas hasil kerja siswa kemudian membuat rangkuman.  

 

Kata Kunci: Group Investigation, Tangram, Pemahaman, Transformasi 

 

PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan insan Indonesia 

yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi (Musliar dalam Republika, 11 Desember 2013). Untuk mencapai 

tujuan kurikulum 2013, guru harus secara efektif memberikan kesempatan siswa untuk 

memahami ide-ide baik secara independen maupun secara kolaboratif (Anthony & Walshaw, 

2009: 151) sesuai dengan student centered. Froyd & Simpson (2008) menyatakan bahwa alasan 

student centered diterapkan di kelas adalah menyenangkan bagi siswa, meningkatkan belajar 

siswa, dan karena menerima tanggung jawab yang lebih besar untuk pembelajaran mereka 

sendiri, membuat langkah penting dalam perkembangan intelektual mereka. Peran guru, yaitu 

memperjelas dan memastikan bahwa peran bagi peserta didik, seperti mendengarkan, menulis, 

menjawab, mempertanyakan, dan kritis menilai harus dipahami dan dilaksanakan oleh siswa 

(Hunter, 2008: 31).  

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah group investigation (GI). GI merupakan 

media yang efektif untuk mendorong dan menuntun keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

karena siswa belajar aktif dengan berkomunikasi secara bebas dan bekerja sama merencanakan 

dan menjalankan topik untuk diinvestigasi (Sharan & Sharan, 1990: 17). Joyce, Weil, & 

Calhoun (2011: 310) menambahkan bahwa GI membuat siswa mendapat pengetahuan tentang 

prosedur akademik dan metode saintifik penelitian saat mereka menempuh investigasi. Juga 

Siddiqui (2013: 79) mengungkapkan bahwa beberapa aplikasi GI, yaitu: (1) meningkatkan level 

partisipasi, (2) cocok untuk semua umur siswa, (3) membuat penyelidikan tentang semua 

masalah, (4) mengembangkan pemikiran logis, (5) mengembangkan leadership, dan (6) 

meningkatkan kemampuan komunikasi antara siswa dengan guru. 
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Dalam kaitan memahamkan siswa, penggunaan benda manipulatif di kelas dapat 

digunakan. Benda manipulatif memiliki potensi untuk mengembangkan konsep dan ide-ide 

yang dihubungkan dengan matematika (Swan & Marshall, 2010: 14) dan Skemp berpendapat 

bahwa pengalaman awal siswa dan interaksi dengan objek fisik membentuk dasar  pembelajaran 

pada tingkat abstrak (Toptas, Celik, & Karaca, 2012: 1121). Dengan demikian, penggunaan 

benda manipulatif diiringi penerapan GI dalam pembelajaran di kelas membantu siswa dalam 

memahami materi.  

Benda manipulatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tangram. Hal ini sesuai 

dengan National Supervisor of Mathematics yang menyarankan penggunaan tangram untuk 

mengenalkan transformasi pada siswa sekolah dasar (SD) (Kennedy, Tipps, & Johnson, 2008: 

76). Siew & Abdullah (2012: 256) mengungkapkan bahwa membangun pengalaman peserta 

didik menggunakan tangram dan peer assessment memberikan latihan yang sesuai untuk 

memfasilitasi pemikiran geometris siswa karena tangram memberikan kesempatan siswa untuk 

mengambil tanggung jawab melalui hands on and minds on learning activities dalam kelas. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan penggunaan tangram pada jenjang sekolah 

menengah pertama (SMP) pada materi transformasi.  

Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang dipelajari di sekolah. Menurut 

Burshill & Hall (2005), mempelajari geometri merupakan hal yang penting. Namun masih 

dijumpai siswa yang merasa kesulitan pada materi transformasi berdasarkan hasil kuis yang 

dibagikan kepada 30 siswa 7D. Contoh hasil pekerjaan siswa dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut. 

         
A      B    C 

Gambar 1.Contoh hasil pekerjaan siswa ketika mengerjakan soal tentang pencerminan 

Dari 30 siswa, 16 siswa melakukan kesalahan ketika diminta untuk menggambarkan hasil 

pencerminan suatu bangun. Pada gambar 1A, siswa tidak menggambar garis putus-putus pada 

bayangannya tegak lurus dengan garis  . Pada gambar 1B, siswa tidak menggunakan bantuan 

garis putus-putus yang tegak lurus dengan garis   dan menggambarnya langsung dengan 

mengira-ngira letaknya. Siswa juga terbalik dalam menamai titik sudut trapesium. Berdasarkan 

gambar 1C, siswa mencerminkan trapesium tidak memperhatikan posisi garis   yang miring, 

namun terhadap suatu garis yang vertikal. 

Peneliti juga melakukan dialog dengan guru matematika mengenai pembelajaran 

transformasi selama ini. Peneliti mendapatkan informasi bahwa meski materi transformasi 

terlihat mudah, tetapi siswa menghadapi kesulitan, terutama pada materi rotasi. Untuk 

mengatasinya, guru mengajar menggunakan tangan sebagai sumbu koordinat. Meskipun sudah 

menggunakan bantuan tangan, guru belum menggunakan media pembelajaran. Guru juga sudah 

menerapkan pembelajaran kooperatif dan mengkombinasikannya dengan ceramah dan guru 

belum pernah menggunakan GI dalam pembelajaran matematika di kelas. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian untuk memahamkan siswa 

menggunakan tangram dengan judul ―Penerapan Group Investigation Berbantuan Tangram 

untuk Memahamkan Siswa Kelas VII tentang Transformasi di SMPN 9 Malang.‖ 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini berjenis penelitian tindakan kelas. Peneliti menggunakan model Kemmis & 

Taggart (dalam Fatchan & Dasna, 2009: 42) yang terdiri dari empat komponen: perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus akan diulang sampai kriteria yang telah ditetapkan 
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peneliti tercapai. Kriteria yang ditetapkan peneliti meliputi: (1) aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran berada pada kategori baik, dan (2) pemahaman siswa terhadap materi transformasi 

meningkat, ditunjukkan dengan: (a) minimal 60% siswa yang mengikuti tes memiliki skor 

sekurang-kurangnya 70, dan (b) banyaknya kesalahan konseptual yang dilakukan siswa pada tes 

akhir siklus berkurang pada siklus selanjutnya. Pemahaman konseptual yang digunakan pada 

penelitian ini mengacu pada Anderson (dalam Pickard, 2007: 49), yaitu siswa dapat: (1) 

menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri tentang translasi, refleksi, dan rotasi, (2) 

menentukan contoh-contoh transformasi dalam kehidupan sehari-hari, dan (3) menemukan pola 

transformasi dan sifat bangun hasil suatu transformasi melalui menyusun puzzle tangram 

kemudian bisa mengaplikasikannya dalam soal. 

Instrumen penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas guru dan siswa, lembar tes, 

panduan wawancara, lembar validasi perangkat dan instrumen penelitian, dan video. Dalam hal 

ini peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penganalisis, penafsir data, dan 

penarik kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 9 Malang pada semester genap tahun 

2014/2015 di kelas 7D.  

 

HASIL PENELITIAN 

 

Penerapan GI berbantuan tangram terdiri dari dua siklus. Siklus 1terdiri dari empat kali 

pertemuan dan siklus 2 terdiri dari dua kali pertemuan. Observasi aktivitas guru dan siswa 

dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selama kegiatan pembelajaran pada 

siklus 1, peneliti mendapatkan bahwa: 

1. Ada kelompok yang berhasil menyusun tangram 3 menjadi suatu segitiga (Gambar 2A). 

Kelompok yang berhasil menyusun, ditemukan susunannya masih tumpang tindih dan 

terdapat celah antar tan (potongan tangram) (Gambar 2B). Selain itu, dijumpai kelompok 

yang menyusun persegi panjang (Gambar 2C). Kesulitan siswa umumnya pada meletakkan 

segitiga kecil. Mereka menyusunnya berdekatan dengan segitiga besar sehingga 

menghasilkan persegi panjang. Gambar 2 merupakan contoh susunan tangram 3 oleh siswa. 

 
A   B   C 

Gambar 2 Contoh susunan tangram 3 oleh siswa 

2. 4—6 kelompok menemui hambatan ketika menyusun tangram 5 menjadi suatu persegi 

panjang. Kesulitan yang mereka hadapi umumnya dikarenakan mereka kesulitan 

menempatkan bangun 1 dan 5. Berikut ini merupakan hasil susunan kelompok. 

 
Gambar 3 Contoh hasil susunan kelompok 

Gambar 3 (kiri) menunjukkan bahwa ada bagian yang menjorok ke dalam pada susunan 

siswa, yaitu pada bangun 5. Gambar 3 (kanan) menunjukkan bahwa ada sisi yang 

menonjol, yaitu bangun 5. 

3. 4—5 kelompok kesulitan dalam menyusun tan-tan pada tangram 7 menjadi suatu persegi. 

Berikut ini merupakan hasil pekerjaan kelompok dalam menyusun tan-tan tangram 7 

menjadi suatu persegi. 
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Gambar 4 Susunan yang dibuat oleh kelompok 

Dari Gambar 4 (kiri) terlihat bahwa bangun 6 melebihi sisi persegi sehingga siswa belum 

berhasil menyusun persegi. Pada Gambar 6 (kanan), siswa sudah menyesuaikan susunan 

bangun dengan gambar persegi yang diberikan. Peneliti berpendapat bahwa siswa 

meletakkan pojok siku-siku bangun 4 pada pojok persegi karena sudutnya sama-sama siku-

siku. 

4. Beberapa hasil susunan kreasi siswa ditampilkan untuk mencari bagaimana hubungan 

antarbangunnya. Gambar 5 adalah hasil kreasi siswa. 

 
Gambar 5 Hasil kreasi siswa 

5. Peneliti juga menemukan kesimpulan yang dibuat oleh kelompok mengenai pencerminan 

terhadap sumbu-Y dijabarkan pada gambar 6, sebagai berikut. 

 
Gambar 6 Kesimpulan yang dibuat oleh salah satu kelompok 

Berdasarkan Gambar 6, peneliti berpendapat bahwa siswa hanya melihat absis koordinat 

titik yang berubah tandanya jika dicerminkan terhadap sumbu-Y dan kurang 

memperhatikan bahwa ordinat titik setelah dicerminkan terhadap sumbu-Y tidak berubah 

tandanya. 

6. Hasil analisis terhadap hasil pekerjaan siswa pada tes 1 sebagai berikut. 

    
A       B 

Gambar 7 Hasil pekerjaan siswa pada soal translasi 

Hanya 9 dari 31 siswa yang mengikuti tes benar semua mengerjakan. Kesalahan yang 

dilakukan siswa umumnya ditunjukkan pada gambar 7. Pada Gambar 7A, siswa kurang 

teliti mengerjakan         . Gambar 7B menunjukkan bahwa siswa mengetahui 

prosedur mengerjakan soal translasi namun siswa mengalami masalah ketika bilangan 

bulat negatif digunakan dalam koordinat bayangan translasi. 

Dari hasil observasi diketahui skor rata-rata aktivitas guru dan aktivitas siswa selama 

siklus 1 berada pada kategori cukup baik, sehingga diperlukan perbaikan pada siklus 2. 

Beberapa kelemahan dan tindakan perbaikan yang akan digunakan pada siklus 2 disajikan 

dalam tabel 1. 
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Tabel 1 Kelemahan pembelajaran pada siklus 1 dan upaya memperbaikinya 

No. Kelemahan Tindakan perbaikan 

1. Materi prasyarat ada yang belum 

dijelaskan ulang, misalnya materi 

operasi bilangan bulat sehingga siswa 

banyak melakukan kesalahan ketika 

menentukan suatu translasi. 

Lebih memperhatikan lagi dan mendata 

ulang materi prasyarat apa saja yang 

diperlukan pada siklus 2 kemudian 

menjelaskan ulang. 

2. Ukuran tangram kurang sesuai sehingga 

siswa menemui kesulitan dalam 

menentukan koordinat titik-titik 

sudutnya karena bukan bilangan bulat. 

Mengukur ukuran dan memilih bentuk 

susunan tangram yang sesuai dengan 

keperluan yang dibutuhkan. 

3. Banyak siswa yang bertanya dan ketika 

peneliti belum selesai menjelaskan pada 

suatu kelompok, siswa yang lain 

memukul-mukul bangku. Selain itu ada 

perwakilan siswa dari suatu kelompok 

yang mendatangi peneliti sehingga 2—3 

siswa berbaris di belakan peneliti. 

Keadaan ini membuat suasana kelas 

kurang tertib karena 4—5 siswa 

berjalan-jalan ke kelompok lain dan 

gaduh. 

Menginstruksikan siswa jika mereka ingin 

bertanya, cukup dengan mengangkat 

tangan mereka. Peneliti akan datang ke 

kelompok tersebut dan meminta siswa 

untuk tetap duduk dalam kelompoknya.  

4. Dijumpai 4—6 kelompok yang kurang 

membaca instruksi pada LKS. 

Sebelum memulai pembelajaran, peneliti 

tidak hanya memberikan waktu untuk 

membaca LKS, namun juga membaca 

bersama-sama tiap poin dan bertanya 

kepada siswa jika ada salah satu dari 

mereka yang kurang paham. 

 

Pada siklus 2, temuan yang diperoleh oleh peneliti, yaitu: 

1. 2—3 kelompok menemui kesulitan ketika diminta menggambarkan grafik fungsi     

dan    , meski pada awal pembelajaran sudah dijelaskan ulang. 

2. Hasil pengerjaan tes 2 siswa, berdasarkan Gambar 8, siswa dapat mengerjakan 

pencerminan terhadap garis    , dengan   bilangan bulat positif. Siswa juga 

mengerjakan dengan prosedur yang benar, yaitu (   )
       
→    (      ), namun ketika 

menggunakan    , dengan   bilangan bulat negatif, dengan diberikan koordinat mula-

mula untuk mencari koordinat bayangannya, siswa mengalami kesulitan. 

 
Gambar 8  Contoh hasil pekerjaan siswa pada tes 2 materi pencerminan 

3. Pada Gambar 9A, siswa benar ketika mengerjakan soal rotasi dengan diberikan koordinat 

mula-mula dengan (      ) namun siswa mengalami kesulitan ketika soal yang diberikan 

dibalik, yaitu diberikan koordinat bayangan dengan (      ) untuk mencari koordinat 

mula-mula. Gambar 9B menunjukkan bahwa siswa mengerjakan rotasi dengan pusat O 

sebesar       menggunakan pola (     ), yaitu (   )
(     )
→    (    ) dan tidak 

menggunakan pola (      ), yaitu (   )
(     )
→    (    ). Peneliti berpendapat bahwa pola 

kedua rotasi ini mirip hanya dibedakan pada negatifnya saja sehingga siswa keliru dalam 

mengaplikasikannya dalam soal. Di bawah ini adalah contoh pekerjaan siswa. 
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A      B 

Gambar 9  Contoh hasil pekerjaan siswa pada tes 2 materi rotasi 

Selain temuan-temuan di atas, dari hasil observasi diketahui skor rata-rata aktivitas guru dan 

aktivitas siswa selama siklus 2 berada pada kategori baik, banyaknya siswa yang memiliki skor 

minimal 70 adalah 64,29%, dan kesalahan konseptual yang dibuat siswa selama tes menurun, 

sehingga tidak diperlukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

PEMBAHASAN 

 

Fase-fase group investigation pada penelitian ini meliputi 6 fase (Joyce, Weil, & 

Calhoun, 2011: 319), yaitu: (1) menyajikan situasi yang rumit, (2) menguraikan reaksi terhadap 

situasi, (3) merumuskan tugas, (4) kegiatan belajar, (5) analisis kemajuan, dan (6) proses 

pengulangan. 

1. Menyajikan situasi yang rumit  

Pada fase menyajikan situasi yang rumit, masalah tersaji dalam LKS yang diberikan masing-

masing satu LKS kepada tiap kelompok.  

 

2.  Menguraikan reaksi terhadap situasi  

Pada fase menguraikan reaksi terhadap situasi, siswa telah duduk berkelompok sesuai dengan 

tempat yang telah ditentukan. Siswa diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami LKS 

yang diberikan. Selama fase ini, peneliti melihat bahwa setelah siswa menerima LKS, mereka 

memanggil teman di dekatnya untuk berdiskusi tentang bagaimana cara mereka mengerjakan. 

Umumnya siswa masih membicarakan apa yang akan mereka lakukan dengan teman di 

dekatnya kemudian baru berdiskusi dengan semua teman kelompoknya. Ada kelompok yang 

langsung membagi tugas. 

 

3. Merumuskan tugas 

Pada fase merumuskan tugas, siswa bekerja berkelompok menyelesaikan masalah yang 

disajikan dalam LKS. Siswa melakukan investigasi dan menuliskan hasil investigasi mereka 

pada tabel yang telah disediakan pada LKS, sesuai dengan kegiatan yang telah mereka lakukan 

secara berkelompok. Selama diskusi siswa akan belajar untuk berpendapat, mendengarkan, 

mencari solusi bersama, dan bekerja sama. 

  

4. Kegiatan belajar 

Kegiatan dalam fase kegiatan belajar adalah siswa mendiskusikan pola yang terbentuk dari 

koordinat setelah dilakukan suatu transformasi. Bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan 

pancingan dan arahan yang diberikan oleh peneliti membantu siswa untuk menemukan pola 

transformasi yang diminta. Selama kegiatan menemukan kesamaan pola suatu titik setelah 

dilakukan transformasi menggunakan bantuan tangram, penggunaan benda manipulatif dalam 

pembelajaran memberikan keuntungan bagi siswa memudahkan mereka memahami materi 

transformasi dan mengamati sifat-sifat bangun setelah dilakukan transformasi. Hal ini sesuai 

dengan: (1) Cain-Caston‘s (dalam Boggan, Harper, & Whitmire, 2010) yang menyatakan 

penggunaan benda manipulatif membantu siswa meningkatkan pembelajaran matematika dan 

mengurangi math anxiety siswa, (2) Schweyer (2000) yang menyatakan benda manipulatif 

cocok untuk semua usia dan kemampuan siswa, student centeredness, membantu perkembangan 

interaksi tutor dan teman sebaya, serta menyenangkan dan merupakan cara yang mudah untuk 

mengenalkan dan memvisualisakikan konsep, dan (3) Moyer (dalam Musser, Burger, & 

Peterson, 2011) yang menambahkan bahwa siswa lebih berhasil menunjukkan rotasi setelah 

diajar menggunakan pendekatan yang dinamis atau gerakan daripada statis. 
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5. Menganalisis kemajuan 

Tahap menganalisis kemajuan dimulai setelah siswa selesai menemukan pola suatu transformasi 

pada aktivitas 1. Siswa mengerjakan aktivitas 2 secara individu berdasarkan kesimpulan yang 

mereka peroleh pada aktivitas 1. Siswa mengaplikasikan apa yang sudah mereka peroleh dalam 

soal-soal yang diberikan. Setelah selesai mengerjakan aktivitas 2, siswa diberi waktu untuk 

mendiskusikan hasil pekerjaan individu mereka bersama teman sekelompoknya. Setelah siswa 

menyelesaikan aktivitas 2, peneliti meminta siswa untuk menyiapkan laporan hasil pekerjaan 

mereka. Peneliti akan memilih secara acak 1 kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan 

mereka di kelas. Siswa yang ditunjuk kemudian melakukan presentasi setelah selesai 

menyiapkan hasil kerja kelompok. 1 kelompok dapat diwakili oleh 1—2 siswa anggotanya. 

Peneliti bertugas untuk mengatur jalannya presentasi.  

 

6. Proses pengulangan 

Pada proses pengulangan, peneliti membahas hasil kerja kelompok penyaji kemudian bersama 

siswa membuat kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Jika ada hasil 

pekerjaan kelompok yang salah, mereka dapat memperbaiki. Peneliti juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat tentang hal-hal yang 

masih diragukan dan membantu siswa menyamakan pendapat serta meminta siswa membuat 

rangkuman. Selanjutnya peneliti memberikan contoh soal dan meminta siswa secara acak untuk 

mengerjakan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan tangram yang dapat memahamkan 

siswa tentang transformasi di kelas 7 SMPN 9 Malang adalah sebagai berikut. 

a. Kegiatan awal secara umum seperti membuka pembelajaran dan mengecek kesiapan 

siswa. Secara khusus, guru perlu untuk menjelaskan ulang materi prasyarat 

transformasi, seperti letak koordinat titik pada bidang Kartesius, operasi bilangan bulat, 

simetri lipat, simetri putar, pencerminan, dan fungsi, agar siswa tidak menemui 

hambatan ketika melakukan investigasi kelompok dalam menemukan pola hasil 

transformasi dan sifat-sifat bangun setelah dilakukan suatu transformasi.  

b. Kegiatan inti mengacu pada GI, yaitu: 

i. Menyajikan situasi yang rumit 

Masalah tertulis dalam LKS yang dibagikan kepada masing-masing kelompok 

untuk dikerjakan bersama. LKS berisikan masalah kelompok untuk diinvestigasi dan 

soal-soal untuk dikerjakan secara individu yang bertujuan membantu siswa 

mengaplikasikan pola transformasi yang telah diperoleh pada diskusi kelompok. 

ii. Menguraikan reaksi terhadap situasi 

Siswa membaca dan memahami LKS. Pada siklus 1 siswa diberikan 

kesempatan membaca dan pada siklus 2 siswa dan guru membaca bersama-sama 

setiap poin kemudian membahasnya. Siswa berusaha menemukan kunci masalah yang 

diketengahkan, yaitu menyusun tangram yang disediakan kemudian mengkaji 

masalah. Guru berusaha membangkitkan reaksi siswa, misalnya dengan bertanya 

strategi apa yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Guru 

dapat berkeliling dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada hal 

yang masih belum mereka pahami. 

iii. Merumuskan tugas 

Siswa melakukan investigasi sesuai dengan instruksi pada LKS menggunakan 

tangram kemudian menuliskan hasil investigasi pada tabel yang telah disediakan. 

Guru dapat berkeliling melihat perkembangan hasil kerja siswa dan memberikan 

bimbingan bagi siswa yang menemui kesulitan. 
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iv. Kegiatan belajar 

Siswa mengamati dan mendiskusikan pola koordinat bayangan yang terbentuk 

oleh suatu transformasi. Siswa dapat mencari kesamaan pola yang terbentuk pada 

Tabel 1 pada LKS. Guru dapat berkeliling melihat perkembangan hasil kerja siswa 

dan memberikan bimbingan bagi siswa yang menemui kesulitan. 

 

v. Kegiatan belajar 

Pada fase ini, siswa telah mendapatkan hasil temuan berdasarkan investigasi 

yang mereka lakukan. Siswa mengaplikasikan temuan tersebut pada soal yang 

diberikan pada Aktivitas 2. Guru dapat mengarahkan siswa kepada penyelesaian, 

selain itu guru memberi instruksi untuk mempersiapkan hasil pekerjaan kelompok 

untuk dipresentasikan. Guru memilih secara acak kelompok yang menjadi presenter. 

Agar situasi tertib, guru mengatur jaannya diskusi dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa yang mau bertanya. 

vi. Proses pengulangan 

Guru bersama siswa menganalisis hasil pekerjaan siswa dengan membandingkan hasil 

pekerjaan kelompok penyaji dengan jawaban kelompok lain. Siswa diminta untuk 

mengecek ulang hasil pekerjaan masing-masing dam memperbaiki pekerjaan yang 

salah. Siswa juga dapat bertanya dan menyampaikan pendapat tentng hal-hal yang 

maih diragukan dan guru membantu siswa menyamakan pendapat dan membuat 

rangkuman. Contoh soal diberikan oleh guru untuk memperkuat apa yang telah 

diperoleh siswa. 

c. Kegiatan akhir adalah membuat kesimpulan hasil pembelajaran, menginformasikan 

materi yang akan dipelajarai pada pertemuan berikutnya, memberikan soal untuk 

pekerjaan rumah, dan mengadakan kuis. 

2. Pembelajaran dengan menerapkan GI menggunakan tangram dapat memahamkan siswa 

pada materi transformasi. Hal ini berdasarkan pada hasil tes akhir siklus, diketahui bahwa 

persentase siswa yang memiliki skor     meningkat sebanyak 32, 02% dan berkurangnya 

kesalahan konseptual yang dilakukan siswa. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, beberapa hal berikut dapat disarankan oleh 

peneliti. 

1. Sebelum penelitian sebaiknya dilakukan simulasi terlebih dahulu mengenai kegiatan 

kembelajaran yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membuat situasi kelas selama 

penelitian dapat berjalan dengan baik karena siswa sudah mengetahui apa yang dilakukan. 

2. Siswa sering lupa dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Materi yang telah 

diajarkan merupkan materi prasyarat transformasi, seperti koordinat titik pada bidang 

Kartesius, operasi bilangan bulat, simetri lipat, simetri putar, pencerminan, dan fungsi. 

Guru perlu untuk mengajarkan ulang materi prasyarat terutama koordinat titik pada bidang 

Kartesius, operasi blangan bulat, dan fungsi agar pembelajaran transformasi dapat berjalan 

dengan lancar. 

3. Ukuran media yang dipilih sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan siswa agar siswa tidak 

kesulitan dalam menggunakan media tersebut. 

4. Guru selain memberikan kesempatan membaca LKS, sebaiknya juga mendampingi siswa 

dalam memahami LKS seperti meminta seorang siswa untuk membaca kemudian 

menanyakan kepada siswa apakah hal tersebut membuat siswa bingung. Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan siswa dalam kegiatan diskusi sehingga mereka tahu apa yang 

sebaiknya dilakukan selanjutnya setelah melakukan suatu langkah. 

5. Media dapat dibuat dari bahan yang dianggap sampah, seperti bungkus rokok. Selain 

memahamkan pembelajaran, pembuatan media dari sampah merupakan salah satu upaya 

pelestaria lingkungan.  
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Abstrak 

 
Hobri and Susanto (2015), telah mengembangkan LKPD yang terdiri dari 5 tahapan 

yaitu: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, untuk kelas 

VII, VIII, and IX SMP/MTs. LKPD dianalisis oleh 5 orang , 3 dosen (experts) and 2 

guru (practitioners). Jenis penelitian ini adalah Research & Development (R&D), 

dengan menggunakan model Plomp. Tahapan penelitian berada pada tahapan validasi 

oleh experts and practitioners. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif. Hasil 

menunjukkan bahwa secara umum penilaian LKPD sangat baik, dengan rincian bahwa: 

(1) untuk pengorganisasian LKPD, termasuk tata letak key word, penamaan kelompok, 

tujuan, dn petunjuk siswa, dalam kategori baik. (2) langkah-langkah 5M phase, meliputi 

: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, juga sangat baik, 

dan (3) penyajian masalah atau pertanyaan, kesesuaian dengan kata kunci dan tujuan, 

penggunaaaan masalah nyata dalam bentuk soal cerita, keterbacaan LKPD, bahasa, dan 

integrasinya dengan 5M  mempunyai skor penilaian yang sangat baik.. 

 

Kata kunci: kualitas, LKPD, penilaian ahli 
 
PENDAHULUAN 

 Kualitas pelaksanaan kurikulum 2013 terus dipayakan. Salah satunya adalah dengan 

peningkatan kualitas buku siswa dan guru (BSE) baik dalam struktur materi maupun 

penyajiannya. Upaya mendukung hal tersebut juga dengan dikembangkan instrumen-intrumen 

perangkat pembelajaran lainnya, seperti Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berorientasi 

pada 5M dengan mengacu pada Permendikbud 103 tahun 2014.  Hobri & Susanto (2015), telah 

mengembangkan LKPD Matematika yang disusun dengan tahapan pembelajaran: mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan untuk kelas VII, VIII, dan IX SMP/MTs. 

Pada tahap tersebut, Hobri & Susanto (2015) telah berhasil merancang dan mengembangkan  

LKS yang ditujukan untuk menghasilkan prototipe material pembelajaran untuk seluruh materi 

matematika SMP/MTs. LKPD dikembangkan berdasarkan silabus materi matematika SMP/MTs 

(Puskur, 2015). Dalam tahap perancangan ini diperoleh gambaran analisis topik, analisis tugas, 

pemilihan media pembelajaran, dan pemilihan format perangkat yang digunakan. Langkah-

langkah yang ditempuh dalam perancangan LKS sebagai berikut : (1) Penyusunan rancangan 

LKS, (2) Pemilihan media, (3) Pemilihan format LKS, dan (4) Desain awal. 

Pada langkah konntruksi, dihasilkan prototipe 1 (awal) sebagai realisasi hasil perancangan LKS. 

Kegiatan yang dilakukan pada fase ini meliputi: (1) menyusun sistematika LKS, (2) menetapkan 

bagian-bagian LKS, (3) mengintegrasikan scientific approach dalam LKS, dan (4) mendesain 

tata letak dan estetikanya. LKS hasil dari fase ini selanjutnya disebut dengan prototipe 1. 
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Gambar 1. LKPD yang dikembangkan (contoh untuk kelas VII) 

 

 Setelah LKPD selesai dikembangkan, maka langkah selanjutnya adalah menilai 

kualitas LKPD tersebut berdasarkan penilaian ahli (expert Judgement). Bagaimanakah penilaian 

ahli terhadap LKPD yang telah dikembangkan? Berikut hasil analisisnya. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian yang dilaksanaan adalah penelitian R & D, dengan menggunakan model 

Plomp (Plomp, 1997, Akker, 1999). Fase penelitian berada pada fase uji validasi oleh ahli dan 

praktisi. LKPD diberikan kepada validator disertai dengan instrumen penilaian. LKPD tersebut 

kemudian dinilai 3 orang experties (ahli) dan 2 orang guru (praktisi). Hasilnya dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif.  

 Kegiatan penentuan nilai rata-rata total aspek penilaian LKPD mengikuti langkah-

langkah berikut (Grounlund, 1982). 

 melakukan rekapitulasi data penilaian LKPD ke dalam tabel yang meliputi: aspek (Ai), 

indikator (Ii), dan nilai Vji untuk masing-masing validator. 

 menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk setiap indikator dengan 

rumus 
n

V

I

n

j

ji

i





1

dengan Vji adalah data nilai validator ke-j terhadap indikator ke-i, dan n 

adalah banyaknya validator.  

 menentukan rerata nilai untuk setiap aspek dengan rumus 
m

I

A

m

j

ij

i





1 ,  

 menentukan nilai Va atau nilai rerata total dari rerata nilai untuk semua aspek dengan rumus 

n

A

Va

n

i

i
 1

, dengan Va adalah nilai rerata total untuk semua aspek 

Hasil yang diperoleh kemudian ditulis pada kolom dalam tabel yang sesuai. Selanjutnya nilai Va 

atau nilai rata-rata total ini dirujuk pada interval penentuan tingkat kualitas LKPD sebagai 

berikut (Hobri, 2009). 

1 ≤ Va < 2  sangat rendah 

2 ≤ Va < 3   rendah 



 

399 

 

3 ≤ Va < 4 cukup  

4 ≤ Va < 5 baik 

               Va = 5        sangat baik 

Keterangan: Va adalah nilai penentuan tingkat kevalidan model  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data tentang kualitas LKPD dilakukan dengan memberikan LKPD kepada experties. 

Para ahli memberikan penilaian memberi tanda checklist () pada lajur yang tersedia, dengan 

skala penilaian : (1) tidak valid, (2) kurang valid, (3) cukup valid, (4) valid, dan (5) sangat valid. 

Analisis juga mengacu pada penilaian kualitas LKPD (Richey and Nelson, 1996).  

 

Organisasi LKPD 

 
Tabel 1. Organisasi LKPD kelas VII 

 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD VII-1 

Skala Penilaian 

LKPD VII-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Rumusan kata kunci 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 

2. Letak Identitas (Nama Kelompok) 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

3. Rumusan tujuan 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 

4. Rumusan petunjuk siswa 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 

 

Keterangan : 

LKPD VII-1 adalah LKPD untuk Kelas VII Semester 1 

LKPD VII-2 adalah LKPD untuk Kelas VII Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

 
Tabel 2. Organisasi LKPD kelas VIII 

 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD VIII-1 

Skala Penilaian 

LKPD VIII-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Rumusan kata kunci 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 

2. Letak Identitas (Nama Kelompok) 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 

3. Rumusan tujuan 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 

4. Rumusan petunjuk siswa 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 

 

Keterangan : 

LKPD VIII-1 adalah LKPD untuk Kelas VIII Semester 1 

LKPD VIII-2 adalah LKPD untuk Kelas VIII Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

 
Tabel 3. Organisasi LKPD kelas IX 

 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD IX-1 

Skala Penilaian 

LKPD IX-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Rumusan kata kunci 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 

2. Letak Identitas (Nama Kelompok) 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 

3. Rumusan tujuan 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

4. Rumusan petunjuk siswa 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 

 

Keterangan : 

LKPD IX-1 adalah LKPD untuk Kelas IX Semester 1 
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LKPD IX-2 adalah LKPD untuk Kelas IX Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

 
Tabel 4. Ringkasan Penilain Validator terhadap Organisasi LKPD  

 

Aspek Yang Dinilai 
LKPD  

VII-1 VII-2 VIII-1 VIII-2 IX-1 IX-2 

1. Rumusan kata kunci 4,6 4,6 4,6 4,6 4,4 4,8 

2. Letak Identitas (Nama Kelompok) 4,6 4,4 4,8 4,4 4,6 4,6 

3. Rumusan tujuan 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,6 

4. Rumusan petunjuk siswa 4,6 4,4 4,6 4,8 4,8 4,2 

Rerata  4,6 4,5 4,65 4,6 4,65 4,55 

Rerata Keseluruhan 4,592 

 

Keterangan :  

VII-1 adalah LKPD Kelas VII Semester 1, VII-2 adalah LKPD Kelas VII Semester 2 

VIII-1 adalah LKPD Kelas VIII Semester 1, VIII-2 adalah LKPD Kelas VIII Semester 2 

IX-1 adalah LKPD Kelas IX Semester 1, IX-2 adalah LKPD Kelas IX Semester 2 

 
 Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka hasil rerata penilaian validator 

terhadap organisasi LKPD yaitu 4,592 berada pada kategori BAIK. Artinya, LKPD yang telah 

dikembangkan dapat dikatakan bahwa pengorganisasiannya sudah baik. Khusus LKPD VII-2 

perlu mendapat perhatian, sebab data menunjukkan bahwa dalam pengorganisasian ini, LKPD 

tersebut yang paling rendah. 

 

 
 

 
Gambar 2. Hasil Penilaian Validator tentang Organisasi LKPD 

 
Prosedur atau Langkah 5M 

 Pengembangan LKPD mengacu pada konsep scientific approach atau 5M sebagaimana 

dijelaskan dalam Permendikbud 103 dan penjelasannya. 

 
Tabel 5. Prosedur atau Langkah 5M LKPD kelas VII 

 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD VII-1 

Skala Penilaian 

LKPD VII-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Mengamati (Observing) 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 

2. Menanya (Questioning) 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 

3. Menalar (Associating) 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

VII-1 VII-2 VIII-1 VII-2 IX-1 IX-2

Kelas 

Hasil Penilaian Validator 
Organisasi LKPD 

Series1
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4. Mencoba (Experimenting) 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 

5. Mengkomunikasikan (Communicating) 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

Keterangan : 

LKPD VII-1 adalah LKPD untuk Kelas VII Semester 1 

LKPD VII-2 adalah LKPD untuk Kelas VII Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

 
Tabel 6. Prosedur atau Langkah 5M LKPD kelas VIII 

 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD VIII-1 

Skala Penilaian 

LKPD VIII-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Mengamati (Observing) 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 

2. Menanya (Questioning) 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

3. Menalar (Associating) 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

4. Mencoba (Experimenting) 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

5. Mengkomunikasikan (Communicating) 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

Keterangan : 

LKPD VIII-1 adalah LKPD untuk Kelas VIII Semester 1 

LKPD VIII-2 adalah LKPD untuk Kelas VIII Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

 
Tabel 7. Prosedur atau Langkah 5M LKPD kelas IX 

 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD IX-1 

Skala Penilaian 

LKPD IX-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Mengamati (Observing) 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 

2. Menanya (Questioning) 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

3. Menalar (Associating) 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 

4. Mencoba (Experimenting) 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 

5. Mengkomunikasikan (Communicating) 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

Keterangan : 

LKPD IX-1 adalah LKPD untuk Kelas IX Semester 1 

LKPD IX-2 adalah LKPD untuk Kelas IX Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

 
Tabel 8. Ringkasan Penilain Validator terhadap Langkah 5M LKPD  

 

Aspek Yang Dinilai 
LKPD  

VII-1 VII-2 VIII-1 VIII-2 IX-1 IX-2 

1. Mengamati (Observing) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

2. Menanya (Questioning) 4,8 4,4 4,6 4,4 4,6 4,4 

3. Menalar (Associating) 4,2 4,8 4,4 4,4 4,4 4,6 

4. Mencoba (Experimenting) 4,6 4,8 4,4 5,0 4,6 4,8 

5. Mengkomunikasikan (Communicating) 4,6 4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 

Rerata 4,56 4,68 4,52 4,60 4,56 4,60 

Rerata Keseluruhan 4,587 

 

Keterangan :  

VII-1 adalah LKPD Kelas VII Semester 1, VII-2 adalah LKPD Kelas VII Semester 2 

VIII-1 adalah LKPD Kelas VIII Semester 1, VIII-2 adalah LKPD Kelas VIII Semester 2 

IX-1 adalah LKPD Kelas IX Semester 1, IX-2 adalah LKPD Kelas IX Semester 2 

 
 Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka hasil rerata penilaian validator 

terhadap langkah-langkah 5M dalam LKPD yaitu 4,587 berada pada kategori BAIK. Artinya, 
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LKPD yang telah dikembangkan dapat dikatakan bahwa langkah-langkah 5M sudah tepat. 

Khusus LKPD VIII-1 perlu mendapat perhatian, sebab data menunjukkan bahwa langkah 5M 

dalam LKPD tersebut yang paling rendah. 

 

 
Gambar 3. Hasil Penilaian Validator terhadap Langkah 5M di LKPD 

 
Penyajian Pertanyaan atau Masalah di LKPD 

 
Tabel 9. Penyajian Pertanyaan atau Masalah di LKPD kelas VII 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD VII-1 

Skala Penilaian 

LKPD VII-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Kesesuaian dengan standar kata kunci 

dan tujuan 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

2. Masalah yang diangkat bersumber dari 

masalah nyata atau daily life 
5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 

3. Masalah yang diangkat mendukung 

penemuan konsep/sub konsep 
4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 

4. Keterbacaan/bahasa 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 

 

Keterangan : 

LKPD VII-1 adalah LKPD untuk Kelas VII Semester 1 

LKPD VII-2 adalah LKPD untuk Kelas VII Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

 
Tabel 10. Penyajian Pertanyaan atau Masalah di LKPD kelas VIII 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD VIII-1 

Skala Penilaian 

LKPD VIII-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Kesesuaian dengan standar kata kunci 

dan tujuan 
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

2. Masalah yang diangkat bersumber dari 

masalah nyata atau daily life 
4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

3. Masalah yang diangkat mendukung 

penemuan konsep/sub konsep 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

4. Keterbacaan/bahasa 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

Keterangan : 

LKPD VIII-1 adalah LKPD untuk Kelas VIII Semester 1 

LKPD VIII-2 adalah LKPD untuk Kelas VIII Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

VII-1 VII-2 VIII-1 VIII-2 IX-1 IX-2

Kelas 

Hasil Penilaian Validator  Langkah 5M 

Series1
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Tabel 11. Penyajian Pertanyaan atau Masalah di LKPD kelas IX 

Aspek Yang Dinilai 

Skala Penilaian 

LKPD IX-1 

Skala Penilaian 

LKPD IX-2 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

1. Kesesuaian dengan standar kata kunci 

dan tujuan 
4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

2. Masalah yang diangkat bersumber dari 

masalah nyata atau daily life 
5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 

3. Masalah yang diangkat mendukung 

penemuan konsep/sub konsep 
5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 

4. Keterbacaan/bahasa 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

Keterangan : 

LKPD IX-1 adalah LKPD untuk Kelas IX Semester 1 

LKPD IX-2 adalah LKPD untuk Kelas IX Semester 2 

A1 : Validator 1, A2 : Validator 2, A3 : Validator 3, A4 : Validator 4, A5 : Validator 5 

 
Tabel 12. Ringkasan Penilain Validator terhadap Penyajian Pertanyaan/Masalah di LKPD 

Aspek Yang Dinilai 
LKPD  

VII-1 VII-2 VIII-1 VIII-2 IX-1 IX-2 

1. Kesesuaian dengan standar kata kunci 

dan tujuan 
4,8 4,6 4,8 4,6 4,6 4,6 

2. Masalah yang diangkat bersumber dari 

masalah nyata atau daily life 
4,4 4,8 4,6 4,4 4,8 4,4 

3. Masalah yang diangkat mendukung 

penemuan konsep/sub konsep 
4,2 4,4 4,6 4,4 4,4 4,8 

4. Keterbacaan/bahasa 4,6 4,6 4,4 5,0 4,2 4,6 

Rerata 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 

Rerata Keseluruhan 4,58 

 

Keterangan :  

VII-1 adalah LKPD Kelas VII Semester 1, VII-2 adalah LKPD Kelas VII Semester 2 

VIII-1 adalah LKPD Kelas VIII Semester 1, VIII-2 adalah LKPD Kelas VIII Semester 2 

IX-1 adalah LKPD Kelas IX Semester 1, IX-2 adalah LKPD Kelas IX Semester 2 

 
 Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka hasil rerata penilaian validator 

terhadap penyajian masalah atau pertanyaan dalam LKPD yaitu 4,58 berada pada kategori 

BAIK. Artinya, LKPD yang telah dikembangkan dapat dikatakan bahwa menyajikan msalah 

dengan tepat dan baik. Khusus LKPD VII-1 dan IX-1perlu mendapat perhatian, sebab data 

menunjukkan bahwa penyajian masalahnya di LKPD tersebut yang rendah. 

 
Gambar 4. Hasil Penilaian Validator terhadap Penyajian Masalah di LKPD 
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 Beberapa saran dan kritik disajikan berikut ini. 

 
 KRITIK PERBAIKAN 

COVER 

Cover sudah bagus, berwarna, 

sudah mecantumkan mata 

pelajaran, kelas, dan jenjang 

pendidikan apa (identitas 

keseluruhan sudah lengkap) 

- 

KATA PENGANTAR - - 

DAFTAR ISI 
1. Daftar isi tidak sesuai dengan 

isi (nomor halaman) 

1. Memperbaiki daftar isi 

ISI MATERI 

1. Tulisan sebagian tidak jelas 

2. Tidak ada daftar pustaka 

3. Isi bagus, banyak gambar dan 

lengkap 

4. Bahasa mudah dimengerti 

5. Sistematis dalam hal materi 

6. Sudah mengandung 5M di 

dalamnya. 

1. Tulisan akan diperbaiki 

2. Melengkapi daftar pustaka 

LATIHAN 

1. Latihan soal sudah banyak, 

permasalahan sudah 

dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari 

2. Soal dapat digunakan untuk 

memantau keterampilan dan 

kreatifitas siswa 

- 

LATIHAN MANDIRI - - 

LATIHAN ULANGAN 

SEMESTER 

- - 

TAMPILAN 
Gambar sebaiknya berwarna 

agar lebih menarik 

Mengganti gambar dengan 

gambar berwarna 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara umum, LKPD yang dikembangkan berada 

pada kategori  BAIK. Artinya, menurut persepsi ahli dan praktisi, LKPD yang dikembangkan 

memenuhi unsur-unsur atau kriteria LKPD yang baik dan dapat diimplimentasikan di kelas. 

Secara rinci, hasil penilaian 5 validator disajikan berikut ini.  

(1) untuk pengorganisasian LKPD, meliputi rumusan kata kunci,  letak identitas (nama 

kelompok), rumusan tujuan, dan rumusan petunjuk siswa dengan penilaian secara umum 

nilainya 4 atau baik.  

(2) prosedur atau langkah 5M, meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan secara umum nilainya 5 atau sangat baik.  

(3) Sedangkan untuk sajian pertanyaan atau masalah meliputi kesesuaian dengan kata kunci dan 

tujuan, masalah yang diangkat bersumber dari masalah nyata atau daily life, masalah yag 

diangkat mendukung penemuan konsep dan sub konsep, serta keterbacaan bahasa nilai 4 

atau baik.  
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Saran 

 Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

(1) Dalam hal sajian dan susunan untuk pengorganisasian, masih perlu dilakukan perbaikan, 

terutama pada rumusan tujuan dan rumusan petunjuk siswa. Khusus mengenai rumusan kata 

kunci, lebih ditekankan untuk disesuaikan dengan topik dan sub topik. 

(2) Singkronisasi masing-masing tahapan 5M perlu diperhatikan, terutama kaitannya satu 

dengan lainnya. 

(3) Masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita, sebaiknya dilengkapi dengan 

menghadirkan gambar dan fakta, serta pola-pola atau pattern dalam rumus atau formula. 
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INDONESIAN PRIMARY TEACHERS’ MCK ON RATIO AND 

PROPORTION 

 
Rooselyna Ekawati 
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rooselynaekawati@unesa.ac.id 

 

Abstrak 

Penelitian ini mendeskripsikan sintesa Mathematics Content Knowledge 

(MCK) guru Sekolah Dasar pada materi rasio dan perbandingan. Tiga MCK faktor 

komponen rasio dan perbandingan hasil dari Exploratory Factor Analysis digunakan 

sebagai framework untuk mensintesis MCK guru. Partisipan dari penelitian ini 

adalah 271 guru SD Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi dari 

penampilan terbaik guru dalam penyelesaian MCK pada rasio dan perbandingan 

beserta kesulitannya. Beberapa guru mengaplikasikan strategi penjumlahan pada 

soal rasio dan perbandingan, menunjukkan kesulitan dalam membaca soal cerita 

yang diberikan dan terdapat kesalahan pemahaman terhadap sifat-sifat 

kesebangunan pada soal rasio dan perbandingan. 

  Kata Kunci: MCK, rasio dan perbandingan, guru SD, Indonesia 

 

INTRODUCTION 

 This research is a part of a larger study in investigating primary in-service teachers‘ 

Knowledge for teaching ratio and proportion. It begins with developing Mathematics Content 

Knowledge (MCK) paper and pencil test instrument and collecting primary in-service teachers‘ 

responses on mathematics problem test. This article describes the overview of Indonesian 

teachers‘ best performance in solving ratio and proportion problem as well as their challenges. 

The factor dimensions of MCK from Ekawati et.al (2014) resulted from factor analysis were 

used as framework to analyze Indonesian primary teachers‘ MCK on ratio and proportion. 

Although some studies have examined teachers‘ mathematics knowledge and included ratio and 

proportion as one of the content, however no study has described Indonesian in-service primary 

teachers‘ knowledge more specific on this content. Therefore, this study contributed in 

examining in-service primary teachers‘ Mathematics Content Knowledge on specific content 

ratio and proportion as well as its implication for further research related Teachers‘ Professional 

Development in Indonesia.   

 

MATHEMATICS CONTENT KNOWLEDGE (MCK) 

Related to current teachers‘ knowledge assessment studies, there is a substantial variation 

of type of mathematical knowledge acquired (Gencturk & Lubienski, 2013). Initial studies on 

teachers‘ knowledge were done using proxy measure such as by exploring how the effect of the 

number of courses taken by teachers to the secondary students‘ performance by Monk (1994). 

Mathematics Content Knowledge (MCK) is one of three facets of teachers‘ knowledge used in 

Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) as suggested by 

Blomeke & Kaiser (2014). MCK includes fundamental mathematical definitions, concepts, 

algorithms and procedures. Porter and Brophy (1988) described several components on 
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teachers‘ related factors affecting teaching practice include MCK which is the main concern in 

this study. This study that focus on prospective primary teachers may provide insight into the 

structure of the knowledge of pre-school teacher.  The framework is described as follows 

 

 

 

 

 

 

This study adapt three of four level of MCK described by Krauss et.al (2013) such as (1) 

Everyday mathematics knowledge required by average adult; (2) A reasonable command of 

school-level mathematical knowledge; (3) A profound understanding of the content of the 

secondary school mathematics curriculum. The MCK items in this study were not designed to 

be at an advanced level associated with an undergraduate mathematics degree, rather, the 

mathematics underlying topics ratio and proportion taught in lower and upper secondary level. 

To be more specific, the conceptualization of MCK framework is described in the framework 

below  

 

 

 

 

 

 

MCK ITEMS 

Proportional reasoning becomes the cornerstone for the teaching and learning ratio and 

proportion. Dole (2008) described proportional reasoning as the understanding of multiplicative 

relationship between variables in proportional situations and to use this knowledge to solve 

problems. The problem solved could be in a variety of problem types that contain proportional 

situations. The key of proportional reasoning is the ability to discriminate proportional or non-

proportional type of situation which also consider for developing MCK items in this study. 

Besides, it also considered number structure as variable for proportional problem. There are four 

hierarchical levels of difficulty on ratio and proportion described by Hart (1981) such as (1) It 

consider no rate needed or rate given, multiplication by 3,4 or taking half; (2) Rate easy to find 

by taking an amount then half as much again; (3) Rate must be found and is harder to find than 

above; (4) Must recognize that ratio is needed, the questions are complex in either numbers 

MCK 

MPCK 

Teaching 

Practice 

Others: 

-Teachers’ beliefs 
- National Exam 
- Teaching material 
(i.e. Textbook 
- Teachers’ 
professional 
Material 

MCK 

Content Knowledge of 

the subject for 

conducting teaching 

Content Knowledge that 

spans across grades (beyond 

primary level concept) 
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needed or setting. E.g enlargement in ratio 5 : 3. To be more specific, below is the adapted 

cognitive framework of MCK for this study 

Knowing  

Recall  Recall the ratio relation in fraction notation  

Recognize  Recognize the mathematical entities of multiplication relation 

within the enlargement figures  

Compute  Carry out algorithmic procedures for solving proportional problem  

Retrieve  Retrieve ratio relation from graphic representation  

Classify/Order  Classify problem situation into proportional and non-proportional 

situation  

Applying  

Select  Select appropriate strategy for solving proportional problem  

Represent  Generate different equivalent representation of ratio relation 

representation  

Implement  Draw the enlargement figures  

Solve routine problem  Solve routine or familiar types of proportional problem, compare 

the different ratio relation representation  

Reasoning  

Analyze  Describe the ratio relation within two similar geometrical figures  

General  Restating results on ratio relation and proportional statement in 

more general and more widely applicable terms  

Synthesize  Make connection of linkage of knowledge on properties on similar 

figures and the ratio relation ideas  

Justify  Provide a justification for the given conditional statements within 

proportional statements  

Solve Non-routine 

problems  

Solve non-routine ratio and proportion problems set in 

mathematical or real life contexts and apply mathematics 

procedure solution that use geometric properties  

 

METHODOLOGY 

The participants of this study are 271 in-service primary teachers from East Java who 

teach from grade one to six with vary of educational background. Most of them were experience 

teachers with teaching experience more than 3 years. The development of MCK items 

instrument described in Ekawati et.al (2014). Initially, there were 12 MCK items developed and 

after analyzed it quantitatively by Exploratory Factor Analysis method, one MCK item was 

deleted. The eleven MCK items were factorized into three MCK factors (Ekawati et.al, 2014). 

Furthermore, this study utilizes qualitative methodology in describing in-service primary 

teachers‘ responses on MCK items developed.  

RESULT AND DISCUSSION 

Teachers‘ responses on MCK problem of ratio and proportion shared in 2013 showed 

several phenomena. In responding the Proportional problem, teachers performed better in 

missing-value problems compared to ratio-comparison problems.  Some teachers applied 

additive strategies on ratio and proportion problem, shared challenges in reading word problem 

given and misunderstood the similarity properties in ratio and proportion. Most teachers applied 

formal strategies with the proportional formula and operated it with cross multiplication to solve 

missing-value problems. The more relative difficulties in solving ratio-comparison problems 

compared to missing-value problems was also observed in the study of Ben-Chaim, Fey, 
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Fitzgerald, Benedett & Miller (1998). Ratio comparison problem was more focused on 

conceptual understanding, as opposed to the understanding of cross-multiplication procedure. 

Furthermore, for the number structures variable, some teachers applied the additive strategy to 

solving the problems with complex number structure (ratio 5:12) in a stretcher and shrinkers 

situation. That number structure refers to non-integer multiple/complex number structure at 

levels 3 to 4 as suggested by Hart (1981). Below shows the example of additive strategy in 

solving proportional problem shared by teachers 

 

  
Some challenges shared by teachers in the problem of congruency on two rhombus figures. 

They used their visual ability to recognize that the two rhombuses were similar; comparing the 

area of rhombuses and the grid covered the rhombus figures. Furthermore, teachers ignored the 

grid size that we purposely put in the problem (3 cm × 2 cm). 

 
 

The misunderstanding presented by teachers might be because they did not recognize the need 

of implicit ratio in showing similarities figures that teachers commonly learned from their 

teaching practice. Teaching about enlargement scale is not available in the Indonesian 

curriculum but in line with the finding on students‘ strategies for recognizing similar figures in 

the CSMS research project (Hart, 1981), where the word ―similar‖ had trivial meaning to 

teachers. 
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 Regarding the proportional problem with proportional situation , there were still some 

teachers who misunderstood the given situations in a problem on distinguishing proportional 

and non-proportional situations. Many strategies expressed in the answer sheets indicated that 

teachers translated all the given situations into the form of an algebraic 

representation/proportional pattern and took it as a proportional situation. It could be interpreted 

that these teachers lacked proportional reasoning.  

 

The response on the problem above was ―Budi‘s age is 20 years old‖. This result was confirmed 

in the pilot interviews with teachers, in which the teachers found the age of Budi to be 20 

because they tended to posit the three known numbers and one unknown in a proportional form. 

 

CONCLUSION 

 
The results of this study were the challenges and correct solution shared by teachers on MCK 

problem on ratio and proportion. Indonesian primary teachers performed best in solving missing 

value problem by applying formal strategies with the proportional formula and operated it with 

cross multiplication. In addition, teachers have challenges in solving proportional problem with 

proportional situation with additive strategies. Besides, in reading word problem given, some 

teachers still shared their misunderstanding the similarity properties in ratio and proportion.  
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Abstrak 

 
Mental Aritmatika merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan eksakta 

yang telah terbukti dan sangat berguna sebagai dasar pengembangan kerangka dan 

cara berpikir seorang anak. Mental Aritmatika dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan fungsi otak seorang anak, sehingga dapat menghitung cepat, hanya 

dengan pemikiran otak saja.  Tujuan pengembangan multimedia interaktif mental 

aritmatika adalah merancang program aplikasi multimedia interaktif mental 

aritmatika serta menguji kevalidan media tersebut. Dengan menggunakan 

multimedia interaktif mental aritmatika ini, diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar matematika. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan menuru 

Borg and Gall, yaitu penelitian awal dan pengumpulan informasi, perencanaan, 

pengembangan produk awal, uji coba produk awal, revisi produk utama. Sedangkan 

subyek uji coba pada penelitian ini adalah siswa SD. Dalam menentukan subjek uji 

coba pada masing-masing tahapan penelitian, mengacu pada prosedur penelitian 

pengembangan, sehingga ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing 

tahapan penelitian. Hasil validasi yang telah diperoleh dari para ahli dan siswa 

menunjukkan bahwa produk yang telah dikembangkan valid dan layak digunakan 

sebagai alternatif belajar matematika. 

Kata kunci: Multimedia Interaktif, Mental Aritmatka, Matematika 
 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 

lingkunganya. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada 

tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya (Arsyad, 2009). 

Pengertian  penguasaan  bilangan  bukanlah  sekedar  mengenal  dan  terampil  berhitung, 

namun  lebih  dari  itu.  Siswa  dengan  penguasaan  bilangan  baik  memiliki  intuisi  yang  baik 

mengenai bilangan, memahami dengan baik sifat-sifat bilangan, dan mengetahui dengan baik 

pula hubungan  antar  bilangan.  Siswa  yang  menguasai  bilangan  dengan  baik  pada  akhirnya  

akan mampu  memanfaatkan  pengetahuannya  tentang  bilangan  pada  berbagai  bidang  dan  

berbagai situasi dalam kehidupannya. 

Mental Aritmatika merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan eksakta yang telah 

terbukti dan sangat berguna sebagai dasar pengembangan kerangka dan cara berpikir seorang 

anak. Mental Aritmatika dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi otak seorang anak, 

sehingga dapat menghitung cepat, hanya dengan pemikiran otak saja. Manfaat-manfaat lain dari 

mental aritmatika adalah sebagai berikut:  

a. Mengoptimalkan fungsi otak. Mental aritmatika terbukti sangat berguna dalam 

mengoptimalkan fungsi-fungsi otak (otak kanan khususnya) yang meliputi daya Analisa, 

Ingatan, Logika, Visi, Kemandirian, Ketekunan, Penemuan dan Penerapan. Dengan 

memahami disiplin dasar eksakta ini, manusia diharapkan dapat menguasai dan 
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menggunakan secara optimal seluruh potensi dan kreativitas yang ada dalam menyerap 

ilmu-ilmu yang tentunya akan bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari.  

b. Melatih daya imajinasi dan kreativitas, logika, sistematika berfikir, daya konsenterasi dan 

daya ingat. Ini dicapai dengan melatih otak kiri dan kanan menjadi lebih aktif melalui 

mental aritmatika. 

c. Meningkatkan kecepatan, ketepatan dan  ketelitian dalam berfikir 

d. Menjadi lebih sensitif terhadap aransemen spatial akibat pengaruh dari membayangkan 

sempoa dalam otak kita. 

e. Untuk anak-anak yang suka lalai menghafal rumus perkalian, mental aritmatika sangat 

membantu. 

f. Menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap mental positif, terutama dalam menghadapi soal-

soal matematika 

Banyak  ahli  yang  mengemukakan  bahwa  penguasaan  siswa  mengenai  bilangan  

dapat dideteksi melalui kemampuannya dalam menyelesaikan perhitungan secara mental, atau 

yang kita sebut  dengan  kemampuan  mencongak  (Hope,  1989;  Sowder,  1991;  McIntosh,  

Reys,  dan  Reys, 1992;  dan  McIntosh,  1996).  Beberapa  alasan  mengapa  kemampuan  siswa  

dalam  mental atirmetika    dapat  dijadikan  acuan  untuk  mengukur  penguasaan  siswa  dalam  

bilangan dikemukakan  Reys  (1985)  yaitu,  pertama,  kemampuan  mental  komputasi  siswa  

dapat mencerminkan  penguasaan  siswa  tentang  sistem  desimal  dan  sifat-sifat  dasar  

bilangan.  Kedua, kemampuan  mental  komputasi    dapat  menunjukkan  kemampuan  siswa  

dalam  berpikir  insfektif dalam  menerapkan  algoritma  operasi  hitung  pada  bilangan  sesuai  

dengan  permasalahan  yang dihadapi.  Ketiga,  krmampuan  mental  komputasi  dapat  

menunjukkana  penguasaan  siswa mengenai  sifat  fleksibilitas  berbagai  bentuk  bilangan.  

Keempat,  kemampuan  mental  komputasi dapat mencerminkan ketajaman sense terhadap 

bilangan. 

Rendahnya  kemampuan  siswa  dalam  penguasaan  bilangan,  khususnya  berhitung, 

belakangan  ini  menjadi  permasalahan  yang  serius  dalam  pembelajaran  matematika  di  

sekolah. Misalnya  dikemukakan  oleh  Ruseffendi  (1988)  bahwa  kemampuan  berhitung  

siswa  pada  ‗era matematika‘  lebih  memprihatinkan  daripada  kemampuan  berhitung  siswa  

pada  ‗zaman berhitung‘. Hal serupa dikemukakan pula oleh para peneliti seperti McIntosh 

(1996), Reys, Reys, dan  Hope  (1993),  serta  Hope  dan  Sherrill  (1987)  bahwa  kemampuan  

berhitung  siswa  pada berbagai tingkatan sekolah tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan 

kurikulum. 

Konsep dasar mental aritmatika merupakan konsep untuk membuat perhitungan menjadi 

lebih mudah dan praktis. Terdapat beberapa kasus perhitungan yang dapat diselesaikan 

menerapkan mental aritmatika, namun konsep perhitungan secara umum yang berlaku 

mengikuti konsep dasar aritmatika yang dipelajari pada matematika. Karena konsep perhitungan 

ini mengikuti konsep dasar aritmatika yang berlaku, maka sebaiknya menguasai konsep 

aritmatika sebelum belajar, menguasai, dan menerapkan mental aritmatika. Bisa saja seseorang 

memilih menguasai mental aritmatika sebelum menguasai konsep aritmatika, namun hal ini 

dapat membuatnya tidak paham dasar dari aritmatika sehingga berpotensi mengalami kesulitan 

saat memahami matematika tahap lanjut yang justru menerapkan konsep dasar aritmatika. 

Tujuan pengembangan multimedia interaktif mental aritmatika adalah merancang 

program aplikasi multimedia interaktif mental aritmatika serta menguji kevalidan media 

tersebut. Pengembangan multimedia interaktif mental aritmatika merupakan salah satu metode 

untuk belajar mental aritmatika. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Waryanto (2008) menyatakan bahwa penggunaan teknologi multimedia mampu 

memberi kesan yang besar dalam bidang komunikasi dan pendidikan karena bisa 

mengintegrasikan teks, grafik, animasi, dan video. Multimedia yang baik adalah multimedia 

yang mengajak siswa untuk berinteraksi atau yang disebut dengan multimedia interaktif.  
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METODE 

Penelitian ini tergolong penelitian pengembangan (Research and Development). 

Penelitian pengembangan adalah penelitian yang mencatat, menulis, dan mengadakan 

penyempurnaan seperlunya terhadap semua kejadian yang berhubungan dengan proses belajar 

dan mengajar, sehingga akhirnya ditemukan prototipe metode penyampaian dengan 

menggunakan Software Autoplay (Arikunto, 2006). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:2) 

metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Prosedur pengembangan mengikuti prosedur pengembangan Borg dan Gall (2005) yang 

meliputi 10 tahap pengembangan. Namun, dalam penelitian ini hanya dilakukan pada 5 tahapan 

saja. Tahap pertama merupakan tahap pengumpulan informasi dan penelitian. Tahapan ini 

meliputi kegiatan pengamatan kelas, kajian pustaka, identifikasi permasalahan, dan merangkum 

permasalahan yang terjadi selama pembelajaran di kelas. Tahapan ini dilakukan melalui 

wawancara dengan guru matematika dan observasi. Tahap kedua yaitu tahapan yang meliputi 

kegiatan melakukan identifikasi dan definisi keterampilan, perumusan tujuan, penentuan urutan 

pembelajaran, menentukan uji ahli dan uji skala kecil. Tahapan ini dilakukan melalui observasi 

ketrampilan siswa, analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, perencanaan lama 

pembuatan media, perencanaan uji coba. Tahap ketiga dari prosedur pengembangan ini adalah 

tahap pengembangan jenis/bentuk produk awal. Kegiatan dalam tahapan ini meliputi penyiapan 

materi dan perangkat evaluasi.Tahapan ini dilakukan melalui penyusunan materi berdasarkan 

indikator kompetensi, membuat flowchart, mengembangkan naskah isi media dan evaluasi, serta 

menyusun storyboard. Tahapan keempat merupakan tahapan pelaksanaan uji coba lapangan 

tahap awal. Kegiatan dalam tahapan ini meliputi validasi media oleh subjek ahli dan uji 

keterbacaan oleh siswa. Tahapan kelima adalah revisi terhadap produk utama.tahap ini meliputi 

kegiatan revisi terhadap produk berdasarkan masukan dan saran-saran dari hasil uji lapangan 

tahap awal. Pada penelitian ini tahap kelima merupakan tahapan terakhir prosedur 

pengembangan. 
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Gambar 1. Tahap Pengembangan 

 

Jenis data dalam pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini 

adalah data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 

lembar validasi untuk para subjek ahli. Lembar validasi ini terdiri dari  2 bagian yaitu berupa 

lembar peni¬laian dan lembar tanggapan. Data yang diperoleh diolah dengan teknik deskriptif 

persentase, yaitu mengubah data kuantitatif menjadi bentuk persentase dan kemudian 

dinterpretasikan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Persamaan yang digunakan untuk 

mengolah data lembar validasi yang telah diisi oleh validator dan siswa adalah sebagai berikut. 

 

 

V  
TSEV

S    x
      

 
Keterangan: 

V : Validitas  

TSEV : Total Skor Empirik Validator 

S-max : Skor Maksimal yang diharapkan 

100 : konstanta. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Materi yang disajikan dalam multimedia interaktif pembelajaran mental aritmatika ini 

terdiri dari mental aritmatika untuk kelas 1 Sekolah Dasar dan kelas 2 Sekolah Dasar. Untuk 

kelas 1 membahas perhitungan mulai angka 1 sampai 100, sedangkan untuk kelas 2 membahas 

perhitungan mulai angka 100 sampai 1000.  

 

 
 

Gambar 2. Menu Utama 

 

Setiap materi dilengkapi visualisasi animasi, sehingga siswa bisa mengikuti materi yang 

disampaikan dengan jelas. 

 

 
 

Gambar 3. Contoh Materi Untuk Kelas 1 SD 

 

Multimedia interaktif ini dilengkapi juga dengan  latihan evaluasi beserta penjelasannya, 

sehingga siswa dapat mengerjakan latihan soal yang ada. 
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Gambar 4. Contoh Materi Penjumlahan 

 

Diperolehnya  media yang  valid,  dikarenakan  oleh  beberapa faktor.  Faktor-faktor  

tersebut  yaitu  sebagai  berikut.  Pertama,  secara  umum validator  menyatakan  ‖baik‖  atau  

‖sangat  baik‖  mengenai  komponen-komponen media sesuai  dengan  indikator/deskriptor.  

Kedua,  media  dikembangkan  sesuai  dengan  aspek-aspek  pengukuran  validitas yang  

dikemukakan  oleh  Nieveen  (1999),  yaitu  validitas  media  pembelajaran berkaitan dengan  

validitas  isi dan validitas konstruk. Ketiga, media pembelajaran  bersifat interakatif. Keempat,  

media disusun  dengan  memperhatikan  tingkat  berpikir siswa.  

Berdasarkan hasil validasi diperoleh data kuantitatif berupa rata-rata persentase dari skor 

akhir yang diberikan oleh ahli media sebesar 79,11%, ahli materi sebesar 81,07%, ahli praktisi 

lapangan sebesar 83,57%, dan siswa sebesar 85,33%. Hasil validasi yang telah diperoleh dari 

para ahli dan siswa menunjukkan bahwa produk yang telah dikembangkan valid dan layak 

digunakan sebagai alternatif belajar matematika. 

   

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pembelajaran Mental Aritmatika tidak selalu menjadikan anak menjadi pandai 

matematika, namun dapat membantu anak untuk menyenangi atau "tidak takut" pelajaran 

matematika. Dengan kemampuan berhitung yang lebih mudah dan cepat, maka kecintaan anak-

anak akan matematika diharapkan dapat berkembang dengan lebih baik.  Hasil pembelajaran 

Aritmatika tidak dapat diperoleh dengan cara instan atau serba cepat. Dibutuhkan waktu dalam 

pembentukan kemampuan sampai pada tahap tertentu. 
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Abstrak 

 
Banyaknya istilah-istilah dan rumus-rumus dalam pelajaran matematika, 

terkadang membuat siswa kesulitan dalam mempelajari matematika. Siswa sering 

lupa dalam menerapkan sebuah rumus untuk menyelesaikan soal matematika 

tertentu. Untuk membantu siswa dalam mempelajari matematika, maka perlu dibuat 

suatu perangkat lunak komputer (software) melalui pembelajaran berbasis komputer 

dalam bentuk ensiklopedia digital matematika. Ensiklopedia digital merupakan 

aplikasi perangkat lunak komputer yang memiliki ukuran lebih praktis dan dapat 

menyimpan informasi yang lebih banyak, sehingga lingkup dan kedalaman 

informasi yang disajikan lebih lengkap dibandingkan ensiklopedia konvensional. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (a) Merancang dan 

mengembangkan perangkat lunak ensiklopedia digital matematika; (b) Menguji 

keefektifan, kemenarikan dan efisiensi ensiklopedia digital matematika. Metode 

yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain meliputi: 

Pengembangan ensiklopedia digital matematika memuat 3 komponen utama yaitu: 

(1) Model pengembangan, (2) Prosedur pengembangan, dan (3) Uji coba produk.  

Untuk selanjutnya dilakukan penelitian eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan 

Ensiklopedia Matematika Digital ini dianggap cukup valid dan layak untuk 

digunakan. Berdasarkan uji eksperimen yang dilakukan terhadap kelas sampel dapat 

diketahui hasil belajar matematika mengalami peningkatan pada kelas eksperimen. 

Kata kunci: Ensiklopedia Digital, Matematika, Pengembangan  
 

PENDAHULUAN 

Banyaknya istilah-istilah dan rumus-rumus dalam pelajaran matematika, terkadang 

membuat siswa kesulitan dalam mempelajari matematika. Siswa sering lupa dalam menerapkan 

sebuah rumus untuk menyelesaikan soal matematika tertentu. Untuk membantu siswa dalam 

mempelajari matematika, maka perlu dibuat suatu perangkat lunak komputer (software)  melalui 

pembelajaran berbasis komputer dalam bentuk ensiklopedia matematika digital. Ensiklopedia 

matematika digital mempunyai kelebihan dibandingkan dengan buku, misalnya menampilkan 

materi secara multimedia dan interaktif.  

Para peneliti menemukan bahwa ada berbagai cara siswa dalam memproses informasi 

yang bersifat unik. Efektifitas belajar sangat dipengaruhi gaya belajar dan bagaimana cara 

belajar. DePorter mengatakan 10% informasi diserap dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang 

kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat,50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa 

yang kita katakan, 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan (DePorter, 1999) .  

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dipergunakannya multimedia 

dalam pembelajaran. Sebagaimana disebutkan oleh Morse, pencapaian yang tinggi dan sikap 

positif dapat ditunjukkan pada siswa yang belajar dengan komputer multimedia (Morse, 1991) . 

Penalaran tertentu ditemukan meningkat dengan penerapan pembelajaran berbasis komputer. 

Sadiman mengemukakan bahwa kemampuan proses dan pencapaian konsep pembelajaran dapat 

dicapai dengan media tertentu meskipun pada mulanya banyak siswa yang mengalami salah 

konsep (Sadiman, 2006) . Dalam penelitian yang lain disebutkan bahwa penggunaan komputer 
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juga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Helgeson juga mencatat beberapa keuntungan 

penggunaan komputer dalam pembelajaran [4]. Simulasi komputer paling tidak sama efektifnya 

dengan pengalaman laboratorium untuk meningkatkan kemajuan kognitif siswa dan 

meningkatkan keluaran jika program dibuat runtut sebagaimana kegiatan laboratorium. 

Komputer juga mempunyai kelebihan dalam menampilkan data yang berpengaruh positif 

terhadap pembelajaran. Penerapan komputer juga terbukti dapat meningkatkan sikap dan 

motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. 

Philips mengemukakan, Ensiklopedia adalah hasil kerja yang mengandung informasi 

semua cabang ilmu pengetahuan atau penjelasan komprehensif dari cabang ilmu tertentu, yang 

disusun dalam bentuk artikel secara alphabet dan berdasarkan subyek [5]. Sistem ensiklopedia 

diproses untuk memenuhi kebutuhan informasi yang sifatnya umum dan kompleks. 

Ensiklopedia bertujuan untuk memberikan informasi dari data yang diolah sedemikian rupa 

sehingga mencakup sebuah bidang ilmu secara mendalam. Input ensiklopedia adalah 

sekumpulan informasi mengenai topik tertentu melalui penelitian lapangan atau informasi 

tertulis lainnya yang telah diteliti dan dipastikan keakuratannya. Semakin banyak informasi 

maka akan semakin kaya ensiklopedia tersebut. Sedangkan output dari ensiklopedia adalah 

informasi yang akurat yang berkaitan dengan topik yang disuguhkan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan perangkat 

lunak ensiklopedia matematika digital, serta menguji keefektifan, kemenarikan dan efisiensi 

perangkat lunak ensiklopedia matematika digital. Bersesuian dengan hal-hal tersebut di atas 

ensiklopedia digital komputer memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai media pembelajaran 

karena adanya kemampuan yang terkait dengan video, audio, teks, grafik dan animasi. 

Ensiklopedia matematika digital ini berisi tentang teori dan istilah matematika, contoh soal 

matematika dan penyelesaian matematika. Teori dan soal berisi informasi teks, gambar, maupun 

visualisasi yang dapat memperjelas materi yang disajikan.  

Model pengembangan ensiklopedia matematika digital  ini terdiri dari 3 (tiga) model, 

antara lain: model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural adalah 

model yang menunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan ensiklopedia matematika 

digital. Model konseptual adalah model yang menyebutkan komponen-komponen yang terdapat 

pada ensiklopedia matematika digital  serta menunjukkan hubungan antar komponen. Model 

teoritik adalah model yang menggambarkan kerangka ensiklopedia matematika digital  

didukung teori-teori yang relevan dan data empirik..  

METODE 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang dikembangkan 

oleh Borg dan Gall [6]. Model Borg and Gall merupakan salah satu model penelitian dan 

pengembangan pendidikan yang sangat populer. Prosedur penelitian pengembangan menurut 

Borg and Gall adalah: ―research and information collecting, planning, develop preliminary form 

of product, preliminary field testing, main product revision, main field testing, operational 

product revision, operational field testing, final product revision, and dissemination and 

implementation―. 

Pengembangan ensiklopedia digital matematika memuat 3 komponen utama yaitu:  

(1) Model pengembangan, (2) Prosedur pengembangan, dan (3) Uji coba produk.  Untuk 

selanjutnya dilakukan penelitian eksperimen. 

 

1. Model Pengembangan 

Model pengembangan ensiklopedia digital matematika ini terdiri dari 3 (tiga) model, 

antara lain: model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural adalah 

model yang menunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan ensiklopedia digital 

matematika. Model konseptual adalah model yang menyebutkan komponen-komponen yang 

terdapat pada ensiklopedia digital matematika serta menunjukkan hubungan antar komponen. 

Model teoritik adalah model yang menggambar kerangka ensiklopedia digital matematika 
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didukung teori-teori yang relevan dan data empirik.  

2. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang dikembangkan 

oleh Borg dan Gall, antara lain: 

a. Melakukan penelitian pendahuluan (pra survei) untuk mengumpulkan informasi (kajian 

pustaka, pengamatan kelas), identifikasi permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran, 

dan merangkum permasalahan 

b. Melakukan perencanaan (identifikasi dan definisi keterampilan, perumusan tujuan, 

penentuan urutan pembelajaran, dan uji ahli atau ujicoba pada skala kecil, atau expert 

judgement 

c. Mengembangkan jenis/bentuk produk awal meliputi: penyiapan materi, penyusunan buku 

pegangan, dan perangkat evaluasi. 

d. Uji coba ensiklopedia digital matematika bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang 

dibuat layak digunakan atau tidak, dan juga melihat sejauh mana produk yang dibuat dapat 

mencapai sasaran dan tujuan.  Uji coba tahap awal merupakan uji ahli yang dilakukan oleh 

ahli pendidikan matematika, ahli matematika, ahli komputasi  

e. Melakukan revisi terhadap ensiklopedia digital matematika, berdasarkan masukan dan 

saran-saran dari hasil uji ahli  

f. Uji coba tahap kedua dilakukan guru matematika SMP dan guru matematika SMA;  

g. Melakukan revisi terhadap ensiklopedia digital matematika, berdasarkan masukan dan 

saran-saran dari hasil uji guru matematika  

h. Melakukan uji coba lapangan tahap awal, dilakukan terhadap 2-3 sekolah menggunakan 6-

10 subyek. Pengumpulan informasi/data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 

kuesioner, dan dilanjutkan analisis data. 

i. Melakukan revisi terhadap ensiklopedia digital matematika, berdasarkan masukan dan 

saran-saran dari hasil uji lapangan awal 

j. Melakukan uji coba lapangan utama, dilakukan terhadap 3-5 sekolah, dengan 20-50 subyek. 

Tes/penilaian tentang prestasi belajar siswa dilakukan sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran. 

k. Melakukan revisi terhadap ensiklopedia digital matematika, berdasarkan masukan dan 

saran-saran hasil uji lapangan utama. 

l. Melakukan uji lapangan (dilakukan terhadap 5-10 sekolah, melibatkan 60-100 subyek), data 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. 

m. Melakukan revisi terhadap produk akhir, berdasarkan saran dalam uji coba lapangan 

n. Mendesiminasikan dan mengimplementasikan program ensiklopedia digital matematika, 

melaporkan dan menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah. 

 

3. Uji Coba Produk 

Penyajian data hasil uji coba hendaknya komunikatif, sesuai dengan jenis dan 

karakteristik produk dan calon konsumen pemakai produk. Penyajian yang komunikatif akan 

membantu konsumen/pengguna produk dalam mencerna informasi yang disajikan, dan 

menumbuhkan ketertarikan untuk menggunakan model atau produk hasil pengembangan. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji coba produk dipakai sebagai dasar pengambilan 

keputusan apakah model atau produk yang dihasilkan perlu direvisi atau tidak. Disamping itu, 

pengampilan keputusan untuk mengadakan revisi model atau produk perlu disertai dengan 

dukungan/ pembenaran bahwa setelah direvisi model atau produk itu akan lebih baik, lebih 

efektif, efisien, lebih menraik, dan lebih mudah bagi pemakai. 

Uji validitas untuk pengujian tes pada penelitian ini ada dua macam, yaitu uji validitas isi 

dan uji validitas butir soal. Menurut Arikunto sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan 

(Arikunto, 2010) . Dalam hal ini soal tes disesuaikan dengan materi isi pelajaran atau indikator 

pencapaian hasil belajar dan penggunaan bahasa. Setelah soal tersusun kemudian soal 

divalidasi.  
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Validasi isi pada penelitian ini didasarkan pada empat kriteria untuk menilai masing-

masing soal, yaitu: (1) skor 4 apabila butir soal sesuai dengan materi dan bahasa yang 

dugunakan mudah dipahami; (2) skor 3 apabila butir soal sesuai dengan materi, bahasa yang 

digunakan kurang bisa dipahami; (3) skor 2 apabila butir soal kurang sesuai dengan materi, 

bahasa yang digunakan bisa dipahami; dan (4) skor 1 apabila butir soal tidak sesuai dengan 

materi, bahasa yang digunakan sulit dipahami. 

Hasil penilaian validitas isi dihitung kevalidannya dan dinyatakan dalam persen. Hasil 

Validitas dihitung menggunakan rumus berikut: 

 

𝑉   
   𝑉

  𝑀 𝑋
       

 

Menurut Arikunto sebuah item (butir soal) dikatakan valid apabila mempunyai dukungan 

yang besar terhadap skor total. Skor pada butir soal menyebabkan skor total menjadi tinggi atau 

rendah. Sebuah butir soal mempunyai validitas yang tinggi apabila skor butir soal mempunyai 

kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi, sehingga untuk 

mengetahui validitas butir soal digunakan rumus korelasi product moment Pearson. Selanjutnya, 

hasil yang diperoleh tersebut dikonsultasikan dengan tabel r product moment pada taraf 

dignifikan 0,05. Instrumen dinyatakan reliabel jika rhitung > rtabel. Rumus product moment 

pearson: 

 

𝑟𝑋𝑌  
 ∑𝑋𝑌   (∑𝑋)(∑𝑌)

√* ∑𝑋   (∑𝑋) +* ∑𝑌   (∑𝑌) +
 

 

4. Penelitian Eksperimen 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa SMP dan siswa SMA yang menempuh 

matapelajaran matematika khususnya siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Tim peneliti 

akan membagi jumlah siswa tersebut secara acak menjadi dua kelas, masing-masing terdiri atas 

40 siswa, sebut kelas A dan kelas B. Berdasar skor pretes, dipadankan individu di Kelas A 

dengan individu di Kelas B, sampai jumlah sampel 30 siswa. Siswa lainnya tetap ikut dalam 

eksperimen, namun tidak diikutkan dalam analisis data. Kelas A diperlakukan sebagai kelas 

eksperimen sedangkan kelas B sebagai kelas kontrol.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

ensiklopedia matematika digital (kelas media) dan kelas konvensional. Variabel tergantungnya 

adalah perolehan belajar. Variabel perolehan  belajar ini dipilah menjadi 2 komponen, yakni: 

kemampuan penalaran dan kemampuan pemahaman konsep. Variabel kendali, yakni variabel 

yang tidak dimanipulasi tetapi diduga ikut mempengaruhi kesahihan internal penelitian ini, 

diupayakan konstan. Variabel yang diidentifikasi masuk variabel kendali adalah kemampuan 

awal siswa, guru, waktu penyampaian materi dan cakupan isi bidang studi matematika. 

Kemampuan awal siswa dikendalikan dengan memadankan setiap siswa di kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. Variabel guru dikendalikan, yakni guru di kelas eksperimen sama dengan 

guru di kelas kontrol. Waktu penyampaian di usahakan sama, yakni pada pagi hari (antara jam 

ke 1 – jam ke 6).  Cakupan isi materi juga sama. 

 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMPN kelas IX dan siswa SMA kelas XII. 

2. Sampel 

Dari populasi yang ada diambil dua kelompok sampel yang normal dan homogen sebagai 

kelas kontrol dan eksperimen. Untuk mendapatkan kelas yang normal dan homogen dalam 

penelitian ini digunakan teknik Random  Sampling. Sebelum dilakukan teknik Random 

Sampling ini, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 



 

421 

 

a. Menentukan sampel yang nilai rata-ratanya mendekati nilai rata-rata   populasi, nilai 

rata-rata yang diambil adalah nilai ulangan harian. Kemudian dilakukan analisis 

terhadap uji normalitas dan uji homogenitas.  

b. Setelah dilakukan uji normalitas diperoleh hasil pengujian dua kelompok sampel.   

c. Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dilakukan uji kesamaan dua rata-

rata  

d. Setelah diperoleh dua kelas yang normal dan homogen diambil secara random untuk 

menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Variabel dan Data 

a. Variabel 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : 

1) Variabel bebas yaitu variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap variabel lain 

atau perlakuan yang diberikan kepada siswa kelompok eksperimen. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel bebas adalah kelompok yang menggunakan Ensiklopedia 

Matematika Digital. 

2) Variabel terikat yaitu gejala yang muncul dari adanya perlakuan. Variabel terikat di 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa setelah perlakuan 

diberikan. 

3) Variabel kontrol yaitu guru, mata pelajaran, materi pelajaran yang akan digunakan 

yang dikondisikan sama serta waktu atau lama pembelajaran juga sama. 

b. Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung oleh peneliti dari responden berupa penguasaan konsep matematika 

siswa. 

 

2. Prosedur Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan disusun prosedur yang sistematis. 

Secara umum prosedur penelitian dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan penyelesaian. 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pelaksanaan penelitian, antara lain: 

1) Menetapkan tempat dan jadwal penelitian 

2) Menyusun materi test 

3) Menentukan populasi dan sampel 

4) Mempersipkan instrumen penelitian 

b. Tahap Pelaksanaan 

Penggunaan Ensiklopedia Matematika Digital dalam proses pembelajaran matematika.  

 

c. Tahap Penyelesaian  

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah: 

1) Mengadakan tes hasil belajar pada kedua kelas sampel setelah    penelitian  berakhir 

guna mengetahui hasil perlakuan yang diberikan. 

2) Mengolah data dari kedua kelas sample, baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. 

3) Menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan teknis analisis yang 

digunakan 

 

3. Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes tertulis untuk melihat hasil belajar 

siswa. Tes yang diberikan sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan  selama perlakuan 
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berlangsung dan dilakukan setelah penelitian berakhir. Supaya data dapat dikumpulkan, 

dibutuhkan instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah soal objektif (pilihan 

ganda). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ensiklopedia Matematika Digital ini berisi tentang teori dan istilah matematika, contoh 

soal matematika dan penyelesaian matematika. Teori dan soal berisi informasi teks, gambar, 

maupun visualisasi yang dapat memperjelas materi yang disajikan. 

 

 
 

Gambar 1  Halaman Utama 

 

 
 

Gambar 2   Contoh Halaman Pencarian Istilah Matematika Dalam Ensiklopedia 
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Gambar 3   Contoh Hasil Pencarian Link ke Media Materi Dimensi 3 

 

 Proses validasi dari Ensiklopedia Matematika Digital dilakukan beberapa tahap. Tahap 

pertama, validasi dilakukan oleh Pakar Pendidikan Matematika. Berdasarkan hasil validasi 

Pakar Pendidikan Matematika, akan dilaksanakan revisi Ensiklopedia Matematika Digital. 

Tahap kedua, validasi dilakukan oleh Pakar Komputasi. Berdasarkan hasil validasi Pakar 

Komputasi, akan dilaksanakan revisi Ensiklopedia Matematika Digital. Tahap ketiga, validasi 

dilakukan oleh Guru/Pengajar. Berdasarkan hasil validasi oleh Guru/Pengajar, akan 

dilaksanakan revisi Ensiklopedia Matematika Digital. Tahap keempat, validasi dilakukan oleh 

Mahasiswa/Calon Guru. Berdasarkan hasil validasi oleh Mahasiswa/Calon Guru, akan 

dilaksanakan revisi Ensiklopedia Matematika Digital. Hasil validasi Ensiklopedia Matematika 

Digital dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
 

 

Tabel 1  Nilai Validasi 
 

Nama Validator Skala Nilai Rata-

Rata 

Nilai 
1 2 3 4 

Pakar Pendidikan Matematika  - - 6 9 3.60 

Pakar Matematika - - 5 10 3.67 

Pakar Komputasi - - 4 11 3.73 

Mahasiswa/Calon Guru - - 3 12 3.80 

Guru SMP - - 8 7 3.47 

Guru SMA - - 9 6 3.40 

 

Keterangan Skala Penilaian:      

1 = Kurang baik (ditolak) 

2 = Cukup baik (layak digunakan, dengan revisi besar)   

3 = Baik (layak digunakan, dengan sedikit revisi) 

4 = Sangat baik (layak digunakan, tanpa revisi) 

 

 Berdasarkan hasil validasi dari pakar pendidikan matematika diperoleh rata-rata nilai 
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3,60; dari pakar matematika diperoleh rata-rata nilai 3,67; dari pakar komputasi  diperoleh nilai 

rata-rata 3,73; dari mahasiswa/calon guru diperoleh rata-rata nilai 3,80; dari Guru SMP 

diperoleh nilai rata-rata 3,47; dari Guru SMA  diperoleh nilai rata-rata 3,40. Rata-rata nilai 

validasi secara keseluruhan adalah 3,61. Karena rata-rata nilai validasi ≥ 3, maka Ensiklopedia 

Matematika Digital ini dianggap cukup valid dan layak untuk digunakan (dengan 

revisi/perbaikan). 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap kedua kelas sampel dapat diketahui hasil 

belajar matematika mengalami peningkatan pada kelas eksperimen. Peningkatan hasil belajar 

yang diperoleh masing-masing kelas sampel menunjukkan adanya pengaruh berbedanya 

perlakuan yang diterima kedua kelas, ini membenarkan bahwa penggunaan ensiklopedia 

matematika digital memberi peningkatan yang berarti terhadap peningkatan hasil belajar 

matematika siswa.  

Berdasarkan hasil analisis data tes akhir yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil 

belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas Kontrol. Nilai tertinggi kelas 

eksperimen adalah 90 sedangkan nilai tertinggi kelas kontrol adalah 83. Nilai rata-rata kelas 

eksperimen adalah 78.42  sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol  adalah 75.05. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (a) Telah dilakukan pengembangkan dan uji 

eksperimen perangkat lunak ensiklopedia digital matematika; (b) Ensiklopedia digital 

matematika hasil peneliitian ini telah di validasi oleh ahli untuk mengetahui keefektifan, 

kemenarikan dan efisiensi perangkat lunak.  

Beberapa saran yang perlu dilaksanakan untuk perbaikan pengembangan ensikolpedia 

matematika digital, antara lain: tampilan software dibuat lebih interaktif agar siswa lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan, serta ukuran file dibuat lebih kecil. 
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Abstrak 

Latar belakang penelitian ini tentang ketidaksesuaian materi perbandingan 

pada buku siswa dengan silabus Kurikulum 2013 dan penggunaan LKS di sekolah 

yang menerapkan Kurikulum 2013 sebagai evaluasi bukan sebagai penemuan 

konsep. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berupa Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik pada materi perbandingan SMP 

kelas VII yang valid dan praktis. Model pengembangan yang digunakan dalam 

pengembangan ini adalah model Thiagarajan yang dimodifikasi menjadi tiga tahap, 

yaitu (1) tahap pendefinisian (define), (2) tahap perancangan (design), dan (3) tahap 

pengembangan (develop). Secara keseluruhan, diperoleh tingkat kevalidan LKS 

yang dikembangkan yaitu 𝑉   3,45 dan tingkat kepraktisan LKS yang 

dikembangkan yaitu    3,23. Berdasarkan hasil validasi dan uji coba, LKS dapat 

dikatakan valid dan praktis. 

Kata Kunci:   Lembar Kegiatan Siswa (LKS),  Saintifik, Perbandingan       

 

 

PENDAHULUAN 

Berbagai usaha dalam mencerdaskan bangsa telah dilakukan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), salah satunya dengan menerapkan kurikulum 

2013, namun tidak semua sekolah menerapkan kurikulum tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Baswedan (2014) tentang sekolah yang belum menerapkan Kurikulum 2013 selama 

tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang telah menerapkan 

Kurikulum 2013 selama tiga semester diminta untuk tetap menerapkan Kurikulum 2013 hingga 

menunggu hasil evaluasi. Penelitian ini dilakukan pada sekolah yang menerapkan kurikulum 

2013, yaitu SMP Negeri 4 Malang. 

Lima kegiatan belajar pada pembelajaran Kurikulum 2013 merupakan kegiatan belajar 

pada pendekatan saintifik, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

mencoba, menalar/ mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No.103,2014:4). 

Salah satu karakteristik pendekatan saintifik pada kelima kegiatan belajar tersebut adalah 

melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep (Daryanto, 2014:53). Hal 

ini sesuai dengan salah satu prinsip pembelajaran yang digunakan pada Kurikulum 2013, yaitu 

dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik yang mencari tahu sebagai bentuk dalam 

mengkonstruksi konsep (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.65,2013:1). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan buku guru dan buku siswa 

sebagai bahan ajar cetak yang memuat kelima kegiatan pembelajaran tersebut. 

Pada buku-buku sebelumnya yang masih menerapkan KTSP, yakni buku (1) Contextual 

Teaching and Learning Matematika Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas 

VII Edisi 4, (2) Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VII SMP dan MTs 1, dan (3) 

Pegangan Belajar Matematika 1 untuk SMP/MTs Kelas VII. Ketiga buku tersebut memuat 

submateri perbandingan senilai dan berbalik nilai, sedangkan pada buku siswa yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013 tidak memuat kedua submateri tersebut. Pada buku siswa, 
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perbandingan senilai dan berbalik nilai bukan merupakan submateri, melainkan termuat dalam 

submateri menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda.  

Berdasarkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Brawijaya Smart School yang 

merupakan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013, peneliti diminta untuk mengajarkan 

tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Hal ini dikarenakan pada silabus memuat 

perbandingan senilai dan berbalik nilai tetapi submateri tersebut tidak termuat dalam buku 

siswa. Sehingga, walaupun submateri perbandingan senilai dan berbalik nilai bukan merupakan 

submateri dari buku siswa perlu juga ditambahkan dalam pembelajaran materi perbandingan.  

Pada penelitian sebelumnya, pengembangan LKS matematika dengan pendekatan 

saintifik pada pokok bahasan garis singgung lingkaran yang telah dilakukan oleh Hidayanti 

(2014) mendapat saran pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut yakni pokok 

bahasan pada lembar kegiatan siswa (LKS) ini terbatas pada garis singgung lingkaran. Oleh 

karena itu diharapkan ada pengembangan lembar kegiatan siswa (LKS) yang lebih lanjut pada 

materi lain, sehingga memperkaya alternatif guru dan sumber belajar siswa. Berdasarkan saran 

pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut, peneliti mengembangkan LKS yang 

berbasis pendekatan saintifik, namun berbeda dalam hal materi, yakni perbandingan. Salah satu 

kelebihan dari penelitian sebelumnya adalah melalui lima kegiatan, mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan pada LKS. LKS ini dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas, mengembangkan kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk berfikir kritis, mengembangkan sikap teliti dan jujur, 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menghargai pendapat orang lain. Di sisi lain, 

LKS yang dikembangkan juga memiliki kekurangan diantaranya adalah terdapat kesalahan, 

yaitu kesimpulan yang diberikan secara tertutup pada LKS diletakkan sebelum siswa melakukan 

aktivitas mengumpulkan informasi, sehingga tidak sesuai dengan prosedur pembelajaran pada 

pendekatan saintifik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikembangkan suatu LKS yang berbasis pendekatan 

saintifik pada materi perbandingan melalui penelitian ‖Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa 

Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Perbandingan SMP Kelas VII.‖ Tujuan 

pengembangan LKS adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisan LKS berbasis 

pendekatan saintifik pada materi perbandingan SMP kelas VII. 

 

METODE  

Model Thiagarajan, Semmel & Semmel 

Pengembangan yang dilakukan menggunakan model pengembangan Thiagarajan yang 

terdiri dari empat tahap yang dikenal dengan model 4-D (four D Model). Menurut Hobri 

(2010:12) keempat tahap tersebut yaitu 1) Tahap pendefinisian (define), peneliti mengkaji 

tentang ketidaksesuaian materi perbandingan pada buku siswa dengan silabus Kurikulum 2013, 

2) Tahap perancangan (design) berupa pembuatan produk berupa LKS, 3) Tahap pengembangan 

(develop) berupa penilaian LKS melalui lembar validasi oleh dua validator, yaitu seorang dosen 

Matematika Universitas Negeri Malang dan seorang guru Matematika SMP Negeri 4 Malang, 4) 

Tahap penyebaran (disseminate), tahap ini tidak dilakukan karena LKS hanya digunakan di 

sekolah yang menerapkan kurikulum 2013.  

Validasi dan Uji Coba LKS 

Validasi dan uji coba LKS bertujuan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk 

melakukan revisi. Pada pengembangan ini dilakukan validasi dengan pengisian lembar validasi 

oleh dua validator yaitu seorang dosen Matematika Universitas Negeri Malang dan seorang guru 

Matematika SMP Negeri 4 Malang, kemudian diuji cobakan pada subjek uji coba kelompok 

kecil yaitu enam siswa SMP Negeri 4 Malang.  

Jenis data yang diperoleh dari validasi LKS berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari komentar dan saran validator pada lembar validasi dan komentar dan 

saran subjek uji coba kelompok kecil pada angket. Data kuantitatif diperoleh dari perhitungan 

dari penilaian dengan menggunakan skala Likert yaitu dengan rentang poin 1 sampai 4 pada 
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lembar validasi yang diberikan oleh validator dan angket yang diberikan pada subjek uji coba. 

Instrumen yang digunakan pada pengembangan LKS ini berupa lembar validasi dan angket.  

Teknik Analisis Data 

Hasil validasi berupa penilaian yang diberikan validator dan subjek uji coba terhadap 

LKS yang dikembangkan yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk direvisi. Jika terdapat 

validator dan subjek uji coba yang memberikan komentar dan saran yang sama, maka komentar 

dan saran tersebut diterima. Jika validator dan subjek uji coba memberikan komentar dan saran 

yang berbeda, maka komentar dan saran tersebut perlu dipertimbangkan untuk diterima atau 

tidak. 
Tabel 1 Kriteria Penskoran untuk Pernyataan dalam Lembar Validasi dan Angket 

Penilaian 

1 2 3 4 

a. Skor 1 jika penilaian sangat tidak setuju/sangat tidak baik 

b. Skor 2 jika penilaian tidak setuju/tidak baik 

c. Skor 3 jika penilaian setuju/baik 

d. Skor 4 jika penilaian sangat setuju/sangat baik 

Untuk menentukan kevalidan LKS yang dikembangkan, digunakan teknik analisis data 

hasil validasi dengan rumus sebagai berikut. 

Penilaian untuk setiap indikator 

 

   
∑ 𝑉  
 
   

 
 

Keterangan: 

    : Rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk setiap indikator 

𝑉   : Data nilai validator ke-j terhadap indikator/komponen ke-i 

  : Banyaknya validator 

Penilaian untuk setiap aspek 

   
∑    
 
   

 
 

Keterangan: 

   : Rata-rata nilai untuk aspek ke-i 

    : Rata-rata untuk aspek ke-i indikator ke-  j 

  : Banyaknya indikator dalam aspek ke-i 

Penilaian untuk tingkat kevalidan 

𝑉  
∑   
 
   

 
 

Keterangan: 

𝑉  : Nilai rata-rata untuk semua aspek 

   : Rata-rata nilai untuk aspek ke-i 

  : Banyaknya aspek 
Tabel 2 Kriteria Penilaian Hasil Validasi 

Rentang Skor Kriteria Kevalidan Keterangan 

 ≤ 𝑉    Tidak Valid Perlu Revisi 

 ≤ 𝑉    Kurang Valid  Perlu Revisi 

 ≤ 𝑉    Valid Tidak Perlu Revisi 

𝑉    Sangat Valid Tidak Perlu Revisi 

Selain teknik analisis data hasil validasi, peneliti juga menggunakan teknik analisis data 

hasil uji kepraktisan dengan rumus sebagai berikut: 

Penilaian untuk setiap aspek 

   
∑    
 
   

 
 

Keterangan: 

    : Rata-rata nilai untuk aspek ke   
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    : Nilai dari responden ke-j pada aspek ke-i 

  : banyaknya responden 

Penilaian untuk tingkat kepraktisan 

  
∑   
 
   

 
 

Keterangan: 

  : Nilai rata-rata untuk semua aspek 

   : Rata-rata nilai untuk aspek ke-i 

  : Banyaknya aspek 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh seorang dosen Jurusan Matematika 

Universitas Negeri Malang dan seorang guru matematika SMP Negeri 4 Malang diperoleh data 

kuantitatif hasil validasi diperoleh tingkat kevalidan pada masing-masing aspek yang meliputi 

aspek kelayakan isi, kesesuaian LKS dengan pendekatan saintifik, kebahasaan, dan tampilan 

secara berturut-turut, yaitu 3,41, 3,4, 3,5, dan 3,5. Secara keseluruhan, diperoleh tingkat 

kevalidan LKS yang dikembangkan yaitu 3,45. Menurut kriteria penilaian hasil validasi, LKS 

yang dikembangkan dikatakan valid dan tidak perlu revisi.  

Data kualitatif hasil validasi, validator 1 memberikan saran supaya penulis memahami 

materi perbandingan secara mendalam, sedangkan validator 2 tidak memberikan saran maupun 

komentar. Berikut ini merupakan penjelasan revisi terhadap produk yang dikembangkan: 

 

a. Pemilihan gambar yang mengilustrasikan proporsi (halaman sampul) 

1) Sebelum revisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Gambar pada halaman sampul sebelum direvisi 

2) Setelah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Gambar pada halaman sampul setelah direvisi 
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b. Kejelasan keterangan objek pada materi prasyarat LKS I dan penggunaan tanda baca 

(LKS 1 halaman 5) 

1) Sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3 LKS 1 halaman 5 sebelum direvisi 

2) Setelah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 4 LKS 1 halaman 5 setelah direvisi 

 

c. Penggunaan istilah matematika (LKS 1 halaman 5-6) 

1) Sebelum revisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 LKS 1 halaman 5-6 sebelum direvisi 
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2) Setelah revisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 LKS 1 halaman 5-6 setelah direvisi 

Berdasarkan data kuantitatif hasil uji coba LKS yang dilakukan oleh enam siswa SMP 

Negeri 4 Malang sebagai subjek uji coba untuk mengetahui tingkat kepraktisan LKS diperoleh 

tingkat kepraktisan 3,23. Menurut kriteria penilaian hasil kepraktisan, LKS yang dikembangkan 

memiliki tingkat kepraktisan tinggi. Sedangkan data kualitatif hasil uji coba LKS, subjek uji 

memberikan komentar dan saran, 3 subjek uji coba memberikan komentar mengenai LKS yang 

digunakan, sedangkan 3 subjek uji coba memberikan saran mengenai bacaan dan perintah untuk 

lebih diperjelas. 

Berikut ini merupakan penjelasan revisi terhadap produk yang dikembangkan: 

a. Ketepatan suatu pertanyaan (LKS 1 halaman 8) 

1) Sebelum revisi  

 

 

 

 

 
Gambar 7 Pertanyaan LKS 1 halaman 8 sebelum direvisi 

2) Setelah revisi 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Pertanyaan LKS 1 halaman 8 setelah  direvisi 

b. Pemberian keterangan pada satuan yang digunakan pada grafik (LKS 1 halaman 14) 

1) Sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9 Grafik LKS 1 halaman 14 sebelum direvisi 
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2) Setelah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10 Grafik LKS 1 halaman 14 setelah direvisi 

c. Kesalahan perintah dan pertanyaan (LKS 1 halaman 16-17) 
1) Sebelum revisi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11 Perintah dan pertanyaan pada LKS 1 halaman 16-17 sebelum direvisi 

2) Setelah revisi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12 Perintah dan pertanyaan pada LKS 1 halaman 16-17 setelah direvisi 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan siswa akan memuat paling tidak; judul, KD yang 

akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/ bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus 

dikerjakan.  

Berdasarkan hasil validasi diperoleh tingkat kevalidan LKS yang dikembangkan yaitu 

3,45. Menurut kriteria penilaian hasil validasi, LKS yang dikembangkan dikatakan valid dan 

tidak perlu revisi. Berdasarkan hasil uji coba LKS diperoleh tingkat kepraktisan 3,23. Menurut 

kriteria penilaian hasil kepraktisan, LKS yang dikembangkan memiliki tingkat kepraktisan 

tinggi. 

Kelebihan LKS yang dikembangkan adalah aktivitas pada LKS memuat aktivitas pada 

pendekatan saintifik yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu peserta didik melakukan 

kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi 

kan. LKS yang dikembangkan merupakan LKS yang membantu siswa menemukan konsep 

perbandingan. Hal ini ditunjukkan dengan respon siswa yang tinggi pada aspek kegiatan belajar 

pada LKS yang membantu siswa menemukan konsep perbandingan, yaitu dengan tingkat 

kepraktisan 3,5. LKS yang dikembangkan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan gagasan dengan bahasa sendiri. Penggunaan LKS berbasis pendekatan saintifik 

dapat dijadikan sebagai salah satu bahan ajar dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Selain itu, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengembangan LKS ini. 

Kekurangan tersebut adalah LKS yang dikembangkan hanya sebatas pada materi perbandingan 

dan uji coba LKS hanya sebatas pada uji coba kelompok kecil yang terdiri dari enam siswa SMP 

kelas VII, sehingga belum diketahui tingkat kepraktisannya secara luas. 

Berdasarkan uraian di atas, berikut beberapa saran yang disampaikan oleh pengembang, 

yaitu: 

4. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan masih 

terbatas pada materi perbandingan, sehingga diharapkan pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik pada materi lainnya. 

5. LKS ini hanya diujicobakan pada kelompok kecil, disarankan LKS diujicobakan pada 

kelompok sedang atau kelompok besar. 

LKS ini hanya diuji cobakan pada kelompok kecil, disarankan LKS diuji cobakan pada 

kelompok sedang atau kelompok besar. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat guru dan 

solusi dalam proses pembelajaran matematika sekolah menengah atas di Kecematan 

Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Subjek dari penelitian adalah guru matematika yang tersebar di 

lima sekolah menengah atas sebanyak lima orang. Data penelitian ini diperoleh 

melalui: 1) catatan lapangan; 2) wawancara; 3) angket, dan 4) dokumen. Teknik 

analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa faktor penghambat guru dalam proses pembelajaran 

matematika: 1) peserta didik, lemahnya kemampuan dasar peserta didik pada konsep 

matematika yang dimiliki terutama kurang menguasai materi prasyarat; 2) guru, 

guru hanya mengandalkan pengetahuan awal terhadap konsep matematika; 3) proses 

pembelajaran, minimnya motivasi guru dalam mengkolaborasi dan mengaplikasikan 

model-model pendekatan pembelajaran yang membuat peserta didik akan rindu 

terhadap matematika; 4)evaluasipembelajaran, kurangnya keterampilandan 

pengetahuan guru dalam mendesain instrumen evaluasi belajar dan 5) sarana dan 

prasarana pembelajaran, tidak tersedianya media belajar matematika yang memadai 

disekolah dan tidak memiliki kreatifitas, inovasi dan seni guru dalam menyusun 

media pembelajaran.   

  Kata kunci: faktor penghambat, guru, pembelajaran matematika 

PENDAHULUAN 

Pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi hanya akan efektif jika 

dikelola oleh tenaga pendidikan dan guru yang profesional. Pendidikan yang berkualitas tercipta 

dari keberhasilan guru yang memegang peranan penting dalam pendidikan(Valentino & Sari, 

2015). Keberadaan guru sangatlah penting untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan di 

sekolah. Hal ini sesuai dengan UU No 20/2003 dan ketentuan pasal 1 UU No 14/2005tentang 

guru dan dosen menyebutkan pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada pendidikan. Guru 

merupakan orang yang secara langsung berhadapan dengan siswa dan sangat berpengaruh akan 

ketercapaian keberhasilan dalam membina karakter, sikap dan prestasi siswa (Sanjaya, 2009; 

Fitrah, 2015). Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas proses 

belajar siswa, guru, dan sarana pendidikan, maka dari itu Proses pembelajaran matematika 

dibeberapa sekolah kecematan Dompu Kabupaten Dompu - NTB terdapat hambatan 

pembelajaran matematika yang harus segera diatasi.  Hasil observasi lapangan memberikan 

gambaran bahwa masih banyak yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses pembelejaran 

berlangsung, dan pada akhirnya guru hanya menargetkan materi selesai tepat pada jadwal yang 

disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Tentunya dengan melihat keberfungsian seorang guru dalam mensukseskan 

penyelenggaraan pendidikan itu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat seorang guru 

dalam proses pembelajaran. Sebab guru dalam kelas memiliki tugas yang fundamental dan 

membina kemampuan matematika siswa. Keberhasilan pembelajaran matematika yang harus 

diperhatikan terkait komponen pengajaran yakni tujuan pendidikan, siswa, tenaga kependidikan, 

perencanaan pengajaran dan evaluasi pengajaran. Masing-masing komponen tersebut harus 
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dijalankan dengan maksimal. Menurut Firngadi (1997) bahwa matematika salah satu pelajaran 

yang menurunkan semangat siswa. Sedangkan  menurut Efendi (2010) matematika dianggap 

sebagai ibu dari semua pembelajaran. Matematika bukan hanya perhitungan tetapi alat untuk 

memahami struktur, hubungan dan pola untuk menghasilkan solusi dalam masalah kehidupan 

nyata. Fitrah (2015) menjelaskan bahwa pendefinisian matematika belum mutlak disepakati 

dengan berbagai macam pendefinisia. Pembelajaran matematika di sekolah merupakan 

pembelajaran yang memfasilitasi siswa agar dapat membangun kemampuan berpikir. 

Pembelajaran matematika harus membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif (Depdiknas, 2006).  

Studi penelitian pada proses mengajar yang efektif cenderung menunjukkan cara belajar 

yang tidak lagi dianggap sebagai proses pemindahan pengetahuan dari guru ke siswa. Tuntutan 

pada guru tidak hanya mampu dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran dan 

memberikan informasi yang spontan yang berguna untuk siswa, tetapi juga dalam mempelajari 

materi yang lebih kompleks dan mengembangkan lebih luas terhadap keterampilan pada siswa 

(Arends, 2004; Rivkin et al, 2000; Wright, Horn & Sanders, 1997; Barnes, 1989). Proses 

keberhasilan pembelajaran matematika tidak terlepas dari peran aktif, agresif dan semangat jua 

seorang pahlawan tanpa tanda jasa yaitu guru. Terlepas dari itu seorang guru matematika 

memiliki tanggung jawab yang maksimal untuk memahamkan siswa terhadap konsep 

matematika. Gunawan (2003) mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada pelajaran 

yangmembosankan, yang benar adalah guru yang membosankan karena tidak mengerti cara 

menyajikanmateri dengan benar, baik, menyenangkan, dan menarik minat serta perhatian siswa. 

Tim (2005) menjelaskan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan agar siswa dapat belajar dengan baik 

untuk mencapai tujuan yang bermakna secara pribadi, bersifat aktif, dan melalui mediasi secara 

internal. Pembelajaran yang membentuk proses belajar aktif dan efektif serta membantu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami pengetahuan sangat diperlukan. Huang 

(2006) menyebutkan empat unsur penting: 1) proses belajar adalah membangun pengetahuan, 

bukan sekedar menerimanya; 2) proses belajar adalah memahami dan mengaplikasikan, bukan 

sekedar mengulang; 3) proses belajar adalah bagaimana berfikir dan menganalisa, bukan 

sekedar mengumpulkan materi dan menghafal, dan 4) proses belajar adalah bagaimana menjadi 

aktif, tidak pasif. Pada akhir dari pembelajaran tentunya akan mengharapkan output dalam 

pembelajaran. Menurut Hamalik (2005) tujuan pembelajaran itu menyediakan situasi atau 

kondisi untuk belajar, tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan 

dapat diamati. Proses pembelajaran matematika melalui tiga pokok tahapan, yakni perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pengevaluasian suatu tugas pekerjaan selama 

proses pembelajaran. 

Pembelajaran terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kegiatan sistem 

pembelajaran. Dunkin (1974) menguraikan beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

sistem pembelajaran: 1) faktor guru, keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran 

akan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik 

pembelajaran; 2) faktor siswa, siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai 

dengan tahap perkembangannya; 3) faktor sarana & prasarana, sarana adalah segala sesuatu 

yang mendukung secara langsung terhadap proses pembelajaran, dan 4) faktor lingkungan, 

dilihat dari dimensi lingkungan faktor yang dapat memengaruhi proses pembelajaran. 

Matematika sering dipikirkan dalam bentuk bilangan, ruang, ukuran, prosedur-prosedur 

penghitungan, konstruksi atau mengukur, aplikasi yang dikaitkan dengan situasi yang luas. 

Akan tetapi belum dilihat sebagai cara berpikir tentang konsep, proses dan penggunaannya, 

ekplorasi masalah dan penyelesaiannya, penyusunan dan pengujian hipotesis, dan ide-ide 

kompleks tentang dunia yang dikomunikasikan secara singkat dan tepat (Booker, 2005). 

Pendefinisian matematika sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bulat, namun demikian 

dapat dikenal melalui karakteristiknya. Berbagai pendapat muncul tentang pengertian 

matematika, dipandang dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang berbeda. 

Matematika adalah cara berfikir yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam 
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kehidupan. Matematika memiliki struktur yang jelas antar konsepnya, sehingga mudah untuk 

siapapun yang mempelajarinya siap memecahkan masalahan dalam kehidupan sehari-hari 

(Setiawan, 2012). Matematika dengan hakikatnya sebagai ilmu yang terstruktur dan sistematis, 

serta mengembangkan sikap berpikir kritis, objektif, dan terbuka (Lestari, 2014). Pemahaman 

objek-objek matematika, sifat-sifat dan hubungan diantara keduanya merupakan hal penting 

dalam memahami struktur matematika, mempelajari tentang pola dan hubungan tidak bisa lepas 

dari kegiatan menganalisis, mensintesis, mengembangkan, dan melakukan analogi terhadap 

masalah sehari-hari (Waren, 2001; Wiliam & Cooper, 2001; Purwoto, 2003).  

Belajar matematika, perlu diketahui karakteristik matematika maka seharusnya dapat 

pula diketahui bagaimana belajar dan mengajar matematika. Karakteristik umum matematika 

matematika di sekolah Suherman (2003) pembelajaran matematika berjenjang yaitu: 1) hal yang 

sederhana ke kompleks; 2) pembelajaran matematika mengikuti metoda spiral; 3) pembelajaran 

matematika menekankan pola pikir, dan 4) pembelajaran matematika menganut kebenaran 

konsistensi yang pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi.  Studi penelitian pada proses 

mengajaryang efektif cenderung menunjukkan cara belajar yang tidak lagi sebagai proses 

pemindahan pengetahuan dari guru ke siswa. Tuntutan pada guru tidak hanya mampu dalam 

menjaga keberlangsungan proses pembelajaran dan memberikan informasi yang spontan untuk 

siswa, tetapi juga dalam mempelajari materi yang lebih kompleks dan mengembangkan 

keterampilan lebih luas pada siswa (Arends, 2004; Rivkinetal, 2000; Wright, Horn & Sanders, 

1997; Barnes, 1989). Guru perlu memahami wawasan matematika sebelum mengajarkan konsep 

dan prosedur matematika kepada siswanya.  Guru harus memiliki cara lain untuk membantu 

proses pembelajaran berlangsung, salah satunya adalah memperdayakan sumber belajar yang 

ada, yang sangat kaitan erat dengan materi matematika (Fitrah, 2015). Pembelajaran matematika 

di sekolah guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik 

yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun social 

(Suherman, 2003). 

Penjabaran latar belakang tersebut dapat disimpulkan dalam rumusan penelitian ini 

adalah  

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat guru matematika dalam proses 

pembelajaran ? 

2. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh guru matematika untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran matematika ? 

3. Bagaimana solusi yang direalisasikan atas hambatan-hambatan yang ditemukan 

dalam pembelajaran matematika ? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Alasan metode penelitian yang demikian 

karena identifikasi penelitian yang diteliti adalah untuk menemukan pemahaman obyek secara 

detail terhadap faktor penghambat guru dalam implementasi proses pembelajaran matematika 

yang tidak dapat pikirkan di awal penelitian. Jenis  penelitian ini bersifat deskriptif (Yatim, 

2012). Penelitian bersifat deskriptif dalam penelitian ini suatu metode penelitian yang berupaya 

menceritakan fakta suatu kejadian, proses, objek, aktivitas dan manusia secara apa adanya pada 

waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.  

Subjek dari penelitian adalah guru matematika yang tersebar di lima sekolah menengah atas di 

Kecematan DompuKabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat sebanyak lima orang. 

Data diperoleh melalui beberapa caradalam penelitian ini peneliti menggunakan 

instrumen antara lain: 1) catatan lapangan; 2) interview; 3) Angket, dan4)dokumen. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif 

dengan cara data yag diperoleh dari hasil wawancara dan angket dideskriptifkan secara 

menyeluruh dengan langkah:1) perpanjangan pengamatan; 2) meningkatkan ketekunan; 3) 

triangulasi, dan 4) menggunakan bahan referensi. Adapun analisis deskriptif dilakukan terhadap 

masing-masing faktor dengan teknik persentase sebagai berikut: 
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  = 
 

 
 x     

Keterangan:  

 : skor tiap faktor 

   jumlah skor seluruh faktor  

Pada setiap poin pertanyaan diberikan skor dengan: 1) untuk jawaban tidakskor 1; 2) 

untuk jawaban kadang-kadang skor 2; 3) untuk jawaban sering skor 3, dan 4) untuk jawaban 

selalu skor 4.  
Tabel 1. Ketentuan hasil persentase  

% Faktor Tingkat Dominasi 

0 % - 24 % Rendah 

25 % - 49 % Cukup 

50 % - 74 % Tinggi 

75 % - 100 % Sangat tinggi 

Zainal Arifin (2008) 

Analisis tersebut dimaknai semakin melambung tinggi nilai persentase suatu indikator, 

maka semakin besar pengaruhnya menjadi faktor penghambat yang harus segera dicarikan 

solusi.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari responden sebanyak 5 guru matematika yang 

tersebar padalima sekolah menengah atas Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu – NTB, maka 

secara jelas dijelaskan dalam tabel dibawah ini 

 
Tabel 2. Data subjek penelitian

Subjek 

Penelitian 

Jenis Kelamin &Usia Status Pengalaman 

Mengajar 

Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Sertifikasi 

≠ Laki-laki 39 thn PNS 12 thn S.TP Ya 

Ω Perempuan 44 thn PNS 20 thn S.Pd Ya 

α  Perempuan 34 thn Non PNS 8 thn S.Pd Tidak 

β  Perempuan 34 thn Non PNs 10 thn S.PdI Ya 

÷ Perempuan 32 thn PNS 14 thn S.Pd Ya 

 
Tabel 3. Persentase responden dalam penelitian 

Subjek Penelitian 

Faktor Penghambat Proses Pembelajaran 

siswa 
Evaluasi 

Pembelajaran 

Proses 

Pembelajaran 
Guru 

Saran & 

Prasarana 

≠ 14 16 17 17 13 

Ω 13 10 9 11 10 

α 14 18 17 22 19 

β 14 18 16 23 19 

÷ 11 17 15 16 17 

jumlah skor setiap  

item faktor ( ) 
66 79 74 89 78 

skor maksimal 

seluruh faktor ( ) 
386 

  = 
 

 
      23,05% 17,09% 19,17% 20,20% 20,46% 
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Grafik 1. Faktor penghambat proses pembelajaran untuk guru ≠ 

Hasil grafik tersebut menggambarkan dengan beberapa hasil interview dengan guru 

matematika, yaitu guru ≠ dengan status pendidikan terakhir yaitu S.TP pengalaman mengajar 

matematika pada tingkat sekolah menengah atas selama 12 tahun dengan mengandalkan 

kemampuan mengajar matematika sekolah pada tingkat menengah atas secara otodidak. 

Grafik 1 menggambarkan bahwa faktor penghambat proses pembalajaran matematika 

yang mendominasi adalah: 1) pada faktor proses pembelajaran menunjukkan: a) mengkombinasi 

metode pembelajaran masih kesulitan dengan alokasi waktu yang sedikit sehingga untuk adanya 

variasi dengan metode lain tidak bisa, dan juga menentukan strategi pembelajaran matematika 

adalah penting karena bisa mengkoomodir keragaman kemampuan siswa; b) kurang percaya diri 

dengan pembelajaran yang aktif, inovatif dan menantang akan respon diri dan siswa,dan c) 

minat siswa dalam menjawab pertanyaan masih rendah dan menjawab pertanyaan guru siswa 

kurang percaya diri dan tertawa senyum ria saja; 2) faktor kedua ada pada guru itu sendiri, yang 

dapat disimpulkan memahami materi matematika menimbulkan faktor penghambat karena guru 

ini adalah guru matematika otodidak, cara meningkatkan minat siswa pada matematika masih 

terasa kesulitan dengan anggapan siswa bahwa matematika masih sebagai mata pelajaran yang 

minim diminati khusus siswa yang kemampuan dasar matematikanya sukar untuk bisa 

kosentrasi pada pembelajaran matematika, dengan begitu menyampaikan materi yang tuntas 

butuh waktu yang lama; 3) faktor penghambat selanjutnya pada evaluasi pembelajaran: a) untuk 

mengukur ranah afektif masih rendah karena aspek atau unsur penilaian cukup banyak, dan b) 

tingkat kesulitan soal beragam, dan soalpun diambil dari materi yang sudah dibahas tetapi siswa 

masih sangat kesulitan menjawabnya; 4) kemudian faktor ada pada siswa karena minat siswa 

dalam matematika menurun ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang masih keliru dalam 

penentuan kenaikan atau kelulusan siswa, masih siswa yang kesulitan memahami materi 

khusnya untuk siswa yang kemampuan dasarnya kurang, keyakinan siswa akan lulus secara 

totalitas yang kental dalam diri belajar atau tidak belajarnya siswa akan tetap lulus atau naik 

kelas, dan 5) sarana dan prasana proses pembelajaran dengan tingkat hambatan ada pada 

pengadaan alat peraga yang sesuai dengan indikator dan materi matematika sehingga tidak dapat 

memenuhi kebutuhan untuk mendesain alat peraga, dengan catatan guru tersebut hanya mampu 

mendesain alata peraga yang sangat sederhana yang dapat dibuat dan dikondisikan dengan 

alokasi waktu pembelajaran yang ada. 
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Grafik 2. Faktor penghambat proses pembelajaran untuk guru Ω 

Kemudian untuk guru Ω faktor penghambatnya dalam proses pembelajaran matematika 

adalah: 1) siswa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang tidak memiliki 

kemampuan dasar dalam materi prasayat untuk melanjutkan kedalam materi selanjunya, siswa 

terlihat kesulitan dalam memahami matematika karena dengan konsep awal minimnya 

kemampuan matematika yang dimilikinya, serta siswa yang tidak memiliki motivasi dalam 

belajar matematika sebab matematika menurut siswa adalah mata pelajaran yang paling 

membosankan; 2) faktor pada guru dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

guru dalam menyusun rencana pelaksaan pembelajaran masih lemah sebab menyusuaikan 

materi yang akan dijelaskan tidak sesuia dengan kebutuhan waktu yang di atur, kesulitan dalam 

menyampaikan materi matematika sebab mengkonsepkan materi matematika kedalam 

kehidupan sehari-hari tidak selalu dilaksanakan serta kesulitan dalam memahami kemampuan 

siswa yang heterogen, memancing motivasi dan minat siswa belum maksimal sehingga peran 

guru belum memberikan yang berarti buat siswa; 3) faktor selanjutnya adalah evaluasi 

pembelajaran serta sarana dan prasarana dalam matematika, sebab sarana dan prasana terutama 

media pembelajaran tidak begitu mudah untuk diaplikasikan serta dimanfaatkan dengan alasan 

bahwa pelatihan dan tranning media pembelajaran tidak dilakukan, sedangkan untuk evaluasi 

pembelajaran guru menghadapi kesulitan dana mengevaluasi pada ranah kognitif dan afektif 

siswa, belum maksimal untuk memanfaatkan tehnik evaluasi yang bervariasi seperti portofolio 

dan proyek serta produk, dan 4) pada proses pembelajaran matematika untuk pemilihan dan 

desain metode pembelajaran yang cocok belum mampu untuk dikombinasikan dengan berbagai 

metode pembelajaran yang ada, hanya terfokus pada metode konvensional berhubung dalam 

alokasi waktu yang tidak memadai. 

 

 

Grafik 3. Faktor penghambat proses pembelajaran untuk guru α 
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Grafik 4. Faktor penghambat proses pembelajaran untuk guru β 

Sedangkan dalam responden pada grafik ke-3 dan ke-4 ini terlihat sangat proesional 

dalam proses pembelajaran matematika. Kedua responden ini terlihat hambatan ada pada guru 

yang mendominasinya dengan hambatan secara spesifiknya adalah 1) kesulitan dalam 

menyusun dan mendesain instrument pembelajaran baik dari RPP, prota, dan prosem; 2) 

memahami materi matematika secara totalitas belum hanya mengandalkan kemampuan awal 

dari pengalaman mengajar; 3) belum akrab dengan siswa hanya mendepankan guru adalah tidak 

pernah salah dan lebih tahu dari siswa, sehingga untuk memahami perilaku siswa yang belum 

maksimal, dan 4) memancing motivasi, minat siswa sangat kurang dilakukan sehingga peran 

guru hanya sponanitas dengan porsi guru menyuruh siswa catat, catat dan catat menghabiskan 

materi sesuia dengan RPP yang dibuat. 

 

Grafik 5. Faktor penghambat proses pembelajaran untuk guru ÷ 

Untuk responden penelitian ini seperti terlihat pada grafik 5 ini guru mengalami 

hambatan pada sarana dan prasarana pembelajaran matematika serta proses pembelajarannya. 

Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa membuat lemahnya dalam membuat atau mencari 

referensi terkait media pembalajaran dalam matematika dan minimnya pengetahuan tentang alat 

peraga yang cocok untuk setiap materi yang dapat dipakai dalam mendukung keberhasil 

pembelaran serta mencapai tujuan yang ditargetkan, dan tidak pernah mengkombinasikan serta 

menggunakan metode pembelajaran yang akif, kreatif dan menyenangkan hanya terfokus pada 

pembelajaran yang instan serta konvensional karena begitu mudah untuk guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

Dari hasil penelitian dengan responden penelitian sebanyak lima orang, maka dapat 

disimpulkan dengan total persentase faktor penghambat guru matematika pada tingkat sekolah 

menengah atas yang ada di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB ini dapat dilihat dan di 

analisis pada grafik dibawah ini: 
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Grafik 6. Persentase faktor penghambat guru matematika secara keseluruhan. 

Dari tabel 6 dan grafik terlihat bahwa yang menjadi hambatan guru dalam proses 

pembelajaran matematika dengan indikator mengkajian dari sisi siswa, evaluasi pembelajaran, 

proses pembelajaran, guru dan sarana dan prasarana pembelajaran. Maka dari persentase yang 

tertinggi adalah kendala yang paling tinggi yaitu ada siswa yaitu sebanyak 23,05%. Alasan 

mendasar guru menjadikan siswa sebagai faktor penghambat terdiri dari kurang mampu: 1) 

mengerjakan latihan-latihan soal; 2) memahami materi prasyarat, dan 3) tidak ada motivasi 

siswa terhadap matematika. Tetapi pada umumnya responden mengatakan bahwa siswa untuk 

pemahaman konsep dasar masih rendah.  

Faktor penghambat pembelajaran matematika timbul pada pendidik yaitu guru dengan 

persentase sebanyak  20,20%, ini berangkat dari minimnya kreativitas guru dalam mendesain 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjadi pedoman utama dalam keberlangsungan 

pembelajaran matematika serta kitabnya guru untuk mengukur ketercapaian tujuan yang 

ditargetkan. Guru yang efektif dapat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana 

untuk mewakili materi pelajaran untuk siswa (Parker & Heywood, 2000). Hudoyo (1990) 

masalah matematika dibedakan menjadi dua hal: 1) latihan yang diberikan pada waktu belajar 

matematika agar terampil atau sebagai aplikasi dari pengertian yang baru diajarkan, dan 2) 

masalah yang tidak seperti halnya latihan melainkan menghendaki siswa untuk menggunakan 

sintesis atau analisis. Guru masih memberikan tugas-tugas pemecahan masalah yang konvergen. 

Soal-soal konvergen tidak dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kreativitas karena soal-soal konvergen terkesan memaksa siswa untuk menjawab sesuai 

prosedur (Fatriya, 2015).  Kita tahu bahwa RPP hanya diambil dari internet teman sebaya serta 

membuat segampang dan menjadikan RPP itu hanya sebagai pelengkap ketika pengawas, kepala 

sekolah mengevaluasi peran guru dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Odili (2009) 

tingkat pengetahuan dialog spontan antara siswa dan guru serta  penguasaan materi pelajaran 

yang menyenangkan adalah bagian utama yang harus dipersiapkan dengan matang. 

Ketidakmampuan guru dalam memperbarui dan memegang prinsip terhadap model 

pendekatan pembelajaran menjadikan kendala dalam implementasi pembelajaran, sebab dengan 

seiring perkembangan jaman maka model pembelajaran selalu ada perbaruan. Dengan kondisi 

lain juga guru lebih senang dan hobi mengimplementasikan proses pembelajaran dengan cara 

yang mudah dan tidak mau ribet terhadap langkah-langkap pembelajaran maka disimpulkan 

penerapan model pembelajaran yang konvesional. Aunurrahman (2011) bahwa prasarana dan 

sarana pembelajaran merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Untuk sarana dan prasana pembelajaran matematika sangat penting untuk dirancang dan 

dibuat dalam mendukung keberhasilan pembelajaran yang diinginkan, dalam penelitian ini 
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faktor penghambat untuk guru matematika pada tingkat sekolah manengah atas di Dompu 

adalah dengan persentase 20,46%. Ini menunjukkan bahwa guru dalam membuat pembelajaran 

hanya mengandalkan buku, lks dan latihan soal biasa yang ada, minimnya kemampuan dan 

keterampilan guru dalam menjemput sarana misalknya alat peraga. Kinerja terbaik guru adalah 

dari segi latar belakang pelajar dan kepentingan pelajar, dan menggunakan berbagai penilaian, 

dan gaya belajar yang efektif (Rahman. Dkk,  2010).  

Padahal, jika kita bayangkan alat peraga untuk matematika itu sangat banyak dan 

bervariasi yang dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar matematika. Untuk mencapai 

standar proses pembelajaran salah satunya adalah dengan berbagai sumber belajar matematika 

yang ada disekeliling guru yang mampu memberikan dampak yang sangat progresif dan efektif 

dalam proses pembelajaran (Fitrah, 2015). Alat peraga sangat berfungsi untuk membantu guru 

dalam pembelajaran, misalnya memanfaatkan media teknologi yang ada. Salah satunya adalah 

sofwere geogebra, dan lain sebagainya. Geogebra itu sendiri sangat membantu guru dalam 

materi matematika yang berdimensi 3 dan lain sebagainya. Salah satu bentuk pembelajaran yang 

memiliki kualiatas pembelajaran adalah mampu memanfaatkan dan mendasain sumber belajar 

sehingga informasi yang disampaiakan mampu dirasakan oleh siswa (Fitrah, 2015). Sedangkan 

untuk persentase 19,17% kendala pada proses pembelajaran, ini adalah patokan utama dalam 

keberhasilan pembelajaran yang ada, karena pembelajaran berlangsung tergantung keberpihakan 

guru dalam mendesain kelas dengan baik. Metode pembelajaran adalah salah satu alat yang 

dimanfaatkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu penyebab kemampuan berpikir 

kreatif siswa rendah adalah guru masih menerapkan paradigma lama dalam mengajar 

(Alimuddin, 2009). 

Sangat banyak metode, pendekatan, strategi pembelajaran mateamtika yang cocok untuk 

dimkasimalkan seperti pembelajaran berbasis masalah, kooperatif dan lain sebagainya. Hanya 

menjadi kendala adalah ketidak memiliki kemauan guru dalam mengaplikasikan metode 

pembelajaran yang bervariasi dan membuat siswa bosan dengan metode yang fakum, karena 

proses pembelajaran yang sebenarnya menurut peneliti adalah peran guru sedikit saja dan siswa 

yang memiliki peran yang maksimal. Oleh karena itu guru harus mempertimbangkan beberapa 

bentuk-bentuk pembelajaran: 1) pembelajaran kolektif yang melibatkan cara konvergen, 

mengelola pengetahuan matematika dan penggunaannya dalam konteks yang berbeda; 2) belajar 

individu untuk membuat efektif proses membangun pengetahuan; 3) belajar social yang 

melibatkan komitmen untuk bidang yang efektif dan akses kepengetahuan di luarlingkungan 

sekolah formal, dan 4) belajar sendiri kondusif untuk kesadaran diri dengan baik individu dan 

kelompok.  

Nah, untuk persentase yang terdapat dari lima indikator yang memiliki presntasi paling 

sedikit yang menjadikan faktor penghambat guru adalah 17,09% pada evaluasi pembelajaran. 

Authentic Assesment mengajak para siswa untuk menggunakan pengetahuan akademik dalam 

konteks dunia nyata untuk tujuan yang bermakna yang menunjukkan kombinasi dari 

pengetahuan, keterampilan dan sikap (Gulikers, dkk, 2004; Johnson, 2007; Hidayat, 2013; 

Kunandar, 2013). Evaluasi pembelajaran itu sendiri dijadikan patoka ketercapaian siswa dalam 

memahami materi matematika. Authentic Assesment dimaksudkan untuk mengukur berbagai 

macam kemampuan di dalam konteks yang hampir sama dengan situasi di mana kemampuan 

tersebut diperlukan. Berbagai macam bentuk penilaian yang dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk mengukur tingkat kognitif, afektif dan karakter siswa dalam pelajaran matematika, 

misalnya peniaian otentik, portofolio, dan produk. Selain itu, banyak literature penilaian 

ditujukan untuk menggambarkan antara penilaian formatif dan sumatif, namun penilaian 

sumatif dapat digunakan untuk tujuan formatif (Bell & Cowie, 2000). 

Dalam perubahan besar seperti dalam desain kurikulum, praktek penilaian tidak dapat 

dipisahkan dari praktik mengajar (Kulm, 1990; Webb, 1992; Niss, 1993; Romberg, 1995; Moya, 

2008). Sehingga dengan memanfaatkan berbagai macam alat evalusi itu guru akan benar-benar 

mampu mengukur prestasi dan hasil belajar siswa, tidak semata-mata menilai dengan nilai 

kekeluargaan, kedekatan dan kasihan kepada siswa itu sendiri. Earl (2003) menekankan 

pentingnya penilaian kelas sebagai elemen penting dalam membantu anak-anak belajar. 
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Penilaian formatif untuk siswa dan guru didefinisikan penilaian formatif sebagai proses yang 

digunakan selama instruksi untuk memberikan umpan balik untuk penyesuaian mengajar sedang 

berlangsung dan belajar untuk tujuan meningkatkan prestasi siswa terkait dengan tujuan 

instruksional (Melmer, Burmaster, & James, 2008). Dari beberapa faktor penghambat proses 

pemebalajaran guru melakukan beberapa hal seperti: 1) semua disiapkan sendiri seperti bahan 

ajar, lks, alat peraga; 2) analisa tingkat kesulitan materi matematika yang mudah dan yang sulit 

sehingga porsi jam akan disesuaikan; 3) menyampaikan materi secara menarik supaya mudah 

dipahami siswa; 4) menjadikan meraka adalah teman; 5) memberikan tugas merangkum soal-

soal UAN yang relevan; 6) soal dibuat lebih dari 1 paket; 7) menampilkan metode yang unik 

dan menyenangkan;     8)  merancang RPP sesuai dengan kondisi siswa; 9) menambah literatur 

dan diskusi dengan teman sejawat, dan 10)  mengadakan her  dan remidial.  

Dari berbagai hambatan yang ada dalam penelitian ini maka ada beberapa hal yang 

menjadi solusi mengatasinya antara lain: 1) guru perlu dilatih dengan rutin dalam 

mengaplikasikan dan memanfaatkan metode, pendekatan, strategi pembelajaran yang ada 

seperti diskusi pada forum matematika, worshop matematika dan lain sebagainya; dikhususkan 

untuk melatih dan memilih metode yang benar-benar efektif dan menarik, merancang alat 

peraga dan memilih instrument penilaian yang pas dan cocok untuk siswa; 2) perlu adanya 

motivasi untuk guru dalam memancing motivasi, minat dan prestasi belajar siswa sehingga 

siswa mampu memahami konsep matematika dengan totalitas sehingga juga guru tidaklah sia-

sia dalam menyampaikan pelajaran matematika; 3) proses KBM disesuaikan dengan 

kemampuan siswa; 4) menumbuhkan motivasi dan minta belajar siswa pada pelajaran 

matematika; 5) memberikan pemahaman kepada siswa betapa pentingnya matematika sehingga 

siswa akan rindu matematika ketika melanjutkan studi dengan berbagai jurusan yang ada; 6) 

memberikan berbagai referensi yang ada sehingga siswa dapat belajar sendiri dirumah dan 

kelompok dengan teman yang lainnya. 

 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat simpulkan bahwa siswa 

adalah faktor penghambat dalam proses pembelajaran matematika terlihat dengan persentase 

tertinggi dari beberapa indikator lainnya adalah 23,05%. Kemudian diikuti dengan faktor 

penghambat kedua adalah sarana dan prasarana dalam pembelajaran matematika dengan 

persentase sebanyak 20,46%, sedangkan untuk guru itu sendiri faktor penghambatnya dengan 

persentase 20,20% hanya beda sedikit dengan sarana dan prasana. Lalu untuk  19,17% itu 

kendala pada proses pembelajaran baik dilihat dari kreativitas guru dalam memilih metode dan 

mengkombinasikan metode yang cocok untuk menarik minat siswa dalam belajar matematika 

dan 17,09% adalah tepat pada evaluasi pembelajaran, karena untuk melihat dan mengukur 

kemampaun siswa dalam matematika itu sangat banyak baik untuk kognitif dan afektifnya. guru 

hanya mampu terfokus pada bentuk penulaian secara kekeluargaan dan pandang bulu akan 

posisi siswa itu sendiri. Dalyono (2005) keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan belajar, kualitas guru, metode mengajar, kesesuaian kurikulum dengan 

kemapuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid 

perkelas, pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak. 

Maka dengan beberapa kendala itu tidak terlepas solusi yang akan meminimalisir semua 

hambatan tersebut antara lain mengadakan secara rutin kegiatan – kegiatan yang membantu 

kemampuan guru dalam memaksimalkan peran dan posisi sebagai guru seperti worshop 

pembuatan media pembelajaran yang mampu membantu siswa, membuat alat evaluasi yang 

produktif dan yang mampu menilai siswa secara keseluruhan, dan terakhir adalah 

memaksimalkan dan menyadari akan peran sebagai guru yang membantu siswa dalam 

memahami matematika yang begitu penting untuk jangka panjang dan masa depan siswa itu 

sendiri. Terkait dengan beberapa hal itu maka saran sederhana yang dapat peneliti sampaikan 

adalah terutama untuk peneliti yang berkecimpung dalam dunia pendidikan matematika, telaah 
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betul faktor yang utama dalam melihat faktor penghambat pembelajaran itu baik siswa, guru, 

alat evaluasi pembelajaran, sarana dan prasarana serta proses pembelajaran, sehingga 

pendidikan kedepan lebih dari yang diharapkan. Dan coba terfokus pada peran guru dan jangan 

hanya meneliti bagaimana metode pembelajaran itu sendiri. Karena metode pembelajaran yang 

ada adalah semuanya begitu manfaat untuk menumbuhkan minat motivasi serta dapat 

menumbuhkan prestasi siswa dalam merubah mainset berpikir siswa bahwa matematika itu 

selalu dan selalu dianggap sulit serta menakutkan. 
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Abstrak 

Peneliti ini berujuan untuk mengembangkan LKS dengan pendekatan 

kontekstual pada materi lingkaran untuk siswa SMP kelas 8 yang valid, praktis, dan 

efektif. Model pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan LKS ini 

adalah hasil modifikasi dari model pengembangan Plomp. Model pengembangan ini 

terdiri atas: (1) tahap investigasi awal, (2) tahap desain, (3) tahap 

realisasi/konstruksi, dan tahap (4) tahap tes, evaluasi, dan revisi. Pada penelitian ini 

akan diadakan tiga tes uji, yakni uji kevalidan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. 

Skor hasil uji kevalidan dan kepraktisan LKS secara berturut-turut adalah 3,43 dan 

3,48. Persentase siswa yang memperoleh nilai rata-rata di atas 75 (memenuhi 

kualifikasi tuntas) adalah 100%. Hal ini berarti LKS dinayatakan efektif. 

Berdasarkan paparan data tersebut berarti LKS dengan pendekatan kontekstual 

materi lingkaran untuk siswa SMP kelas 8 telah memenuhi kriteria valid, praktis, da 

efektif. 

 

Kata kunci: Lembar Kerja Siswa (LKS), pendekatan kontekstual, lingkaran 

 

PENDAHULUAN 

Rusman (2013: 187) berpendapat bahwa pembelajaran saat ini masih didominasi oleh 

pandangan bahwa pengetahuan sebagai fakta untuk dihapal.  Di sisi lain, Sumaji (2012) 

berpendapat bahwa matematika sering dikeluhkan peserta didik sebagai bidang studi yang sulit 

dan membosankan karena biasanya matematika diajarkan dengan metode yang tidak menarik.  

Saat melakukan PPL (22 September – 1 Novenber 2014), peneliti menemukan fakta 

bahwa pembelajaran di beberapa kelas pada mata pelajaran matematika ternyata tidak 

menggunakan media pembelajaran lain selain buku paket. Sumber belajar hanya berasal dari 

buku paket dan informasi dari buku. Jannah (2014) menyebutkan bahwa hasil wawancara 

dengan salah satu mahasiswa yang melakukan PPL di SMPN 1 Malang menyatakan bahwa 

penggunaan LKS sudah ada dalam pembelajaran namun isi LKS terbatas pada contoh soal dan 

latihan soal. LKS belum memuat langkah-langkah untuk menemukan konsep atau pengetahuan 

baru. Praramadhani (2014) melakukan observasi saat PPL dan menemukan fakta bahwa guru 

seringkali mendapatkan perangkat pembelajaran termasuk LKS dari internet tanpa melakukan 

inovasi ataupun modifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi siswa. Tidak hanya itu, hasil 

observasi Praramadhani menunjukkan bahwa LKS yang digunakan oleh salah satu guru 

matematika kelas IX SMP Negeri di kota Malang masih berisi soal-soal rutin.  Hal ini tidak 

sesuai dengan salah fungsi LKS, yakni untuk menanamkan dan memahamkan suatu konsep bagi 

siswa. 

Lembar Kerja Siswa biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah menyelesaikan 

suatu tugas (Depdiknas, 2008: 13). Arsyad (dalam Hamdani, 2011: 74) mengemukakan bahwa 

LKS merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran. Lestari (dalam Hamdani, 2011: 75) 

juga menambahkan bahwa LKS dirancang sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan 

pembelajaran yang telah dirancang. Natawidjaja (dalam Hamdani, 2011: 75) menyampaikan 

bahwa LKS dapat digunakan sebagai dua hal. LKS dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman 

konsep atau pada tahap pemahaman konsep. Jadi, jika disimpulkan, LKS adalah suatu alat bantu 

belajar yang berisi tugas yang harus diselesaikan siswa dan dirancang sesuai pokok bahasan dan 
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tujuan pembelajaran tertentu. 

Rusman (2013: 188) menuturkan bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya tidak hanya 

difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan pengetahuan yang bersifat teoritis saja, 

akan tetapi bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki siswa senantiasa berkaitan dengan 

masalah-masalah nyata yang ada di sekitar siswa. Di sisi lain, Nurhadi (dalam Rusman, 2013: 

189) menuturkan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) merupakan 

konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa. Rusman (2013: 193) menyatakan bahwa konstruktivisme merupakan 

salah satu prinsip dan landasan berpikir dalam pendekatan kontekstual. Paham konstruktivisme 

beranggapan bahwa pengetahuan bukanlah konsep atau fakta yang harus dihafal, namun harus 

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit.  

Di sisi lain, Nurhadi (dalam Rusman, 2013: 188) menyebutkan bahwa ―pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and learning) merupakan konsep belajar yang dapat membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat‖. Rusman (2013: 193) menyatakan bahwa CTL 

memiliki tujuh prinsip yang harus dikembangkan dalam pembelajaran yang menggunakan 

model atau pendekatan kontekstual. Tujuh prinsip tersebut adalah konstruktivisme 

(constructivism), menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning 

community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic 

assessment). 

Berdasarkan paparan para ahli di atas, peneliti menyimpulkan pendekatan kontekstual 

atau CTL bisa menjadi alternatif model atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika agar siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jika digabungkan dengan 

penjelasan mengenai CTL di atas, maka LKS dengan pendekatan kontekstual yang 

dikembangkan akan menghasilkan suatu bahan ajar yang berguna bagi pembelajaran 

matematika. 

Gunawan (dalam Trisna, 2008) menyatakan bahwa hasil survey Programme for 

International Student Assessment (PISA) 2000/2001 menunjukkan bahwa siswa lemah dalam 

geometri. Salah satu materi dalam bidang geometri adalah lingkaran, ternyata siswa yang masih 

kesulitan dalam memahami konsep lingkaran. Hal ini didukung oleh hasil observasi peneliti saat 

Praktek Pengalaman Lapangan. Siswa kelas 8 SMP seharusnya sudah melalui materi lingkaran 

pada saat Sekolah Dasar. Beberapa siswa yang berhasil diwawancarai oleh peneliti tidak paham 

mengenai rumus keliling dan luas lingkaran. Siswa yang diwawancarai juga masih  belum bisa 

mengidentifikasi unsur-unsur terkait lingkaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti bermaksud 

mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan pendekatan kontekstual materi lingkaran 

yang valid, praktis, dan efektif. Harapannya, LKS yang dikembangkan ini bisa bermanfaat bagi 

siswa, guru, maupun peneliti dan peneliti lain.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan Plomp. Proses  pengembangan 

dilaksanakan dalam empat fase, yaitu (1) fase investigasi awal, (2) fase desain, (3) fase 

realisasi/konstruksi, dan (4) fase tes, evaluasi, dan revisi. Desain penelitian yang dilakukan 

adalah uji kevalidan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan produk. Uji kevalidan dilakukan oleh 

dua orang validator, yakni satu validator ahli dan satu validator praktisi. Validator ahli pada uji 

kevalidan ini adalah Dr. Abdur Rahman As‘ari, M.Pd, M.A. Validator praktisi pada uji 

kevalidan ini adalah Wiji Triwidawati. Uji kepraktisan dan keefektifan dilaksanakan dengan 

diujicobakannya LKS pada 29 siswa kelas 8 SMP Negeri 21 Malang yang belum menempuh 

materi lingkaran. 

 Instrumen penelitian yang digunakan untuk uji kevalidan adalah lembar validasi. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk uji kepraktisan adalah angket siswa, lembar 

pengamatan aktivitas guru, dan lembar pengamatan aktivitas siswa. Instrumen penelitian yang 
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digunakan untuk uji keefektifan adalah uji kompetensi. Data yang didapat dari uji kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan adalah data kuantitatif yang berupa rata-rata skor dan kualitatif 

yang berupa komentar atau saran dari validator, observer, dan siswa baik secara lisan maupun 

tulisan. 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data hasil uji kevalidan, 

uji kepraktisan, dan uji keefektifan produk. Teknik analisis data hasil uji kevalidan, uji 

kepraktisan, dan uji keefektifan berupa teknik analisis deskriptif karena data yang diperoleh 

dalam penelitian ini berupa hasil jawaban angket dari para responden dan penarikan 

kesimpulannya diuraikan dengan mengacu pada kriteria pencapaian nilai tertentu. Data 

kuantitatif hasil uji kevalidan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis rata-rata 

berdasarkan langkah-langkah yaitu (1) menentukan rata-rata dari semua validator untuk setiap 

indikator, (2) menentukan skor kevalidan. Data kuantitatif hasil uji kepraktisan dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis rata-rata berdasarkan langkah, yaitu (1) menentukan skor 

kepraktisan untuk tiap instrumen (angket siswa, lembar pengamatan aktivitas guru, lembar 

pengamatan aktivitas siswa), (2) menentukan rata-rata skor kepraktisan dari tiga instrumen 

tersebut. Data kuantitatif uji keefektifan diperoleh dari menghitung rata-rata nilai uji kompetensi 

siswa. Jika 80% siswa mendapatkan nilai rata-rata di atas 75, maka produk dinyatakan efektif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Coba Produk 

Berdasarkan tujuan penelitian, LKS yang dikembangkan diuji kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifannya. Berikut akan diuraikan hasil data uji kevalidan, kepraktisan, dan LKS. Uji 

kevalidan dilakukan pada LKS, RPP, dan instrumen pengupulan data lainnya. Uji kevalidan 

meliputi uji kevalidan LKS, RPP, uji kompetensi, angket siswa, lembar pengamatan aktivitas 

guru, dan lembar pengamatan aktivitas siswa. Hasil uji kevalidan menunjukkan skor kevalidan 

LKS adalah 3,43; skor kevalidan RPP adalah 3,64; skor kevalidan uji kompetensi adalah 3,42; 

skor kevalidan angket siswa adalah 3,67; skor kevalidan lembar pengamatan aktivitas guru 

adalah 3,5; dan skor kevalidan lembar pengamatan aktivitas siswa adalah 3,75. LKS, RPP, dan 

instrumen pengumpulan data lainnya dinyatakan valid. 

Uji kepraktisan dilakukan pada LKS. Uji kepraktisan didapat dari tiga instrumen. Rata-

rata skor untuk angket siswa adalah 3,46. Rata-rata skor untuk lembar pengamatan aktivitas 

guru adalah 3,63. Rata-rata skor untuk lembar pengamtan aktivitas siswa adalah 3,36. Rata-rata 

akhir dari ketiga instrumen tersebut adalah 3,48. LKS dinyatakan praktis. Uji keefektifan dilihat 

dari rata-rata hasil pengerjaan uji kompetensi oleh siswa. Berdasarkan analisis data hasil 

pengerjaan soal uji kompetensi diperoleh 29 dari 29 siswa mendapatkan nilai rata-rata di atas 

75, sehingga 100% siswa dinyatakan tuntas. Berdasarkan kriteria keefektifan, LKS dinyatakan 

efektif. 

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan dinyatakan 

valid, praktis, dan efektif. 

Kajian Produk 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dengan pendekatan kontekstual materi lingkaran. Berikut adalah sajian LKS yang telah 

dikembangkan. LKS dikembangkan dengan pendekatan kontekstual dan diberikan sentuhan 

pendekatan saintifik di dalamnya. LKS fokus pada penemuan konsep oleh siswa. Hal ini sesuai 

dengan Natawidjaja (dalam Hamdani, 2011: 75) yang menyampaikan bahwa LKS dapat 

digunakan sebagai dua hal. Salah satunya adalah LKS dapat dimanfaatkan pada taham 

penanaman konsep. Merujuk pada Lestari (dalam Hamdani, 3011: 75) yang menyatakan bahwa 

LKS dirancang sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang telah dirancang, 

maka LKS dikembangkan untuk materi lingkaran, khususnya pada kompetensi dasar pertama 

yaitu mengenai unsur-unsur terkait lingkaran, keliling, dan luas lingkaran. LKS yang 

dikembangkan disusun untuk tiga kali pertemuan. LKS 1 membahas tentang unsur-unsur terkait 

lingkaran. LKS 2 membahas tentang menghitung keliling lingkaran. LKS 3 membahas tentang 

menghitung luas lingkaran.  
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Setiap LKS memiliki bagian yang sama, yakni halaman sampul, kompetensi dan 

indikator, petunjuk penggunaan LKS, dan isi. Hal ini sesuai dengan buku Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar yang dikeluarkan oleh Depdiknas pada Tahun 2008. Bagian 

halaman sampul memuat bagian nama LKS, sub-materi yang akan dipelajari (misalnya: unsur-

unsur terkait lingkaran), dan identitas kelompok/siswa. Bagian kompetensi dan indikator 

memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai pada LKS tersebut. 

Bagian petunjuk penggunaan LKS berisi petunjuk bagi pungguna LKS (siswa) untuk 

mengerjakan LKS.  Pendekatan kontekstual yang memiliki prinsip konstruktivisme 

(constructivism), menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning 

community), pemodelan (modelling), dan refleksi (reflection) juga termuat dan dimasukkan pada 

kegiatan maupun persoalan pada LKS. Ini merupakan hasil modifikasi (penyesuaian) dari  

pendapat Rusman (2013: 193) yang menyatakan bahwa CTL memiliki tujuh prinsip yang harus 

dikembangkan dalam pembelajaran yang menggunakan model atau pendekatan kontekstual, 

yakni konstruktivisme (constructivism), menemukan (inquiry), bertanya (questioning), 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modelling), dan refleksi (reflection) 

ditambah dengan penilaian sebenarnya (authentic assessment).  

 

Kelebihan Produk 

Terdapat beberapa kelebihan dari LSK yang dikembangkan ini. Kelebihan tersebut adalah 

antara lain sebagai berikut. Pertama, LKS yang dikembangkan ini menggunakan pendekatan 

kontekstual sehingga siswa terbantu untuk menemukan konsep dengan perantara masalah 

maupun kegiatan yang bersifat kontekstual. Kedua, LKS yang dikembangkan ini dilengkapi 

dengan media manipulatif yang bisa membantu siswa untuk menemukan konsep dengan mudah. 

Hal ini terdapat pada bagian LKS 2 dan LKS 3. Ketiga, LKS yang dikembangkan sangat cocok 

diterapkan pada pembelajaran dengan sistem kelompok diskusi. Aktivitas di dalamnya didesain 

untuk kelompok sehingga siswa bisa berbagi informasi maupun pendapat. Keempat, LKS yang 

dikembangkan diujicobakan dan diterapkan pada siswa kelas 8 yang belum menerima materi 

lingkaran sehingga terbukti bahwa LKS yang dikembangkan layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

Kekurangan Produk 

Berikut ini adalah kekurangan yang ada pada LKS yang dikembangkan. Pertama, LKS 

yang dikembangkan hanya terbatas pada materi lingkaran, khususnya pada kompetensi dasar 

yang pertama saja. Kedua, LKS yang dikembangkan masih fokus pada penemuan konsep, 

sehingga masalah yang terdapat pada LKS yang dikembangkan masih kurang banyak. Ketiga, 

Kolom ―Ayo Merefleksi‖ pada LKS yang dikembangkan berupa kolom kosong sehingga isinya 

bisa bermacam-macam dan sebagian besar siswa masih malas untuk mengisinya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan LKS yang dikembangkan, 

dapat disimpulkan LKS dengan pendekatan kontekstual pada materi lingkaran dinyatakan valid 

dan praktis dengan skor kevalidan dan kepratisan berturut-turut 3,43 dan 3,48. LKS dinyatakan 

efektif karena 100% siswa mendapatkan rata-rata hasil uji kompetensi di atas 75. Oleh karena 

itu, LKS dinyatakan valid, praktis, dan efektif. 

Beberapa saran pemanfaatan dan pengembangan terkait penelitian ini adalah sebagai 

berikut. Saran pemanfaatan adalah (1) hasil pengembangan LKS dengan pendekatan kontekstual 

materi lingkaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran materi 

lingkaran untuk siswa SMP dan (2) hasil pengembangan LKS dengan pendekatan kontekstual 

materi lingkaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu contoh atau bahan 

pertimbangan oleh guru SMP dalam mengembangkan LKS dengan pendekatan kontesktual. 

Saran untuk pengembangan adalah sebagai berikut. Pertama, Diharapkan adanya 

pengembangan LKS beserta RPP hingga mendapatkan kriteria valid, praktis, dan efektif pada 

materi yang sama. Kedua, diharapkan adanya pengembangan LKS dengan pendekatan 

kontekstual untuk materi lain yang sesuai. Ketiga, diharapkan adanya pengembangan LKS yang 
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dilengkapi dengan masalah-masalah tambahan yang lebih banyak untuk melatih atau mengecek 

pemahaman siswa terhadap konsep yang baru saja ditemukan. Keempat, diharapkan adanya 

pengembangan LKS dengan pendekatan kontekstual dengan melengkapi kolom refleksi dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing siswa untuk menuliskan hal apa saja yang 

berlangsung selama pembelajaran, dan kesulitan atau kemudahan apa saja yang didapat saat 

pembelajaran menggunakan LKS tersebut.  
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Abstrak 

 
Penilaian UNESCO tentang Indeks Pembangunan  Pendididikan (Education  

for all Development Index) tahun 2011 menyatakan Indonesia pada tahun tersebut 

berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara, menurun dari tahun sebelumnya. Data 

pendidikan tahun 2010 menyebutkan bahwa komposisi jenjang pendidikan di 

Indonesia masih didominasi oleh pendidikan dasar (SD-SMP) sebesar 70,4%, 

dimana seharusnya komposisi yang dimiliki jenjang pendidikan menengah 

(SMA/SMK) dan pendidikan tinggi lebih besar. Data di atas mengindikasikan 

terdapat permasalahan serius dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tulungagung 

merupakan kabupaten berkembang memiliki 13 sekolah menengah atas swasta dan 

20 sekolah menengah kejuruan swasta, dimana mayoritas sekolah swasta masih 

perlu ditingkatkan kualitasnya. Maka dari itu, perlulah dilakukan suatu penelitian 

terkait analisis faktor dominan yang mempengaruhi kualitas masing-masing sekolah 

menengah swasta. Metode statistika yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan di atas yaitu metode Bootstrap Aggregating Multivariate Adaptive 

Regression Spline (Bagging MARS). Pada pemodelan bagging MARS dari kualitas 

sekolah menengah swasta di Tulungagung bahwa terdapat tujuh faktor dominan 

yang berpengaruh meliputi: 1) penyusun perangkat pembelajaran (𝑋 ); 2) prinsip 

pengembangan kurikulum (𝑋 ); 3) penerapan metode SCL (𝑋  ); 4) prinsip 

pembelajaran (𝑋 ); 5) variabel pengembangan sistem penilaian (𝑋  ); 6) 

pengembangan karya ilmiah (𝑋  ); dan 7) pemanfaatan hasil penilaian (𝑋  ). 
Kesuksesan pengembangan algoritma bagging MARS ini akan didemonstrasikan 

melalui kasus kualifikasi kualitas sekolah menengah swasta di Kabupaten 

Tulungagung yang diunggulkan sebagai pilot project kontribusi lokal bagi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, maupun pihak sekolah swasta. 

Kata kunci: faktor dominan, kualitas, sekolah menengah swasta,bagging MARS. 

PENDAHULUAN 

Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO) mengeluarkan laporan Indeks Pembangunan  

Pendididikan  (Education  for all Development Index/ EDI) pada tahun 2011 yang menjadi 

acuan dan perbandingan kualitas pendidikan suatu Negara. Indonesia pada tahun tersebut berada 

pada peringkat ke-57 dari 115 negara dengan indeks 0,947 yang tergolong kelompok dengan 

indeks EDI sedang (medium).  Kriteria penyusunan EDI didasarkan pada empat aspek: angka 

partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 25 tahun ke atas, angka partisipasi 

menurut kesetaraan gender dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar 

(unesco.org). Peringkat  Indonesia tidak lebih baik dari Srilanka (peringkat ke-56) dan berada 

tepat di atas Iran (peringkat ke-58). Kondisi ini menjadikan gambaran tantangan dan posisi 

kualitas pendidikan Indonesia dalam kancah internasional (UNESCO, 2011). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengupayakan peningkatan kualitas 

pendidikan di Indonesia dengan berbagai program dan upaya. Mulai dari penyusunan 
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kurikulum, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik serta pembangunan 

fasilitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan meliputi tiga hal pokok, yakni kualitas 

kurikulum, kompetensi guru dan sarana/fasilitas penunjang. Tiga hal penunjang kualitas ini 

menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Tujuan Sisdiknas harus bisa diterapkan atau 

diimplementasikan pada level lingkup pendidikan terkecil, yakni sekolah. Sekolah sebagai 

subyek terbesar dan pemangku tanggung jawab dalam pelaksanaan peningkatan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan yang diwakili oleh kualitas sekolah diharapkan 

menjadi wahana untuk menciptakan manusia Indonesia berkualitas, sehingga mengangkat 

kualitas bangsa dalam kancah masyarakat internasional dengan martabat, maju dan modern. 

Saat ini kualitas pendidikan menjadi dasar penting dalam menghadapi persaingan yang 

semakin terbuka dan kompleks. Hal ini mengharuskan segala sumber daya yang berkaitan 

dengan pendidikan sekolah harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Sekolah mengemban 

tanggung jawab yang lebih progresif, tidak sekedar sebagai fasilitas publik dalam rangka 

penyelenggara pendidikan/ pengajaran. Sekolah memainkan peranan penting dalam mencetak 

generasi bangsa yang berkualitas, berkarakter, berbudi, kreatif dan inovatif serta mampu 

memecahkan masalah. Sesuai dengan amanat UU Sisdiknas, maka dibentuklah Badan 

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) yang bertugas memberikan penilaian dan 

arahan terhadap kualitas sekolah. Oleh karena itu diharapkan sekolah selalu berusaha 

meningkatkan kualitas pendidikan baik secara sistem manajemen, kualitas proses pengajaran, 

kompetensi tenaga pengajar dan sarana pengajaran. 

Komposisi jenjang pendidikan di Indonesia pada tahun 2010 masih didominasi oleh 

pendidikan dasar (SD-SMP) sebesar 70,4%. Jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dengan 

proporsi 22,4% dan jenjang pendidikan tinggi hanya 7,2%. Hal ini menunjukkan tingkat kualitas 

pendidikan Indonesia masih rendah karena proporsinya masih banyak di jenjang pendidikan 

dasar. Data ini menjadikan Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan dengan 

meningkatkan komposisi pendidikan menengah pada tahap awal dan pendidikan tinggi sebagai 

target finalnya. Peningkatan kualitas pendidikan menengah menjadi sangat penting untuk 

mencapai target tersebut. 

Berawal dari permasalahan di atas, maka pentinglah dilakukan suatu kajian dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan terutama untuk sekolah menengah. Tulungagung merupakan 

kabupaten berkembang memiliki jumlah sekolah menengah swasta yang cukup banyak, yaitu 

berjumlah 13 sekolah menengah atas swasta dan 20 sekolah menengah kejuruan swasta. 

Kualitas dari sekolah swasta cenderung dikategorikan lebih rendah daripada sekolah negeri, hal 

ini terjadi di kabupaten Tulungagung, dimana standar kualitas sekolah menengah swasta masih 

belum bisa menyamai standar kualitas sekolah menengah negeri. Padahal tidak sedikit jumlah 

siswa yang masuk ke sekolah menengah swasta dengan standar kualitas yang masih sangat perlu 

ditingkatkan. Maka dari itu, perlulah dilakukan suatu penelitian terkait evaluasi dalam rangka 

peningkatan kualitas sekolah menengah swasta.  

Evaluasi yang bisa dilakukan salah satunya yaitu melakukan kualifikasi dari kualitas 

masing-masing sekolah menengah swasta. Kualifikasi yang dimaksud yaitu melakukan 

klasifikasi standar kualitas sekolah menengah swasta berdasarkan faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap kualitas tersebut. Metode statistika yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan di atas yaitu metode Multivariate Adaptive Regression Spline 

(MARS). MARS merupakan salah satu metode klasifikasi dengan pendekatan regresi 

nonparametrik multivariat yang bertujuan mengatasi permasalahan data berdimensi tinggi, 

memiliki variabel banyak dan menghasilkan prediksi variabel respon yang akurat (Friedman, 

1991). Dalam penelitian ini metode MARS akan dikombinasikan dengan salah satu pendekatan 

nonparametrik bootstrap aggregating (bagging). Bagging digunakan untuk memperbaiki 

akurasi klasifikasi dari metode MARS. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memperoleh pemodelan dan fungsi klasifikasi kualitas sekolah menengah swasta yang lebih 

baik melalui pengembangan algoritma bagging MARS. 
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Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) 

 Pada tahun 1991, Jerome H. Friedman yang selanjutnya ditulis Friedman 

memperkenalkan metode MARS sebagai suatu metode baru yang mengotomatiskan 

pembangunan model-model prediktif akurat untuk variabel-variabel respon yang kontinu dan 

biner. Model MARS difokuskan untuk mengatasi permasalahan dimensi yang tinggi dan 

diskontiouitas pada data. Selain itu, MARS merupakan pengem-bangan dari pendekatan 

Recursive Partition Regression (RPR) yang masih memiliki kelemahan dimana model yang 

dihasilkan tidak kontinu pada knot. 

Menurut Friedman (1991), model umum persamaan MARS sebagai berikut: 
 

 ( )     ∑   ∏ [    (  (   )    )]     
  
   

 
              

           (1)  

dengan, 

a0   =  fungsi basis induk 

am   =  koefisien dari fungsi basis ke-m 

M    =  maksimum fungsi basis (nonconstant basis fungsi) 

Km   =  derajat interaksi 

skm    =  nilainya 1 atau -1 jika data berada di sebelah kanan titik knot atau kiri titik knot.  

xv(k,m)    =  variabel prediktor 

     tkm     =  nilai knots variabel prediktor xv(k,m) 

 

Penentuan knot pada MARS menggunakan algoritma forward stepwise dan backward 

stepwise. Pemilihan model dengan menggunakan forward stepwise dilakukan untuk 

mendapatkan jumlah fungsi basis dengan kriteria pemilihan fungsi basis adalah meminimumkan 

Average Sum of Square Residual (ASR). Untuk memenuhi konsep parsimoni (model yang 

sederhana) dilakukan backward stepwise yaitu membuang fungsi basis yang memiliki 

kontribusi kecil terhadap respon dari forward stepwise dengan meminimumkan nilai 

Generalized Cross Validation (GCV) (Friedman dan Silverman, 1989). Pada MARS, pemilihan 

model terbaik berdasarkan nilai GCV yang paling rendah (minimum). Fungsi GCV minimum 

didefinisikan sebagai: 
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dengan: 

yi       =    variabel respon 

 ̂ (  )    =   nilai taksiran variabel respon pada M fungsi basis 

 

n     =    banyaknya pengamatan 

 (�̂�)       =     (𝑀)   𝑀 

 (𝑀)       =    Trace [B(B
T
B)

-1
B

T
]+1  

  =  nilai ketika setiap fungsi basis mencapai optimasi ( ≤  ≤  ) 
 

Pada prinsipnya, klasifikasi dilakukan untuk melihat seberapa besar ketepatan 

pengelompokkan sekumpulan data untuk digolongkan dengan tepat pada kelompoknya. Metode 

klasifikasi yang baik akan menghasilkan sedikit kesalahan klasifikasi atau akan menghasilkan 

peluang kesalahan klasifikasi (alokasi) yang kecil (Agresti, 1990). 

Untuk menghitung ketepatan klasifikasi digunakan alat ukur apparent error rate (APER). 

Nilai APER menyatakan representasi proporsi sampel yang salah diklasifikasikan oleh fungsi 

klasifikasi (Johnson dan Wichern, 1992). Jika subjek hanya diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok   dan   , maka penentuan kesalahan pengklasifikasian dapat diketahui melalui tabel 

klasifikasi berikut. 
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Tabel 1. Tabel Klasifikasi 
 

Hasil observasi 
 Taksiran 

      

           

           

    ( )  
       

               
                     

(3) 

dengan: 

    : Jumlah subjek dari    tepat diklasifikasikan sebagai    

    : Jumlah subjek dari    salah diklasifikasikan sebagai    

    : Jumlah subjek dari    salah diklasifikasikan sebagai    

    : Jumlah subjek dari    tepat diklasifikasikan sebagai    
 

Bootstrap Agregating (Bagging) 

Metode bagging pertama kali digunakan oleh Breiman (1994) sebagai alat untuk 

membentuk classifier yang lebih stabil. Bagging predictor adalah metode untuk membangkitkan 

multiple version dari prediktor dan menggunakannya untuk aggregate prediktor. Multiple 

versions dibentuk dengan replikasi bootstrap dari sebuah data set. Pada beberapa kasus bagging 

pada data set real dapat meningkatkan akurasi. Jika perubahan dalam data set menyebabkan 

perubahan yang signifikan maka bagging dapat meningkatkan akurasi. Ide dasar dari bagging 

adalah menggunakan bootstrap resampling untuk membangkitkan prediktor dengan banyak 

versi, dimana ketika dikombinasikan seharusnya hasilnya lebih baik dibandingkan dengan 

prediktor tunggal yang dibangun untuk menyelesaikan masalah yang sama.  

Sebuah data set   terdiri dari *(     )          +. Dilakukan replikasi bootstrap 

sehingga didapatkan   
  (  

    
 )          . Replikasi bootstrap dilakukan sebanyak B 

kali, sehingga didapatkan * ( )+ dari    * ( )+ adalah resampling dengan pengembalian. 

Penentuan besarnya jumlah replikasi B sangat variatif, karena besar kecilnya B dapat 

memberikan hasil yang berbeda pada setiap tahapan analisis. Sutton (2005) merekomendasikan 

replikasi sebanyak 25 atau lima puluh kali, namun Hastie dkk (2001) menyatakan bahwa 

peningkatan akurasi akan terjadi jika banyaknya replikasi ditingkatkan dari lima puluh ke 

seratus kali, sedangkan jika banyaknya ditingkatkan hingga lebih dari seratus kali akan 

menghasilkan akurasi yang tidak lebih besar dari akurasi replikasi seratus kali. Sementara itu, 

Efron dan Tibshirani (1993) merekomendasikan nilai B yang kecil, misalnya 25 kali.  

Algoritma bagging untuk MARS adalah sebagai berikut. 

1. Mengambil sampel bootstrap sebanyak n dari data set  dengan pengulangan sebanyak 

n. 

2. Memodelkan MARS dari data set hasil sampel bootstrap ( ). 

3. Menghitung nilai misklasifikasi dari langkah 2. Nilai misklasifikasi pada langkah ini 

disebut misklasifikasi B 

4. Mengulang langkah 1-4 sebanyak B kali (replikasi bootstrap). 

5. Memperoleh misklasifikasi bagging dari rata-rata misklasifikasi pada setiap 

pengambilan sampel sampai B. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena 

proses penelitian ini bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan 

konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan ke dalam hipotesis yang akan diuji melalui data 

lapangan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan asosiatif kausal (sebab-akibat). 

Sedangkan desain penelitian ini menggunakan desain non eksperimen, karena penelitian ini 

memotret variabel secara apa adanya (tanpa ada perlakuan khusus terhadap variabel). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua sekolah menengah swasta di Kabupaten 

Tulungagung dengan jumlah 33 sekolah, yang terdiri dari tiga belas Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan dua puluh SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Sedangkan sampel yang akan 

diambil sebagai obyek penelitian yaitu tiga belas SMA yang berstatus swasta di Kabupaten 

Tulungagung. Teknik pengambilan sampel (sampling) yang digunakan yaitu purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel dengan dasar pertimbangan kualitas sekolah swasta yang 

perlu diprioritaskan untuk diteliti. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, 

dimana responden (yang dimaksud, pihak sekolah swasta) akan di-interview oleh tim 

interviewer yang sebelumnya telah ditunjuk oleh peneliti. Sedangkan instrumen yang digunakan 

adalah angket (kuesioner), berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak 

responden. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Respon, dalam penelitian ini adalah kualitas sekolah. Kualitas sekolah yang 

dimaksud yaitu akreditasi masing-masing sekolah. Akreditasi dilakukan oleh Badan 

Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M). Sertifikat akreditasi yang dikeluarkan 

BAN-S/M memuat nilai masing-masing komponen (dalam angka) dan peringkat/ status 

akreditasi sekolah yang dinyatakan dengan huruf A (amat baik), B (baik), dan C (cukup). 

Variabel respon dalam penelitian ini merupakan binary respon sehingga tiga status 

akreditasi diklasifikasikan menjadi dua kategori. Status akreditasi A dikategorikan 1, 

sedangkan status akreditasi B dan C dikategorikan 2. 

2. Variabel Prediktor, dalam penelitian ini terdapat dua puluh variabel yang ditentukan 

berdasarkan delapan komponen standar (kecuali standar pembiayaan) yang dijadikan 

acuan penilaian akreditasi sekolah, meliputi: 

a. Standar Isi, terdiri dari empat variabel yaitu muatan kurikulum (X1), pengembangan 

kurikulum (X2), program pengembangan diri (X3) dan perangkat pembelajaran (X4)  

b. Standar Proses, terdiri dari dua variabel yaitu persyaratan proses pembelajaran (X5) 

dan supervisi proses pembelajaran (X6). 

c. Standar Kompetensi Lulusan, terdiri dari dua variabel yaitu rata-rata nilai ketuntasan 

mapel IPTEK (X7) dan pengalaman belajar dalam pembentukan karakter (X8). 

d. Standar Pendidik & Tenaga Pendidikan, terdiri dari empat variabel yaitu prinsip 

pembelajaran (X9), penguasaan materi (X10), penerapan metode SCL (X11), dan 

pengembangan karya imiah (X12).  

e. Standar Sarana & Prasarana, terdiri dari dua variabel yaitu luas lahan sekolah (X13) dan 

kelengkapan prasarana (X14).  

f. Standar Pengelolaan, terdiri dari dua variabel yaitu pedoman pengelolaan (X15) dan 

program pengelolaan pendayagunaan pendidik (X16). 

g. Standar Penilaian, terdiri dari empat variabel yaitu pemanfaatan hasil penilaian (X17), 

kelengkapan instrument dan pedoman penilaian (X18), pengembangan sistem penilaian 

(X19) dan kesesuaian teknik penilaian dengan Kompetensi Dasar (X20).  
 

 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi kualitas sekolah 

menengah swasta di Tulungagung, bagaimana pola hubungannya, dan bagaimana ketepatan 

klasifikasinya, dilakukan prosedur berikut. 

1. Pembentukan model MARS untuk data set awal: (1) menentukan BF; (2) menentukan MI; 

(3) menentukan MO di antara knot. 

2. Mendapatkan model MARS terbaik untuk dataset tunggal berdasarkan nilai GCV terkecil. 

3. Mendapatkan variabel yang signifikan berpengaruh dari model MARS terbaik untuk dataset 

tunggal. 

4. Melakukan bagging dari pasangan variabel respon dan variabel prediktor yang signifikan 

dari model MARS terbaik untuk data set tunggal dengan lima belas, dua puluh, 25, dan tiga 

puluh replikasi bootstrap. 
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5. Melakukan pemodelan MARS pada setiap pengambilan sampel B replikasi 

bootstrap dengan jumlah BF, MI dan MO di antara knot sama dengan jumlah BF, 

MI dan MO di antara knot pada model MARS terbaik untuk data set tunggal. 

6. Mendapatkan nilai tingkat misklasifikasi pada setiap pengambilan sampel B 

replikasi bootstrap. 

7. Mendapatkan nilai tingkat misklasifikasi bagging dari rata-rata misklasifikasi pada 

setiap pengambilan sampel sampai B. 
 

 Model MARS bagging yang didapatkan adalah model MARS terbaik untuk data set 

tunggal. Hal ini dikarenakan nilai knot yang berubah-ubah untuk setiap replikasi sehingga 

estimasi parameternya tidak bisa dirata-rata. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai APER 

berdasarkan informasi yang didapat dari tabel klasifikasi untuk memverifikasi tingkat 

misklasifikasi dan tingkat ketepatan klasifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sekolah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki kondisi kualitas yang 

bervariasi, dilihat dari status akreditasi yang dimiliki masing-masing sekolah. Jumlah sekolah 

dengan akreditasi A adalah 5 sekolah, akreditasi B sejumlah 4 sekolah dan akreditasi C 

sejumlah 4 sekolah. Sekolah dengan standar akreditasi A dikategorikan 1 dan sekolah dengan 

standar akreditasi B dan C dikategorikan 2. Pengkategorian dilakukan untuk mendapatkan 

variabel respon dengan kategori biner. 

Selanjutnya, penentuan model MARS terbaik didasarkan pada nilai GCV paling minimum 

yang diperoleh dengan cara trial and error dalam mengkombinasikan kriteria nilai BF, MI, dan 

MO sampai mendapatkan model terbaik. Rincian kriteria model MARS yang telah dibentuk 

tersebut adalah: 1) BF dengan nilai dua hingga empat kali jumlah variabel prediktor yaitu 40, 60 

dan 80; 2) MI dengan nilai 1, 2, dan 3; serta 3) MO yang bernilai 0, 1, 2 dan 3.  

Cara menentukan model MARS terbaik adalah dengan mempertimbangkan nilai GCV 

paling minimum, bila bernilai sama, pertimbangan selanjutnya adalah memilih model dengan 

nilai R
2
 terbesar, bila ternyata beberapa model tersebut memiliki R

2
 yang sama, maka 

pertimbangan beralih kepada ketepatan klasifikasi (total corect) terbesar. 

Dari keseluruhan model MARS yang telah diperoleh dengan berdasarkan pada nilai GCV 

paling minimum, maka model MARS terbaik yang dipilih yaitu model dengan nilai BF = 60, MI 

= 3, dan MO = 2 serta nilai GCV sebesar 0,023; nilai R
2
 sebesar 91,6%; dan nilai ketepatan 

klasifikasi (total corect) sebesar 84,615%. 

Model MARS terbaik pada pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sekolah 

menengah swasta di Tulungagung sebagai berikut. 
 

2 5

11 23 28

38 45 51

59

ˆ ( ) 2,507 0,012 0,204

           0,009 0,015 0,07

           0,165 0,092 0,066

           0,115

f x BF BF

BF BF BF

BF BF BF

BF
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dengan rincian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 17

3 2

4 4

5 9 2

8 17 3

11 19 4

15 2 2

19 12 3

23 11 11

28 2 5

max 0, 21,00 ;

3 ;

max 0, 26,00 ;

max 0,  17,00 ;

max 0,  20,00 ;

max 0,  11,00 ;

2 ;

max 0,  9,00 ;

max 0,  12,00 ;

3 ;

BF X

BF X

BF X

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 4 8

38 9 19

40 4 15

45 12 5

51 2 11

57 19 5

59 17 11

max 0,  28,00 ;

max 0,  19,00 ;

max 0,  23,00 ;

max 0,  16,00 ;

3 ;

max 0,  21,00 ;

max 0,  25,00 ;

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretasi model MARS pada persamaan (4) yaitu berkurang atau bertambahnya nilai 

 ̂( ) akibat bermaknanya kontribusi setiap BF terhadap model MARS (ditunjukkan oleh tanda 

negatif atau positif dari setiap koefisien BF) dapat diartikan pula sebagai berkurang atau 

bertambahnya kecenderungan sebuah sekolah untuk diklasifikasikan ke dalam kelompok 

sekolah dengan standar akreditasi A, B atau C. Model MARS terbaik pada persamaan (4) 

dibentuk oleh tujuh variabel yang secara signifikan memberikan kontribusi pada model. Tingkat 

kepentingan dari masing-masing variabel tersebut terhadap model ditampilkan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Kepentingan Variabel Prediktor 
 

Variabel Tingkat Kepentingan -GCV 

X4 100,000% 0,019 

X2 96,520% 0,017 

X11 88,495% 0,016 

X9 82,464% 0,016 

X19 78,648% 0,011 

X12 69,564% 0,008 

X17 55,835% 0,007 

 

Tabel 4 menunjukkan tingkat ke-pentingan variabel prediktor pada fungsi 

pengelompokan, yang ditaksir oleh kenaikan nilai GCV karena berpindahnya variabel-variabel 

yang dipertimbangkan tersebut dari model. Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa variabel penyusun 

perangkat pembelajaran (𝑋 ) adalah variabel terpenting pada model dengan tingkat 

kepentingannya 100%, kemudian diikuti oleh variabel prinsip pengembangan kurikulum (𝑋 ) 
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dengan tingkat kepentingan 96,520%. Urutan ketiga yaitu variabel penerapan metode SCL (𝑋  ) 

dengan tingkat kepentingan 88,495%, urutan keempat yaitu prinsip pembelajaran (𝑋 ) dengan 

tingkat kepentingan 82,464%, urutan kelima yaitu variabel pengembangan sistem penilaian 

(𝑋  ) dengan tingkat kepentingan 78,648%, urutan keenam yaitu variabel pengembangan karya 

ilmiah (𝑋  ) dengan tingkat kepentingan 69,564% dan yang terakhir variabel pemanfaatan hasil 

penilaian (𝑋  ) dengan tingkat kepentingan 55,835%. Tiga belas variabel lainnya tidak memiliki 

tingkat kepentingan (0,000%) karena sudah terwakili oleh tujuh variabel sebelumnya. 

Dengan diketahuinya kontribusi variabel-variabel pada model MARS yang merupakan 

fungsi klasifikasi kualitas sekolah menengah swasta,  maka dapat didefinisikan faktor-faktor 

yang dominan mempengaruhi kualitas sekolah menengah swasta di Tulungagung. Selanjutnya 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung maupun pihak sekolah swasta 

dapat menggunakan model MARS ini untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan 

yang berkaitan dengan kualitas sekolah menengah swasta. 

Model MARS merupakan sebuah fungsi klasifikasi sehingga perlu untuk dilakukan 

evaluasi pengklasifikasian terhadap model MARS yang telah terbentuk. Evaluasi 

pengklasifikasian kualitas sekolah menengah swasta dengan cara menghitung nilai APER yang 

diperoleh melalui tabel klasifikasi berikut. 
Tabel 3. Klasifikasi Kualitas Sekolah Menengah Swasta 

 

Kelas aktual Kelas prediksi Total 

aktual 1 (A) 2 (B dan C) 

1 (A) 4 1 5 

2 (B dan C) 1 7 8 

total prediksi 5 8 13 

Dari 5 sekolah menengah swasta dengan akreditasi A (kategori 1) diketahui 4 sekolah 

diantaranya tepat diklasifikasikan ke dalam kategori 1, sedangkan 1 sekolah lainnya salah 

diklasifikasikan ke dalam kategori 2. Begitu juga dari 8 sekolah menengah swasta dengan 

akreditasi B dan C (kategori 2) diketahui 7 diantaranya tepat diklasifikasikan ke dalam kategori 

2, namun 1 sekolah lainnya salah diklasifikasikan ke dalam kategori 1. 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat dihitung ketepatan klasifikasi dan nilai APER sebagai 

berikut: 
 

4 7 11
Ketepatan klasifikasi  0,84615

13 13

1 1 2
0,15385

13 13
APER


  


  

 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa ketepatan klasifikasi model MARS 

sebesar 84,615% dengan tingkat kesalahan klasifikasi (APER) sebesar 15,385%. 

Selanjutnya dilakukan pendekatan bagging untuk mengetahui akurasi klasifikasi dari 

model MARS. Bagging dengan tiga puluh replikasi terbukti dapat menunjukkan akurasi 

klasifikasi model MARS dengan dataset tunggal, perbandingan hasil klasifikasi untuk setiap 

* ( )+ dengan hasil klasifikasi model MARS dataset tunggal beserta penurunan tingkat 

kesalahan klasifikasinya ditampilkan pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Perbandingan Tingkat Kesalahan Klasifikasi  

antara Hasil Bagging dan Model MARS dataset tunggal 

* ( )+ 
Rata-rata 

misclassifi

cationB 

Rata-rata misclassification 

rate model MARS  

dataset tunggal 

* (  )+ 0.16021 0.15385 

* (  )+ 0.15886 0.15385 

* (  )+* 0. 15385 0.15385 

* (  )+ 0.16003 0.15385 

*) replikasi terbaik 
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  Tabel 4 menunjukkan bahwa * (  )+ , * (  )+ dan * (  )+ belum berhasil memberikan 

akurasi klasifikasi yang lebih baik daripada klasifikasi model MARS dengan dataset tunggal. 

Sedangkan * (  )+ dapat memberikan akurasi klasifikasi, dengan memberikan tingkat kesalahan 

klasifikasi yang konvergen. Berdasarkan hasil penerapan algortitma bagging dapat disimpulkan 

bahwa bagging dengan 35 replikasi dataset berhasil menunjukkan akurasi klasifikasi yang sama 

dengan model MARS dengan dataset tunggal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada pemodelan MARS dari kualitas sekolah menengah swasta di Tulungagung yang 

dihasilkan terdapat tujuh variabel prediktor yang memberikan kontribusi dalam 

pengklasifikasian kualitas sekolah menengah swasta meliputi: 1) penyusun perangkat 

pembelajaran (𝑋 ) dengan tingkat kepentingannya 100%; 2) prinsip pengembangan kurikulum 

(𝑋 ) dengan tingkat kepentingan 96,520%; 3) penerapan metode SCL (𝑋  ) dengan tingkat 

kepentingan 88,495%; 4) prinsip pembelajaran (𝑋 ) dengan tingkat kepentingan 82,464%; 5) 

variabel pengembangan sistem penilaian (𝑋  ) dengan tingkat kepentingan 78,648%; 6) 

pengembangan karya ilmiah (𝑋  ) dengan tingkat kepentingan 69,564%; dan 7) pemanfaatan 

hasil penilaian (𝑋  ) dengan tingkat kepentingan 55,835%. 

Klasifikasi kualitas sekolah menengah swasta di Tulungagung dengan pendekatan 

bagging MARS dengan 35 replikasi dataset terbukti dapat menunjukkan akurasi klasifikasi dari 

model MARS dengan dataset tunggal. Pendekatan MARS tersebut memberikan nilai kesalahan 

klasifikasi yang konvergen, yaitu 15,385%, dengan tingkat ketepatan klasifikasi sebesar 

84,615%. 
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Abstrak 

 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan RTN 

(Read,Think, and take a Note) yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

membaca teks matematika pada siswa kelas V A SDN Percobaan 2 Malang. 

Penelitian ini mendeskripsikan tindakan guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam 

membaca teks matematika pada siswa kelas V A khususnya di SDN Percobaan 2 

Malang. Penelitian ini merupakan PTK yang dilakuakan dalam 2 siklus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa dalam membaca teks matematika 

pada akhir siklus I belum mencapai kriteria keberhasilan yaitu sebanyak 0 siswa atau 

0 %. Sedangkan hasil pemahaman siswa dalam membaca teks matematika pada 

pelaksanaan siklus II meningkat secara signifikan dengan perolehan sebesar 52% 

atau sebanyak 16 siswa berhasil dalam memahami teks matematika setelah 

membaca.  

Kata Kunci: RTN (Read, Think and take a Note), pemahaman, membaca teks 

matematika. 

 
PENDAHULUAN 

Kegiatan belajar matematika di SD dapat berjalan dengan optimal apabila siswa dapat 

memahami konsep-kosep melalui kegiatan membaca berbagai macam bentuk teks matematika. 

Kemampuan memahami teks matematika merupakan hal penting agar siswa dapat 

menyelesaikan suatu masalah misalnya dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Berawal dari pengamatan guru terhadap pada siswa kelas V A SDN 

Perconaan 2 Malang, diperoleh fakta bahwa siswa mengalami kesulitan atau siswa tidak mampu 

untuk menyelesaikan soal cerita. Hal itu ditunjukkan dengan skor yang rendah jika siswa diberi 

soal dalam bentuk soal cerita. Dari 29 siswa yang ada di kelas V A SDN percobaan 2 Malang, 

hanya 3 siswa yang mendapatkan skor yang memenuhi Standar Ketuntasan Minamal (SKM)  

Hasil diskusi bersama kolega tentang kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, 

diperoleh kesimpulan terdapat beberapa kemungkinan yang merupakan faktor penyebab 

ketidakmamupuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Salah satu yang diduga sebagai 

faktor penyebab dari masalah tersebut adalah bahwa siswa tidak bisa memahami maksud dari 

kalimat yang ada di dalam soal yang diberikan. 

Berbekal dengan dugaan ini, peneliti melakukan kajian awal dengan meminta siswa untuk 

membaca teks matematika. Cara yang dilakukan adalah siswa diberi teks, teks ini dicopy dari 

buku, selanjutnya siswa diminta membaca teks tersebut. Setelah siswa selesai membaca teks 

tersebut kemudian siswa diminta untuk menceritakan kembali isi teks yang mereka baca dengan 

bahasaya sendiri. Hal lain yang menyebabkan lemahnya kemampuan siswa dalam memahami isi 

teks matematika di kelas V A SDN Percobaan 2 secara umum disebabkan oleh kegiatan 

pembelajaran yang tidak memberikan kesempatan lebih banyak bagi siswa untuk terbiasa 

memahami isi teks matematika. Penyebab dari hal tersebut adalah  guru sering mengambil alih 

porsi siswa dalam membaca dengan cenderung menjelaskan maksud dari isi teks matematika. 

Hasil temuan awal menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang dapat menceritakan kembali isi 
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teks dengan bahasa mereka. Kalaupun ada hanya terdiri dari satu kalimat pendek yang isinya 

tidak mencerminkan isi teks. Oleh karena itu amatlah diperlukan adanya suatu kemampuan 

untuk membaca teks bagi siswa, khususnya teks matematika. 

Barton, M L and Heidema, C (2002) menjelaskan paling tidak terdapat empat alasan 

mengapa siswa perlu belajar membaca teks matematika. Pertama, siswa belajar menggunakan 

bahasa agar fokus dan bekerja melalui masalah, mengomunikasikan gagasan secara koheren dan 

jelas, mengorganisasikan ide-ide dan struktur argumen, memperluas pemikiran dan pengetahuan 

dalam memahami pemecahan masalah dan proses berpikir mereka sendiri dan untuk 

mengembangkan fleksibilitas dalam mempresentasikan dan menafsirkan ide. Pada saat yang 

sama, mereka mulai melihat bahwa matematika sebagai materi pelajaran di sekolah yang tidak 

terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari.  

Alasan kedua bahwa siswa perlu belajar cara membaca matematika adalah bahwa 

membaca teks matematika membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tidak diajarkan di 

matapelajaran lainnya. Misalnya, ketika membaca teks matematika siswa harus mampu 

membaca tidak hanya dari kiri ke kanan , seperti mereka lakukan di matapelajaran lain, tetapi 

juga dari kanan ke kiri (seperti ketika membaca garis bilangan untuk bilangan bulat), dari atas 

ke bawah atau sebaliknya (seperti ketika membaca  tabel), dan bahkan membaca secara diagonal 

(ketika membaca suatu grafik).  

Alasan ketiga, teks matematika mengandung lebih banyak konsep per kata, per kalimat, 

dan per paragraf daripada jenis teks lainnya. Selain itu, konsep juga seringkali abstrak, sehingga 

sulit bagi pembaca untuk memvisualisasikan maknanya. Alasan keempat, penulis naskah 

matematika umumnya menulis dalam gaya yang sangat singkat atau kompak. Setiap kalimat 

mengandung banyak informasi, dan ada sedikit redundansi. Kalimat dan kata-kata sering 

memiliki makna yang terhubung secara logis dengan kalimat lainnya. Siswa yang ingin 

membaca teks matematika dengan cepat - karena mungkin mereka terbiasa membaca cerita 

pendek dalam matapelajaran bahasa atau seni - mungkin kehilangan penjelasan rinci secara 

signifikan, dan logika yang mendasari .  

Pada bagian lain Barton, M L and Heidema, C (2002) menegaskan bahwa kemampuan 

membaca teks matematika berarti kemampuan untuk memahami dari segala sesuatu yang ada di 

halaman - apakah halaman lembar kerja, sebuah tayangan power point, layar komputer, atau 

halaman dalam buku teks atau jurnal. Untuk membaca teks matematika, siswa perlu 

mengerahkan segala sumber daya yang mungkin digunakan untuk memahami dan menerapkan 

matematika, 

Strategi membaca teks matematika akan berbeda dengan strategi membaca teks 

tradisional pada matapelajaran lain di sekolah. Pada matapelajaran yang lain umumnya siswa 

diajarkan strategi membaca cepat atau scanning. Jika siswa tidak mengerti arti kata, siswa 

diharapkan untuk terus membaca sehingga mereka dapat mengambil makna kata-kata yang 

tidak dikenal dari konteks. Strategi membaca ini dapat bekerja pada matapelajaran bukan 

matematika, tetapi menggunakan strategi ini dalam matapelajaran  matematika akan 

membingungkan. Dengan melompati beberapa kata tentang konsep yang penting atau mungkin 

kata-kata yang tercetak tebal dalam teks, pembaca tidak akan memahami isi teks matematika. 

Menurut Hyde, A (2006) pembelajaran di kelas yang dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan membaca teks matematika dengan cara mengembangkan 

kemampuan siswa dalam membuat koneksi, mengajukan pertanyaan, memvisualisasi, 

menyimpulkan dan memprediksi, menganalisis unsur penting, mensintesa atau menceritakan 

kembali dan pemantauan metakognitif. Pada bagian lain Hyde, A juga mengatakan bahwa 

kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui pelatihan. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai upaya untuk dapat 

membuat siswa mampu menceritakan kembali isi teks matematika dengan bahasa mereka 

adalah strategi pembelajaran yang dinamakan strategi Read, Think, and take a Note (RTN). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan RTN (Read,Think, and take a 

Note) yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca teks matematika pada siswa 

kelas V A SDN Percobaan 2 Malang. 
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Tulisan yang berkaitan dengan kemampuan membaca belum banyak diungkap. Studi-

studi dari peneliti-peneliti seperti Bransford and Johnson (1972), Clifton and Slowiaczek 

(1981), Voss, dkk (1980), dan Spilich dkk (1992) menunjukkan bahwa pembaca yang sudah 

mengetahui sesuatu tentang subjek memang merasa lebih mudah untuk memproses informasi 

baru tentang subjek tersebut daripada pembaca yang tidak memiliki keakraban tentang subjek 

itu sebelumnya. Cara terbaik untuk menjelaskan fenomena ini secara teoritis adalah dengan 

mengacu pada apa yang disebut "teori skema." Mengikuti jejak Head dan Bartlett, Jean Piaget 

(dalam Wikidipedia, 2014), seorang ahli psikolog kognitif modern mempostulatkan bahwa 

pikiran manusia secara rutin mengonstruksi atas dasar pola pengalaman, konsep generik abstrak 

atau "skema." Schemata ini disimpan dalam memori jangka panjang dan kemudian memandu 

cara kita memandang dan mengingat hal-hal. Setiap skema (atau "frame" atau "script") terdiri 

dari fitur pembangun tertentu, tergantung pada pengalaman individu sebelumnya, dimana 

seseorang yang telah memiliki banyak pengalaman dengan suatu konsep akan memiliki skema 

kaya yang sesuai untuk konsep tersebut (yaitu, satu konsep memiliki lebih banyak fitur) 

dibanding seseorang yang memiliki pengalaman kurang.  

Jean Peaget (dalam Wikipedia, 2014), ahli psikologi kognitif merupakan salah satu orang 

yang membangun teori skema dalam membaca. Dalam teorinya Piaget mengemukakan bahwa 

pikiran manusia akan beradaptasi dengan lingkungan. Proses adaptasi ini terjadi ketika struktur 

kognitif atau lingkungan (atau keduanya) berubah dalam upaya memahami lingkungan. Proses 

ini dapat terjadi dalam dua cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Proses adaptasi asimilasi terjadi 

ketika orang membawa objek atau informasi yang baru ke dalam skema yang sudah ada. Disisi 

lain proses adaptasi dengan cara akomodasi terjadi ketika orang memodifikasi skema yang lama 

atau menciptakan skema yang baru untuk mengasimilasi suatu informasi.  

Menurut Hyde, A (2006) pembelajaran di kelas dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan membaca teks matematika dengan cara mengembangkan 

kemampuan siswa dalam membuat koneksi, mengajukan pertanyaan, memvisualisasi, 

menyimpulkan dan memprediksi, menganalisis unsur penting, mensintesa atau menceritakan 

kembali dan pemantauan metakognitif. Pada bagian lain Hyde, A juga mengatakan bahwa 

kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui pelatihan. 

Pemahaman teks matematika yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan 

seseorang terhadap konsep atau hubungan antar konsep matematika yang termuat dalam teks 

matematika yang ditunjukkan dengan kemampuan menemukan dan menjelaskan istilah atau 

kata atau simbol atau pola dalam teks yang berkaitan dengan konsep atau prosedur matematika, 

menuliskan ulang isi bacaan dengan bahasa sendiri, menyajikan kembali isi bacaan dengan 

bentuk yang lain (gambar, diagram, tabel), menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks, 

memberi contoh atau bukan contoh dari konsep atau prosedur yang ada dalam teks yang dibaca. 

Pada penelitian ini siswa dikatan mampu memahami teks matematika apabila dalam 

membaca siswa menguasai lima indikator secara utuh. Indikator tersebut adalah: (1) 

menemukan dan menjelaskan istilah atau kata atau simbol atau pola dalam teks yang berkaitan 

dengan konsep atau prosedur matematika, (2) menuliskan ulang isi bacaan dengan bahasa 

sendiri, (3) menyajikan kembali isi bacaan dengan bentuk yang lain (gambar, diagram, tabel), 

(4) menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks, dan (5) memberi contoh atau bukan 

contoh dari konsep atau prosedur yang ada dalam teks yang dibaca. 

 

METODE PENELITIAN 
Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas V A SDN Percobaan 2 Malang beralamat di 

Jalan Galunggug No 1 Malang semester genap tahun pelajaran 2014/2015 yang secara 

keseluruhan berjumlah 29 siswa, dimana terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

Penelitian ini mengambil tempat di SDN Percobaan 2 Malang beralamat di Jalan Galunggug No 

1 Malang. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Wiyono 

(2007:97), penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas selama proses pembelajaran. Untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, PTK dilaksanakan dalam proses berdaur (bersiklus) yang 



 

463 

 

masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi (Kasbolah,2006). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah Rencana 

Persiapan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar observasi aktivitas guru, 

dan aktivitas siswa, rubrik, dan assesment. (instrumen observasi terlampir). Indikator 

keberhasilan penelitian ini adalah 30 % siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan 

memahami teks matematika. Dalam penelitian ini minimal 9 siswa memperoleh skor lebih dari 

atau sama dengan 70. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian  

Siklus 1 

Proses Tindakan  

Kegiatan pembelajaran diawali oleh guru dengan menkondisikan siswa untuk siap belajar, 

selanjutnya guru melakukan tanya jawab tentang cara membaca teks matematika. Setelah 

melakukan tanya jawab guru mendemonstrasikan cara membaca teks matematika dengan 

menggunakan strategi RTN. Demonstrasi membaca dengan menggunakan strategi RTN ini 

hanya dilakukan pada pertemuan awal untuk memperkenalkan kepada siswa. sedangkan pada 

pertemuan kedua dan ketiga guru hanya melakukan tanya jawab tentang langkah-langkah 

membaca dengan menggunakan strategi RTN. 

Teks bacaan yang pakai oleh guru pada saat demonstrasi di pertemuan awal bermuatan 

meteri satuan kuantitas lusinan. Sebelum melakukan demonstrasi guru memberi instruksi 

kepada siswa untuk munuliskan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru saat berdemonstrasi 

membaca teks matematika. Lankah-langkah demontrasi yang dilakukan oleh guru adalah 1) 

membaca teks perkalimat, 2) berfikir tentang arti kata/kalimat, simbol, gambar yang terdapat 

pada teks matematika, 3) menulikan maksud kata/kalimat, simbol, gambar yang terdapat pada 

teks matematika serta menentukan hubungan antar konsep matematika. Selesai melakukan 

demonstrasi guru melakukan tanya jawab tentang langkah-langkah membaca yang telah 

dituliskan siswa. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap langkah-langkah membaca teks 

matematika menggunakan strategi RTN guru meminta siswa untuk membaca seperti yang telah 

di demosntrasikan serta memberikan bantuan secara individu dalam bentuk instruksi untuk 

membaca kembali teks perkalimat, dan membaca teks hingga tuntas untuk menemukan 

penjelasan dari kata atau kosep matematika yang telah di tulis. 

Pada kegiatan inti guru membagikan LK ke tiap-tiap siswa kemudian meminta siswa 

untuk membaca teks dan bekerja sesuai dengan instruksi yang terdapat di LK. Saat siswa 

membaca teks guru mulai berkeliling untuk memberikan bimbingan ke tiap siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan LK. Bentuk kesulitan siswa dan bimbingan yang 

diberikan guru kepada siswa adalah  : 

a. Pada teks narasi siswa tidak dapat menuliskan kata, istilah, simbol atau fakta yang berkaitan 

dengan matematika. Guru menginstrusikan ke siswa untuk membaca perkalimat dengan 

menunjuk ke kalimat teks yang dibaca hingga menemukan kata atau istilah yang berkaitan 

dengan matematika. 

b. Pada teks narasi tidak dapat menuliskan maksud dari kata, istilah, simbol atau fakta yang 

berkaitan dengan matematika yang telah di tulis. Guru menginstrusikan ke siswa membaca 

lanjutan kalimat untuk menemukan maksud dari kata atau istilah yang telah tertulis oleh 

siswa. 

c. Pada teks narasi tidak dapat membuat contoh lain dari kata, istilah, simbol atau fakta yang 

berkaitan dengan matematika yang telah tertulis. Guru menginstrusikan siswa untuk 

membuat pola tentang konsep matematika yang telah di ketahui.  

d. Pada teks tabel siswa tidak dapat membaca pola bilangan yang terdapat pada tabel. Guru 

menginstruksikan ke siswa untuk mengamati lebih cermat tentang hubungan pola bilangan di 

tabel. 

e. Pada teks tabel siswa tidak dapat menentukan hubungan antar konsep matematika. Guru 

menginstruksikan ke siswa untuk membaca tebal dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 
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Sebelum guru menutup pelajaran, ditiap-tiap pertemuan, guru meminta beberapa siswa 

untuk menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Kemudian guru memberikan pemantapan 

atas pokok bahasan yang telah dipelajari oleh siswa. 

 

1) Hasil Dampak Tindakan 

Data hasil tes pemahaman teks matematika diperoleh berdasarkan hasil tes pada soal 

lembar kerja. Data mentah dapat dilihat pada lampiran  sedangkan rangkuman hasil tes 

pemahaman teks matematika disajikan pada grafik dibawah ini. 

 
 

Grafik 1. Grafik Hasil Tes Pemahaman Teks matematika 

 

Dari grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa dari tiga pertemuan yang dilaksanakan diperoleh 

fakta bahwa siswa yang menunjukkan 5 indikator pencapaian dan mencapai nilai minimal 70 

pada pertemuan ke satu sebanyak 0 siswa, pada pertemuan kedua 0 siswa, dan pada pertemuan 

ketiga 0 siswa.  

 

2) Refleksi Tindakan I 

Setelah tiga kali pertemuan pada siklus I diperoleh data bahwa pada pembelajaran siklus I 

tidak memuat aktivitas siswa yang menunjukkan: 1) membuat daftar istilah atau fakta atau 

simbol yang berhubungan dengan matematika, 2) menuliskan kembali isi bacaan dengan bahasa 

sendiri, 3) menyajikan konsep matematika yang ada pada bacaan dalam bentuk sajian yang lain 

(representasi konsep yang berbeda dengan yang ada dalam bacaan), 4) memberikan jawaban 

terhadap suatu pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan, 5) memberikan contoh dan bukan 

contoh yang berkaitan dengan konsep matematika dalam bacaan.   

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari hasil tindakan guru  siklus I maka terdapat 

beberapa hal yang menjadi penyebab kurang berhasilnya siklus I, yaitu: (1) belum adanya 

perintah yang dapat memunculkan indikator-indikator pencapaian, (2) siswa belum terbiasa 

membaca teks matematika, (3) siswa masih kesulitan memahami petunjuk pada Lembar Kerja 

Siswa, (4) lembar kerja siswa yang dibuat belum bisa mengukur indikator-indikator pencapaian 

Tindakan perbaikan yang diperlukan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) 

memberikan perintah yang dapat memunculkan indikator-indikator pencapaian, (2) membuat 

rencana pembelajaran yang dapat memunculkan indikator-indikator pencapaian, (3) membuat 

lembar kerja siswa  yang bisa mengukur indikator-indikator pencapaian, (4) memberikan 

petunjuk yang mudah dipahami oleh siswa. 

 

Siklus 2 

Proses Tindakan  

Di awal pembelajaran pada tiap-tiap pertemuan guru selalu melakukan tanya jawab 

tentang langkah-langkah membaca teks matematika. Setelah itu guru membagikan teks 
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matematika yang termuat di dalam LK. Bentuk teks dan materi matematika yang termuat di LK 

berbeda mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Pada pertemuan pertama Teks di 

LK berbentuk narasi pendek disertai gambar dengan topik sudut, pertemuan kedua bentuk teks 

LK dibuat lebih kompleks yaitu berupa narasi pendek, gambar, dan tabel dengan topik 

lingkaran, dan pada pertemuan keiga teks LK berbentuk narasi relatif panjang disertai gambar 

dengan topik kubus,(lampiran…). Instruksi-instruksi di LK dibuat lebih sederhana dan mudah 

dipahami siswa. Bentuk instruksi di LK adalah lain: (a) meminta siswa untuk menuliskan 

kata/istilah yang berkaitan dengan matematika, (b) menuliskan pengertian dari kata/istilah yang 

telah ditemukan, (c) merepresentasikan kalimat menjadi gambar dan simbol (dengan dibuat 

tabel), (d) menjawab pertanyaan tentang isi teks, (e) menuliskan kembali dengan bahasa sendiri 

isi teks matematika. Kelima bentuk isntruksi di atas merupakan satu kasatuan yang utuh yang 

harus di kuasai oleh siswa.  

Siswa yang telah menerima LK diminta untuk membaca perkalimat seperti yang 

dilakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumya. Di saat yang sama guru mulai berkeliling 

untuk memberikan bimbingan ke tiap siswa yang mengalami kesulitan. Bentuk kesulitan siswa 

dan bimbingan yang diberikan oleh guru yaitu: (a) pada teks matematika dengan topik lingkaran 

siswa tidak dapat menuliskan maksud dari kata/istilah matematika. Guru menginstruksikan 

siswa untuk menunjuk ke objek gambar dan membuat deskripsi dari kata yang dimaksud, (b) 

pada teks matematika topik sudut siswa tidak dapat merepresentasikan kalimat menjadi gambar 

dan simbol. Guru menginstruksikan siswa untuk menunjuk gambar sudut dan melihat contoh 

penulisan simbol sudut, (c) pada teks lingkaran topik lingkaran siswa tidak dapat menuliskan 

hubungan antara jari-jari dengan diameter. Guru menginstruksikan siswa untuk menunjuk garis 

diameter dan membuat kalimat deskripsinya, (d) pada teks matematika topik kubus siswa tidak 

dapat menuliskan sombol dari konsep kubus. Guru menginstruksikan siswa untuk menunjuk ke 

gambar tentang konsep yang di maksud. 

Sebelum guru menutup pelajaran, ditiap-tiap pertemuan, guru meminta beberapa siswa 

untuk menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Kemudian guru memberikan pemantapan 

atas pokok bahasan yang telah dipelajari oleh siswa. 

 

Hasil Dampak Tindakan 

Data hasil tes pemahaman teks matematika diperoleh berdasarkan hasil tes pada soal 

lembar kerja. Data mentah dapat dilihat pada lampiran  sedangkan rangkuman hasil tes 

pemahaman teks matematika disajikan pada grafik dibawah ini. 

 
Grafik 2. Grafik Hasil Tes Pemahaman Teks matematika 

 

Dari grafik 2 di atas dapat dilihat bahwa dari tiga pertemuan yang dilaksanakan, siswa 

yang menunjukan 5 indikator dan mencapai nilai minimal 70 pada pertemuan ke satu sebanyak 

16 siswa, pada pertemuan kedua 11 orang, dan pada pertemuan ketiga 18 orang. Berdasarkan 
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hasil analisi diatas dapat disimpulkan bahwa indicator keberhasilan sudah tercapai, karena siswa 

yang mendapat nilai sama atau diatas 70 lebih dari 9 orang. 

Refleksi Tindakan 2 

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari hasil tindakan guru dan hasil belajar siswa 

pada siklus II maka terdapat beberapa hal, yaitu: (1) siswa mulai dapat memahami membaca 

teks matematika dengan baik, (2) pembelajaran yang dilaksanakan telah menunjukkan langkah-

langkah strategi pembelajarn RTN, (3) Lembar Kerja Siswa yang dibuat sudah dapat mengukur 

indikator pencapaian, (4) Lembar Kerja Siswa yang dibuat  dapat dipahami oleh siswa, (5) 

Tindakan guru dalam memandu dan membantu siswa sudah baik, (6) Indikator keberhasilan 

penelitian sudah tercapai, yaitu 30 % siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan memahami 

teks matematika dengan memperoleh skor minimal 70. Berdasarkan hasil refleksi 2 in maka 

siklus penelitian tindakan kelas dapat dihentikan. 

 

Pembahasan 

Pelaksanaan Pembelajaran Read, Think,and take a Note (RTN) 

Penerapan pembelajaran dengan strategi Read, Think,and take a Note (RTN) 

dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu (1) tahap Read (Membaca), (2) tahap Think (Berpikir), dan 

(3) tahap take a Note (Membuat catatan). Pembelajaran dirancang dimulai dengan memberikan 

teks matematika yang termuat dalam Lembar Kerja Siswa. Setelah siswa menerima LKS, guru 

meminta siswa untuk mengerjakan LKS dimulai dengan membaca teks yang ada pada LKS. Ini 

merupakan tahap membaca (read). Pada tahap berpikir (Think) siswa diminta untuk 

mengerjakan LKS secara individu sesuai dengan perintah soal tersebut. Ketika siswa 

mengerjakan soal yang ada pada LKS, siswa juga membuat catatan (take a Note) kecil, bisa di 

lembar LKS atau bisa juga di lembar lain. Tahapan strategi pembelajaran Read, Think,and take a 

Note (RTN) pada penelitian ini adalah sebagai berikut: memberikan Lembar Kerja yang memuat 

teks matematika kepada siswa. Pada langkah ini guru membagikan teks matematika yang 

tertuang pada lembar kerja siswa (LKS) kepada siswa secara individu (read), meminta siswa 

membaca teks matematika, pada langkah ini guru memberikan instruksi kepada siswa untuk 

membaca teks matematika yang telah diterima masing-masing siswa. Siswa membaca teks 

Matematika di dalam LK sampai menemukan kata-kata/konsep/simbol yang berkaitan dengan 

matematika (read), meminta siswa mengerjakan lembar kerja siswa sesuai dengan instruksi, 

pada langkah ini guru meminta siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) berdasarkan 

perintah-perintah yang tertulis pada lembar kerja siswa (LKS), yang memuat kegiatan: membuat 

deskripsi dari kata-kata/konsep/simbol yang telah ditemukan, menemukan hubungan antar kata-

kata/konsep/simbol yang telah ditemukan, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks 

matematika, menyajikan konsep yang telah ditemukan dalam bentuk lain, memberikan contoh 

dan bukan contoh tentang konsep (think), memuat/menulis isi bacaan dengan kalimatnya sendiri 

yang memuat pemahamannya tentang teks (take a note). 

1. Pemahaman siswa dalam membaca teks matematika  

Ringkasan hasil pemahaman siswa dalam membaca teks matematika adalah sebagai 

berikut. 

 
Tabel 1 Ringkasan hasil pemahaman siswa dalam membaca teks matematika pada siklus I dan 

siklus II 

  Siklus I Siklus II 

Persentase hasil belajar siswa   0% 52% 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa hasil pemahaman siswa dalam 

membaca teks matematika pada akhir siklus I belum mencapai kriteria keberhasilan yaitu 

sebanyak 0 siswa atau 0 %. Sedangkan hasil pemahaman siswa dalam membaca teks 

matematika pada pelaksanaan siklus II meningkat secara signifikan dengan perolehan sebesar 

52% atau sebanyak 16 siswa berhasil dalam memahami teks matematika setelah membaca. 
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Pemahaman siswa dalam membaca teks matematika pada siklus II meningkat disebabkan oleh 

beberapa hal sebagai berikut: (1) Siswa sudah terbiasa dan beradaptasi dengan strategi 

pembelajaran Read, Think, and take a Note (RTN) sehingga siswa merasa nyaman dengan 

strategi pembelajaran yang telah diterapkan. (2) Siswa yang dahulunya cenderung 

mengandalkan bacaan dari guru dalam membaca teks matematika sekarang terbiasa membaca 

sendiri teks matematika dan memahaminya. Hal ini sesuai dengan pendapat Jean Peaget (dalam 

Wikipedia, 2014) bahwa dalam membaca. pikiran manusia akan beradaptasi dengan lingkungan. 

Proses adaptasi ini terjadi ketika struktur kognitif atau lingkungan (atau keduanya) berubah 

dalam upaya memahami lingkungan. Proses ini dapat terjadi dalam dua cara yaitu asimilasi dan 

akomodasi . Hal itu tetjadi juga pada siswa kelas VA SDN Percobaan 2 Malang setelah terbiasa 

mengikuti pembelajaran dengan stategi pembelajaran Read, Think,and take a Note (RTN). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Dari pelaksanaan penelitian di kelas V A SDN  Percobaan Malang yang telah 

dideskripsikan pada hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa  

1. Penerapan strategi pembelajaran RTN (Read,Think, and take a Note) dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam membaca teks matematika pada siswa kelas V A SDN Percobaan 

2 Malang, dengan langkah-langkah: 

 memberikan Lembar Kerja yang memuat teks matematika kepada siswa. Pada langkah 

ini guru membagikan teks matematika yang tertuang pada lembar kerja siswa (LKS) 

kepada siswa secara individu (read) 

 meminta siswa membaca teks matematika, pada langkah ini guru memberikan 

instruksi kepada siswa untuk membaca teks matematika yang telah diterima masing-

masing siswa. Siswa membaca teks Matematika di dalam LK sampai menemukan 

kata-kata/konsep/simbol yang berkaitan dengan matematika (read) 

 pada tahap think, guru  meminta siswa memikirkan instruksi yang ada pada LK. 

Setelah memikirkan instruksi tersebut, guru meminta siswa mencoba mengerjakan 

soal-soal yang ada di bawah teks tersebut. Soal-soal tersebut memuat kegiatan: 

membuat deskripsi dari kata-kata/konsep/simbol yang telah ditemukan dari bacaan 

teks yang diberikan, menemukan hubungan antar kata-kata/konsep/simbol yang telah 

ditemukan dari bacaan teks, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks 

matematika, menuliskan konsep yang telah ditemukan dalam bentuk lain, memberikan 

contoh dan bukan contoh tentang konsep yang ditemukan dalam teks matematika. 

Pada saat mengerjakan soal ini suiswa perlu membuat catatan-catatan kecil pada 

kertas atau bukunya. Kegiatan ini dinamakan take a note 

 pada tahap take a note ini, siswa diminta membuat catatan kecil di kertas yang 

diberikan oleh guru atau bisa juga membuat catatan kecil di buku tulisnya masing-

masing. Yang ditulis siswa ini adalah sekedar catatan untuk mengingat kembali apa-

apa yang terdapat dalam bacaan teks yang diberikan. Pada tahap ini guru berkeliling 

memantau siswanya untuk melihat bagaimana catatan yang dilakukan siswa dan juga 

memberikan bantuan jika siswa mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan adalah 

arahan dan petunjuk pada siswa untuk membaca dengan cermat serta menuliskannya 

di kertas tentang istilah apa saja yang ditemui siswa dalam bacaan teks yang diberikan. 

Petunjuk yang diberikan misalnhya, ―coba perhatikan kalimat ini (sambil menunjuk 

ke kalimat di LK), ada apa saja dari kalimat tersebut? Selanjutnya catat istilah itu di 

bukumu. Kemudian baca lagi kalimat berikutnya. Apa saja istilah yang ada pada 

kalimat itu? Kemudian catat lagi di bukumu.‖ Bentuk bimbingan, bantuan, dan arahan 

ini sangat tergantung pada jenis kesulitan yang dialami siswa. Setelah siswa mencatat 

semua istilah yang ditemuinya dalam teks, barulah siswa mengerjakan soal. 
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2. pemahaman siswa dalam membaca teks matematika pada siswa kelas V A SDN Percobaan 

2 Malang mengalami peningkatan, yaitu dari 0% pada siklus I menjadi 52% pada siklus II 

sesuai dengan indikator pencapaian. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti dan setelah diketahui 

bahwa penerapan startegi  RTN (Read,Think, and take a Note) dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dalam membaca teks matematika pada siswa kelas V A SDN Percobaan 2 Malang maka 

tim peneliti menyarankan: 

1. Guru dapat menerapkan RTN (Read,Think, and take a Note) untuk meningkatkan 

pemahaman siswa dalam membaca teks matematika pada siswa. 

2. Bagi peneliti yang tertarik untuk menerapkan startegi pembelajaran RTN (Read,Think, and 

take a Note) dapat menerpakannya pada materi dan kelas yang berbeda. 

3. Penelitian ini masih merupakan penelitian awal, sehingga masih sangat mungkin memiliki 

banyak kelemahan. Oleh karena itu sangat terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk 

melakukan penelitian semacam ini dengan rancangan yang berbeda. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

pembelajaran team assisted individualization yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang dan juga meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang dengan menerapkan model pembelajaran team 

assisted individualization. Aktivitas pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran team assisted individualization terdiri dari delapan komponen yaitu 

placement test, team, curriculum material, team study, teaching group, whole class 

unit, fact test, and  team score and team recognition. Pada akhir siklus kedua, 

kriteria keberhasilan penelitian ini telah tercapai. Hasil dari tes akhir siklus dua 

menunjukkan bahwa presentase siswa kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang yang 

lulus SKM atau mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 75 adalah 70,83%. Hal 

tersebut berarti bahwa banyak siswa kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang yang lulus 

atau memenuhi SKM naik 20, 83% dari tes awal yang diberikan 

 

Kata Kunci : Team Assisted Individualization, Hasil Belajar 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak selalu berjalan mulus, guru dan siswa 

dihadapkan pada beberapa hambatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

tentang kegiatan pembelajaran matematika di kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang, didapatkan 

hasil bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran  matematika pada kelas tersebut 

adalah  metode diskusi. Pembagian kelompok untuk diskusi berdasarkan teman bangku terdekat 

dan siswa yang berkemampuan sama cenderung berkelompok. Hal tersebut menyebabkan 

kelompok yang terbentuk adalah kelompok homogen dan tidak setara dalam aspek kemampuan 

akademik. Felder (2007) mengungkapkan bahwa pembentukan kelompok homogen akan 

menimbulkan kesenjangan dan tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai. Akibat dari 

pembentukan kelompok homogen seperti yang telah dipaparkan adalah adanya siswa kelas VIII-

E SMP Negeri 4 Malang yang pasif untuk terlibat dalam diskusi kelompok dan pengerjaan tugas 

kelompok didominasi oleh beberapa anggota kelompok saja. Dari uraian tersebut dapat 

diketahui bahwa tanggung jawab siswa kelas VIII-E terhadap tugas kelompok yang diberikan 

adalah kurang. 

Hambatan selain yang telah dipaparkan adalah guru kurang memberikan pendampingan 

kelompok ketika siswa berdiskusi. Guru hanya memberikan pendampingan kepada kelompok 

yang menanyakan kesulitannya dan rata-rata siswa cenderung takut untuk menanyakan kesulitan 

yang dihadapi. Hal tersebut tentu berdampak pada tidak meratanya pemahaman siswa tentang 

materi yang dibahas.  

Dengan model pembelajaran seperti yang telah dipaparkan, pada materi persamaan garis 

lurus hanya 41.67% dari total keseluruhan siswa kelas VIII-E yang nilainya memenuhi Standar 

Kelulusan Minimal (SKM) dan pada materi fungsi terdapat 45,8% siswa yang nilainya 

memenuhi SKM. Berdasarkan berbagai alasan tersebut, maka perlu adanya penanganan 
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terhadap perbedaan kemampuan individu sehingga hasil belajar siswa kelas VIII-E SMP Negeri 

4 Malang dapat ditingkatkan. 

Pembelajaran kooperatif menurut Sanjaya (2006: 242) adalah model pembelajaran 

dengan menggunakan sistem tim kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 siswa dengan latar belakang 

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Dalam pembelajaran 

kooperatif terdapat penghargaan yang diberikan apabila kelompok mampu menunjukkan 

prestasi yang dipersyaratkan. Penghargaan tersebut akan menimbulkan ketergantungan positif 

antar anggota kelompok. Ketergantungan positif itulah yang akan mewujudkan tanggung jawab 

individu terhadap kelompok sehingga setiap individu dalam kelompok akan saling membantu 

dan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan 

kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif team assisted individualization merupakan model 

pembelajaran yang mengombinasikan keunggulan model pembelajaran kooperatif dan model 

pembelajaran individual. Model pembelajaran ini memiliki delapan komponen yaitu placement 

test, team, curriculum material, team study, teaching group, whole class unit, fact test, dan team 

score and team recognition. Dalam pembelajaran team assisted individualization, siswa dibagi 

dalam beberapa kelompok yang pembagiannya didasarkan pada hasil placement test sehingga 

kelompok yang terbentuk adalah kelompok heterogen dalam hal kemampuan akademik. 

Keberhasilan kelompok kooperatif ditentukan oleh tanggung jawab perseorangan tiap 

anggotanya (Sanjaya, 2006). Pada model pembelajaran kooperatif team assisted 

individualization, tanggung jawab individu tiap anggota kelompok dibentuk dengan pemberian 

instruksi untuk mengerjakan tugas secara individu terlebih dahulu sebelum tugas tersebut 

didiskusikan bersama dengan kelompok kooperatif yang telah dibentuk. Komponen tersebut 

dalam model pembelajaran kooperatif team assisted individualization merupakan komponen 

team study.  

Rusman (2013: 201) mengungkapkan bahwa teori yang melandasi pembelajaran 

kooperatif adalah teori konstruktivisme. Budiningsih (2005: 59) berpendapat bahwa dalam 

belajar konstruktivistik guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu agar proses 

pengonstruksian pengetahuan siswa berjalan lancar. Dalam model pembelajaran team assisted 

individualization, guru memberikan bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan konstruktivis untuk 

membantu siswa memecahkan masalah yang diberikan baik selama siswa bekerja secara 

individu ataupun berkelompok. Komponen tersebut dalam model pembelajaran kooperatif team 

assisted individualization merupakan komponen teaching group. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization dalam 

kegiatan pembelajaran sebelumnya pernah dilakukan oleh Nurhijjah (2009) terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Tamansiswa Malang. Kusartika (2008) juga 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization dan terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA pada pokok bahasan Trigonometri. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran kooperatif team 

assisted individualization yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-E SMPN 4 

Malang serta meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-E SMPN 4 Malang melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif team assisted individualization. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua 

siklus. Dalam setiap siklus, ada 4 tahap dalam kegiatan pelaksanaan PTK yaitu (1) perencanaan, 

(2) tindakan, (3) pengamatan, (4) refleksi (Arikunto dkk, 2010: 20). Penelitian ini dilaksanakan 

di SMP Negeri 4 Malang dengan subjek penelitian siswa kelas VIII-E sebanyak 24 siswa. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hasil observasi aktivitas guru dan siswa serta 

hasil tes akhir siklus. Instrumen penelitian yang diperlukan adalah lembar validasi, lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa, serta soal tes akhir siklus. 
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Hasil belajar siswa diukur melalui nilai yang diperoleh siswa pada saat mengerjakan tes 

akhir siklus. Siswa mencapai ketuntasan belajar apabila siswa mendapatkan nilai lebih dari atau 

sama dengan 75. Penghitungan presentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar adalah 

sebagai berikut. 

  
 

 
        

Keterangan. 

P : presentase siswa tuntas belajar 

F : jumlah siswa tuntas belajar 

A : banyak siswa kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang 

Penelitian ini dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-E SMP Negeri 

4 Malang pada materi persamaan linier dua variabel apabila 70% dari total keseluruhan siswa 

mencapai ketuntasan belajar. Apabila presentase siswa kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang yang 

mencapai ketuntasan belajar belum mencapai 70%,  maka akan diadakan siklus berikutnya 

hingga kriteria keberhasilan terpenuhi. 

HASIL 

Pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus I dilaksanakan dalam 3 pertemuan seperti 

dalam tabel berikut. 
 

Pertemuan 

ke- 
Hari, tanggal Materi 

1 Kamis, 15 Januari 2015 Membedakan permasalahan persamaan linier 

satu variabel dengan persamaan linier dua 

variabel dan membuat model matematika dari 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan 

persamaan linier dua variabel 

2 Sabtu, 17 Januari 2015 Menentukan selesaian dan menggambarkan 

grafik selesaian persamaan linier dua variabel 

3 Kamis, 22 Januari 2015 Tes akhir siklus I 

 

Berdasarkan hasil tes 1 pada siklus 1 ada 15 siswa yang mendapatkan nilai lebih atau 

sama dengan 75 dan 9 siswa yang lain mendapatkan nilai kurang dari 75. Sehingga dapat 

disimpulkan hanya 62.5% siswa dari keseluruhan siswa kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang 

yang mencapai ketuntasan belajar. Hal tersebut berarti bahwa kriteria keberhasilan penelitian 

belum tercapai sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus kedua. 

Beberapa hal yang diperbaiki pada siklus II yaitu (1) pembentukan kelompok heterogen 

didasarkan pada hasil tes, gender, dan ranking pertemanan siswa, (2) guru harus memperhatikan 

manajemen waktu dan banyaknya permasalahan LKS disesuaikan dengan waktu yang telah 

diperkirakan, dan (3) guru memberikan peringatan kepada siswa dengan cara mencatat tiap 

kelompok yang anggotanya tidak banyak berkontribusi dalam diskusi kelompok dan pada 

akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi nilai kelompok. Berikut ini pelaksanaan tindakan 

pada siklus II. 

 

Pertemuan 

ke- 
Hari, tanggal Materi 

1 Sabtu, 24 Januari 2015 

 

Membuat model matematika dan menentukan 

selesaian dari permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linier dua 

variabel 

2 Kamis, 29 Januari 2015 Menyelesaikan model matematika dari masalah 

nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan 
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linier dua variabel dengan menggunakan metode 

grafik 

3 Jumat, 30 Januari 2015 Menyelesaikan model matematika dari masalah 

nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linier dua variabel dengan menggunakan metode 

subtitusi 

4 Sabtu, 31 Januari 2015 Menyelesaikan model matematika dari masalah 

nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linier dua variabel dengan menggunakan metode 

eliminasi dan campuran 

5 Kamis, 5 Februari 2015 Tes akhir siklus II 

Berdasarkan hasil tes  pada siklus II ada 18 siswa yang mendapatkan nilai lebih atau sama 

dengan 75 dan 6 siswa yang lain mendapatkan nilai kurang dari 75. Sehingga dapat disimpulkan 

ada 70,83% siswa dari jumlah siswa di kelas VIII-E mencapai ketuntasan belajar. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kriteria keberhasilan penelitian telah terpenuhi sehingga penelitian dapat 

dihentikan pada siklus II. 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran dalam penelitian ini menerapkan model pembelajaran Team Asissted 

Individualization (TAI) yang terdiri dari delapan komponen yaitu placement test, team, unit 

material, team study, teaching group, whole class unit, fact test, dan team score and team 

recognition. 

a. Placement test 

Komponen placement test dilaksanakan sebelum tindakan I. Pada tahap ini, peneliti 

memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa. Soal tes terdiri dari 5 soal uraian 

dan materi yang diujikan adalah materi prasyarat Persamaan Linier Dua Variabel (PLDV) yaitu 

Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV), persamaan garis lurus, dan fungsi. Hasil dari 

placement test digunakan sebagai dasar pembentukan kelompok. 

b. Team 

Komponen kedua adalah team. Guru membagi siswa menjadi enam kelompok heterogen 

dalam aspek kemampuan akademik dan gender. Pembagian kelompok heterogen dengan 

memperhatikan kemampuan akademik dan gender bertujuan untuk menyetarakan kelompok 

yang terbentuk dalam level kemampuan, motivasi maupun status sehingga kegiatan diskusi 

berjalan lancar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Huda (2013) yang mengungkapkan bahwa 

untuk membuat keseimbangan kelompok kooperatif upayakan masing masing kelompok (1) 

terdiri dari anggota yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi, (2) terdiri dari anggota 

yang berasal dari etnis dan ras yang berbeda, dan jika memungkinkan (3) terdiri dari anggota 

laki-laki dan anggota perempuan yang seimbang. Selain itu, pembentukan kelompok heterogen 

dengan memperhatikan kemampuan akademik juga membantu siswa dalam memahami materi 

lebih dalam. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Felder (2007) yang mengungkapkan bahwa 

pada kelompok heterogen, siswa berkemampuan rendah akan memperoleh pemahaman akan 

suatu permasalahan berdasarkan penjelasan dari siswa berkemampuan tinggi sedangkan siswa 

berkemampuan tinggi akan memahami materi lebih dalam dengan menyampaikan 

pengetahuannya kepada siswa yang berkemampuan rendah.  

Pembagian kelompok hanya berdasarkan pada gender dan kemampuan akademik siswa 

ternyata tidak cukup untuk membuat pembelajaran kooperatif berjalan dengan lancar. Pada 

siklus I terdapat satu kelompok yang anggotanya kurang aktif untuk berpendapat dan bekerja 

sama. Sebagai alternatif solusi, selain didasarkan pada gender dan kemampuan akademik, 

pembentukan kelompok kooperatif pada siklus II juga didasarkan pada ranking pertemanan 

siswa. Saija (2013) mengungkapkan bahwa siswa-siswa sekolah menengah pertama suka 

bekerja sama terutama dengan siswa lain yang dianggapnya sebagai teman dekat atau sahabat 
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sehingga faktor pertemanan perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok pada 

pembelajaran kooperatif.  

c. Curriculum material 

Komponen ketiga adalah curriculum material. Komponen ini merupakan bahan ajar yang 

sesuai dengan topik bahasan dan dapat digunakan untuk mencapai indikator yang ditargetkan. 

Dalam penelitian ini, curriculum material berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan topik 

bahasan Persamaan Linier Dua Variabel (PLDV) dan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

(SPLDV) serta soal tes yang diberikan di setiap akhir siklus. 

LKS yang disusun dengan pendekatan konstruktivis merupakan sarana untuk siswa dalam 

mengkontruksi pengetahuannya sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Budiningsih 

(2005) yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

konstruktivistik segala sesuatu seperti media, peralatan, lingkungaan dan fasilitas belajar lainnya 

disediakan untuk membantu  proses pembentukan pengetahuan siswa.  

d. Team Study 

Komponen keempat adalah team study. Komponen ini terbagi menjadi dua tahap yaitu 

team study tahap 1 dan team study tahap 2. Pada team study tahap 1 siswa mengerjakan LKS 

yang dibagikan guru secara individu. Melalui pengerjaan LKS secara individu, siswa dapat 

membangun pengetahuannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan definisi belajar menurut 

pandangan konstruktivistik yang diungkapkan oleh Budiningsih (2005:58) bahwa belajar 

merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang dilakukan oleh si belajar. Siswa 

memiliki kemampuan individu yang beragam sehingga alokasi waktu yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan LKS cukup lama. Oleh karena itu, banyak permasalahan pada LKS dibuat dengan 

memperhatikan alokasi waktu yang ditentukan. 

Pada team study tahap 2 antar anggota kelompok saling mengoreksi jawaban LKS dan 

memberikan bantuan apabila ada anggota lain yang mengalami kesulitan. Kegiatan saling 

mengoreksi dan memberikan bantuan kepada anggota lain yang mengalami kesulitan ketika 

menjawab LKS akan memperkuat pemahaman siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Felder (2007) yang mengungkapkan bahwa pada pembelajaran kooperatif dengan pembentukan 

kelompok secara heterogen dalam aspek kemampuan siswa, siswa berkemampuan rendah akan 

memperoleh pemahaman akan suatu permasalahan berdasarkan penjelasan dari siswa 

berkemampuan tinggi sedangkan siswa berkemampuan tinggi akan memahami materi lebih 

dalam dengan menyampaikan pengetahuannya pada siswa yang berkemampuan rendah.  

Selain dua kegiatan yang telah dijelaskan, pada team study tahap 2 siswa juga 

mendiskusikan kesimpulan tentang topik bahasan yang dibahas sehingga tiap anggota kelompok 

mempunyai pemahaman yang sama tentang topik bahasan tersebut. Manfaat kegiatan tersebut 

sesuai dengan pendapat Abdulhak dalam Rusman (2012) yang menjelaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui proses berbagi informasi antar peserta belajar 

sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama antara peserta belajar itu sendiri. 

Kendala yang dialami selama team study tahap 2 adalah adanya siswa yang kurang aktif 

untuk memberikan pendapat pada saat diskusi kelompok. Sebagai alternatif solusi, guru 

memberikan peringatan dengan cara mencatat tiap kelompok yang anggotanya tidak banyak 

berkontribusi dalam diskusi dan hal tersebut akan berpengaruh pada nilai kelompok. Hal 

tersebut juga bertujuan untuk memunculkan tanggung jawab perseorangan tiap anggota 

kelompok. Peringatan yang diberikan guru kepada siswa yang kurang aktif sesuai dengan 

pendapat Huda (2013: 54) bahwa salah satu cara untuk menjaga tanggung jawab perseorangan 

dalam diskusi adalah selalu mengamati setiap kelompok dan mencatat kelompok mana saja 

yang para anggotanya tidak banyak berkontribusi di dalamnya. 

e. Teaching group 

Komponen kelima adalah teaching group. Guru memberikan bantuan berupa pertanyaan 

kepada siswa pada saat mengerjakan LKS secara individu ataupun ketika berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya. Pemberian bantuan pertanyaan dari guru bertujuan untuk memperlancar 

pembangunan pengetahuan oleh siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Budiningsih (2005) 

yang mengungkapkan bahwa dalam belajar konstruktivistik guru atau pendidik berperan 
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membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak 

mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk 

membentuk pengetahuannya sendiri.  

f. Whole class unit  

Komponen keenam adalah whole class unit. Salah satu kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusi. Ketika ada kelompok yang presentasi, kelompok lain 

memberikan tanggapan berupa sanggahan atau komentar. Setelah presentasi selesai, guru 

memberikan review tentang apa yang sudah dipelajari. kegiatan tersebut sesuai dengan pendapat 

Yunus (2014) yang mengungkapkan bahwa pada komponen whole class unit guru bersama 

siswa membahas materi yang telah dipelajari dan memberikan tambahan penjelasan pada materi 

yang dianggap sulit. 

g. Fact test 

Komponen ketujuh adalah fact test. Siswa secara individu mengerjakan tes dalam bentuk 

uraian dan dikerjakan dalam waktu 50 menit. Tes tersebut diberikan kepada siswa untuk 

mengukur sejauh mana siswa sudah menangkap materi yang telah dibahas pada pertemuan-

pertemuan sebelumnya.   

h. Team score and team recognition 

Komponen kedelapan adalah team score and team recognition. Setelah siswa selesai 

mengerjakan tes, guru bersama siswa membahas dan memberikan nilai pada hasil tes tersebut. 

Lalu, guru menginstruksikan siswa untuk melaporkan nilai dari hasil tes yang dikoreksi. Setelah 

itu, guru menghitung nilai dan poin peningkatan siswa. Guru memberikan piagam penghargaan 

―super team‖ kepada kelompok yang memiliki akumulasi nilai dan poin peningkatan paling 

tinggi dan memberikan piagam penghargaan ―good team‖ pada kelompok yang memiliki 

akumulasi nilai dan poin peningkatan tertinggi kedua.  

Tujuan diberikan penghargaan pada kelompok adalah untuk memunculkan tujuan 

kelompok yang harus dicapai sehingga diskusi antar anggota kelompok berjalan lancar. Sanjaya 

(2006: 242) mengemukakan bahwa Penghargaan yang diberikan kepada kelompok yang mampu 

menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan akan menimbulkan ketergantungan positif antar 

anggota kelompok. Ketergantungan positif itulah yang akan mewujudkan tanggung jawab 

individu terhadap kelompok sehingga setiap individu dalam kelompok akan saling membantu 

dan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan 

kelompok. 

Predikat ―super team‖ dan ―good team‖ diberikan untuk menghargai kerja keras siswa 

dalam mencapai tujuan kelompok. Huda (2013) mengungkapkan bahwa kelompok yang 

anggota-anggotanya mampu menunjukkan peningkatan performa akademik harus mendapatkan 

apresiasi berupa penghargaan yang dapat berwujud pujian, pengakuan di depan kelas, 

diumumkan di majalah dinding, diberi sertifikat seadanya atau hal-hal lain yang dapat membuat 

siswa benar-benar merasa dihargai dan diapresiasi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif 

team assisted individualization dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-E SMP 

Negeri 4 Malang. Hal tersebut dikarenakan model pembelajaran ini memiliki beberapa 

keunggulan sebagai berikut. 

(1) Adanya komponen placement test dan team sehingga kelompok belajar yang terbentuk 

adalah kelompok heterogen. 

(2) Adanya komponen team study di mana siswa mengerjakan permasalahan secara individu 

sebelum didiskusikan dengan anggota kelompok. Hal tersebut meminimalisir adanya anggota 

kelompok yang kurang terlibat aktif dalam diskusi karena mereka mempunyai modal untuk 

didiskusikan. 

(3)  Adanya komponen teaching group di mana guru berkeliling untuk membantu siswa 

menyelesaikan permasalahan melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan kontruktivis baik pada 

saat siswa bekerja secara individu ataupun kelompok. 

(4)  Adanya komponen fact test sehingga guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa 

tentang materi yang dibahas 
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(5)  Adanya komponen team score and team recognition di mana siswa mendapatkan 

penghargaan apabila mampu mencapai prestasi yang dipersyaratkan. Pemberian penghargaan 

tersebut didasarkan pada akumulasi nilai peningkatan siswa dari tes kemampuan awal dan tes 

akhir siklus. Adanya penghargaan yang diberikan memunculkan ketergantungan positif antar 

anggota kelompok untuk saling membantu satu sama lain sehingga kesuksesan kelompok dapat 

tercapai.  

PENUTUP 

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran team assisted individualization yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIII-E SMP Negeri 4 Malang adalah dengan menerapkan delapan komponen 

berikut pada kegiatan pembelajaran. 

Komponen placement test dilaksanakan sebelum tindakan I untuk mengetahui 

kemampuan akademik siswa dan materi yang diujikan adalah materi prasyarat Persamaan Linier 

Dua Variabel (PLDV) yaitu Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV), persamaan garis lurus, dan 

fungsi. Pembentukan team atau kelompok heterogen didasarkan pada kemampuan akademik, 

gender, dan ranking pertemanan siswa sehingga diskusi dapat berjalan dengan lancar. 

Curriculum material berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) tentang Persamaan Linier Dua 

Variabel (PLDV) yang disusun dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik sehingga 

siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri.  

Pada team study tahap 1 guru menginstruksikan siswa untuk mengerjakan LKS secara 

individu dengan tujuan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Selanjutnya pada team 

study tahap 2 siswa saling mengoreksi pekerjaan anggota satu kelompoknya dan memberikan 

bantuan apabila ada siswa yang mengalami kesulitan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar 

memunculkan pemahaman bersama antar anggota kelompok. 

Pada komponen teaching group, guru memberikan bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan 

konstruktivistik yang dapat membantu siswa dalam membangun pengetahuannya baik ketika 

siswa mengerjakan LKS secara individu ataupun ketika berdiskusi. Pada whole class unit salah 

satu kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi sedangkan kelompok yang lain 

memberikan tanggapan berupa sanggahan atau komentar. Pada komponen fact test, siswa secara 

individu mengerjakan tes dalam bentuk uraian dan dikerjakan dalam waktu 50 menit. Tes 

tersebut diberikan kepada siswa untuk mengukur sejauh mana siswa sudah menangkap materi 

yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.   

Pada komponen team score and team recognition, guru bersama siswa membahas dan 

memberikan nilai pada hasil tes.. Selanjutnya guru mengakumulasi nilai dan poin peningkatan 

masing-masing anggota kelompok dan memberikan piagam penghargaan ―super team‖ kepada 

kelompok yang memiliki akumulasi nilai paling tinggi dan memberikan piagam penghargaan 

―good team‖ pada kelompok yang memiliki akumulasi nilai tertinggi kedua. memunculkan 

tujuan kelompok yang harus dicapai sehingga diskusi antar anggota kelompok berjalan lancar. 

Tujuan diberikan penghargaan kepada kelompok yang mampu menunjukkan prestasi yang 

dipersyaratkan adalah untuk menimbulkan ketergantungan positif antar anggota kelompok. 

Ketergantungan positif itulah yang akan mewujudkan tanggung jawab individu terhadap 

kelompok sehingga setiap individu dalam kelompok akan saling membantu dan memiliki 

kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok. 

Pada tes kemampuan awal ada 12 siswa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama 

dengan 75 sehingga hanya 50% dari keseluruhan siswa kelas VIII-E yang mencapai ketuntasan 

belajar. Setelah diterapkan model pembelajaran team assisted individualization, ada 17 siswa 

yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75 sehingga 70,83% dari kesuluruhan 

siswa kelas VIII-E mencapai ketuntasan belajar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

model pembelajaran team assisted individualization mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII-E sebesar 20,83% dari tes kemampuan awal. 
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Melihat hasil penelitian yang dilakukan, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut 

1. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran team 

assisted individualization memerlukan manajemen waktu yang tepat karena kegiatan 

pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup lama terutama pada komponen team study 

tahap 1. 

2. Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya memberikan bantuan 

pertanyaan kepada siswa atau kelompok yang bertanya. Namun, guru harus berkeliling kelas 

untuk mengecek jawaban siswa dan memberikan bantuan berupa pertanyaan yang dapat 

menyempurnakan jawaban siswa. 
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Abstrak 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang langkah-langkah 

strategi pembelajaran Learning Starts with a Question (LSQ) yang dapat mendukung 

keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VIII-B SMP Negeri 4 Malang pada materi 

persamaan linear dua variabel yang terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan sebelum 

kegiatan pembelajaran dan tahapan saat hari pelaksanaan pembelajaran. Tahapan 

sebelum kegiatan pembelajaran terdiri dari (1) siswa mendapat lembar materi ajar, 

(2) siswa membaca dan memahami lembar materi ajar serta membuat pertanyaan. 

Pada saat hari pelaksanaan pembelajaran, tahapan yang dilakukan yaitu (1) siswa 

menuliskan pertanyaan, (2) siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk 

menjawab pertanyaan, (3) siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan (4) 

siswa bersama guru membuat rangkuman. Pada akhir siklus II, penelitian sudah 

memenuhi kriteria keberhasilan . Rata-rata keaktifan siswa sebesar 79,25% yang 

berarti memiliki kategori ―baik‖. Untuk hasil belajar siswa, ada 18 siswa dari 22 

siswa di kelas VIII-B yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75 yang 

berarti bahwa ada 81,82% siswa mempunyai hasil belajar minimal ―tinggi‖.  

 

Kata Kunci : Learning Starts with a Question, Keaktifan, Hasil Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia yang penting untuk membentuk sumber 

daya manusia yang berkualitas (Tirtarahardja, 2005: 300). Pendidikan bisa terjadi di lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat, ketiganya disebut dengan lingkungan pendidikan 

(Tirtarahardja, 2005: 162). Di lingkungan sekolah, pendidikan diatur oleh kurikulum yang 

dirancang untuk kemajuan siswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut 

Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses dalam 

Kurikulum 2013, dalam pembelajaran di sekolah, siswa harus terlibat aktif dan guru harus 

berusaha memotivasi dan menciptakan kondisi pembelajaran agar siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran adalah penggunaan strategi pembelajaran (Silberman, 2006: 35). Hal tersebut 

berarti bahwa dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru hendaknya bisa memilih dan 

menggunakan strategi yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru matematika kelas 

VIII-B SMP Negeri 4 Malang, diketahui bahwa lebih dari separuh siswa kelas VIII-B mendapat 

nilai kurang dari standar kelulusan minimal pada materi persamaan garis lurus. Padahal, materi 

persamaan garis lurus merupakan salah satu materi prasyarat pada materi persamaan linear dua 

variabel. Karena masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah standar kelulusan minimal, 

siswa dikhawatirkan akan mengalami kesulitan saat mempelajari materi persamaan linear dua 

variabel. Hal tersebut didukung oleh hasil tes materi prasyarat persamaan linear dua variabel 
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bahwa hanya ada 42,3% dari 26 siswa VIII-B yang mendapat nilai di atas standar kelulusan 

minimal. Oleh sebab itu, peneliti memilih materi persamaan linear dua variabel pada penelitian 

yang akan dilaksanakan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas VIII-B 

cenderung kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Hal tersebut ditandai dengan mereka 

enggan untuk berpendapat dan bertanya apabila belum paham dengan materi yang diterangkan. 

Guru sudah memberi kesempatan untuk bertanya, namun hanya sedikit siswa yang mau 

bertanya. 

Keadaan siswa kelas VIII-B tersebut mengindikasikan bahwa keaktifan dan hasil belajar 

siswa masih kurang. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut adalah strategi pembelajaran Learning Starts with a Question 

(LSQ) yang merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif (Silberman, 2006: 157). Menurut 

Silberman (2006: 157), dalam strategi Learning Starts with a Question siswa diharuskan 

membaca materi yang akan dibahas terlebih dahulu di rumah sehingga siswa akan memiliki 

pengetahuan awal tentang materi tersebut. Dengan demikian siswa diharapkan bisa menjadi 

lebih siap dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Setelah itu, siswa akan membuat 

pertanyaan tentang materi yang telah dibaca. Pertanyaan-pertanyaan siswa tersebut akan 

dijawab dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Pertanyaan-pertanyaan siswa tersebut 

berperan dalam melibatkan pemikiran siswa agar bisa menjadi lebih aktif, menimbulkan diskusi 

yang produktif, dan bisa membangun konstruksi pemahaman siswa terhadap suatu pengetahuan. 

Jadi, pertanyaan yang diajukan siswa merupakan aspek penting dalam pembelajaran karena 

dapat menstimulus siswa untuk terlibat dalam proses berpikir.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan klasifikasi pertanyaan berdasarkan 

pendapat Chan, dkk (2001) yaitu. Level 1: Definition questions, merupakan pertanyaan yang 

menanyakan tentang definisi atau istilah. Level 2: Factual, topical, and general questions, yaitu 

pertanyaan yang mencerminkan fakta dan yang bersifat umum. Pertanyaan ini berpusat pada 

fakta dan topik yang biasanya dibuat dari suatu pernyataan dengan menambahkan ‗mengapa‘ 

atau ‗bagaimana‘ sebelum pernyataan tersebut. Level 3: Puzzlement questions, yaitu pertanyaan 

yang menunjukkan kebingungan dan permasalahan yang dimiliki siswa. Kebingungan tersebut 

dapat disebabkan karena tidak memahami informasi atau ingin mengetahui lebih banyak 

informasi yang didapat. Level 4: Explanation-based questions, yaitu pertanyaan yang lebih 

berpusat pada permasalahan daripada topik. Pertanyaan ini muncul sebagai akibat dari kesulitan 

dan ketidakkonsistenan tentang suatu masalah yang ditemui siswa yang butuh untuk 

diselesaikan. Dari keempat level pertanyaan tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi 

dua. Level 1 dan level 2 dikategorikan sebagai pertanyaan tingkat rendah, sedangkan level 3 dan 

4 dikategorikan sebagai pertanyaan tingkat tinggi. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana kualitas pertanyaan yang ditulis oleh siswa. 

Dengan pembelajaran menggunakan strategi Learning Starts with a Question seperti yang 

telah dipaparkan di atas, guru bisa membimbing serta mengarahkan siswa untuk menemukan 

dan memahami sendiri setiap materi yang dipelajarinya. Dengan demikian, siswa bisa menjadi 

lebih aktif dalam proses pembelajaran dan lebih memahami materi yang dipelajari. Keberhasilan 

strategi pembelajaran Learning Starts with a Question ini juga didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma (2013), Kurniadi (2013), dan Afrianda (2012). Oleh 

karena itu peneliti memilih strategi Learning Starts with a Question untuk memecahkan 

masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

penerapan strategi pembelajaran Learning Starts with a Question (LSQ) yang dapat mendukung 

keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VIII-B SMP Negeri 4 Malang pada materi persamaan 

linear dua variabel. 
 

METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua 

siklus. Dalam setiap siklus, ada 4 tahap dalam kegiatan pelaksanaan PTK yaitu (1) perencanaan, 

(2) tindakan, (3) pengamatan, (4) refleksi (Arikunto dkk, 2010: 20). Penelitian ini dilaksanakan 

di SMP Negeri 4 Malang dengan subjek penelitian siswa kelas VIII-B yang banyaknya 26 
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siswa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hasil observasi, catatan lapangan, 

dan hasil tes akhir siklus. Sumber data yang digunakan adalah siswa kelas VIII-B SMP Negeri 4 

Malang dan guru. Instrumen penelitian yang diperlukan adalah soal tes akhir siklus, lembar 

observasi, form catatan lapangan, dan lembar validasi.  

Data keaktifan siswa diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa. Keaktifan siswa 

dapat ditentukan dengan menghitung persentase keaktifan yang diperoleh dengan penghitungan 

sebagai berikut. 

 

                     (  )  
           

                    
      

 

Data keaktifan siswa ditentukan dengan kriteria yang berpedoman pada tabel berikut. 

 
Tabel 1  Kriteria Keaktifan Siswa 

Interval Kategori 

   ≤   ≤      

   ≤        

   ≤        

   ≤        

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

0 ≤        Sangat Kurang 

(Diadopsi dari Arikunto, 2013: 281) 

 

Hasil belajar dapat diketahui dengan menghitung nilai hasil belajar dari tes akhir siklus. 

Siswa dikatakan tuntas belajar jika mempunyai hasil belajar (HB) minimal ―tinggi‖ dengan 

kriteria sebagai berikut. 

 
Tabel 2  Penentuan Skor Klasifikasi Hasil Belajar Siswa 

Interval Kategori 

  ≤   ≤     

  ≤       

  ≤       

  ≤       

 ≤       

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

(Diadopsi dari Hobri, 2010: 58) 

 

Penelitian dikatakan berhasil apabila rata-rata keaktifan siswa berkategori minimal ―baik‖ 

dan minimal 70% siswa memiliki hasil belajar minimal ―tinggi.‖ Apabila rata-rata aktivitas 

siswa  belum berkategori baik atau banyak siswa yang memiliki rata-rata hasil belajar minimal 

tinggi belum mencapai 70%,  maka akan diadakan siklus berikutnya hingga kriteria 

keberhasilan terpenuhi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus I dilaksanakan dalam 3 pertemuan seperti 

dalam tabel berikut. 

 
Tabel 3 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan ke- Hari, tanggal Materi 

1 Rabu, 14 Januari 2015 

 

Menentukan bentuk umum persamaan 

linear dua variabel, menentukan contoh 

dan bukan contoh  persamaan linear dua 

variabel, dan membuat model persamaan 

linear dua variabel dari masalah nyata  

2 Senin, 19 Januari 2015 Membedakan selesaian dan bukan 
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selesaian persamaan linear dua variabel, 

menentukan selesaian persamaan linear 

dua variabel, dan menyajikan selesaian 

persamaan linear dua variabel dalam 

bentuk grafik. 

3 Rabu, 21 Januari 2015 Tes akhir siklus I 

  

Berdasarkan hasil keaktifan siswa yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa 

pada siklus I, rata-ratanya sebesar 65% yang berarti memiliki kategori ―cukup‖. Pada siklus ini, 

berdasarkan hasil pertanyaan siswa terdapat 43 pertanyaan di antaranya 38 pertanyaan sesuai 

dengan konteks dan 5 pertanyaan tidak sesuai dengan konteks. Dari 38 pertanyaan yang sesuai 

konteks tersebut, 3 di antaranya merupakan pertanyaan level 1 dan 35 merupakan level 2. Jadi 

secara keseluruhan pada siklus ini pertanyaan siswa sudah sesuai dengan harapan guru. Kualitas 

pertanyaan siswa masih ada pada level rendah. Belum ada pertanyaan yang termasuk dalam 

level tinggi yaitu level 3 dan level 4, sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, hasil belajar siswa 

yang diperoleh dari hasil tes akhir siklus I menunjukkan bahwa dari 22 siswa kelas VIII-B, ada 

13 siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 75. Ini berarti bahwa hanya 59,09% 

siswa dari banyak siswa kelas VIII-B yang memiliki hasil belajar minimal ―tinggi‖. Karena 

presentase keaktifan dan hasil belajar pada siklus I belum mencapai kriteria keberhasilan yaitu 

rata-rata keaktifan siswa berkategori minimal ―baik‖ dan minimal 70% siswa memiliki hasil 

belajar minimal ―tinggi‖ maka penelitian ini dilanjutkan ke siklus II. 

 Beberapa hal yang diperbaiki pada siklus II yaitu (1) penambahan latihan soal pada LKS, 

(2) perubahan pengaturan kelompok dimana pada siklus ini kelompok dibentuk berdasarkan 

pilihan siswa sendiri agar saat berdiskusi bisa lebih lancar dengan catatan masing-masing 

kelompok mempunyai ketua yang berkemampuan tinggi, dan (3) adanya peraturan bahwa akan 

ada pengurangan nilai bagi siswa yang membuat gaduh agar pembelajaran bisa berjalan lebih 

lancar. Berikut ini pelaksanaan tindakan pada siklus II. 

 
Tabel 4 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan ke- Hari, tanggal Materi 

1 Senin, 26 Januari 2015 

 

Memahami pengertian sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV), membuat 

model masalah dari SPLDV, 

membedakan selesaian dan bukan 

selesaian SPDLV, menentukan selesaian 

SPLDV menggunakan metode grafik 

2 Rabu, 28 Januari 2015 Menentukan selesaian SPLDV 

menggunakan metode substitusi dan 

eliminasi 

3 Senin, 2 Februari 2015 Tes akhir siklus II 

 

Pada siklus II, rata-rata keaktifan siswa sebesar 79,25% yang berarti memenuhi kategori 

―baik‖. Berdasarkan hasil pertanyaan siswa, pada siklus ini terdapat 49 pertanyaan di mana 

sudah 100% pertanyaan sesuai dengan konteks. Pada siklus ini, sudah muncul pertanyaan siswa 

yang termasuk dalam pertanyaan level 3. Dari 49 pertanyaan yang ada, 9 pertanyaan di 

antaranya termasuk pertanyaan level 1, 37 pertanyaan termasuk level 2, dan 3 pertanyaan 

termasuk level 3. Jadi secara keseluruhan pada siklus ini pertanyaan siswa rata-rata memang 

masih berada pada level rendah namun sudah ada pertanyaan yang berada pada level tinggi. 

Dengan demikian, kualitas pertanyaan siswa meningkat dari siklus I ke siklus II. Untuk hasil 

belajar siswa, pada siklus ini ada 18 siswa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 

75 yang berarti bahwa ada 81,82% siswa dari banyak siswa di kelas VIII-B yang mempunyai 

hasil belajar minimal ―tinggi‖. Hasil ini menunjukkan bahwa kriteria keberhasilan penelitian 

telah terpenuhi sehingga penelitian dapat dihentikan pada siklus II. 
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Pelaksanaan penelitian ini menerapkan strategi pembelajaran Learning Starts with a 

Question pada materi persamaan linear dua variabel yang terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan 

sebelum kegiatan pembelajaran dan tahapan saat hari pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini 

dibahas tahapan-tahapan tersebut. 

 

1. Tahapan sebelum kegiatan pembelajaran 

Tahapan sebelum kegiatan pembelajaran ini dijabarkan sebagai berikut. 

 

a. Siswa mendapat lembar materi ajar 

Pada tahap ini, guru memberikan lembar materi ajar berkaitan dengan indikator yang 

akan dibahas pada saat hari pelaksanaan pembelajaran kepada masing-masing siswa. Lembar 

materi ajar tersebut dibuat sendiri oleh guru. Misalkan untuk indikator menentukan contoh dan 

bukan contoh  persamaan linear dua variabel, guru membuat materi yang berisi beberapa 

contoh dan beberapa bukan contoh persamaan linear dua variabel. Guru sengaja membuat 

materi yang kurang berisi penjelasan sehingga dapat menimbulkan pertanyaan siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Silberman (2006: 157) bahwa guru membagikan kepada siswa bahan 

ajar yang dipilih guru sendiri yang dapat menstimulasi pertanyaan siswa yaitu bahan ajar yang 

menyediakan informasi yang luas namun tidak memiliki rincian penjelas. 

 

b. Siswa membaca dan memahami materi ajar serta membuat pertanyaan 

Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk membaca, memahami, serta membuat 

pertanyaan berdasarkan materi ajar yang telah mereka baca. Setelah membaca dan memahami 

materi ajar, siswa memiliki gambaran dan lebih siap memulai pelajaran. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Silberman (2006: 157) bahwa salah satu cara untuk menciptakan kondisi pembelajaran 

yang efektif yaitu dengan meminta siswa untuk mempelajari sendiri materi pelajaran tanpa 

penjelasan terlebih dahulu dari guru. Setelah membaca, siswa menemukan bagian yang kurang 

dimengerti dan mempertanyakannya. Pertanyaan siswa dituliskan di buku tulis masing-masing. 

Siswa membuat pertanyaan berdasarkan rambu-rambu konteks yang tertulis di akhir lembar 

materi ajar. 

Rangkaian kegiatan ini dilakukan siswa di rumah. Karena rangkaian kegiatan ini tidak 

dapat dimonitor secara langsung oleh guru, maka guru selalu memotivasi siswa untuk 

mengerjakan apa yang sudah diperintahkan guru dengan cara memberi tahu siswa bahwa 

kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan agar tidak menghambat kegiatan pada saat hari 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

2. Tahapan saat pelaksanaan pembelajaran 

Pada saat hari pelaksanaan pembelajaran, tahapan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

adalah sebagai berikut.  

 

a. Siswa menuliskan pertanyaan 

Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan yang telah mereka buat 

di rumah. Kegiatan ini dilakukan dalam kelompok. Masing-masing anggota kelompok 

menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di LKS bagian I yang telah disediakan. Pada awal 

pertemuan, pada konteks contoh persamaan linear dua variabel dan bukan contoh persamaan 

linear dua variabel, siswa menuliskan kalimat perintah, bukan pertanyaan. Hal tersebut 

dikarenakan siswa belum terbiasa membuat pertanyaan. Kondisi ini sesuai dengan pendapat 

Chin (2002) bahwa dalam situasi pembelajaran di kelas, siswa lebih sering dituntut untuk 

menjawab pertanyaan guru daripada membuat pertanyaan sehingga siswa akan kesulitan jika 

diminta membuat pertanyaan.  Setelah siswa menuliskan pertanyaan, guru memantau 

pertanyaan yang ditulis siswa dan mengecek apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai 

dengan konteks atau tidak. Pertanyaan yang tidak sesuai konteks tidak perlu didiskusikan.  
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b. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan 

Pada tahap ini, guru meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya. Jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut ditulis di LKS bagian II. Siswa mencari informasi untuk menjawab 

pertanyaan dari buku siswa, buku lain, internet, maupun melakukan investigasi sendiri. Dengan 

berdiskusi, siswa bertukar pendapat satu sama lain dan mendapat jawaban yang menurut mereka 

terbaik. Hal ini sesuai dengan pendapat Surakhmad (1986: 103) bahwa dengan berdiskusi siswa 

dapat menyelesaikan persoalan yang membutuhkan pembahasan oleh lebih dari satu orang 

untuk mendapat jalan terbaik.  

Pada tahap ini, guru selalu memotivasi anggota kelompok agar tanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan sehingga setiap siswa bisa aktif berdiskusi. Guru juga mengunjungi 

masing-masing kelompok untuk melihat pekerjaan siswa dan memberikan pertanyaan 

pancingan ketika kelompok mengalami kesulitan menjawab. Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Barker (1982: 69) bahwa guru harus memonitor pekerjaan siswa serta berkomunikasi dengan 

mereka agar tujuan pembelajaran bisa terpenuhi. 

 

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada kelompok yang ingin presentasi. Di 

kelas VIII-B, banyak kelompok yang ingin presentasi, sehingga guru mengajukan suatu 

pertanyaan dan kelompok yang tercepat menjawab yang akan maju terlebih dahulu. Siswa 

mempresentasikan pertanyaan dan jawaban satu-satu. Kemudian guru menawarkan kepada 

kelompok lain yang memiliki pendapat berbeda.  

 

d. Siswa bersama guru membuat rangkuman.  

Pada tahap ini, siswa bersama dengan guru membuat rangkuman tentang materi yang 

telah dipelajari hari ini. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat dan menyamakan konsep 

yang dimiliki siswa. Rangkuman ini ditulis secara individu di LKS bagian III yang telah 

dibagikan pada masing-masing siswa. Setelah itu, rangkuman akan dikumpulkan untuk 

dikoreksi bila ada kesalahan untuk kemudian dikembalikan lagi kepada siswa sebagai bahan 

untuk belajar. 

Pada penelitian ini, Learning Starts with a Question dilakukan dengan menekankan 

beberapa tindakan yang sesuai dengan pendapat para ahli yaitu sebagai berikut. 

(1) Siswa sudah mulai terbiasa untuk bekerja secara mandiri dan berkelompok, siswa 

berani bertanya, menjawab, maupun memberi tanggapan baik pada saat diskusi maupun 

presentasi yang menuntut siswa untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Sardiman (2012: 96) bahwa siswa harus memperoleh ilmu pengetahuan 

dengan cara mengamati, mengalami, menyelidiki, dan bekerja sendiri baik secara fisik maupun 

psikis sehingga siswa aktif dalam pembelajaran.  

(2) Manajemen kelas untuk mengurangi banyak siswa yang gaduh dengan adanya 

pemberian hukuman dalam bentuk pengurangan nilai juga berpengaruh terhadap ketenangan 

kegiatan pembelajaran. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Hasibuan, dkk (1988: 172) bahwa 

adanya hukuman yang digunakan secara tepat dapat menghentikan tingkah laku siswa yang 

mengganggu proses pembelajaran.  

(3) Selain itu, kelas VIII-B mempunyai masalah internal dalam kelas sehingga kelas telah 

terbagi menjadi kelompok-kelompok (gank). Pada siklus I, pembagian kelompok dilakukan 

secara heterogen dengan ditentukan oleh guru. Namun hal ini membuat diskusi kelompok 

kurang berjalan lancar. Oleh karena itu, pada siklus II pembagian kelompok dipilih oleh siswa 

sendiri sehingga akhirnya diskusi berjalan lancar. Hal tersebut sesuai pendapat Winkel (1996: 

294) bahwa pembentukan kelompok diserahkan kepada siswa berdasarkan rasa simpati satu 

sama lain, minat yang sama, atau keinginan untuk mencapai hasil yang baik dengan bekerja 

sama. Meskipun demikian, agar diskusi tetap berjalan, guru memilih terlebih dahulu ketua untuk 

masing-masing kelompok. Ketua tersebut dipilih dari siswa yang mempunyai kemampuan 

tinggi. 



 

483 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa strategi 

pembelajaran Learning Starts with a Question dapat mendukung keaktifan dan hasil belajar 

siswa kelas VIII-B yang ditunjukkan dengan pada akhir siklus II, penelitian sudah mencapai 

kriteria keberhasilan dengan rata-rata keaktifan 79,25% yang berarti memiliki kategori ―baik‖ 

dan ada 18 siswa dari 22 siswa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75 yang 

berarti bahwa ada 81,82% siswa dari banyak siswa di kelas VIII-B yang mempunyai hasil 

belajar minimal ―tinggi‖ seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dikarenakan strategi 

tersebut memiliki beberapa kelebihan yaitu membuat siswa lebih siap untuk belajar karena 

sebelumnya sudah membaca materi terlebih dahulu, dapat melatih siswa untuk aktif membuat 

pertanyaan, memupuk kerjasama antar anggota kelompok, serta mengasah keberanian siswa 

untuk mengeluarkan pendapat baik ketika diskusi kelompok maupun ketika presentasi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Learning Starts with a Question dapat mendukung keaktifan 

dan hasil belajar siswa kelas VIII-B SMP Negeri 4 Malang pada materi Persamaan Linear Dua 

Variabel dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Tahapan sebelum kegiatan pembelajaran 

Tahapan sebelum kegiatan pembelajaran terdiri dari  

a. Siswa mendapat lembar materi ajar. 

b. Siswa membaca dan memahami lembar materi ajar serta membuat pertanyaan.  

2. Tahapan saat pelaksanaan pembelajaran 

Pada saat pelaksanaan pembelajaran, tahapan yang dilakukan yaitu  

a. Siswa menuliskan pertanyaan. 

b. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. 

c. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

d. Siswa bersama guru membuat rangkuman.  

 

 Strategi pembelajaran Learning Starts with a Question dapat mendukung keaktifan dan 

hasil belajar siswa kelas VIII-B pada materi persamaan linear dua variabel. Hal tersebut terlihat 

pada akhir siklus II, penelitian sudah memenuhi kriteria keberhasilan. Rata-rata keaktifan siswa 

sebesar 79,25% yang berarti memiliki kategori ―baik‖. Untuk hasil belajar siswa, ada 18 siswa 

dari 22 siswa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75 yang berarti bahwa ada 

81,82% siswa dari banyak siswa di kelas VIII-B yang mempunyai hasil belajar minimal 

―tinggi‖. 

 Melihat hasil penelitian yang dilakukan, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Kepada peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian pembelajaran menggunakan 

strategi pembelajaran Learning Starts with a Question pada materi yang lain  

2. Manajemen waktu dalam penerapan strategi pembelajaran Learning Starts with a Question 

sulit sehingga guru sebaiknya lebih memperhatikan alokasi waktu pada setiap aktivitas 

pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. 
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Abstrak 

 
Salah satu bentuk soal pemecahan masalah dapat berupa soal cerita. Soal 

cerita ini dapat berhubungan dengan persamaan linier satu variabel. Salah satu 

pendekatan untuk menyelesaikan soal cerita tersebut adalah dengan mengubah 

kalimat-kalimat di soal cerita menjadi persamaan linier. Tetapi kadangkala 

pendekatan di atas menghasilkan suatu persamaan linier yang rumit. Dalam hal ini 

strategi bekerja mundur dapat diterapkan untuk menyelesaikan soal cerita yang 

demikian. Makalah ini membahas tentang strategi bekerja mundur dan contoh-

contoh penerapannya dalam menyelesaikan soal cerita. Dibahas juga perbandingan 

strategi ini dengan pendekatan langsung dalam menyelesaikan soal cerita. 

Kata kunci: strategi bekerja mundur, soal cerita  
 

PENDAHULUAN 

Aktifitas pemecahan masalah merupakan aktifitas yang penting dalam belajar 

matematika. Nafisah (2012) menyatakan pentingnya siswa untuk belajar pemecahan masalah 

dan penerapannya. Sehingga pembelajaran matematika akan bergeser ke penggunaan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan memotivasi siswa dalam belajar 

matematika. Masalah di sini merupakan soal yang tidak rutin artinya soal tersebut tidak dapat 

langsung diselesaikan dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Bahkan seringkali 

tidak diketahui apa yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut.  

Salah satu bentuk soal pemecahan masalah berupa soal cerita. Untuk menyelesaikan soal 

ini biasanya digunakan pendekatan langsung yaitu mengubah kalimat-kalimat di soal cerita 

menjadi persamaan matematika. Pada makalah ini akan dibatasi soal cerita yang melibatkan 

persamaan linier dengan satu variabel. Masalahnya disini adalah biasanya para siswa mengalami 

kesulitan dalam mengubah kalimat menjadi persamaan matematika. Terutama kesulitan dalam 

mendefinisikan variabel. Hal ini ditemukan oleh penulis pada saat uji coba beberapa soal 

pemecahan masalah yang berupa soal cerita dengan tema kecepatan, campuran, dan kerja. Uji 

coba ini diadakan di SMP Laboratorium Malang pada tanggal 3 – 8 Juni 2015 dengan  siswa 

yang mengikuti uji coba sebanyak 9 orang. Sekitar 60% dari mereka mengalami kesulitan dalam 

langkah awal menyelesaikan soal yaitu mendefinisikan variabel.  

Bruun (2013) menyatakan bahwa  salah satu strategi dalam menyelesaikan soal cerita 

adalah strategi bekerja mundur. Menurut Valdim (tanpa tahun), strategi ini cocok digunakan jika 

soal ceritanya mempunyai ciri  

• hasil akhir diketahui dan bagian awal dari soal ditanyakan. 

• pendekatan langsung untuk menyelesaikan soal menghasilkan suatu persamaan yang 

rumit.  

• meliputi serangkaian kegiatan yang dapat dibalik.  

• soal terlihat rumit pada awalnya dan sederhana pada akhirnya.  
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PEMBAHASAN 

Strategi bekerja mundur sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita 

berada di kota Malang dan harus mengikuti rapat di Jakarta pada pukul 14.00.  Untuk 

menentukan pukul berapa kita harus berangkat dari kota Malang, kita menentukan terlebih 

dahulu berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari bandara ke tempat rapat, 

misalkan 1 jam. Hal ini berarti kita sudah harus tiba di bandara pukul 13.00. Selanjutnya, kita 

akan mencari jadwal pesawat terbang dari Malang ke Jakarta sehingga pukul  13.00 sudah tiba 

di bandara. Setelah mengetahui jadwal penerbangan, kita menentukan pukul berapa kita harus 

tiba di bandara di Malang. Terakhir, kita menentukan berapa lama perjalanan dari rumah kita ke 

bandara di Malang. Dengan demikian kita akan dapat menentukan pukul berapa kita harus 

berangkat dari rumah kita.  

Sekarang perhatikan situasi berikut. Kita berada di tempat parkir dan ingin menuju ruang 

kantor kita. Untuk itu pertama-tama kita harus berjalan 100 meter kemudian belok kiri dan 

berjalan 200 meter untuk tiba di depan gedung tempat kita bekerja. Setelah memasuki gedung, 

kita menggunakan  tangga menuju ke lantai dua. Setiba di lantai dua, kita belok kanan dan 

berjalan lurus sampai di ruang kantor kita. Dengan memperhatikan rute tersebut, bagaimana 

cara kita untuk kembali ke tempat parkir dari ruang kantor kita ? Tentu saja kita mengulangi rute 

di atas dengan arah yang berlawanan yaitu dari kita berjalan keluar dari ruang kantor kemudian 

belok kiri, berjalan menuruni tangga sampai lantai pertama, keluar gedung, berjalan 200 meter, 

belok kanan dan akhirnya berjalan 100 meter untuk sampai di tempat parkir.  

Berdasarkan ilustrasi di atas, tampak bahwa strategi bekerja mundur cocok digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang sudah diketahui hasil akhirnya dan ingin menentukan hasil 

awalnya dan melakukan hal yang berlawanan dengan yang diberikan oleh permasalahan 

tersebut. Perhatikan contoh berikut :  

 

Contoh 1: Pak Budi meminta anaknya untuk memilih sebuah bilangan, mengalikan bilangan 

tersebut dengan 4, mengurangi 7 dari hasil kali, kemudian menambahkan 11 dan menggandakan 

hasilnya. Bilangan yang diperoleh anaknya adalah 64. Tentukan bilangan yang dipilih oleh anak 

pak Budi.  

 

Jawab: Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita dapat memisalkan bilangan yang dipilih anak 

pak Budi dengan x  dan menggunakan gambar berikut :  

 

 

 

 

 

Dengan menyelesaikan persamaan linier di atas akan diperoleh x = 7. Jadi bilangan yang dipilih 

anak pak Budi adalah 7.  

 Kita dapat menyelesaikan persoalan di atas dengan menggunakan metode bekerja 

mundur sebagai berikut. Kita mulai dari hasil akhir yaitu 64 dan melakukan hal yang 

berlawanan dengan yang disebutkan oleh soal.  

 

 

 

 

Menurut Smith (1990), langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk strategi bekerja 

mundur adalah :  

1. tuliskan langkah-langkah secara berurutan.  

2. bekerja dari akhir ke awal.  

3. gambar diagram jika diperlukan.  

4. cek jawaban dari awal ke akhir.  

x x 4 
4x 

 –7 
4x – 7  

+ 11 
4x + 4 

x 2 
8x + 8 = 64 

64 
: 2 32 – 11  

21 
+ 7 28 : 4 

7 
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Berikut ini akan diberikan contoh penerapan strategi bekerja mundur.   

Contoh berikut ini merupakan modifikasi dari contoh soal yang terdapat di buku Seng (2007). 

Contoh 2 :  Setiap bulan Ibu Siti menggunakan 
3

1
 bagian dari gajinya ditambah Rp 200.000,- 

untuk membayar angsuran rumah. Dia menggunakan Rp 400.000,- kurangnya dari 
2

1
gaji yang 

tersisa untuk belanja keperluan sehari-hari. Untuk biaya sekolah anak-anaknya diperlukan Rp 

800.000,- dan sisa gajinya sebesar Rp 500.000,- untuk ditabung. Tentukan berapa gaji Ibu Siti.  

 

Jawab:  Kita akan menyelesaikan soal ini dengan metode bekerja mundur yang digabung 

dengan metode membuat gambar sebagai berikut :  

 

                                   

 

 

 

        untuk angsuran rumah                                 

 

 

 

                                                              
2
1  dari sisa gaji  

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar dari bawah ke atas, diperoleh  

 Biaya untuk sekolah dan menabung adalah  800.000 + Rp 500.000 =  

       1.300.000. 

 Perhatikan bahwa 1.300.000  –  400.000 = 900.000 merupakan 
2

1
dari sisa gaji setelah 

digunakan untuk membayar angsuran rumah.  

 Jadi, sisa gaji setelah digunakan untuk membayar angsuran rumah adalah 2 x  900.000 = Rp 

1.800.000 

 Perhatikan bahwa 1.800.000 +  200.000 = 2.000.000 merupakan 
3

2
dari total gaji.  

 Jadi, total gaji Ibu Siti adalah 
2

3
x  2.000.000 =  3.000.000.  

 

Sekarang, Contoh 2 akan dikerjakan kembali dengan menggunakan metode membuat 

persamaan. Misalkan gaji Ibu Siti adalah Rp x. Jadi, yang dibayarkan untuk angsuran rumah 

adalah 
3

1
x + 200.000. Sehingga sisa uang Ibu Siti adalah  

x – (
3

1
x + 200.000) = 

3

2
x – 200.000. 

 

 

 

dari total gaji sisa 

belanja 

 Rp200.000 

 

Rp 400.000 

Biaya sekolah 

Rp 800.000 

Menabung 

Rp 500.000 
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Selanjutnya untuk keperluan belanja keperluan sehari-hari adalah  

2

1
(

3

2
x – 200.000) – 400.000 = 

3

1
x – 500.000.  

Terakhir biaya sekolah Rp 800.000,- dan sisanya Rp 500.000,-. Diperoleh persamaan  

x – (
3

1
x + 200.000 + 

3

1
x – 500.000 + 800.000) = 500.000, 

3

1
x – 500.000 = 500.000, 

x = 3.000.000. 

Jadi, gaji ibu Siti adalah Rp 3.000.000,-. 

 

Tampak bahwa kedua metode menghasilkan jawaban yang sama. Tetapi strategi bekerja 

mundur lebih mudah karena menghindarkan kita dari persamaan yang rumit.  

 

Contoh berikut ini merupakan modifikasi dari contoh soal yang terdapat di buku Smith (1990). 

Contoh 3 :  Siti mempunyai sejumlah kertas A4 yang dibagi dengan 3 temannya. Dia 

memberikan 
4

1
bagian ke Sinta. Santi memperoleh 

3

1
bagian dari yang tersisa. Selanjutnya 

Santa mengambil 
6

1
bagian dari yang tersisa. Akhirnya Siti memperoleh 30 lembar kertas A4 

untuk dirinya sendiri. Tentukan banyaknya kertas A4 semula yang dimiliki Siti.  

 

Jawab : 

 

Data di soal  Metode Bekerja Mundur 

 

Siti mempunyai sejumlah kertas A4. 

 

 

Jadi, semula Siti mempunyai 72 lembar kertas 

A4. 

Sinta mengambil 
4

1
bagian 

 

 

Jika Sinta mengambil 
4

1
bagian dari yang 

tersisa, maka 54 merupakan 
4

3
bagian. 

Jika 
4

3
x = 54, maka x = 72. Jadi ada 72 

lembar kertas A4 sebelum diambil Sinta. 

 

Santi mengambil 
3

1
bagian dari yang tersisa 

 

 

Jika Santi mengambil 
3

1
bagian dari yang 

tersisa, maka 36 merupakan 
3

2
bagian. 

Jika 
3

2
x = 36, maka x = 54. Jadi ada 54 

lembar kertas A4 sebelum diambil Santi. 
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Santa mengambil
6

1
bagian dari yang tersisa 

 

 

Jika 
6

5
x = 30, maka x = 36. Jadi ada 36 

lembar kertas A4 sebelum diambil Santa. 

Tersisa 30 lembar kertas A4 untuk Siti  

   Jika Santa mengambil 
6

1
bagian dari yang 

tersisa, maka 30 merupakan 
6

5
 bagian.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Makalah ini telah membahas strategi bekerja mundur sebagai salah satu alternatif dalam 

menyelesaikan soal cerita tentang persamaan linier 1 variabel. Dengan menggunakan metode ini 

tampak bahwa soal cerita lebih mudah diselesaikan daripada menggunakan persamaan linier.  

Yang perlu diperhatikan  semua soal cerita dapat diselesaikan dengan menerapkan strategi 

bekerja mundur. Para guru matematika diharapkan dapat mengajarkan strategi ini kepada 

siswanya untuk menambah kemampuan pemecahan masalah siswanya. 
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Abstrak 

 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan metode penemuan terbimbing yang dapat meningkatkan 

kreativitas berpikir siswa. Penelitian dilaksanakan pada  semester gasal tahun ajaran 2014 – 

2015 dengan pengambilan data pada bulan November 2014. Subyek penelitian ini adalah 31 

siswa kelas VIII-A SMP Negeri 1 Turen. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

yang terdiri dari dua siklus. Metode penemuan terbimbing yang diterapkan terdiri atas  tahap 

observasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, merencanakan pemecahan masalah, 

melakukan eksperimen, serta pengumpulan dan analisis data. Tahapan tahapan ini dituangkan 

dalam LKS yang diberikan kepada siswa.  Aspek berpikir kreatif yang diamati meliputi 

kelancaran, keluwesan, orisinalitas, dan elaborasi. Penelitian ini menghasilkan informasi 

bahwa dengan menerapkan metode penemuan terbimbing, kreativitas siswa dapat meningkat. 

Peningkatan kreativitas berpikir siswa terjadi  setelah pada siklus ke dua guru memberikan 

masalah yang terbuka yang tertuang dalam LKS dan  bimbingan berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang memfasilitasi kreativitas siswa dalam melaksanakan tahap-tahap penemuan terbimbing. 

Bimbingan yang dimaksud, selain tertuang dalam LKS juga diberikan secara lisan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan. 

Kata kunci: Penemuan Terbimbing, Kreativitas Berpikir Siswa 
 

PENDAHULUAN 

Kreativitas merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam pengembangan diri 

seseorang. Oleh karena itu berpikir kreatif patut dijadikan budaya dalam keseharian manusia. 

Sejalan dengan pembudayaan ini, Standar Isi  Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan 

bahwa  mata pelajaran Matematika diberikan untuk membekali siswa dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kurikulum 

2013 juga menyebutkan bahwa pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Dengan kata lain, kreativitas berpikir siswa 

memiliki peranan penting dalam pembelajaran matematika.  

Munandar (2012:25) menyebutkan ―kreativitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Evans (Siswono, 2005:2), 

kreativitas berpikir adalah suatu aktivitas mental untuk membuat hubungan-hubungan 

(connection) yang terus menerus, sehingga ditemukan kombinasi yang benar atau sampai 

seseorang itu menyerah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas dalam berfikir pada siswa adalah sama halnya dengan berpikir divergen yaitu 

berpikir terbuka, luas, dan mengembangkan secara optimal sehingga mampu menghasilkan 

gagasan-gagasan atau ide-ide baru atau pemecahan (solusi) baru terhadap permasalahan yang 

dialami siswa selama proses belajarnya berlangsung.  

Budaya berpikir kreatif tidak lepas dari cara mengajar seorang guru (Munandar, 2012:12). 

Siswa yang kreatif dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai 
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macam sudut pandang. Menurut Bolden (2010: 12) guru biasanya masih merasa kesulitan saat 

diminta untuk menfasilitasi kreativitas matematis siswa dalam kelas. Oleh karena itu,  peran 

aktif guru dalam merancang suatu pembelajaran matematika yang dapat memfasilitasi 

kreativitas berpikir siswa sangat penting. Salah satu fasilitas yang dapat diberikan oleh guru 

adalah pemberian masalah terbuka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di SMPN 1 Turen, peneliti mendapat 

keterangan bahwa pembelajaran di sekolah masih cenderung menggunakan metode ceramah dan 

jarang sekali guru memberi masalah terbuka. Sedangkan berdasarkan hasil observasi awal oleh 

peneliti, didapatkan fakta bahwa kreativitas siswa kelas VIII-A kurang, yang tercermin dari 

jawaban siswa yang kurang bervariasi dan didukung oleh hasil pretes yaitu 51,8% yang 

menyatakan bahwa kemampuan kreativitas siswa berada dalam kriteria ―kurang baik‖.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kreativitas berpikir siswa. Pembelajaran yang diterapkan pada penelitian ini 

adalah Pembelajaran dengan Metode Penemuan Terbimbing. Pembelajaran menggunakan 

metode penemuan terbimbing merupakan salah satu jenis pembelajaran penemuan (discovery), 

yang melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu siswa juga memecahkan 

masalah secara mandiri dan mengembangkan ketrampilan-ketrampilan berpikir, karena mereka 

harus menganalisis dan memanipulasi informasi yang diberikan oleh guru mereka. Metode 

penemuan terbimbing dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, memberikan kesempatan 

siswa untuk menemukan konsep matematika, memberikan kesempatan untuk memeriksa 

kembali apakah penemuan mereka sudah benar atau masih salah, serta memberikan kesempatan 

untuk menerapkan konsep matematika yang mereka temukan untuk menyelesaikan soal-soal 

yang disajikan. Metode Penemuan Terbimbing sangat bermanfaat untuk mata pelajaran 

matematika sesuai dengan karakteristik matematika tersebut. Guru membimbing siswa jika 

diperlukan dan siswa didorong untuk berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum 

berdasarkan bahan yang disediakan oleh guru dan sampai seberapa jauh siswa dibimbing 

tergantung pada kemampuannya dan materi yang sedang dipelajari (Markaban, 2006:15). Suatu 

aktivitas pembelajaran penemuan terbimbing memerlukan interaksi antara guru, siswa dan 

bahan-bahan pelajaran (Ankanmu, 2013:2). Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan suatu 

penelitian yang menggunakan metode penemuan terbimbing untuk meningkatkan kreativitas 

siswa kelas VIII-A SMPN 1 Turen.  

METODE 

Penelitian tindakan yang direncanakan berupa penerapan pembelajaran menggunakan metode 

penemuan terbimbing. Menurut Arikunto,dkk (2010: 131), penelitian ini dilakukan dalam dua 

siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat komponen pokok, yaitu Perencanaan 

(Planning), Tindakan (Acting), Pengamatan (Observing), dan Refleksi (Reflecting). 

 Penelitian ini menuntut kehadiran peneliti di lapangan yang bertindak sebagai partisipan 

penuh, yakni sebagai peneliti, sebagai instrumen penelitian utama sekaligus sebagai pengumpul 

data. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpulan data, pengamat, penganalisisan, pelapor data, dan pelapor hasil penelitiannya. 

Oleh karena itu, peran seorang peneliti sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya keseluruhan 

usaha ini berjalan. 

Dalam kegiatan pengamatan dan pengumpulan data, peneliti dibantu oleh guru bidang studi 

matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Turen dan 1 rekan peneliti sebagai observer atau 

pengamat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Turen, yang terletak di Jalan 

Panglima Sudirman I A Turen Kabupaten Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester 

I tahun ajaran 2014 – 2015 dengan pengambilan data pada bulan November 2014. Adapun yang 

menjadi subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A yang berjumlah 31 siswa, terdiri 

dari 12 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan.  

 Adapun data yang diambil dari penelitian ini adalah dokumentasi berupa nilai hasil 

pretes sebagai acuan dalam mengukur bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa 
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sebelumnya, hasil tes akhir siklus untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa setelah 

diterapkannya pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing, hasil observasi pengamat 

pada saat pembelajaran berlangsung bersama guru mata pelajaran matematika sebagai bahan 

analisis terhadap ketepatan guru (peneliti) dan siswa dalam menerapkan pembelajaran dengan 

metode penemuan terbimbing, dan hasil wawancara dengan siswa untuk mengetahui cara 

berpikir siswa apakah telah sesuai dengan indikator kemampuan berpikir kreatif dan mengetahui 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang diterapkan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas guru dan siswa yang dilakukan oleh 2 orang 

observer selama kegiatan pembelajaran siklus I diperoleh data seperti berikut. 

Pertemuan Ke Observer Observasi keterlaksanaaan aktivitas guru 

Presentase Kategori 

I I 71% Baik  

II 77% Baik  

II I 78,5% Baik 

II 78,5% Baik 

Rata-rata  76,25% Baik  
Tabel 1. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

 

 

Pertemuan Ke Observer Observasi keterlaksanaaan aktivitas siswa 

Presentase Kategori 

I I 72,7% Baik  

II 75% Baik  

II I 77% Baik 

II 75% Baik 

Rata-rata  74,8% Baik  
Tabel 2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

Berdasarkan tabel 1 dan 2, aktivitas guru (peneliti) sebagai pelaku pelaksanaan pembelajaran 

dengan metode penemuan terbimbing dan aktivitas siswa sebagai subjek dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing pada siklus I masuk dalam kategori ―baik‖. 

Namun karena pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing baru pertama kali diterapkan 

di kelas VIII-A SMP Negeri 1 Turen, siswa belum terbiasa menggunakan metode pembelajaran 

tersebut yang mengakibatkan siswa mengalami sedikit kesulitan dalam memahami materi. Hal 

ini terlihat saat peneliti melakukan wawancara kepada siswa di kelas VIII-A SMP Negeri 1 

Turen. 

Berikut ini data hasil observasi terhadap aktivitas guru dan siswa yang dilakukan oleh 2 orang 

observer selama kegiatan pembelajaran siklus II.  

 

Pertemuan Ke Observer Observasi keterlaksanaaan aktivitas guru 

Presentase Kategori 

I I 80% Baik  

II 84% Baik  

II I 89% Sangat Baik 

II 91% Sangat Baik 

Rata-rata  86% Sangat Baik  
Tabel 3. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 
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Pertemuan Ke Observer Observasi keterlaksanaaan aktivitas siswa 

Presentase Kategori 

I I 84% Baik  

II 88,6% Sangat Baik  

II I 88,6% Sangat Baik 

II 90% Sangat Baik 

Rata-rata  87,8% Sangat Baik  
Tabel 4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

Berdasarkan tabel 3 dan 4, aktivitas guru (peneliti) sebagai pelaku pelaksanaan pembelajaran 

dengan metode penemuan terbimbing dan aktivitas siswa sebagai subjek dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing pada siklus I masuk dalam kategori ―sangat 

baik‖. Pada siklus II,  siswa kelas VIII-A SMP Negeri 1 Turen nampak sudah mulai terbiasa 

dengan pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing, terlihat dari hasil wawancara dan 

rasa antusias siswa dalam berpartisipasi selama proses pembelajaran. 

Berikut ini adalah hasil kemampuan kreativitas berpikir siswa dalam pembelajaran dengan 

metode penemuan terbimbing pada siklus I  

 

No Indikator Berfikir Kreatif Presentase Keberhasilan 

1 Kelancaran 85,5 

2 Keluwesan 66,5 

3 Orisinal 66,9 

4 Memperinci 85,8 

Rata-rata 76,2 

Tabel 5. Hasil hasil kemampuan kreativitas berpikir siswa Siklus I 

 

Data siklus I pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase keberhasilan untuk indikator 

kelancaran (fluency) mencapai  85,5%,  indikator keluwesan (fluency) mencapai 66,5%,  

indikator kebaruan (originality) mencapai 66,9%, dan indikator Memperinci (elaboration) 

mencapai 85,5%.  

Hasil kemampuan kreativitas berpikir siswa dalam pembelajaran dengan metode 

penemuan terbimbing pada siklus II dapat dilihat pada tabel 6. 
No Indikator Berfikir Kreatif Presentase Keberhasilan 

1 Kelancaran 95,5 

2 Keluwesan 83 

3 Orisinal 80 

4 Memperinci 94,7 

Rata-rata 88,3 

Tabel 6. Hasil hasil kemampuan kreativitas berpikir siswa Siklus II 

 

 Data siklus II pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase keberhasilan untuk 

indikator kelancaran (fluency) mencapai  95,5%, keluwesan (Flexibility) 83%, Orisinil 

(originality), 80%, dan memperinci (elaboration) 94,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat mencapai 88,3% dengan kategori ―sangat baik‖. 

 

PEMBAHASAN 

Kemampuan Kreativitas Matematis Siswa Kelas VIII-A SMP Negeri 1 Turen meningkat setelah 

mengikuti pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing. Hal ini terlihat dari hasil yang 

diperoleh berdasarkan nilai kemampuan berpikir kreatif siswa pada siklus II telah berhasil 

mencapai kriteria peningkatan kemampuan berpikir kreatif. 
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Langkah-langkah guru dalam penerapan pembelajaran dengan metode penemuan 

terbimbing yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sebagai berikut. 

1. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk memahami masalah yang ada pada Lembar 
kegiatan Siswa (Tahap observasi) 

 Pada siklus I, guru memberi kesempatan pada siswa untuk memahami masalah yang 

ada pada Lembar kegiatan Siswa, tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Guru belum 

memaksimalkan pemberian masalah-masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban kepada 

siswa sehingga kurang menggali kemampuan berpikir kreatif siswa.  

 Pada siklus II, guru  memberikan masalah-masalah yang memiliki lebih dari satu 

jawaban. Pada kegiatan tersebut guru memberikan masalah-masalah yang dapat memunculkan 

alternatif cara yang bervariasi. Hal ini didukung oleh Siswono (2005:5) yang mengatakan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa terlihat ketika siswa memahami masalah dengan 

strategi atau metode yang bervariasi.  

2. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk membuat pertanyaan mengenai cara 
penyelesaian masalah yang ada pada LKS (Merumuskan masalah) 

 Pada siklus I, guru memberi kesempatan pada siswa untuk membuat pertanyaan 

berdasarkan masalah yang diberikan guru, tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Siswa 

masih terlihat kurang terbiasa membuat  pertanyaan sehingga masih perlu diberi contoh dan 

diberi arahan oleh guru agar pertanyaan yang dibuat sesuai dengan topik pembelajaran yang 

diajarkan. 

 Pada siklus II, guru  memberi kesempatan pada siswa untuk membuat pertanyaan 

berdasarkan masalah yang diberikan guru. Pada kegiatan tersebut guru memberikan 

bimbingan-bimbingan yang dapat membantu siswa dalam merumuskan masalah dan 

memunculkan pertanyaan yang bervariasi. Pada Lembar Kegiatan Siswa telah tertuang 

bimbingan tertulis berupa langkah-langkah pembelajaran dengan penemuan terbimbing. 

Selain bimbingan tertulis, apabila masih diperlukan guru dapat memberikan bimbingan lisan 

berupa penjelasan singkat mengenai materi atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru 

kepada siswa yang mengalami kesulitan. Pada tes akhir siklus II, terlihat terjadi peningkatan 

siswa saat membuat pertanyaan. Hal ini sesuai dengan indikator kreativitas yaitu kelancaran 

yang meningkat dari 85,5% menjadi 95,5%. 

3. Memberi kesempatan pada siswa merumuskan jawaban sementara dari pertanyaan yang 

telah mereka buat (Mengajukan  hipotesis) 

 Pada siklus I, guru memberi kesempatan pada siswa untuk merumuskan jawaban 

sementara dari pertanyaan yang telah mereka buat, tetapi belum terlaksana dengan maksimal. 

Siswa masih terlihat kesulitan merumuskan jawaban sementara karena kurang terbiasa. 

 Pada siklus II, guru  memberi kesempatan pada siswa untuk merumuskan jawaban 

sementara dari pertanyaan yang telah mereka buat. Pada kegiatan tersebut guru memberikan 

bimbingan-bimbingan yang dapat membantu siswa dalam merumuskan jawaban sementara 

yang bervariasi sesuai dengan pertanyaan yang telah mereka buat. Pada Lembar Kegiatan 

Siswa telah tertuang bimbingan tertulis berupa langkah-langkah pembelajaran dengan 

penemuan terbimbing. Selain bimbingan tertulis, apabila masih diperlukan guru dapat 

memberikan bimbingan lisan berupa penjelasan singkat mengenai materi atau pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan 

indikator kreativitas yaitu keluwesan yang meningkat dari 66,5% menjadi 83%, kreativitas 

berpikir siswa pada indikator kebaruan (originality) meningkat dari 66,9% menjadi 80%, dan 

memperinci yang meningkat 85,8% menjadi 94,7%. 

4. Memberi kesempatan pada siswa untuk merencanakan pemecahan masalah (Merencanakan 

pemecahan masalah) 

 Pada siklus I, guru memberi kesempatan pada siswa untuk merencanakan pemecahan 

masalah dari pertanyaan yang telah mereka buat, tetapi belum terlaksana dengan maksimal. 

Siswa masih terlihat kesulitan merencanakan pemecahan masalah dari pertanyaan yang telah 
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mereka buat. Beberapa siswa terlihat melakukan perencanaan dengan cara yang sama 

sehingga aspek kreativitasnya masih terlihat belum tampak.  

 Pada siklus II, guru  memberi kesempatan pada siswa untuk merencanakan 

pemecahan masalah dari pertanyaan yang telah mereka buat Pada kegiatan tersebut guru 

memberikan bimbingan-bimbingan yang dapat membantu siswa dalam merencanakan 

pemecahan masalah dari pertanyaan yang telah mereka buat dengan alternatif cara yang 

bervariasi sehingga dapat memunculkan aspek kreativitas bagi siswa. Pada Lembar Kegiatan 

Siswa telah tertuang bimbingan tertulis berupa langkah-langkah pembelajaran dengan 

penemuan terbimbing. Selain bimbingan tertulis, apabila masih diperlukan guru dapat 

memberikan bimbingan lisan berupa penjelasan singkat mengenai materi atau pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa yang mengalami kesulitan.  

 Pada tes akhir siklus II, terlihat terjadi peningkatan siswa saat merencanakan 

pemecahan  masalah. Hal ini sesuai dengan indikator kreativitas yaitu keluwesan yang 

meningkat dari 66,5% menjadi 83%, kreativitas berpikir siswa pada indikator kebaruan 

(originality) meningkat dari 66,9% menjadi 80%, dan memperinci yang meningkat 85,8% 

menjadi 94,7%. 

5. Memberi kesempatan pada siswa melakukan pemecahan masalah dengan mencari 

alternatif jawaban yang lain (Melaksanakan eksperimen) 

 Pada siklus I, guru memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan pemecahan 

masalah, tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Siswa masih melakukan pemecahan 

masalah dengan cara yang relatif sama. Hal ini menunjukkan kreativitas siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah masih kurang.  

 Pada siklus II, guru  memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan pemecahan 

masalah dengan mencari alternatif jawaban yang lain. Pada kegiatan tersebut guru 

memberikan bimbingan-bimbingan yang dapat membantu siswa dalam merencanakan 

pemecahan masalah dari pertanyaan yang telah mereka buat dengan alternatif cara yang 

bervariasi sehingga dapat memunculkan aspek kreativitas bagi siswa. Pada Lembar Kegiatan 

Siswa telah tertuang bimbingan tertulis berupa langkah-langkah pembelajaran dengan 

penemuan terbimbing. Selain bimbingan tertulis, apabila masih diperlukan guru dapat 

memberikan bimbingan lisan berupa penjelasan singkat mengenai materi atau pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa yang mengalami kesulitan. Pada tes akhir siklus 

II, terlihat terjadi peningkatan siswa saat melakukan pemecahan masalah.  

 Hal ini sesuai dengan indikator kreativitas yaitu keluwesan yang meningkat dari 

66,5% menjadi 83%, kreativitas berpikir siswa pada indikator kebaruan (originality) 

meningkat dari 66,9% menjadi 80%, dan memperinci yang meningkat 85,8% menjadi 94,7%. 

6. Memberi kesempatan pada siswa untuk mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Pengumpulan data dan analisis data) 

 Pada siklus I, guru memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan pengumpulan 

data dan analisis data, tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Siswa masih kesulitan 

mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis karena belum 

terbiasa.  

 Pada siklus II, guru  memberi kesempatan pada siswa untuk mendeskripsikan temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Pada kegiatan tersebut guru 

memberikan bimbingan-bimbingan yang dapat membantu siswa dalam mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Pada Lembar Kegiatan Siswa 

telah tertuang bimbingan tertulis berupa langkah-langkah pembelajaran dengan penemuan 

terbimbing. Selain bimbingan tertulis, apabila masih diperlukan guru dapat memberikan 

bimbingan lisan berupa penjelasan singkat mengenai materi atau pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan guru kepada siswa yang mengalami kesulitan. Pada tes akhir siklus II, terlihat terjadi 

peningkatan siswa saat melakukan pengumpulan data dan analisis data. Hal ini sesuai dengan 

indikator kreativitas yaitu memperinci yang meningkat dari 85,8% menjadi 94,7%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

a. Penerapan pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dapat meningkatkan 
kemampuan kreativitas berpikir siswa kelas VIII-A SMPN 1 Turen. Hal ini ditunjukkan 

dengan peningkatan indikator kreativitas kelancaran (fluency) yang meningkat dari 85,5% 

menjadi 95,5%, indikator kreativitas keluwesan (flexibility) yang meningkat dari 66,5 % 

menjadi 83%, indikator kreativitas kebaruan (originality) meningkat dari 66,9 % menjadi 

80%, dan indikator kreativitas memperinci yang meningkat 85,8% menjadi 94,7%. 

b. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dapat meningkatkan 

kemampuan kreativitas berpikir siswa kelas VIII-A SMPN 1 Turen adalah observasi, 

merumuskan masalah, mengajukan  hipotesis, merencanakan pemecahan masalah, 

melaksanakan eksperimen, serta pengumpulan data dan analisis data. 

 

Saran  

Bagi Pendidik 

a. Pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran yang tepat untuk membantu meningkatkan kemampuan kreativitas berpikir siswa. 

b. Masalah-masalah yang memuat lebih dari satu jawaban (masalah terbuka) sebaiknya lebih 

sering diberikan kepada siswa untuk melatih kreativitas berpikir siswa. 

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menerapkan metode 

pembelajaran ini pada pokok bahasan yang berbeda. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menerapkan pembelajaran matematika realistik untuk 

memahamkan siswa kelas VII SMP pada materi himpunan. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah 20 siswa kelas VII A SMP 

Islam Druju Kabupaten Malang tahun pelajaran 2012/2013. Data dikumpulkan dari 

hasil tes akhir siklus, hasil observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa, 

hasil wawancara, dan hasil catatan lapangan. Berdasarkan hasil analisis data 

disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran matematika realistik dapat 

memahamkan siswa kelas VII A SMP Islam Druju Kabupaten Malang pada materi 

himpunan. 

Kata kunci: pembelajaran matematika realistik, memahamkan materi himpunan 

 

PENDAHULUAN 

Himpunan merupakan materi pokok dalam matematika yang harus dipahami siswa. 

Banyak materi matematika SMP yang mensyaratkan siswa untuk memahami dulu materi 

himpunan sebelum mempelajarinya misalnya persamaan/pertidaksamaan kuadrat. Selain itu 

materi himpunan juga banyak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Banyak masalah 

dalam kehidupan sehari-hari siswa yang dapat dipecahkan dengan menggunakan konsep-konsep 

atau prinsip himpunan. Untuk itu menuntut peranan guru agar dapat merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran yang dapat memahamkan siswa pada materi himpunan. 

Pembelajaran matematika tersebut harus memfasilitasi siswa untuk aktif dan produktif secara 

mental, fisik, dan sosial membentuk pengetahuan mereka sendiri. Pengenalan ide-ide/konsep 

atau algoritma sebaiknya dimulai dari konteks yaitu realitas dan lingkungan siswa atau 

pemahaman yang telah dimiliki siswa sebelumnya serta merupakan kegiatan aktif dan produktif 

membangun atau menemukan kembali ide-ide/konsep atau algoritma yang dituju (Yuwono, 

2006; Soedjadi, 2001). 

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi peneliti dengan 2 guru matematika kelas VII 

SMP Islam Druju yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, diperoleh 

informasi bahwa himpunan merupakan topik yang sulit dipahami oleh siswa pada semester 

genap. Menurut guru ketika materi himpunan telah disampaikan kepada siswa, sebagian besar 

mereka masih belum memahami konsep-konsep yang ada dalam materi himpunan dan tidak 

dapat menggunakan konsep-konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah. Misalnya sebagian 

besar siswa tidak memahami penulisan himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk 

himpunan, tidak dapat memberikan contoh dan noncontoh himpunan kosong, himpunan 

berhingga atau himpunan tak berhingga, tidak dapat menggambarkan hubungan himpunan-

himpunan ke dalam diagram venn, serta menganggap bahwa anggota gabungan dan 

penambahan atau anggota irisan dan selisih dua himpunan adalah sama. Mayoritas siswa juga 

sering melakukan kesalahan dalam menggunakan rumus ketika menyelesaikan masalah. Hal ini 

juga didukung pengalaman peneliti selama 2 tahun membelajarkan matematika di kelas VII.  

Hasil belajar siswa pada materi himpunan juga masih rendah. Hal ini ditunjukkan dalam 

buku daftar nilai ulangan harian siswa kelas VII semester II tahun pelajaran 2010/2011, dimana 
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skor rata-rata siswa pada tes materi himpunan adalah 72 dan hanya 60% siswa memperoleh skor 

minimal 75. Hal yang sama juga terjadi pada tahun pelajaran 2011/2012, dimana skor rata-rata 

siswa pada tes materi himpunan adalah 73 dan hanya 65% siswa yang memperoleh skor 

minimal 75. Ini menunjukkan bahwa kelas belum mencapai ketuntasan secara klasikal untuk 

materi himpunan. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran yang selama ini diterapkan di 

kelas VII A SMP Islam Druju Kabupaten Malang masih menggunakan pendekatan ceramah 

serta menekankan pada keterampilan prosedural dan hafalan. Pengenalan ide-ide/konsep 

matematika dimulai dari definisi/pengertian formal yang tertulis dalam buku teks. Begitu juga 

dalam mengenalkan rumus hanya sekedar pemberitahuan dengan menggunakan simbol-simbol 

sebagaimana tertulis dalam buku teks. Selanjutnya guru memberikan contoh konsep atau 

langkah-langkah menyelesaikan soal dan diakhiri dengan mengerjakan latihan soal dalam buku 

teks atau soal serupa yang diberikan guru. Selain itu, dalam kegiatan belajar mengajar guru juga 

tidak mengaitkan materi dengan realitas dan lingkungan siswa. Siswa juga kurang diberi 

kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi. 

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada hari Senin tanggal 8 April 

2013, menunjukkan mayoritas siswa kurang merespon pertanyaan dan kasus yang diberikan 

guru selama kegiatan pembelajaran matematika berlangsung. Ketika suatu waktu siswa diminta 

mendiskusikan suatu masalah matematika, mereka lebih banyak diam, dan tidak tahu apa yang 

harus dikerjakan. Sebagian besar siswa juga mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan 

kembali atau mengemukakan pendapatnya tentang apa yang telah dipelajari. Siswa juga sering 

mengalami kesalahan menggunakan rumus ketika diminta guru untuk mengerjakan soal di 

depan kelas.  

Tidak pahamnya siswa terhadap materi yang disampaikan guru atau hasil belajar siswa 

yang masih rendah seperti diuraikan di atas disebabkan karena guru dalam mengajarkan 

matematika masih menggunakan pendekatan ceramah yang menekankan keterampilan 

prosedural dan hafalan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuwono (2009) yang menyatakan 

pengajaran matematika yang banyak memberi penekanan pada hafalan dan keterampilan 

prosedural mengakibatkan siswa hanya bekerja secara prosedural dan memahami matematika 

tanpa penalaran. Lebih lanjut Walle (2010) juga menjelaskan ketika siswa mempelajari suatu 

prosedur tanpa memahami ide-ide matematika yang mendasarinya akan mengakibatkan siswa 

sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah. 

Hadi (2003:3) menyatakan salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang 

sejalan dengan kebutuhan memperbaiki pendidikan matematika di Indonesia yang didominasi 

oleh persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan 

mengembangkan daya nalar adalah pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran 

matematika realistik merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang mengacu pada 

pendapat Freudenthal yang memandang matematika sebagai aktivitas manusia serta harus 

dikaitkan dengan konteks yaitu realitas dan lingkungan siswa (Hadi, 2003; Soedjadi, 2001). 

Menurut Lange (dalam Panhuizen, 2000) penggunaan konteks dalam pembelajaran matematika 

dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar matematika. Dengan kata 

lain penggunaan konteks untuk mengenalkan ide-ide/konsep-konsep matematika akan 

memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses menemukan kembali ide-ide/konsep-konsep 

tersebut. 

Beberapa penelitian tentang penerapan pembelajaran matematika realistik pernah 

dilakukan. Hadi (2003:11-12) melaporkan hasil penelitiannya bahwa penerapan Pendidikan 

Matematika Realistik dalam pembelajaran matematika menunjukkan hal yang positif pada siswa 

SLTP yaitu siswa menjadi termotivasi, aktif, dan kreatif dalam proses belajar. Selain itu, juga 

dilaporkan dalam penelitian tersebut siswa menunjukkan kemajuan dalam belajar matematika. 

Hal ini tampak dari peningkatan pemahaman konsep yang ditunjukkan peningkatan skor yang 

mereka peroleh dari pretes ke post tes. Fauzan (dalam Hadi, 2003:10) juga menyatakan bahwa 

dengan menggunakan materi PMR di kelas, proses pembelajaran menjadi lebih baik, dimana 
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siswa lebih aktif dan kreatif, guru tidak lagi menggunakan metode chalk and talk, dan peran 

guru berubah dari pusat proses belajar mengajar menjadi pembimbing. 

Pembelajaran matematika realistik dalam implementasinya di kelas mempunyai lima 

karakteristik dasar (Yuwono, 2006). Lima karakteristik dasar tersebut adalah: (1) menggunakan 

masalah kontekstual (use of contexs), (2) menggunakan model (use of models), (3) 

menggunakan kontribusi siswa (student contributions), (4) interaktifitas (interactivity), dan (5) 

keterkaitan dengan topik lain (intertwining). Lima karakteristik pembelajaran matematika 

realistik tersebut dapat memotivasi siswa untuk aktif dan produktif dalam belajar serta 

memfasilitasi siswa memahami dengan baik materi yang mereka pelajari (Hadi, 2003).         

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan pembelajaran matematika realistik yang dapat memahamkan siswa kelas 

VII A SMP Islam Druju Kabupaten Malang pada materi himpunan. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini didasarkan 

pada permasalahan praktis yang ditemukan saat proses pembelajaran berlangsung, kemudian 

direfleksikan, yaitu dilakukan pemikiran kembali terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang menunjang. Fokus utama penelitian ini 

adalah kegiatan pembelajaran dan upaya untuk memperbaiki pembelajaran. Peneliti terlibat 

langsung dari awal sampai akhir. Peneliti bertindak sebagai perencana, perancang, pelaksana, 

pengumpul data, penganalisis data, dan pelapor penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Druju yang beralamatkan di Jalan Raya 

Sumbermanjing, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Subyek dalam 

penelitian ini adalah 20 siswa kelas VII A SMP Islam Druju tahun pelajaran 2012/2013. Waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April sampai Juni 2013.  

  Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model Kemmis dan 

Mc Taggart yang dikembangkan Suharsimi Arikunto. Penelitian dilakukan dalam beberapa 

tahap yaitu: (1) Pratindakan meliputi kegiatan: perijinan penelitian, melakukan observasi 

pendahuluan yaitu pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung serta mewawancarai 2 guru matematika kelas VII SMP Islam Druju, (2) Tindakan 

meliputi kegiatan perencanaan tindakan (planning), tindakan (action), pengamatan 

(observation), dan refleksi (reflection), (3) Penyusunan laporan. 

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil validasi dan data 

yang berhubungan dengan fokus masalah, yaitu data tentang aktivitas guru, data tentang 

aktivitas siswa dan data hasil tes siswa. Selain itu juga dikumpulkan data hasil wawancara yang 

digunakan untuk mendukung data yang berhubungan dengan fokus masalah. Data hasil validasi 

perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian diperoleh dari skor yang diberikan validator 

pada lembar validasi. Data aktivitas guru atau siswa diperoleh dari skor yang diberikan observer 

pada lembar observasi siswa atau guru. Data tes akhir siklus diperoleh dari skor hasil pekerjaan 

siswa pada tes akhir siklus. Sedangkan data hasil wawancara diperoleh berdasarkan rekaman 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subyek wawancara. Subyek wawancara terdiri 

dari 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan rendah, dan 1 siswa berkemampuan 

rendah. Selain dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, subyek wawancara 

juga dipilih dengan mempertimbangkan bahwa mereka mudah diajak komunikasi dan 

kerjasama. 

Kriteria keberhasilan tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) persentase skor 

rata-rata aktivitas guru minimal pada kriteria baik, (2) persentase skor rata-rata aktivitas siswa 

minimal pada kriteria baik dan (3) persentase ketuntasan belajar kelas secara klasikal minimal 

85%. Tindakan dalam suatu siklus pada penelitian ini dikatakan berhasil jika semua indikator 

dalam kriteria keberhasilan tindakan tercapai. Sedangkan tindakan dalam suatu siklus dikatakan 

belum berhasil jika minimal terdapat satu indikator dalam kriteria keberhasilan tindakan yang 

belum tercapai, dan selanjutnya akan direncanakan dan dilaksanakan siklus berikutnya. Pada 
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tindakan dalam siklus tersebut terdapat berbagai kegiatan perbaikan untuk mengatasi kelemahan 

atau kekurangan yang ditemukan pada tindakan dalam siklus sebelumnya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penerapan pembelajaran matematika realistik pada tindakan ini terdiri dari 3 tahap 

yaitu tahap awal, inti dan akhir. Kegiatan dalam tahap awal adalah menyampaikan tujuan 

pembelajaran, mengajukan contoh masalah kehidupan sehari-hari yang sesuai materi, 

membimbing siswa mengingat materi prasyarat, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

matematika realistik, membentuk kelompok belajar dan memberikan lembar kerja matematika. 

Kegiatan dalam tahap inti adalah memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah 

kontekstual, serta membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Kegiatan dalam tahap akhir 

adalah membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan mengerjakan 

tes. 

Untuk menarik perhatian siswa, peneliti mengajukan peristiwa dalam kehidupan sehari-

hari yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Slavin (2006:280-281) bahwa untuk mengarahkan perhatian siswa pada pelajaran, guru 

sebaiknya mengaitkan materi dengan situasi nyata dan menarik bagi siswa. Peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan untuk membimbing siswa mengingat materi prasyarat. Peneliti juga 

menyampaikan langkah-langkah pembelajaran matematika realistik yang akan diterapkan. Ini 

dilakukan agar siswa memahami apa yang harus mereka lakukan selama pembelajaran 

berlangsung. Selain itu, untuk mengefektifkan kegiatan diskusi kelompok, peneliti membentuk 

kelompok yang terdiri 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 1 

siswa berkemampuan rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sharan (2012:379) bahwa dalam 

satu kelompok perlu menggabungkan satu siswa berkemampuan tinggi, dua siswa 

berkemampuan sedang dan satu siswa berkemampuan rendah sehingga dapat memaksimalkan 

pembelajaran teman sejawat dan memperkuat pembelajaran masing-masing kelompok. Tahap 

awal ini diakhiri dengan membagikan lembar kerja matematika kepada siswa. Lembar kerja 

matematika berisi masalah kontekstual, yaitu masalah yang berkaitan dengan situasi dunia 

nyata/real dan dapat dibayangkan siswa (Marpaung, 2001). Penggunaan masalah kontekstual 

dalam lembar kerja matematika sangat penting, sebagaimana dikemukakan Treffers & Goffree 

(dalam Fauzan, 2002:50) bahwa penggunaan masalah kontekstual dalam pembelajaran 

matematika realistik berfungsi untuk: membantu siswa memahami masalah dengan cepat, 

memungkinkan siswa menggunakan pengalaman atau pengetahuan informal yang dimiliki 

untuk menyelesaikan masalah, memberikan kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan 

kemampuannya, dan mengundang siswa untuk menyelesaikan masalah. 

Kegiatan dalam tahap inti adalah memahami masalah kontekstual, menyelesaikan 

masalah kontekstual, serta mendiskusikan dan membandingkan jawaban. Untuk dapat 

memahami masalah kontekstual dalam lembar kerja matematika, siswa diminta membaca 

dengan cermat petunjuk pengerjaan dan masalah kontekstual yang diberikan. Peneliti 

membimbing siswa yang belum memahami masalah dengan cara memberikan penjelasan 

singkat untuk melengkapi keterangan dalam lembar kerja matematika atau mengajukan 

pertanyaan pancingan yang mengarahkan siswa memahami masalah kontekstual tersebut. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Soedjadi (2007:9) bahwa guru dapat memberi penjelasan singkat dan 

bantuan seperlunya, jangan  menunjukkan selesaian, mengajukan pertanyaan pancingan, jika 

terdapat siswa yang belum memahami masalah kontekstual yang diberikan. Masalah 

kontekstual dalam lembar kerja matematika dilengkapi pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa. Selain mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban, pertanyaan-

pertanyaan tersebut juga berfungsi mengarahkan siswa menemukan kembali atau membangun 

sendiri pengetahuannya. Untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan menjawab 

pertanyaan dalam lembar kerja matematika, peneliti tidak langsung menunjukkan jawaban, 

tetapi memperjelas pertanyaan dengan meminta siswa lain mengemukakan kembali pertanyaan 

tersebut dengan bahasanya sendiri. Peneliti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan pancingan 
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yang mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri jawaban. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soedjadi (2007:6-7) bahwa dalam pembelajaran matematika realistik guru dapat memberikan 

guide atau petunjuk supaya siswa dapat menemukan kembali atau membangun sendiri 

pengetahuan yang perlu ia pelajari, yang semuanya tergantung suruhan/pertanyaan yang 

diungkapkan dalam masalah kontekstual yang diberikan. Siswa diberi kesempatan untuk 

mendiskusikan dan membandingkan jawaban melalui diskusi kelompok atau kelas. Melalui 

diskusi kelompok diperoleh jawaban yang menjadi kesepakatan dan telah dipahami oleh 

anggota kelompok. Jawaban kelompok tersebut dipresentasikan dan didiskusikan di depan 

kelas. Melalui diskusi kelas, jawaban-jawaban atau pendapat-pendapat yang muncul mengalami 

perubahan sehingga ditemukan kembali definisi konsep atau prosedur formal yang dituju. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Hadi (2003:4) bahwa dalam PMR, pembentukan pengetahuan 

merupakan proses perubahan yang meliputi penambahan, kreasi, modifikasi, pengahalusan, 

penyusunan kembali, dan penolakan. 

Pada tahap akhir, siswa dibimbing peneliti menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Siswa diminta untuk menyampaikan hasil kesimpulan mereka. Jika terdapat siswa yang berhasil 

menyimpulkan dengan benar, peneliti menegaskan kembali kesimpulan tersebut. Jika masih 

belum terdapat kesimpulan yang tepat, maka dengan memanfaatkan kesimpulan-kesimpulan 

yang dimunculkan siswa, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa 

untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.      

Observer dengan berpedoman pada lembar observasi melakukan pengamatan proses 

pembelajaran yaitu pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa. Pengamatan aktivitas guru 

bertujuan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi tentang pembelajaran matematika 

yang dilaksanakan peneliti apakah mengacu pada pembelajaran matematika realistik. 

Pengamatan aktivitas siswa bertujuan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi tentang 

keaktifan siswa selama pembelajaran matematika realistik diterapkan.  

Hasil analisis data observasi menunjukkan meskipun peneliti telah menerapkan 

pembelajaran matematika realistik dengan baik, tetapi siswa masih kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini didasarkan pada hasil persentase skor rata-rata atau kriteria aktivitas guru 

dan siswa. Persentase skor rata-rata aktivitas guru sebesar 91,43% dan berada dalam kriteria 

sangat baik. Sedangkan persentase skor rata-rata aktivitas siswa sebesar 73,33% dan berada 

dalam kriteria cukup. 

Berdasarkan analisis hasil tes akhir siklus, diperoleh informasi bahwa 18 dari 20 siswa 

atau 90% siswa memperoleh skor minimal 75. Hal ini menunjukkan bahwa kelas telah tuntas 

belajar secara klasikal. Meskipun demikan, hasil wawancara peneliti dengan subyek wawancara 

menunjukkan hanya 3 dari 4 subyek wawancara yang dapat mengungkapkan kembali secara 

verbal definisi konsep dengan benar; memberikan contoh atau noncontoh konsep dengan benar; 

merepresentasikan konsep dalam bentuk simbol atau diagram.    

Hasil analisis data menunjukkan bahwa meskipun persentase skor rata-rata aktivitas 

guru berada dalam kriteria sangat baik, kelas telah tuntas belajar secara klasikal, tetapi 

persentase skor rata-rata aktivitas siswa berada masih dalam kriteria cukup. Dengan kata lain, 

terdapat satu indikator dalam kriteria keberhasilan tindakan pada siklus I yang masih belum 

tercapai. Ini berarti tindakan dalam siklus I belum mencapai kriteria keberhasilan, untuk itu 

perlu diadakan siklus II. 

Berdasarkan hasil pengamatan observer, pada awal penerapan pembelajaran matematika 

realistik mayoritas siswa masih kurang berani bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat 

atau berkomunikasi dengan peneliti. Misalnya pada tahap awal, siswa kurang merespon 

kasus/masalah yang diberikan peneliti. Siswa cenderung diam dan menunggu informasi, 

jawaban, penjelasan dari peneliti. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan diskusi kelas dalam 

tahap inti, dimana siswa masih kurang berani mengemukakan pendapat atau jawaban kepada 

kelas. Ini menyebabkan diskusi kelas kurang berjalan dengan baik.        

Ketidakberanian siswa dalam bertanya, mengemukakan pendapat atau berkomunikasi 

dengan peneliti pada awal penerapan pembelajaran matematika realistik disebabkan oleh 

metode pembelajaran matematika yang diterapkan guru sebelumnya. Selama ini guru dalam 
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mengajarkan matematika masih menggunakan metode ceramah yang menekankan hafalan dan 

keterampilan prosedural. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian Fauzan (2002), 

ketidakberanian siswa bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat atau 

berkomunikasi pada awal penerapan pembelajaran matematika realistik merupakan akibat 

negatif dari pengajaran matematika secara tradisional yang diterapkan guru sebelumnya, dimana 

guru menjadi pusat belajar mengajar sedangkan siswa dianggap sebagai botol yang harus diisi.   

Mengatasi ketidakberanian siswa dalam bertanya, menjawab pertanyaan, 

mengemukakan pendapat atau berkomunikasi pada awal penerapan pembelajaran matematika 

realistik, Fauzan (dalam Hadi, 2003:11) menyarankan guru agar menciptakan suasana 

demokratis di kelas sehingga siswa tidak merasa takut untuk secara aktif terlibat dalam proses 

belajar mengajar. Suasana demokratis artinya siswa merasa bebas untuk aktif dalam proses 

belajar tanpa merasa takut membuat kesalahan jika mereka bertanya atau menjawab pertanyaan. 

Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana belajar yang demokratis di kelas guru harus 

membimbing siswa agar barani menjawab, berani bertanya, berani berpendapat atau berani 

mengeluarkan ide-ide mereka. 

Marpaung (2001:5) menyatakan terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan guru 

untuk menciptakan suasana demokratis di kelas yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab siswa atau memberikan stimulus supaya siswa berpendapat atau mengeluarkan 

gagasan yang berkaitan dengan topik bahasan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membahas 

masalah yang sedang hangat terjadi di lingkungan sekitar siswa dan berkaitan dengan materi 

serta memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang berani bertanya atau 

mengemukakan pendapatnya. Oleh karena itu, pada tindakan dalam siklus II, peneliti akan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) membahas dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang peristiwa atau masalah di lingkungan sekolah yang sesuai dengan materi, (b) 

menunjuk secara acak siswa yang akan menjawab atau mengemukakan pendapatnya terutama 

siswa yang memiliki jawaban atau pendapat yang berbeda serta memberikan pujian kepada 

siswa yang berani menjawab atau mengemukakan pendapatnya, (c) meminta siswa untuk 

menyiapkan minimal satu pertanyaan atau tanggapan yang harus disampaikan saat pembelajaran 

berlangsung dan (d) mengemukakan kembali pertanyaan atau pendapat siswa dengan bahasa 

yang mudah dimengerti. 

Langkah-langkah penerapan pembelajaran matematika realistik dalam siklus II pada 

dasarnya sama dengan kegiatan pembelajaran matematika realistik dalam siklus sebelumnya, 

tetapi terdapat tambahan kegiatan perbaikan untuk mengatasi kelemahan/kekurangan yang 

ditemukan dalam tindakan pada siklus I. Kegiatan dalam tahap awal sebagai berikut: 

menyampaikan tujuan pembelajaran, membahas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 

peristiwa di lingkungan sekolah siswa yang sesuai materi, membimbing siswa mengingat materi 

prasyarat, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran matematika realistik, membentuk 

kelompok belajar dan memberikan LKS. Kegiatan dalam tahap inti sebagai berikut: memahami 

masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, serta membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban. Kegiatan dalam tahap akhir adalah membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan melaksanakan tes. 

Pada tahap awal, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, untuk menarik perhatian 

dan mengarahkan pemikiran siswa ke arah materi yang akan dibahas, peneliti tidak hanya 

membahas tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang konteks yang diambil dari 

lingkungan sekolah siswa dan sesuai materi yang akan dibahas. Dengan mengajukan dan 

membahas konteks yang diambil dari lingkungan sekolah siswa, akan memudahkan siswa untuk 

memahami konteks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Berdasarkan konteks yang 

dibahas, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa berpikir ke 

materi yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan pendapat Slavin (2006:211) bahwa mengajukan 

pertanyaan dalam interaksi belajar mengajar adalah penting karena dapat mengarahkan dan 

menarik perhatian siswa serta mendorong siswa giat berpikir dalam belajar. Peneliti 

memberikan kata-kata pujian kepada siswa yang berani bertanya, menjawab pertanyaan atau 

mengemukakan pendapatnya. Peneliti membantu siswa yang masih ragu-ragu menjawab atau 
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berpendapat dengan cara mengungkapkan kembali jawaban atau pendapat siswa tersebut 

sehingga mudah dimengerti oleh siswa lain. Peneliti membimbing siswa mengingat kembali 

materi prasyarat, menjelaskan kembali langkah-langkah pembelajaran matematika realistik, 

meminta siswa untuk memperhatikan alokasi waktu yang diberikan ketika melakukan kegiatan-

kegiatan belajar dan lebih aktif dalam proses pembelajaran.  

Pada tahap inti, untuk dapat memahami masalah kontekstual, siswa diminta membaca 

dengan cermat petunjuk pengerjaan dan masalah kontekstual yang diberikan. Siswa 

dipersilahkan bertanya jika mengalami kesulitan memahami masalah kontekstual. Peneliti 

merespon dengan menekankan aspek keterkaitan masalah dengan kehidupan sehari-hari dan 

mengajukan pertanyaan pancingan untuk mengarahkan siswa memahami masalah. Siswa 

diminta menyelesaikan masalah secara individu dan jawaban yang diperoleh dibandingkan dan 

didiskusikan dalam kelompok. Diskusi kelompok menghasilkan jawaban yang menjadi 

kesepakatan anggota kelompok. Sebelum kegiatan diskusi kelas dimulai, peneliti meminta 

masing-masing siswa menyiapkan satu pertanyaan atau pendapat yang disampaikan saat diskusi 

untuk menanggapi hasil persentasi kelompok penyaji. Ketika kelompok penyaji selesai 

mempresentasikan jawaban kelompok mereka dan tidak ada siswa yang mengemukakan 

pendapatnya, peneliti menunjuk secara acak siswa yang akan menyampaikan jawaban atau 

tanggapannya terutama siswa yang memiliki jawaban yang berbeda. Jika terdapat siswa yang 

masih ragu-ragu menyampaikan pendapatnya, peneliti mendekati siswa tersebut untuk 

melakukan tanya jawab tentang jawaban atau pendapatnya serta membantu siswa untuk 

mengemukakan jawaban atau pendapatnya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa 

lainnya. Peneliti juga memberikan kata pujian kepada siswa yang berani menyatakan 

pendapatnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aktivitas Siswa 

Saat Diskusi Kelompok 

Gambar 2. Aktivitas Siswa 

Saat Mempresentasikan Hasil 

Kerja 

Gambar 3. Siswa Saat 

Bertanya, Menjawab atau 

Mengemukakan Pendapat  

Pada tahap akhir, siswa dibimbing peneliti menyimpulkan materi pembelajaran. 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang muncul, peneliti menegaskan kembali atau 

membimbing siswa untuk memilih atau merubah kesimpulan yang muncul sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang tepat. Peneliti juga melaksanakan tes akhir siklus. 

Hasil analisis data observasi pada tindakan dalam siklus II menunjukkan pembelajaran 

matematika yang diterapkan peneliti telah mengacu pada pembelajaran matematika realistik dan 

siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada persentase skor rata-rata 

aktivitas guru maupun siswa. Persentase skor rata-rata aktivitas guru sebesar 93,01% atau 

berada dalam kriteria sangat baik. Persentase skor rata-rata aktivitas siswa sebesar 85,47% atau 

berada dalam kriteria baik. 

Hasil tes akhir siklus menunjukkan bahwa 18 dari 20 siswa atau 90% siswa 

memperoleh skor minimal 75. Dengan kata lain, kelas telah tuntas belajar secara klasikal. Hal 

ini juga didukung oleh hasil wawancara, pekerjaan subyek wawancara pada tes akhir siklus dan 

kesimpulan yang dikemukakan siswa. Hasil pekerjaan 4 subyek wawancara menunjukkan 

bahwa mereka dapat menentukan contoh atau noncontoh konsep, merepresentasikan konsep 

dalam bentuk diagram atau simbol dan menggunakan konsep-konsep untuk menyelesaikan 

masalah. Hasil wawancara dengan 4 subyek wawancara menunjukkan bahwa mereka dapat 

mengungkapkan kembali secara verbal definisi konsep dengan benar, menjelaskan langkah-
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langkah menentukan contoh atau noncontoh konsep dan penggunaan konsep-konsep untuk 

menyelesaikan masalah. Siswa juga dapat menjelaskan dan menyimpulkan materi dengan benar. 

Ini menunjukkan secara umum siswa telah memahami materi yang disampaikan. Hasil 

wawancara tentang pembelajaran menujukkan bahwa penggunaan konteks, lembar kerja 

matematika dan penerapan diskusi dalam pembelajaran matematika realistik dapat subyek 

wawancara dalam memahami materi himpunan. Mereka juga merasa senang mengikuti proses 

pembelajaran matematika realistik.  

Berdasarkan hasil analisis data dilakukan refleksi. Hasil analisis data menunjukkan 

persentase skor rata-rata aktivitas guru berada dalam kriteria sangat baik, persentase skor rata-

rata aktivitas siswa berada dalam kriteria baik, dan 90% siswa memperoleh skor minimal 75 

pada tes akhir siklus. Ini menunjukkan bahwa semua indikator dalam kriteria keberhasilan 

tindakan telah tercapai. Dengan kata lain, tindakan dalam siklus II telah berhasil, sehingga tidak 

perlu diadakan siklus berikutnya. Kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan laporan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran matematika realistik dapat memahamkan siswa kelas VII A SMP Islam 

Druju Kabupaten Malang pada materi himpunan. Secara rinci langkah-langkah pembelajaran 

matematika realistik yang diterapkan sebagai berikut: (a) pada tahap awal: menyampaikan 

tujuan pembelajaran, membahas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang konteks yang 

sesuai materi, membimbing siswa mengingat materi prasyarat, menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran matematika realistik, membentuk kelompok dan membagikan lembar kerja 

matematika, (b) pada tahap inti: memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah 

kontekstual, serta membandingkan dan mendiskusikan jawaban, (c) pada tahap akhir: 

menyimpulkan dan melaksanakan tes. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan guru 

untuk dapat memahamkan siswa pada materi himpunan melalui penerapan pembelajaran 

matematika realistik yaitu: (a) guru perlu mengatur waktu yang dialokasikan pada tahap inti, 

karena kegiatan diskusi dalam kegiatan inti membutuhkan waktu yang lebih lama daripada 

kegiatan lainnya, (b) guru perlu memiliki keterampilan dalam membuat soal/masalah 

kontekstual yang sesuai dengan karakteristik PMR dan materi yang akan dibelajarkan, (c) guru 

perlu memiliki teknik untuk memotivasi siswa terutama agar siswa berani bertanya, menjawab, 

mengemukakan pendapatnya atau berkomunikasi selama pembelajaran berlangsung.     
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Abstrak 

Pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Kejuruan sangatlah 

diperlukan pemahaman konsep materi matematika bagi siswa SMK, karena dengan 

pemahaman konsep yang kuat, siswa akan dapat menerapkan materi-materi 

matematika pada bidang kejuruan siswa. Dalam penelitian ini akan dikembangkan 

perangkat pembelajaran matematika berstandar NCTM dengan nuansa Cognitive 

Load theory yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika 

di SMK. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan diharapkan memenuhi kriteria 

valid, praktis dan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 

menggunakan model pengembangan Plomp yang terdiri dari 5 fase, yaitu (1) 

investigasi awal, (2) desain, (3) realisasi,(4) tes, evaluasi dan revisi, dan (5) 

implementasi. Dengan adanya perangkat pembelajaran matematika berstandar 

NCTM dengan nuansa Cognitive Load Theory diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman matematika pada siswa SMK. 

Kata kunci: standar NCTM, Cognitive Load Theory, matematika SMK 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu pola pikir dalam Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah adalah dari pola 

pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif 

guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya). Hal ini menunjukkan 

tujuan Kurikulum 2013 menginginkan pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekitar siswa, 

atau dengan kata lain, lingkungan dapat dijadikan sarana dalam pembelajaran khususnya 

pembelajaran matematika.  

Menurut Sutawidjaja, pembelajaran standar NCTM diperlukan empat komponen yaitu (1) 

tugas, menyediakan kegiatan bermatematika bagi siswa dan dapat berupa pertanyaan, aktivitas, 

masalah, kontruksi, atau latihan soal; (2) wacana, meliputi cara mempresentasikan, berpikir, 

berbicara, menyetujui, tidak menyetujui yang digunakan oleh guru dan siswa dalam 

membicarakan penyelesaian suatu tugas; (3) lingkungan, meliputi lingkungan fisik dan non 

fisik, lingkungan fisik berupa ruangan, alat dan penataannya, dan lingkungan nonfisik 

menggambarkan penataan untuk belajar yaitu interaksi antara intelektual dan soal; dan (4) 

analisis adalah refleksi sistematis yang dilakukan guru yang merupakan kegiatan inti untuk 

memonitor kehidupan kelas yang sedang berlangsung (Sutawidjaja, 2006:4). 

Cognitive Load Theory (teori beban kognitif) merupakan teori yang mengungkapkan 

teknik-teknik dalam mengurangi beban ingatan dalam diri siswa. Sweller mengungkapkan 

bahwa prinsip utama CLT adalah kualitas dari pembelajaran akan meningkat jika perhatian 

dikonsentrasikan pada peran dan keterbatasan memori kerja. Menurut Clark (dalam Kuan, 

2010:6) mengungkapkan prinsip utama cognitive load theory adalah kualitas dari pembelajaran 

akan meningkat jika perhatian dikonsentrasikan pada peran dan keterbatasan memori kerja. 

Lebih lanjut, Clark mengungkapkan bahwa terdapat tiga cognitive load dalam memori kerja, 
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yaitu: (1) Intrinsic Cognitive Load, beban kognitif intrinsic bergantung pada tingkat kesulitan 

dari suatu materi. Akan tetapi dengan teknik penyajian yang baik, yaitu tidak menyulitkan 

pemahaman peserta didik, akan mengelola beban kognitif intrinsic, (2) Germany Cognitive 

Load, beban kognitif Germany adalah beban yang relevan atau menguntungkan yang dikenakan 

oleh metode pengajaran yang mengarah pada hasil belajar yang lebih baik. Beban ini relevan 

dengan tujuan pengajaran dengan pemberian motivasi kepada siswa dan pemberian contoh soal 

dapat meningkatkan beban kognitif Germany, dan (3) Extraneous Cognitive Load, beban 

kognitif extraneous bergantung pada penyajian materi. Penyajian materi yang tidak dirancang 

dengan baik, maka peserta didik harus menghadapi kognitif yang tidak relevan. Dalam 

pembelajaran, kelebihan beban kognitif tergantung pada tingkat kompleksitas atau tingkat 

kesulitan materi yang dipelajari sesuai beban kognitif intrinsic. Jika materi yang harus dipelajari 

beban kognitif intrinsic-nya tinggi, maka desain pembelajaran harus diorganisasi sedemikian 

rupa agar beban kognitif extraneous dapat ditekan seminimum mungkin. Hal ini dilakukan agar 

tidak terjadi kelebihan beban kognitif. Dengan memperhatikan keterbatasan kognitif siswa, 

melalui pembelajaran berstandar NCTM dengan prinsip-prinsip cognitive load theory 

diharapkan pemahaman konsep matematika siswa sekolah menengah kejuruan dapat meningkat. 

Dari uraian di atas, penelitian ini dikembangkan suatu perangkat pembelajaran 

matematika berstandar  NCTM dengan nuansa Cognitive Load Theoryyang valid, efektif dan 

praktis dengan maksud dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

METODE PENGEMBANGAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, dimana dalam penelitian ini akan 

menghasilkan produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah perangkat 

pembelajaran matematika berstandar NCTM dengan nuansa Cognitive Load Theory untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika di SMK yang valid, praktis dan efektif. 

Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Plomp. Berdasar 

langkah-langkah Plomp terdapat lima fase, yaitu (1) Fase investigasi awal, (2) fase desain 

(perancangan), (3) fase realisasi (kontruksi), (4) fase tes, evaluasi, revisi dan (5) fase 

implementasi. Pada penelitian masih dilakukan hingga fase tes, evaluasi dan revisi saja, untuk 

fase implementasi diharapkan dapat dilakukan secepatnya. 

Sebuah kualitas perangkat pembelajaran yang baik adalah perangkat pembelajaran yang 

valid, praktis dan efektif. Selanjutnya, Akker, J.V.D., dkk(1999: 126-127) menyatakan bahwa 

aspek kevalidan dikaitkan dengan dua hal, yaitu (1) apakah peangkat yang dikembangkan 

didasarkan pada rasional teoritik yang kuat, dan (2) apakah didapat konsistensi secara internal. 

Untuk aspek kepraktisan juga dikaitkan dengan dua hal, yaitu: (1) apakah para ahli dan praktisi 

menyatakan perangkat yang dikembangkan dapat diterapkan dan (2) secara nyata dilapangan, 

perangkat yang dikembangkan dapat diterapkan dengan kriteria baik. Sedangkan kriteria 

keefektifan suatu perangkat dikaitkan dengan 4  hal, yaitu: (1) ketuntasan hasil belajar 

mahasiswa, (2) aktivitas siswa dan guru menunjukkan kategori baik, (3) kemampuan guru 

mengelola pembelajaran baik dan (4) respon positif dari siswa.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan model pengembangan Plomp, 

seperti dijelasakan dalam metode pengembangan di atas.  

Hasil Fase investigasi awal 

Tiga elemen penting dalam fase ini adalah (1) pengumpulan dan analisis informasi, (2) 

pendefinisian masalah dan (3) perencanaan kemungkinan kelanjutan dari rancangan itu. Untuk 

produk yang dikembangkan dalam penelitian ini, pada fase ini dilakukan aktivitas yang berbeda. 

Perangkat pembelajaran merupakan pendukung pelaksanaan model dalam situasi 

masalah. Karena itu perangkat pembelajaran harus relevan dengan karakteritik model yang akan 
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dikembangkan. Aktivitas dalam pengkajian awal ini meliputi: (1) investigasi pengetahuan 

prasyarat, (2) analisis materi, (3) analisis cakupan konseptual materi dan tingkat kesulitan, dan 

(4) investigasi sumber-sumber pendukung. 

 

Hasil Fase desain (perancangan) 

Berdasar hasil investigasi awal dan pengamatan, selanjutnya disusun  rancangan 

perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Aktivitas dalam perancangan perangkat 

pembelajaran, antara lain: 

- Merancang pengorganisasian materi menjadi unit yang utuh berdasar kuantitas, 

karakteristik materi dan alokasi waktu 

- Membuat pemetaan materi dan aktivitas yang relevan  

- Membuat rancangan RPP, Buku Siswa, dan LKS 

 

Hasil Fase realisasi/kontruksi 

Perangkat yang dihasilkan RPP, buku siswa dan Lembar Kerja Siswa yang berstandar 

NCTM dengan disertai nuansa Cognitive Load Theory (CLT) 

 

Hasil Fase tes, evaluasi, revisi 

Pada fase ini, perangkat yang dikembangkan masih pada tahap validasi oleh validator. 

lima validator yang melakukan validasi perangkat ini adalah 3 orang dosen Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Jember dan 2 Guru matematika pada SMK tempat uji coba 

perangkat. Rata-rata hasil penilaian lima validator untuk tiap perangkat diberikan sebagai 

berikut  

(1) Perangkat Rencana Pelaksanaan Pmbelajaran (RPP) 
Pada lembar validasi rencana pelaksanaan pembelajaran digunakan untuk mengukur 

kevalidan isi dari rencana  pelaksanaan pembelajaran. Hasil rata-rata penilaian kelima validator 

untuk masing-masing aspek adalah (a) aspek materi yang disajikan dengan 7 indikator diperoleh 

3,45; (b) aspek bahasa dengan 4 indikator diperoleh 3,5; (c) aspek waktu dengan 2 indikator 

diperoleh 3,2; (d) aspek metode sajian dengan 7 indikator diperoleh 3,31 dan (e) aspek penutup 

dengan 2 indikator diperoleh 3,5. Dengan demikian rata-rata keseluruhan aspek pada RPP 

adalah 3,39 > 3 yang dalam kriteria yang ditentukan termasuk dalam kategoru valid. 

(2) Perangkat Buku Siswa (BS) 
Pada lembar validasi buku siswa digunakan untuk mengukur kevalidan isi dari buku 

siswa. Hasil rata-rata penilaian kelima validator untuk masing-masing aspek adalah (a) aspek 

organisasi buku siswa dengan 3 indikator diperoleh 3,4; (b) aspek materi dengan 3 indikator 

diperoleh 3, dan (c) aspek pertanyaan/masalah dengan 5 indikator diperoleh 3,24. Dengan 

demikian rata-rata keseluruhan aspek pada Buku Siswa adalah 3,21 > 3 yang dalam kriteria 

yang ditentukan termasuk dalam kategoru valid. 

(3) Perangkat Lembar Kerja Siswa (LKS) 
Pada lembar validasi lembar kerja siswa digunakan untuk mengukur kevalidan isi dari 

lembar kerja siswa. Hasil rata-rata penilaian kelima validator 3 aspek yaitu (a) aspek materi 

dengan 7 indikator diperoleh 3,6; (b) aspek prosedur dengan 3 indikator diperoleh 3,8 dan (c) 

aspek bahasa dengan 2 indikator diperoleh 3,6. Dengan demikian rata-rata keseluruhan aspek 

pada Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah 3,68 > 3 yang dalam kriteria yang ditentukan termasuk 

dalam kategor valid.  

Dapat disajikan pada pada Gambar 1 untuk hasil validasi perangkat oleh validator berikut: 
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Gambar 1. Hasil Validasi Perangkat 

 

Dari Gambar 1 di atas, tampak, hasil penilaian dari validator masing-masing untuk LKS 

(3,68), RPP (3,39) dan Buku Siswa (3,21) yang keseluruhan masuk dalam kategori valid.   

Selain memberikan penilaian pada perangkat yang dikembangkan, validator juga memberikan 

saran/komentar pada perangkat tersebut, seperti disajikan pada Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1. Komentar/Saran Validator 

No Perangkat  Komentar/Saran 

1 RPP Pada skenario pembelajaran dapat ditambahkan juga 

prinsip-prinsip dalam NCTM 

  Ada Indicator dalam RPP yang masih menggunakan kata 

tidak operasional 

2 LKS Beberapa definisi kurang jelas 

  Ada simbol yang belum dikenalkan tetapi sudah 

digunakan 

  Beberapa bukti teorema sebaiknya tidak perlu diberikan 

(cukup ilustrasi) 

3 Buku Siswa Beberapa definisi kurang jelas 

  Perlu diperhatikan  penulisan peubah/variable  

 

Dari Gambar 1, di atas, semua perangkat yang dikembangkan masuk pada kategori valid, 

dengan kata lain terpenuhinya perangkat yang dikembangkan (RPP, LKS dan Bukus Siswa) 

pada kriteria kevalidan. Dari saran/komentar validator, perangkat dilakukan revisi kecil tanpa 

dilakukan validasi kembali.  

 

PEMBAHASAN  

Kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan yaitu perangkat pembelajaran 

berstandar NCTM dengan Nuansa Cognitive Load Theory dikatakan baik bila memenuhi 

kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. Untuk kriteria kevalidan produk yang 

dikembangkan (perangkat pembelajaran) telah memenuhi  katerogi valid untuk semua perangkat 

yang dikembangkan yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS) dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Setelah terpenuhi kriteria kevalidan, mengikuti prosedur model 

pengembangan Plom akan dilanjutkan pada fase tes atau uji coba lapangan.Proses uji coba 

lapangan, hingga saat ini belum dilaksanakan, direncanakan pada bulan Oktober 2015. Dengan 

adanya perangkat pembelajaran berstandar NCTM dengan nuansa cognitive load theory ini 

diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa SMK. Dalam 

perangkat ini, siswa dibimbing dan diarahkan bagaimana memahami konsep-konsep 

matematika, selain itu siswa diajak untuk bisa lebih mandiri dalam pengerjaannya.  
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan yaitu RPP, LKS dan Buku siswa telah 

memenuhi kriteria  kevalidan, yang masing-masing 3,39; 3,68 dan 3,21. Dengan memenuhi 

kriteria kevalidan, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat dilanjutkan pada fase tes 

yaitu uji coba lapangan.  

Saran  

Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang berupa buku siswa dapat 

digantikan dengan buku guru saja. Dan untuk penelitan lanjutan, apabila menggunakan model 

pengembangan Plomp, pada fase investigasi awal pada subjek coba bisa dilakukan berkali-kali 

untuk dapat menemukan karakteristik siswa dalam pembelajaran. 
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Abstrak 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penalaran imitatif siswa 

dalam menyelesaikan masalah generalisasi pola. Jenis penelitian ini adalah studi 

kasus pada satu siswa kelas 9 SMP dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa menyelesaikan masalah generalisasi pola dengan 

penalaran imitatif, jenis penalaran algoritme. Siswa mengingat dan menerapkan 

algoritme yang ada di buku, yaitu prosedur penyelesaian masalah dengan 

menggunakan barisan aritmetika. Selain itu, siswa menggunakan rumus yang pernah 

diberikan oleh gurunya. Siswa tidak dapat memberikan alasan logis asal-usul rumus 

tersebut dan hanya meniru rumus tersebut untuk digunakan dalam menyelesaikan 

masalah. 

 

Kata kunci: penalaran imitatif, algoritme, masalah generalisasi pola 

 

PENDAHULUAN 

Penalaran matematis dapat dipandang sebagai proses berpikir untuk mengembangkan 

wawasan mendalam atau pemahaman siswa. Menurut Lithner (2005), kemampuan penalaran 

sangat penting untuk memahami matematika dan membuat matematika menjadi bermakna. 

Penalaran sebagai cara justifikasi dapat dilatihkan kepada siswa dengan membiasakan siswa 

untuk memberikan jawaban pertanyaan ―mengapa itu benar?‖ atau ―mengapa cara itu bisa 

digunakan untuk menyelesaikan masalah?‖ Pertanyaan tersebut dapat memberikan wawasan 

kepada siswa bahwa pernyataan atau kegiatan dalam penyelesaian masalah perlu diberikan 

argumentasi atau alasan-alasan logis.  

Menurut NCTM (2000: 56), penalaran matematis dan bukti menawarkan cara kuat dalam 

mengembangkan pemahaman siswa. Lebih lanjut, NCTM (2000: 56) menegaskan bahwa 

menjadi mampu bernalar adalah penting untuk memahami matematika. Ball & Bass (Mueller, 

Yankelewitz, & Maher, 2010) menyatakan bahwa gagasan pemahaman matematis menjadi tidak 

bermakna jika tanpa menekankan penalaran. Hal ini menunjukkan pentingnya penalaran sebagai 

fondasi untuk pemahaman matematis siswa. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa kesulitan belajar 

matematika dan siswa belajar dengan menghafal tanpa upaya pemahaman yang mendalam. 

Lithner (2006) menemukan bahwa banyak siswa masih melakukan berpikir hafalan dan berpikir 

algoritme. Berpikir hafalan dan berpikir algoritme ini merupakan faktor utama penyebab 

kesulitan belajar siswa (Lithner, 2000, 2001, 2003, 2004). Strategi siswa fokus pada algoritme 

yang diingat dan familier dengan implementasi strategi menggunakan penalaran yang dangkal 

tanpa melibatkan sifat matematika intrinsik. Pilihan strategi dan implementasi strategi siswa 

hanya didasarkan pada identifikasi contoh penyelesaian tugas yang serupa dan menyalin 

prosedur solusi yang ada di buku, kadang-kadang siswa hanya memodifikasi prosedur solusi 

secara lokal (Lithner, 2004). Schoenfeld (1992) juga mengungkapkan bahwa banyak siswa 

mempelajari matematika dengan menghafal prosedur dan formula tanpa pemahaman. 

Serangkaian hasil studi yang dilakukan oleh Lithner (2005, 2006, 2008, 2011, 2012) 

menunjukkan bahwa siswa banyak menggunakan penalaran imitatif khususnya penalaran 

algoritme dalam penyelesaian tugas matematika. Penalaran imitatif didefinisikan Lithner (2006) 
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sebagai proses menyalin atau mengikuti model atau contoh tanpa upaya orisinalitas. Kompetensi 

matematika seperti pemahaman konseptual, pemahaman relasional, dan kemampuan pemecahan 

masalah tidak dikembangkan oleh penalaran imitatif, karena penalaran imitatif hanya 

didasarkan pada hafalan. 

Dalam penelitian ini, masalah yang diselesaikan siswa berkaitan dengan generalisasi pola. 

Generalisasi merupakan komponen penting dalam matematika (Ellis, 2007; Kieran, 2006; 

Yevdokimov, 2008). Lebih lanjut, Ellis (2007) dan Yevdokimov (2008) menyatakan bahwa 

generalisasi menjadi perhatian yang semakin meningkat dalam matematika sekolah pada semua 

tingkatan. Masalah generalisasi pola adalah fitur utama matematika sekolah di banyak negara 

(Barbosa, 2011; Chua & Hoyles, 2011).  

Dalam kurikulum matematika sekolah, generalisasi pola termasuk komponen dari aljabar. 

Sasman et al. (1998) menyatakan bahwa pola bilangan, kaitan antara variabel dan generalisasi 

merupakan komponen penting dalam materi aljabar. Tugas eksplorasi pola dapat berkontribusi 

pada perkembangan kemampuan pemecahan masalah siswa, melalui penekanan analisis kasus-

kasus tertentu, penyusunan data secara sistematis, pendugaan dan penggeneralisasian (Barbosa, 

Palhares, & Vale, 2007). 

Generalisasi pola menjadi fokus kajian beberapa ahli dan hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya kesulitan siswa terkait generalisasi pola (Breiteig & Grevholm, 2006; 

Rivera & Becker, 2008; Sasman et al., 1998). Temuan penelitian Breiteig & Grevholm (2006) 

menunjukkan bahwa beberapa siswa dapat memberikan justifikasi yang masuk akal untuk solusi 

dari masalah generalisasi, tetapi masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menjustifikasi 

masalah generalisasi. Hasil penelitian Rivera & Becker (2008) menunjukkan bahwa penggunaan 

strategi numerik siswa untuk mengembangkan generalisasi aljabar cukup baik, tetapi siswa 

kurang dapat merepresentasikan formula yang ditemukan secara visual/gambar. Temuan 

penelitian Sasman et al. (1998), yaitu siswa masih kesulitan menemukan solusi dan kebanyakan 

siswa memberikan justifikasi yang tidak valid, karena siswa tidak menyadari peran data atau 

informasi-informasi yang diberikan dalam masalah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penalaran imitatif siswa dalam 

menyelesaikan masalah generalisasi pola. Hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai 

pedoman dalam merancang strategi pembelajaran atau perangkat pembelajaran untuk 

meminimalkan penalaran imitatif siswa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi para peneliti terkait penalaran imitatif dan generalisasi pola. 

Struktur Penalaran 

Lithner (2000, 2001, 2003, 2006) menggunakan istilah penalaran untuk semua jenis 

penalaran yang berkaitan dengan penyelesaian tugas matematika. Tugas matematika ini bisa 

berupa soal latihan (soal rutin), masalah (soal non-rutin), dan soal tes. Lithner (2000, 2001, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012) mendefinisikan penalaran sebagai alur berpikir atau cara 

berpikir yang digunakan untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan dan mencapai sebuah 

simpulan dalam menyelesaikan tugas. Definisi penalaran ini banyak digunakan oleh para 

peneliti di bidang pendidikan matematika seperti Sumpter (2009), Øystein (2011), Bergqvist 

(2012), Cawley (2014), dan Jonsson et al. (2014).  

Berkaitan dengan penalaran, argumentasi dan justifikasi solusi sangat penting untuk 

memperkuat atau menolak pernyataan dengan bukti. Justifikasi mengacu pada tindakan 

mempertahankan atau menjelaskan pernyataan-pernyataan (Tsamir, Tirosh, & Levenson, 2009). 

Sedangkan argumentasi adalah konfirmasi (verifikasi), bagian dari penalaran yang bertujuan 

untuk meyakinkan diri sendri atau orang lain bahwa penalaran yang dilakukan sudah tepat 

(Lithner, 2001). Argumentasi yang digunakan siswa di tingkat sekolah tidak harus berdasarkan 

bukti matematis formal atau logika deduktif formal. Siswa dapat memberikan alasan yang 

masuk akal/ logis dibalik proses berpikirnya. Untuk membuktikan ide-ide terhadap proses 

berpikir siswa dan untuk meyakinkan kebenaran jawaban terhadap diri sendri atau orang lain, 

siswa perlu memberikan argumentasi dan justifikasi. 
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Menyelesaikan tugas matematis dapat dipandang sebagai penyelesaian seperangkat 

bagian-bagian tugas (sub tasks) atau tugas (task). Cara yang dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan penalaran dalam setiap penyelesaian tugas (bagian-bagian tugas) matematis 

adalah dengan menstrukturkan penalaran siswa melalui 4 tahap (Lithner, 2000, 2001, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2008), yaitu 1) situasi problematik yang dihadapi siswa, 2) pilihan strategi, 3) 

implementasi strategi, dan 4) simpulan. Struktur penalaran ini mengambarkan alur penalaran 

siswa dalam penyelesaian tugas matematika mulai dari menghadapi tugas sampai 

menyimpulkan hasil yang diperoleh. 

Situasi problematik yang dialami siswa terjadi ketika siswa tidak mengetahui dengan 

segera/jelas bagaimana prosedur penyelesaian tugas. Jika siswa mengetahui prosedur 

penyelesaian dengan segera/jelas, maka siswa tidak menemui situasi problematik. Secara 

khusus, jika prosedur penyelesaian tugas tidak jelas, dua jenis argumentasi penyelesaian tugas 

(Lithner, 2001, 2006, 2008) adalah 1) pilihan strategi: siswa dapat memilih strategi (mengingat, 

mengonstruk, menemukan, menebak, dll) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

Pemilihan strategi ini dapat didukung oleh argumentasi prediktif: akankah strategi yang 

digunakan dapat menyelesaikan tugas/ mengatasi kesulitan? Jika tidak dapat, maka pilih strategi 

lainnya 2) implementasi strategi dapat didukung oleh argumentasi verifikatif: apakah strategi 

yang telah diterapkan dapat menyelesaikan tugas/ mengatasi kesulitan? Simpulan dicapai siswa 

setelah strategi diimplementasikan. Simpulan ini menyatakan hasil yang diperoleh siswa dalam 

implementasi strategi berupa jawaban terhadap tugas dan simpulannya dapat benar atau salah. 

Bahkan, siswa dimungkinkan membuat simpulan bahwa tugas tidak dapat diselesaikan, strategi 

tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas, atau formula/prosedur yang tepat tidak 

ditemukan.  

 

Penalaran Imitatif 

Lithner (2006) mendefinisikan penalaran imitatif (imitative reasoning) sebagai proses 

menyalin atau mengikuti model atau contoh tanpa upaya orisinalitas. Sementara menurut 

Bergqvist (2012), penalaran imitatif adalah penalaran yang didasarkan pada menyalin solusi 

tugas, misalnya dengan menyalin algoritme atau mengingat fakta. Sedangkan Rofiki (2015) 

mendefinisikan penalaran imitatif sebagai suatu penalaran yang didasarkan pada pengalaman 

sebelumnya tanpa upaya orisinalitas, di mana siswa menyelesaikan masalah atau soal latihan 

hanya dengan meniru prosedur yang ada di buku atau yang pernah diberikan guru. Pada 

penalaran imitatif siswa menghasilkan prosedur solusi yang didasarkan pada hafalan tanpa 

upaya pemahaman.  

Siswa yang menggunakan penalaran imitatif mungkin memberikan alasan berdasarkan 

sifat permukaan. Artinya, siswa memilih strategi dan mengimplementasikan strategi untuk 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat permukaan dan tidak menggunakan sifat 

matematika intrinsik. Sifat matematika intrinsik ini merujuk pada sifat matematika yang relevan 

untuk penyelesaian tugas dan diterima benar oleh masyarakat matematis. Sedangkan sifat 

permukaan (surface property) merujuk pada sifat yang tidak memiliki atau sedikit memiliki 

relevansi untuk penyelesaian tugas. Suatu argumentasi dapat berlabuh pada salah satu sifat 

matematika intrinsik atau sifat permukaan, dan relevansi sifat matematika bergantung pada 

konteks. Misalnya, dalam tugas menentukan pecahan yang lebih besar antara 
  

  
 dan 

 

 
, nilai 

bilangan (24, 32, 5, dan 4) adalah sifat permukan yang tidak cukup untuk dipertimbangkan 

dalam penyelesaian tugas tersebut sedangkan hasil bagi pecahan tersebut merupakan sifat 

matematika intrinsik. Misalnya, siswa menemukan bahwa pecahan 
  

  
 
 

 
 karena            

       . Argumentasi siswa ini tidak benar. Jawaban yang benar adalah 
  

  
 
 

 
 dengan 

argumentasi hasil bagi 
  

  
      dan 

 

 
      sehingga          .  

Lithner (2006, 2008, 2012) mengarakterisasi penalaran imitatif menjadi 2 jenis, yaitu 

penalaran hafalan dan penalaran algoritme. Penalaran dalam solusi tugas disebut penalaran 

hafalan (memorised reasoning) jika 1) pilihan strategi didasarkan pada mengingat jawaban 
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lengkap dengan memori, 2) implementasi strategi terdiri dari menyalin kembali jawaban 

(Lithner, 2006, 2008, 2012). Misalnya, mengingat fakta bahwa             , mengingat 

definisi persegi, atau mengingat setiap langkah bukti. Hasil penelitian Lithner (2008) 

menunjukkan bahwa 50% mahasiswa (dari 150 mahasiswa) membuktikan Teorema 

Fundamental Kalkulus dengan mengingat dan menyalin bukti dalam buku Kalkulus. Hal ini 

menunjukkan bahwa setengah dari jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian melakukan 

penalaran hafalan.  

Algoritme merupakan sebuah prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas 

(Lithner, 2003). Sementara Rofiki (2015) mendefinisikan algoritme sebagai semua prosedur 

yang dilakukan siswa untuk memecahkan masalah. Sebagai contoh, algoritme pembagian dalam 

teori bilangan atau algoritme untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 

melengkapkan kuadrat sempurna. 

Lihner (2006, 2008, 2012) menyebut penalaran dalam solusi tugas dengan penalaran 

algoritme (algorithmic reasoning) jika memenuhi dua syarat berikut: pertama, pilihan strategi 

siswa adalah untuk mengingat algoritme solusi dari tugas, dan kedua, setelah algoritma diingat, 

maka implementasi strategi siswa sudah jelas (trivial) dan hanya kecerobohan dapat 

menghalangi siswa untuk mencapai solusi yang benar. Pada penalaran algoritme, siswa tidak 

menghafal seluruh jawaban secara rinci seperti dalam penalaran hafalan yang hanya menyalin 

kembali jawaban. Siswa mengingat algoritme dan menyelesaikan tugas lebih lanjut berdasar 

algoritme yang diingat. 

Hal senada disampaikan oleh Øystein (2011) bahwa penalaran algoritme ditentukan 

dengan dua syarat berikut: 1) pilihan strategi didasarkan pada mengingat algoritme yang akan 

menjamin pencapaian solusi yang benar dan 2) implementasi strategi mencakup transformasi 

yang jelas (trivial transformation). Transformasi adalah apa yang dilakukan siswa terhadap 

objek (Lithner, 2003; Palm, Boesen, & Lithner, 2006). Misalnya, untuk menghitung banyak 

jeruk adalah transformasi yang diterapkan terhadap objek dunia nyata. Contoh lainnya, untuk 

menentukan invers matrik adalah suatu transformasi pada matrik. Rangkaian transformasi, 

seperti tindakan langkah demi langkah untuk menentukan maksimum atau minimum lokal pada 

suku banyak berderajat 3 disebut sebagai prosedur.  

METODE  

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek 

penelitian adalah satu siswa kelas 9 SMP dengan inisial DT. Pengumpulan data empiris 

dilakukan dengan memberikan masalah generalisasi pola kepada subjek DT. Peneliti meminta 

subjek DT untuk mengungkapkan secara keras apa yang sedang subjek pikirkan dari pertama 

kali menerima masalah sampai menemukan solusi masalah. Peneliti merekam ungkapan verbal 

subjek dan mencatat perilaku (ekspresi) subjek, termasuk hal-hal unik yang dilakukan subjek 

ketika menyelesaikan masalah. Pengumpulan data semacam ini tergolong dalam metode think 

alouds (Calder & Carlson, 2002), think-aloud (Charters, 2003), atau think-alouds (Leapard, 

2009). Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara untuk mengungkap secara mendalam 

penalaran imitatif subjek. Dalam proses wawancara, peneliti meminta siswa untuk 

menjustifikasi dan menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan dan memberikan alasan 

mengapa melakukan atau menjawab seperti itu.  Selain itu, peneliti juga merekam percakapan 

dan perilaku subjek pada saat wawancara. Setelah data terkumpul, peneliti mentranskrip hasil 

rekaman think alouds dan wawancara. Kemudian, peneliti menganalisis data berdasarkan hasil 

pekerjaan tertulis, think alouds, dan wawancara subjek serta membuat struktur penalaran subjek. 

 

Lembar Tugas 

Peneliti memodifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian Jonsson et al. (2014) untuk 

digunakan sebagai instrumen lembar tugas dalam penelitian ini. Adapun tugas yang diberikan 

kepada subjek berupa masalah generalisasi pola seperti tampak pada Gambar 1 berikut.  
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Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

Gambar tersebut menunjukkan 4 persegi 

yang dibentuk dari 13 batang korek api. 

Berapakah banyak batang korek api yang 

dibutuhkan untuk membentuk n persegi? 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis, hasil transkrip think alouds, dan hasil transkrip 

wawancara subjek DT menunjukkan bahwa kegiatan pertama kali yang dilakukan subjek DT 

setelah menerima masalah, yaitu membaca masalah sebanyak dua kali. Alasan subjek DT 

membaca berulang dua kali, yaitu agar tidak salah dalam memahami informasi-informasi yang 

terdapat dalam masalah. Subjek DT ingin memastikan informasi yang diketahui dan yang 

ditanyakan telah dibacanya dengan benar. Situasi problematik yang dihadapi subjek DT tampak 

pada saat memahami apa yang ditanyakan dalam masalah. Setelah subjek DT berpikir cukup 

lama, subjek DT melihat gambar 4 persegi dan menghitung banyak batang korek api sambil 

menggerakkan jari telunjuk pada gambar. Hal ini dilakukan subjek DT untuk mencocokkan 

informasi dalam masalah dengan gambar. Setelah itu, subjek DT menghitung banyak batang 

korek api yang dibutuhkan untuk membentuk 1 persegi, 2 persegi, dan 3 persegi masing-masing 

berturut-turut adalah 4, 7, dan 10. Selanjutnya, subjek DT memikirkan apa yang seharusnya 

dilakukan untuk mencari banyak batang korek api untuk membentuk n persegi. Subjek DT 

mencoba mengingat kembali pengetahuan yang ada dalam benaknya. Respons subjek DT dalam 

hal ini dapat ditunjukkan pada petikan wawancara berikut. 
DT: Setelah aku paham soalnya, aku berpikir gimana caranya cari ini (subjek 

menunjuk kalimat yang ditanyakan dalam masalah). 

P: Terus?  

DT: Aku coba ingat-ingat pelajaran dulu. Ini enaknya diapin ya? 

Pada tahap pilihan strategi, subjek DT teringat bahwa masalah ini mirip dengan algoritme 

atau prosedur penyelesaian barisan bilangan dengan beda selalu sama/tetap seperti yang ada 

dalam buku matematika. Subjek DT menentukan banyak batang korek api yang dibutuhkan 

untuk membentuk 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, 4 persegi, 5 persegi, dan n persegi. Respons 

subjek DT dalam hal ini dapat ditunjukkan pada petikan wawancara berikut. 

P: Tadi strategi/cara apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? 

DT: Aku tadi ingat-ingat soal ini mirip soal di buku. Terus cek satu-satu. Terus 

hitung banyak batang korek api kalau 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, 4 

persegi. Nah, ini bedanya sama. Terus aku coba kalau 5 persegi. Terakhir cari 

banyak batang korek api untuk n persegi. 

P: Mengapa kamu tahu itu bedanya sama? 

DT: Ini aku hitung-hitung beda suku kedua dan pertama dapat 3. Terus suku ketiga 

dan kedua juga dapat 3. Berarti ini bedanya sama. 

Pada tahap implementasi strategi, subjek DT menghitung banyak batang korek api yang 

dibutuhkan untuk membentuk 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, 4 persegi, dan 5 persegi masing-

masing berturut-turut adalah 4, 7, 10, 13, dan 16. Subjek DT menuliskan hasilnya dalam bentuk 

barisan bilangan. Subjek DT menentukan beda antar dua suku berurutan selalu sama, yaitu 3.  

Sehingga subjek DT memodelkan permasalahan dalam bentuk barisan aritmetika seperti 

tampak pada Gambar 2 berikut. 

 

Gambar 1. Masalah yang diberikan kepada subjek penelitian 
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Subjek DT menentukan banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk n 

persegi dengan menggunakan rumus yang pernah diberikan oleh gurunya. Subjek DT 

memperoleh hasil     . Gambar 3 berikut adalah jawaban tertulis subjek DT yang 

mendukung peryataan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Subjek DT tidak bisa memberikan alasan logis tentang asal usul rumus     . Subjek 

DT hanya ingat berdasarkan apa yang pernah dijelaskan gurunya bahwa dalam mencari rumus 

(pola) umum suku ke-n dapat menggunakan         suku pertama   beda. Subjek DT 

meniru rumus tersebut untuk mencari banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk 

membentuk n persegi. Subjek DT tidak bisa memberikan arumentasi untuk meyakinkan dirinya 

sendiri atau peneliti bahwa subjek dapat menurunkan rumus tersebut. Subjek DT memberikan 

penjelasan bahwa bilangan 3 pada rumus      diperoleh dari beda dan bilangan 1 diperoleh 

dari mengurangkan suku pertama dengan 3, yaitu      . Respons subjek DT dalam hal ini 

dapat ditunjukkan pada petikan wawancara berikut. 

P: Itu tadi      kamu peroleh dari mana? 

DT: Pokoknya kata guruku kalau ada barisan yang bedanya sama rumusnya pakai 

beda dikali n terus ditambah suku pertama dikurangi beda. Bedanya tadi 3, 

suku pertamanya 4. Nah, rumusnya ya     . Itu 3nya didapat dari beda dan 

1nya didadpat dari suku pertama dikurangi beda sama dengan 4 dikurangi 3 

sama dengan 1 

P: Ok… sekarang coba kamu jelaskan cara menemukan rumusnya, yang pakai 

beda dikali n terus ditambah suku pertama dikurangi beda? 

DT: (subjek berpikir cukup lama)… Aku tidak tahu caranya. Pokoknya itu yang 

aku ingat-ingat dari guruku rumusnya begitu 

Subjek DT membuat simpulan dari penyelesaian masalah, yaitu untuk mencari banyak 

batang korek api pada persegi ke-n dapat dihitung menggunakan rumus     . Pernyataan 

tersebut didukung oleh jawaban tertulis subjek DT seperti tampak pada Gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 
 

Berdasarkan uraian di atas, khususnya pada tahap implementasi strategi diperoleh fakta 

bahwa subjek DT telah meniru prosedur/rumus yang pernah diberikan oleh gurunya. Sehingga 

Gambar 2. Subjek DT memodelkan permasalahan dalam bentuk barisan 

aritmetika 

Gambar 4. Simpulan yang dibuat oleh Subjek DT  

Gambar 3. Jawaban tertulis subjek DT terkait banyak batang korek 

api yang dibutuhkan untuk membentuk n persegi 
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prosedur penyelesaian yang dilakukan subjek DT sangat jelas, sesuai dengan pengalaman 

sebelumnya. Selain itu, pada tahap pilihan strategi, subjek DT mengingat algoritme atau 

prosedur penyelesaian barisan bilangan seperti yang terdapat dalam buku. Hal ini menunjukkan 

bahwa jenis penalaran matematis subjek DT adalah penalaran imitatif. Apabila ditinjau lebih 

lanjut menurut definisi jenis penalaran imitatif Lithner (2006, 2008, 2012) dan Øystein (2011), 

penalaran subjek DT termasuk penalaran algoritme. Selanjutnya, peneliti akan membuat struktur 

penalaran subjek DT. Berdasarkan hasil pembahasan, struktur penalaran subjek DT disajikan 

pada Gambar 5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa siswa 

melakukan penalaran imitatif dalam menyelesaikan masalah generalisasi pola. Jenis 

penalaran imitatif siswa adalah penalaran algoritme. Struktur penalaran imitatif siswa: 

1) situasi problematik yang dihadapi siswa tampak pada saat memikirkan apa yang 

seharusnya dilakukan untuk menjawab pertanyaan masalah, yaitu mencari banyak 

batang korek api untuk membentuk n persegi; 2) pada tahap pilihan strategi, siswa 

Simpulan 

Implementasi 

strategi 

Pilihan  

strategi 

Situasi problematik 

yang dihadapi 

Gambar 5. Struktur penalaran imitatif subjek DT dalam 

menyelesaikan masalah generalisasi pola   
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Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MmMg  :  Memahami masalah generalisasi pola 

MiI  :  Mengidentifikasi informasi dalam masalah 

MkAs  : Memikirkan apa yang seharusnya dilakukan 

untuk menjawab pertanyaan masalah  

MgPgs : Mengingat pengetahuan sebelumnya untuk 

digunakan menemukan solusi 

MgAPBb :  Mengingat algoritme penyelesaian dengan 

 : Aktivitas subjek 

: Alur penalaran 

 
: Tahap struktur penalaran 

DT : Subjek DT 

Mg : Masalah generalisasi pola 
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mengingat algoritme atau prosedur penyelesaian barisan bilangan seperti yang terdapat 

dalam buku. Siswa menentukan banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk 

membentuk 1, 2, 3, 4, dan 5 persegi. Selanjutnya, siswa menggunakan rumus suku ku-n 

untuk menentukan banyak batang korek api pada n persegi; 3) pada tahap implementasi 

strategi, siswa memodelkan permasalahan dalam bentuk barisan aritmetika. Siswa 

menghitung banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk 1 persegi, 2 

persegi, 3 persegi, 4 persegi, dan 5 persegi secara manual sambil mengerakkan jari 

tangannya. Untuk menentukan banyak batang korek api pada n persegi, siswa meniru 

prosedur/rumus umum suku ke-n yang pernah diberikan oleh gurunya dan tidak dapat 

memberikan alasan logis tentang asal usul rumus tersebut. Argumentasi yang diberikan 

siswa tidak bisa meyakinkan diri sendiri atau orang lain tentang cara penurunan rumus 

tersebut; dan 4) simpulan yang diperoleh siswa tentang banyak batang korek api yang 

dibutuhkan untuk membentuk persegi ke-n adalah     .  

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa melakukan penalaran imitatif 

dengan meniru algoritme atau prosedur dari buku atau guru. Siswa tidak orisinal dalam 

mengungkapkan argumentasi atau justifikasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 

perlu dilakukan untuk menyelidiki faktor pemicu siswa melakukan penalaran imitatif. 
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Abstrak 

 
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan folding back tidak efektif 

mahasiswa ketika menyelesaikan masalah limit. Subjek penelitian adalah 

mahasiswa yang mengalami folding back ketika menyelesaikan masalah 

limit. Data penelitian berupa penyelesaian masalah limit dan hasil 

wawancara berkaitan dengan penyelesaian tersebut. Berdasarkan hasil 

analisis data disimpulkan bahwa folding back tidak efektif mahasiswa terjadi 

pada penyelesaian masalah limit terjadi ketika mahasiswa tidak dapat 

mengaitkan penyelesaian    𝑥→2
(𝑥 2)(𝑥 2)

𝑥 2
    𝑥→2(  2) dengan konsep 

limit. Mahasiswa folding back dari level pemahaman structuring ke level 

pemahaman primirive knowing. 

 

Kata kunci: folding back, tidak efektif, masalah limit 
 

PENDAHULUAN 

 

Pengertian tentang pemahaman telah banyak dibahas oleh para ahli  diantaranya 

oleh Brownell, Sims, Skemp, Byers dan Herscovics, Schoenfeld,  dan Sierpinska (dalam Meel, 

2003). Pirie dan Kieren (1994) memandang pemahaman sebagai sebagai sebuah proses 

pertumbuhan yang utuh, dinamis, berlapis tetapi tidak linear, dan tidak pernah berakhir. Mereka 

menolak konsep pertumbuhan pemahaman sebagai sebuah fungsi yang menaik secara monoton. 

Mereka mengemukakan model pemahaman berupa delapan level atau lapisan 

pemahaman, yaitu: primitive knowing (Pk), image making (Im), image having (Ih), 

property noticing (Pn), formalising (F), observing (O), structuring (S), dan 

inventising (Iv) (Gambar 1). Inti dari teori ini adalah bahwa memahami tidak selalu 

menjadi level linear dan kontinu. Mahasiswa sering kembali ke level pemahaman 

sebelumnya (lapisan dalam) untuk maju ke level pemahaman selanjutnya (lapisan 

luar).  

 

 
Gambar 1 Level Pertumbuhan Pemahaman Matematis Model Pirie-Kieren 

 

Salah satu fitur kunci dari model ini adalah folding back. Ini adalah aktivitas vital 

bagi pertumbuhan pemahaman, yang mengungkapkan sifat tidak searah (non-unidirectional) 
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dari memahami matematika. Ketika dihadapkan pada sebuah soal atau pertanyaan pada level 

manapun, yang tidak dapat dengan segera diselesaikan, mahasiswa perlu kembali ke lapisan 

dalam untuk dapat memperluas pemahaman yang tidak mencukupi pada saat itu. 

 Penelitian berkaitan dengan folding back dilakukan oleh Martin dan Pirie 

(2000), Martin dkk (2005), dan Martin (2008).  Martin dan Pirie (2000), meneliti 

peran folding back bentuk pengumpulan dalam pemahaman matematika. Folding back 

pengumpulah bisa berupa membaca kembali atau mengingat kembali pemahaman pada 

lapisan dalam. Martin dan Pirie (2000) melaporkan bahwa siswa perlu mengingat 

kembali pemahaman pada beberapa lapisan dalam dan mengkosolidasikannya dengan 

lapisan luar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih canggih dari sebelumnya. 

Martin dkk (2005) meneliti folding back dan pertumbuhan pemahaman pada peserta 

pelatihan. Mereka melaporkan bahwa folding back merupakan elemen penting dalam 

memfasilitasi pemahaman matematika peserta pelatihan. Martin (2008) 

mengelompokkan folding back ke dalam empat bentuk, yaitu: 1) bekerja pada lapisan 

dalam dengan menggunakan pemahaman yang ada, 2) mengumpulkan lapisan dalam, 

3) keluar dari topik dan bekerja di sana, dan 4) penyebab diskontinuitas. Hasil 

keempat bentuk folding back ini berupa folding back efektif dan folding back tidak 

efektif.  

Pada penelitian tentang pertumbuhan pemahaman mahasiswa pada konsep limit,  Susiswo 

dkk (2011) melaporkan bahwa pada saat menyelesaikan soal     → 
    

   
, mahasiswa 

melakukan folding back dari level image having ke level primitive knowing.  Mahasiswa mampu 

menyelesaikan masalah limit seperti berikut ini. 

    → 
    

   
     → 

(   )(   )

   
     → (   )      

Ketika ditanya tentang alasan yang dibenarkannya pembagian (   ) dengan (   ), 
mahasiswa tidak dapat mengkaitkannya dengan definisi limit. 

Penelitian berkaitan dengan  materi limit telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya: Tall dan Vinner (1981), Cornu dan Tall (2002), Juter (2006), Duru (2011), Hitt dan 

Lara (1999), Tall dan Katz (2014), Cory dan Garofalo (2011), Cottrill dan Nichols (1996), dan 

Swinyard dan Larsen (2012). Tall dan Vinner (1981) meneliti tentang gambaran konsep dan 

definisi konsep dalam matematika khususnya pada limit dan kontinuitas. Cornu dan Tall (2002) 

meneliti tentang berpikir matematis lanjut tentang limit. Juter (2006) meneliti tentang limit 

fungsi. Duru (2011) meneliti tentang persepsi guru pada konsep limit. Hitt dan Lara (1999) 

meneliti tentang limit dan kontinuitas pada titik tertentu. Cory dan Garofalo (2011) 

menggunakan sketsa dinamik untuk mempertinggi pemahaman guru matematika tentang limit. 

Cottrill dan Nichols (1996) mengonstruksi dekomposisi genetik pemahaman definisi formal 

limit. Swinyard dan Larsen (2012) meneliti tentang pemahaman definisi formal limit 

menggunakan hasil dekomposisi genetik tentang pemahaman definisi formal limit dari Cottrill 

dan Nichols (1996). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan folding back ketika mahasiswa tidak berhasil mengaitkan penyelesaian 

masalah limit dengan definisi formal limit. 

 

PEMBAHASAN 

 

Tempat penelitian di jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pengumpulan data dilaksanakan melalui 

tes, wawancara, dan perekaman video. Penggalian data dilakukan melalui wawancara 

berbasis tugas. Perekaman video dimaksudkan untuk menelaah secara terperinci dan 

pengamatan berulang-ulang data penelitian agar terjamin kevalidannya. Langkah-

langkah  pelaksanaan penelitian adalah seperti berikut ini. Pertama, mengambil satu 

mahasiswa secara acak sebagai calon subjek penelitian, yaitu mahasiswa yang 
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mengalami folding back. Kedua, calon subjek menyelesaikan masalah limit. Ketiga, 

melakukan wawancara. Keempat, calon subjek menjadi subjek jika tidak behasil 

mengaitkan penyelesaiannya dengan konsep limit, dan sebaliknya tidak menjadi calon 

subjek. Kelima, kembali ke langkah 1 sampai 4, sampai mendapatkan beberapa subjek 

sehingga mempunyai menunjukkan pola yang sama. Metode penelitian mengggunakan 

perbandingan tetap (Creswell, 2012; Dye dkk, 2000; and Kolb, 2012). 
Beberapa mahasiswa diambil sebagai subjek penelitian sampai menunjukkan pola yang 

sama dan diperoleh dua mahasiswa. Untuk kepraktisan penulisan mahasiswa pertama, dan 

kedua berturut-turut ditulis sebagai M1 dan M2. Mula-mula mahasiswa diminta untuk 

menyelesaikan masalah limit berikut ini. Selesaikan 

   𝑥→ 
𝑥   

𝑥  
 ! 

M1 menyelesaikannya seperti terlihat pada Gambar 2 berikut ini.  

 
Gambar 2 Penyelesaian Masalah Limit M1 

 

Penyelesaian mahasiswa kedua serupa dengan penyelesaian M1 di atas. Kedua  

mahasiswa dapat menyelesaikan masalah limit seperti terlihat pada Gambar 2, sehingga 

keempat mahasiswa berada pada level pemahaman S. Masing-masing mahasiswa diminta 

menjelaskan langkah penyelesaian  

   𝑥→ 
(𝑥  )(𝑥  )

𝑥  
     

𝑥→ 
(   ). 

Paparan data dan pembahasan masing-masing mahasiswa seperti berikut ini. 

 Mula-mula diuraikan folding back tidak efektif M1.  M1 menjelaskan bahwa karena 

pembilang dan penyebut sama maka tinggal (   ). Ketika ditanya lebih lanjut tentang 

langkah pernyataannya, M1 tetap menyatakan bahwa karena pembilang dan penyebut sama 

maka hasilnya adalah (   ). Ketika ditanya lebih lanjut tentang kesamaan dua fungsi  

 ( )  
(   )(   )

   
 

dengan  

 ( )      
M1 menyatakan bahwa kedua fungsi tersebut adalah sama. M1 menyatakan bahwa karena 

hasil pembagian     dengan     adalah satu maka kedua fungsi tersebut adalah sama. 

Berikut ini petikan wawancara peneliti dengan M1. 

 

Peneliti: Coba jelaskan langkah dari    𝑥→ 
(𝑥  )(𝑥  )

𝑥  
     

𝑥→ 
(   ) 

M1:     pada pembilang sama dengan     pada penyebut sehingga 
(𝑥  )(𝑥  )

𝑥  
 

disederhanakan menjadi     

 

Pemahaman M1 tentang kesamaan dua fungsi tidak benar, karena M1 tidak dapat 

mengetahui bahwa kedua fungsi tersebut adalah tidak sama. M1 tidak berhasil mengaitkan 

penyelesaiannya dengan konsep limit. M1 folding back ke level pemahaman Pk tentang 

kesamaan dua fungsi level pemahaman F tetapi tidak efektif karena setelah folding back tidak 
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dapat bergerak ke level pemahaman yang lebih luar. Lintasan folding back M1 adalah seperti 

Gambar 3 berikut ini. 

 
 

Gambar 3 Lintasan Folding Back M1 

 

Berikutnya diuraikan folding back tidak efektif M2. M2 menyatakan bahwa (   ) pada 

pembilang dapat dibagi dengan (   ) pada penyebut. Ketika ditanya lebih lanjut tentang 

alasan dapat melakukan pembagian, M2 menyatakan bahwa jika   diganti dengan bilangan yang 

sama maka hasilnya akan sama. Lebih lanjut, M2 menyatakan bahwa jika   diganti dengan 

bilangan 5 maka     pada pembilang hasilnya 5, demikian juga pada penyebut, sehingga 

pembagian tersebut menghasilkan 1. M2 juga menyatakan bahwa jika dimasukkan nilai     

maka hasil dari 
(𝑥  )(𝑥  )

𝑥  
 adalah 

 

 
 sehingga harus dilakukan pembagian     dengan    . 

Berikut ini petikan wawancara peneliti dengan M2. 

 

Peneliti: Coba jelaskan langkah dari    𝑥→ 
(𝑥  )(𝑥  )

𝑥  
     

𝑥→ 
(   ) 

M2: Hasil pembagian     pada pembilang sama dengan     pada penyebut 

adalah 1sehingga  
(𝑥  )(𝑥  )

𝑥  
   (   )     . Sebagai contoh, kalau 

dimasukkan nilai     diperoleh 
 

 
  , tetapi kalau dimasukkan nilai     

diperoleh 
 

 
 tidak ada hasilnya sehingga harus dilakukan pembagian. 

 

M2 dapat menyelesaikan masalah limit tetapi tidak dapat mengaitkan dengan konsep 

limit. M2 folding back ke level pemahaman Pk tentang fungsi rasional level pemahaman S 

tetapi tidak efektif karena setelah folding back tidak dapat bergerak ke level pemahaman yang 

lebih luar. Lintasan folding back M2 adalah seperti Gambar 4 berikut ini. 
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Gambar 4 Lintasan Folding Back M2 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Folding back tidak efektif mahasiswa pada penyelesaian masalah limit terjadi ketika 

mahasiswa tidak dapat mengaitkan penyelesaian    𝑥→ 
(𝑥  )(𝑥  )

𝑥  
    𝑥→ (   ) 

dengan konsep limit. Mahasiswa  tidak memahami definisi formal limit (Juter, 2006; Cornu 

dan Tall, 2002) sehingga tidak berhasil mengaitkan penyelesaiannya dengan definisi formal. 

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang terjadi pada folding 

back kedua mahasiswa. Persamaannya adalah kedua mahasiswa sama-sama folding back 

dari level pemahaman structuring ke level pemahaman primirive knowing. 

Perbedaannya adalah mahasiswa pertama folding back ke materi kesamaan dua fungsi 

sedangkan mahasiswa kedua folding back ke materi fungsi rasional.  

Penelitian memperoleh hasil mahasiswa tidak dapat mengaitkan penyelesaian 

masalah limit dengan definisi formal limit. Mahasiswa tidak dapat mengaitkan 

pernyataan   mendekati dua tetapi tidak sama dengan dua dengan ketaksamaan nilai 

mutlak   |   |   . Saran pembelajaran adalah agar pada saat pembelajaran 

ketaksamaa nilai mutlak dibahasa secara detail ketaksamaan tersebut dan representasi 

geometrinya. 
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Abstrak 

 
Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Matematika dan Pendidikan 

Matematika jenjang sarjana di Universitas Negeri Malang dilakukan melalui 

berbagai jalur baik seleksi nasional maupun dan seleksi lokal. Kemudian dari 

mahasiswa yang telah diterima diperoleh data-data antara lain nilai UAN bidang 

studi matematika, nilai matematika pada ijazah, skor TOEFL, Jurusan yang dipilih 

serta prestasi yang dimiliki saat masih SMA. Selanjutnya mereka mengikuti proses 

belajar mengajar dan pada akhirnya  mendapatkan nilai yang terakumulasi pada IPK 

dengan hasil yang berbeda-beda pula, oleh karena itu  peneliti ingin mengetahui 

sejauh mana pengaruh latar belakang mahasiswa dengan nilai IPK  

 Pada penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel 

terikat adalah nilai IPK (Y) dan variabel bebas adalah jalur masuk (X1), nilai UAN 

bidang studi matematika (X2), nilai matematika pada ijazah (X3), skor TOEFL 

(X4), Jurusan yang dipilih (X5) serta prestasi yang dimiliki saat masih SMA (X6) 

 Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa untuk prodi Matematika variabel 

bebas mempengaruhi nilai IPK sebesar 24,5% sedangkan untuk Prodi Matematika 

sebesar 16,5%. Hal ini menunjukkan bahwa IPK mahasiswa lebih dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang lainya. Sedangkan variabel bebas yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap IPK untuk kedua prodi adalah nilai UAN bidang studi 

matematika (X2), nilai matematika ijasah (X3), skor TOEFL (X4).   

  

Kata kunci: Indeks Prestasi Komulatif (IPK), Jalur seleksi PTN 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan U U No.12 Th 2012 , Permen R I No.66 Th 2010, dan Permendiknas No.34 

Th 2010  sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi dilakukan 

melalui berbagai jalur baik seleksi nasional maupun seleksi lokal. Sistem ini juga didasarkan 

pada hasil kesepakatan antara Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia 

(MRPTNI) dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Menindaklanjuti peraturan 

perundang-undangan dan permen  serta kesepakatan tersebut,Universitas Negeri Malang 

membuka beberapa jalur pendaftaran mahasiswa baru. Ada tiga jalur pendaftaran yang tersedia 

yakni jalur Selesksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Jalur Seleksi Mandiri yang terdiri atas 

Prestasi Akademik dan Non Akademik serta Ujian Tulis/Tes Ketrampilan.  

Dengan system penerimaan seperti yang telah disebutkan diatas, maka hal ini berdampak 

pada proses belajar mengajar serta hasil belajar mahasiswa (prestasi akademik). Prestasi 

akademik menurut Hamalik (1990) adalah yang berupa adanya perubahan sikap dan tingkah 

laku setelah menerima pelajaran atau setelah mempelajari sesuatu. Menurut Djalal (1986) 

bahwa prestasi akademik siswa adalah gambaran kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil 

penilaian proses belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang diukur melalui kinerja 

akademik. Gage dan Berliner (1992) dan Winkel (1997) menerangkan bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang, yaitu faktor internal atau pribadi dan 

eksternal atau lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik peserta 

didik antara lain adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi 

prestasi akademik peserta didik yaitu berupa tingkat inteligensi, tingkat motivasi, dan 
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kepribadian peserta didik itu sendiri.Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi akademik 

peserta didik adalah kondisi kehidupan di rumah dan situasi sekolah. 

Selanjutnya Walgito (2006) berpendapat bahwa tidak hanya kualitas pembelajaran serta 

prasarana yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Faktor lain yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa yakni kualitas mahasiswa itu sendiri (input). Sehingga dalam hal ini prestasi 

belajar merupakan  hasil yang telah dicapai oleh seseorang pada waktu tertentu terhadap hal-hal 

yang dikerjakan atau dilakukan.   

Sampai saat ini telah banyak penelitian ataupun kajian yang terkait dengan input 

(mahasiswa baru) dengan prestasi belajarnya. Darobi (2008), menyimpulkan bahwa minat 

masuk jurusan dan variabel motivasi belajar berpengaruh positif terhadap variabel prestasi 

belajar. Penelitian tersebut mengangkat pengaruh jalur masuk, prioritas pilihan pada saat 

penerimaan mahasiswa baru, dan jurusan di Sekolah Menengah Atas terhadap prestasi mata 

kuliah. Baldwin dan Howe (1982), Mitchel (1985) mengatakan bahwa mahasiswa yang tidak 

memiliki ilmu pengetahuan pada jenjang pendidikan sebelumnya memiliki prestasi akademik 

kurang baik dari pada mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan pada jenjang pendidikan 

sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan dan besarnya 

pengaruh baik secara parsial maupun simultan antara sisten penerimaan, prestasi akademik saat 

di SMA, nilai TOEFL, maupun pilihan jurusan terhadap prestasi akademik mahasiswa.   

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan uji metode 

nonprobability sampling berupa purposive sampling serta menggunakan kuisioner dengan tipe 

terbuka (opened-ended questions). Kuisioner dengan tipe terbuka memungkinkan bagi 

responden untuk menjawab cara yang mereka pilih (Sekaran, 2006). Alat analisis yang 

digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis adalah analisis korelasi untuk melihat hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dan analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun variabel-

bariabel dalam penelitian ini antara lain : 

1. Variabel Independen 

Variabel ini merupakan variabel bebas yang merupakan proksi darikecerdasan atau 

prestasi akademik mahasiswa yang dapat dilihat dari jalur masuk penerimaan (X1),nilai 

matematika UAN (X2), nilai matematika ijazah (X3), skor TOEFL (X4),pilihan masuk 

matemmatika (X5), Prestasi bidang matematika saat di SMA (X6). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi akademikmahasiswa jurusan 

Matematika UM yang dilihat dari Indeks Prestasi Akademik (IPK) mahasiswa (Y). 

Data pada penelitian ini diperoleh dari data mahasiswa prodi Pendidikan Matematika dan 

prodi Matematika yang disertai kelengkapan fotokopi ijasah, NUN, dan TOEFL dari angkatan 

2011, 2012, dan 2013.  
Tabel 1. Hubungan antara variable dan indikator 

Variabel Indikator 

Y (Prestasi) Indeks Prestasi Komulatif mahasiswa berdasarkan Kartu 

Hasil Studi (KHS) semester yang telah ditempuh oleh 

mahasiswa 

X1 (Jalur Masuk) 

 

1. SNMPTN/ SBMPTN (tes tulis) 

2. SNMPTN/ SBMPTN (undangan) 

3. Prestasi  

4. Mandiri (tes tulis) 

5. Mandiri  (undangan) 

6. Jalur Kerjasama  

X2 (Nilai Matematika UAN) 

 

Nilai mata pelajaran matematika hasil UAN  di SMU. 

X3 (Nilai Matematika Ijasah) Nilai nilai mata pelajaran matematika yang tertera pada 



 

529 

 

ijasah  SMA.  

X4 (Skor TOEFL) Skor hasil dari test TOEFL mahasiswa. 

X5 (Pilihan jurusan yang diambil) 1. Pilihan 1 

2. Pilihan 2,  

3. Pilihan 3 

X6 (Prestasi ketika di SMA) Prestasi yang berkaitan dengan bidang matematika misal juara 

Olimpiade Matematika 

 

Perumusan Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini  untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel terikat 

terhadap variabel bebas baik secara sendiri-sendiri maupun secara simultan. Adapun 

hipotesisnya secara simultan adalah : 

Ho :  Secara keseluruhan jalur masuk penerimaan (X1),nilai matematika UAN (X2), nilai 

matematika ijazah (X3), skor TOEFL (X4), pilihan masuk matematika (X5), Prestasi bidang 

matematika saat di SMA (X6) tidak mempunyai hubungan linier yang signifikan terhadap 

indeks prestasi akademik (IPK) mahasiswa (Y). 

H1 :  Secara keseluruhan jalur masukpenerimaan (X1),nilai matematika UAN (X2), nilai 

matematika ijazah (X3), skor TOEFL (X4), pilihan masuk matematika (X5), Prestasi bidang 

matematika saat di SMA (X6) mempunyai hubungan linier yang signifikan terhadap indeks 

prestasi akademik (IPK) mahasiswa (Y). 

Sedangkan hipotesis untuk melihat hubungan antara variabel terikat terhadap variabel 

bebas secara sendiri – sendiri. 

Teknik Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan Sofware SPSS (Yamin,2009)  baik secara deskriptif, 

korelasi maupun regresi. Analisis deskriptif digunakan untuk mendreskripsikan data. Kemudian 

analisis korelasi digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Uji korelasi pada penelitian ini dilakukan terhadap variabel IPK mahasiswa terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu X1, X2, X3,X4, X5, dan X6. Sedangkan analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya sumbangan (kontribusi) 

variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikatnya. Uji regresi yang akan 

digunakan adalah regresi linier ganda (2 atau lebih prediktor). Ini di pilih karena peneliti 

berkeinginan untuk mengetahui seberapa besar kontibusi variabel terikat terhadap variabel 

bebas baik secara sendiri-sendiri maupun secara simultan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis diskripsi 
Tabel 2. Analisis Diskriptif prodi Pendidikan Matematika 

Var  Count    Mean   StDev  Variance   Min    Max    Range 

Y        94   3,2561  0,3982   0,1586     2,08     3,85      1,7700 

X1      94   1,862    1,206     1,454       1,00     5,00      4,000 

X2      94   8,9155  0,7806   0,6094     6,75     10,00    3,2500 

X3      94   8,9104  0,5039   0,2540     7,24     9,80      2,5600 

X4      94   399,64  41,95    1759,63   303,00  517,00  214,00 

X5      94   1,0745  0,2639   0,0697     1,00     2,00     1,0000 

X6      94   0,1064  0,3100   0,0961     0,00     1,00     1,0000 

 

Berdasarkan Tabel 2  rata-rata IPK mahasiswa prodi Pendidikan Matematika adalah 3,25 

dengan standart deviasi sebesar 0,39. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata IPK mahasiswa 

bagus  mengingat skala indeks prestasi 1-4  dengan variasi  sangat kecil yang berarti adanya 

keseragaman IPK mahasiswa satu dengan yang lain meskipun IPK minimum adalah 2,08. Untuk 

jalur masuk (X1), pilihan masuk (X5) dan prestasi (X6) , data yang ada berupa koding. Rata-rata 

nilai matematika UAN  (X3) adalah 8,9155 dengan rentangan 6,75 sampai dengan 10 sedangkan 
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rata-rata nilai matematika ijasah (X4) adalah 8,9104 dengan range 7,24 sampai dengan 9,8. 

Rata-rata Nilai skor TOEFL  berkisar 399 dengan variansi yang cukup besar yaitu 1759,63 dan 

rentangan skor dari 303 sampai dengan 517. Hal ini menunjukkan bahwa ada mahasiswa yang 

mahir dalam bidang bahasa Inggris dilain pihak banyak juga mahasiswa yang memiliki 

kemampuan yang kurang dalam bahasa Inggris. 

Kemudian pada Tabel 3. Rata-rata IPK mahasiswa prodi matematika adalah 2,99 dengan 

variansi 0,3844. IPK ini lebih rendah jika dibandingkan dengan IPK prodi Pendidikan 

Matematika meskipun variansinya juga kecil. Untuk variabel nilai matematika UAN diperoleh  

rata-rata 8,927 dengan variansi 13,34 sedangkan rata-rata nilai matematika ijasah 9,616 dengan 

variansi 59,934. 
Tabel 3. Analisis Diskriptif prodi Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis korelasi 

Analisis korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel yang akan diteliti. 

Hasil  korelasi antara variabel IPK mahasiswa prodi Pendidikan matematika dapat dilihat pada 

Tabel 4. 
Tabel 4. Analisis Korelasi Prodi Pendidikan Matematika 

         Y            X1      X2        X3        X4          X5 

X1  -0,192    

        0,064 

X2   0,230  -0,064    

        0,026   0,538 

X3   0,253  -0,094   0,224    

        0,014   0,369   0,030 

X4   0,300  -0,162  -0,218   -0,014   

        0,003   0,119   0,035     0,893 

X5  -0,146  -0,001  -0,008    0,047  -0,078 

        0,162   0,992   0,937     0,655   0,454 

X6   0,055  -0,075   0,015     0,075   0,041    0,034 

        0,600   0,471   0,884     0,474   0,695     0,748 

 

Hasil korelasi yang diperoleh untuk melihat hubungan antara variabel IPK mahasiswa 

dengan variabel bebasnya menunjukkan korelasi yang terjadi antara variabel Y dengan X1, X2, 

X3, X4, X5, dan X6 rendah. Nilai korelasi yang dihasilkan rata-rata sangat kecil dibawah |0,5|. 

Berdasarkan Tabel 4 diatas korelasi antara IPK mahasiswa dengan jalur masuk hanya sebesar -

0,192 dengan signifikansinya 0,064 > α = 0,05 yang berarti tidak ada korelasi antara IPK 

dengan jalur masuk, begitu pula untuk variabel X5 dan X6 yaitu variabel Pilihan masuk, dan 

prestasi berturut-turut -0,146 dan 0,055 dengan signifikansi 0,162 ; 0.6 > α = 0,05. Nilai korelasi 

variabel IPK terhadap Nilai matematika UAN, Nilai Matematika Ijasah, skor TOEFL sebesar 

0,23 untuk korelasi dengan nilai matematika UAN.  Korelasi antara IPK dengan  variabel nilai 

Matematika ijasah sebesar 0,253 dan korelasi antara skor TOEFL dengan IPK sebesar 0,3. 

Walaupun dari ketiga variabel tersebut besarnya korelasi dibawah |0,5|. tetapi nilai 

signifikansinya berturut-turut 0,026 ; 0,014 ; 0.003 <α = 0,05. Hal ini menunjukkan adanya 

Var  Count  Mean StDev  Variance  Min   Max   Range 

Y  108  2,9915   0,3844  0,1477 1,9800   3,8700  1,8900 

X1 108  1,796    1,190   1,416    1,000     4,000    3,000 

X2 108  8,927   3,652   13,340   4,250     44,650  40,400 

X3 108  9,616   7,742   59,934    7,200    88,000  80,800 

X4 108  371,94  33,91 1150,15   297,00 467,00  170,00 

X5 108  1,3426  0,5324  0,2834  1,0000  3,0000  2,0000 

X6 108  0,0556  0,2301  0,0530  0,0000  1,0000  1,0000 
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hubungan antara IPK mahasiswa prodi Pendidikan Matematika dengan variabel nilai 

matematika UAN, Nilai Matematika Ijasah, dan skor TOEFL meskipun korelasinya cukup kecil. 

 
Tabel 5. Analisis Korelasi Prodi Pendidikan Matematika 

         Y           X1       X2       X3      X4      X5 

X1   0,181 

        0,060 

X2   0,055  -0,031 

        0,573   0,749 

X3   0,004  -0,040   0,944 

        0,969   0,682   0,000 

X4   0,309   0,127   0,016    0,071 

        0,001   0,191   0,871    0,465 

X5  -0,041  -0,169  -0,066  -0,079   0,061 

        0,671   0,080   0,495    0,418   0,529 

X6   0,039  -0,061   0,022  -0,014  -0,166  -0,081 

        0,687   0,533   0,825    0,889   0,086   0,407 

Berdasarkan Tabel 5 hasil analisis korelasi diperoleh variabel bebas yang memiliki  

hubungan dengan IPK   pada prodi Matematika adalah variabel X4 yaitu skor TOEFL dengan 

korelasi 0,309 meskipun besarnya korelasi kecil < 0,5. Pada variabel bebas yang lain yaitu jalur 

masuk, Nilai matematika UAN, Nilai matematika Ijasah, Pilihan masuk dan prestasi 

menunjukkan tidak adanya hubungan dengan variabel IPK dimana besarnya korelasi berturut-

turut 0,181 ; 0,055 ; 0,004 ; -0,041 ; dan 0,039. Hasil pengujian korelasi dari kelima variabel 

bebas tersebut yakni  X1, X2, X3, X5, dan X6  diperoleh signifikansinya < α =0,05 yaitu 0,06 ; 

0,573 ; 0,969 ; 0.671 ; dan 0,687. 

 

Analisis regresi 

Model regresi linier berganda untuk prodi pendidikan matematika sebagai berikut 

Y =- 0,246 - 0,0339X1 + 0,127X2 + 0,156X3 + 0,00313X4 - 0,193X5 + 0,025 X6 

Koefisien determinasi yang diperoleh dari model cukup kecil yaitu sebesar 24,5% dimana 

sisanya 75,5% dipengaruhi faktor-faktor yang lain.  

Pengujian hipotesis secara serentak untuk melihat apakah ada pengaruh yang nyata secara 

bersama-sama  dari variabel X1,  X2, X3, X4, X5 dan, X6  terhadap Y disajikan pada tabel  

Analisis Varian (ANOVA) berikut: 
Tabel 6. Analisis Variansi Prodi Pendidikan Matematika 

Source              DF    SS        MS      F      P 

Regression       6    3,6151   0,6025 4,71  0,000 

Residual Error 87  11,1319  0,1280 

Total                 93  14,7470 

Tabel 6  menunjukkan pengujian hipotesis secara serentak yang menghasilkan 

signifikansi 0.00 yang kurang dari taraf signifikansi 5%. Hasil Fhitungdiperoleh4,71> Ftabel = 

F(0.05,6,87) = 2,204 sehingga hipotesis nol tidak dapat diterima yang berarti variabel  jalur masuk 

(X1), Nilai matematika UAN (X2), Nilai matematika ijasah(X3), skor TOEFL (X4), Pilihan 

Masuk (X5) dan prestasi (X6) bersama-sama berpengaruh terhadap IPK mahasiswa prodi 

Pendidikan Matematika. 

Sedangkan pengujian secara individu masing-masing variabel ditunjukkan pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 7. Pengujian secara individu prodi pendidikan matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada hasil analisis Tabel 7, dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Variabel jalur masuk (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai t 

hitunglebih kecil dari pada t tabel= t (0.05,87), yaitu -1,08 <1,987 . Dengan demikian maka Ho dapat 

diterima, yang berartitidak  ada pengaruh yang signifikan antara variabel jalur masuk 

terhadap IPK.  

2. Variabel Nilai matematika UAN (X2) berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh 

nilai t hitunglebih besar dari pada t tabel= t (0.05,87)= 1.987, yaitu 2,53>1.987. Dengan demikian 

maka Ho tidak dapat diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

nilai matematika UAN terhadap IPK 

3. Variabel Nilai matematika Ijasah (X3) berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh 

nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel= t (0.05,87)= 1.987, yaitu 2,05>1.987. Dengan 

demikian maka Ho tidak dapat diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel nilai matematika Ijasah terhadap IPK 

4. Variabel Skor TOEFL (X4) berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai t hitung 

lebih besar dari pada t tabel= t (0.05,87)= 1.987, yaitu 3,38>1.987. Dengan demikian maka 

Ho tidak dapat diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel skor 

TOEFL terhadap IPK 

5. Variabel pilihan masuk (X5) tidak berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai t 

hitung lebih kecil dari pada t tabel= t (0.05,87), yaitu -1,36<1,987 . Dengan demikian maka 

Ho dapat diterima, yang berarti tidak  ada pengaruh yang signifikan antara variabel pilihan 

masuk matematika terhadap IPK.  

6. Variabel prestasi (X6) tidak berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai t hitung 

lebih kecil dari pada t tabel= t (0.05,87), yaitu 0,21 <1,987 . Dengan demikian maka Ho 

dapat diterima, yang berarti tidak  ada pengaruh yang signifikan antara variabel prestasi 

terhadap IPK.  

Setelah pengujian hipotesis baik uji serentak maupun individu telah dilakukan maka 

selanjutnya adalah uji asumsi sisaan yang meliputi uji normalitas, homogenitas dan 

independensi. Nilai sisaan diperoleh dari selisih nilai dari data pengamatan dengan nilai dugaan 

dari model. Berdasarkan uji normalitas dari sisaan diperoleh P-value =0.102 > taraf signifikansi 

5% sehingga gagal menolak hipotesis nol yang berarti sisaan berdistribusi normal. Kemudian 

untuk menguji  asumsi homogenitas, dimana lag dari sisaan tidak ada yang keluar dari batas -2 

sampai 2 sehingga asumsi homogenitas dari sisaan terpenuhi. Sedangkan untuk pengujian 

independensi dari sisaan atau sisaan harus bersifat acak. Hasil yang diperoleh plot sisaan sudah 

bersifat acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga sisaan yang diperoleh dari model 

sudah bersifat acak.  

 

Analisis regresi Prodi Matematika 

Model regresi  linier berganda untuk prodi Matematika sebagai berikut: 

Y =1,23 + 0,0426X1 + 0,0630X2 - 0,0289X3 + 0,00385X4 - 0,0285X5 + 0,133X6 

Koefisien determinasi yang diperoleh dari model sangat  kecil yaitu sebesar 16,5% dimana 

sisanya 83,5% dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Kecilnya pengaruh faktor-faktor yang 

mempengaruhi IPK pada prodi Matematika ini menunjukkan adanya kemungkinan faktor lain 

Predictor       Coef       SE Coef      T      P       VIF 

Constant     -0,2464    0,8816    -0,28  0,781 

X1              -0,0338    0,0315    -1,08  0,285   1,0 

X2               0,12708   0,0502    2,53   0,013   1,1 

X3               0,15569   0,0760    2,05   0,044   1,1 

X4               0,003126 0,0009   3,38    0,001   1,1 

X5             -0,1926      0,1413   -1,36  0,176   1,0 

X6              0,0248      0,1204    0,21   0,837   1,0 
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yang berpengaruh terhadap IPK selain X1,X2, X3, X4, X5, dan X6 misal cara belajar setelah 

menjadi mahasiswa matematika akan mementukan IPK yang diperoleh mahasiswa.  

Pengujian hipotesis secara serentak untuk melihat apakah ada pengaruh yang nyata secara 

bersama-sama  dari variabel X1,  X2, X3, X4, X5 dan, X6  terhadap Y disajikan pada tabel  

Analisis Varian (ANOVA) berikut: 

 
Tabel 8. Analisis Variansi Prodi Matematika 

Source             DF     SS        MS        F      P 

Regression          6   2,6009   0,4335  3,31  0,005 

Residual Error 101  13,2075  0,1308 

Total                107  15,8084 

 

Tabel 8 menunjukkan pengujian hipotesis secara serentak yang menghasilkan signifikansi 

0.005 yang kurang dari taraf signifikansi 5%. Hasil Fhitungdiperoleh3,31> Ftabel = F(0.05,6,101) = 

2,189 sehingga hipotesis nol tidak dapat diterima yang berarti variabel  jalur masuk (X1), Nilai 

matematika UAN (X2), Nilai matematika ijasah(X3), skor TOEFL (X4), Pilihan Masuk (X5) 

dan prestasi (X6) bersama-sama berpengaruh terhadap IPK mahasiswa prodi Matematika. 

Sedangkan pengujian secara individu masing-masing variabel ditunjukkan pada tabel berikut ini 
Tabel 9.Pengujian secara individu prodi matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan  pada hasil analisis sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9, dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1. Variabel jalur masuk (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai t 

hitunglebih kecil dari pada t tabel= t (0.05,107), yaitu 1,41<1,982. Dengan demikian maka Ho dapat 

diterima, yang berarti tidak  ada pengaruh yang signifikan antara variabel jalur masuk 

terhadap IPK.  

2. Variabel Nilai matematika UAN (X2) berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh 

nilai t hitunglebih besar dari pada t tabel= t (0.05,107)= 1.982, yaitu 2,14>1.982. Dengan demikian 

maka Ho tidak dapat diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

nilai matematika UAN terhadap IPK 

3. Variabel Nilai matematika Ijasah (X3) berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh 

nilai t hitunglebih besar dari pada t tabel= t (0.05,107)= 1.982, yaitu |-0,07|>1.982. Dengan demikian 

maka Ho tidak dapat diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

nilai matematika Ijasah terhadap IPK 

4. Variabel Skor TOEFL (X4) berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai t 

hitunglebih besar dari pada ttabel= t (0.05,107)= 1.982, yaitu 3,60>1.982. Dengan demikian maka 

Ho tidak dapat diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel skor 

TOEFL terhadap IPK 

5. Variabel pilihan masuk (X5)  tidak berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai t 

hitunglebih kecil dari pada t tabel= t (0.05,107), yaitu -0,42 <1,982. Dengan demikian maka Ho dapat 

diterima, yang berarti tidak  ada pengaruh yang signifikan antara variabel pilihan masuk 

matematika terhadap IPK.  

6. Variabel prestasi (X6) tidak berpengaruh terhadap variabel Y, ditunjukkan oleh nilai t 

hitunglebih kecil dari pada t tabel= t (0.05,107), yaitu 0,86<1,987 . Dengan demikian maka Ho dapat 

Predictor    Coef         SE Coef       T        P       VIF 

Constant   1,2278      0,4410       2,78    0,006 

X1            0,04263    0,03025     1,41    0,162    1,1 

X2            0,06300    0,02946     2,14    0,035    9,5 

X3           -0,02890    0,01396    -2,07   0,041     9,6 

X4            0,003854  0,001071   3,60    0,000    1,1 

X5          -0,02852    0,06747     -0,42   0,673    1,1 

X6           0,1331      0,1553        0,86    0,393    1,0 
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diterima, yang berarti tidak  ada pengaruh yang signifikan antara variabel prestasi terhadap 

IPK.  

 

Berdasarkan hasil pengujian secara individu didapatkan variabel  X2, X3, X4 yaitu nilai 

Matematika UAN, Nilai Matematika ijasah dan skor TOEFL, Jika dilihat dari besarnya 

koefisien dari model variabel Nilai Matematika UAN (X2) memberikan sumbangsih paling 

besar yaitu akan meningkatkan 0,063 terhadap IPK. Berdasarkan uji normalitas dari sisaan 

diperoleh P-value =0.150> taraf signifikansi 5% sehingga gagal menolak hipotesis nol yang 

berarti sisaan berdistribusi normal. Kemudian untuk menguji  asumsi homogenitas, dimana lag 

dari sisaan tidak ada yang keluar dari batas -2 sampai 2 sehingga asumsi homogenitas dari 

sisaan terpenuhi. Sedangkan untuk pengujian independensi dari sisaan bersifat acak. Hasil yang 

diperoleh plot sisaan sudah bersifat acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga sisaan 

yang diperoleh dari model sudah bersifat acak.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Pada Prodi Pendidikan Matematika, hasil pengujian korelasi menunjukkan adanya hubungan 

antara IPK mahasiswa dengan variabel nilai matematika UAN (X2), Nilai Matematika Ijasah 

(X3), dan skor TOEFL (X4) meskipun korelasinya cukup rendah sedangkan pada Prodi 

Matematika hanya variabel skor TOEFL (X4) yang berhubungan dengan IPK yaitu sebesar 

0,3. 

2. Model yang dihasilkan dengan analisis regresi berganda untuk melihat faktor yang 

mempengaruhi IPK mahasiswa yaitu jalur masuk (X1), nilai matematika UAN (X2), Nilai 

Matematika Ijasah (X3), dan skor TOEFL (X4), Pilihan jurusan yang diambil (X5) dan 

Prestasi (X6) hanya berpengaruh sebesar 24,5% untuk prodi Pendidikan Matematika dan 

16,5%  untuk prodi Matematika. Hal ini menunjukkan bahwa IPK mahasiswa lebih 

dipengaruhi faktor-faktor yang lainnya. 

3. Faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika berdasarkan 

analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel nilai matematika UAN (X2), Nilai 

Matematika Ijasah (X3), dan skor TOEFL (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap IPK 

mahasiswa. Hasil yang sama juga diperoleh untuk mahasiswa Prodi Matematika. 

Dari hasil simpulan diatas, peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

Penelitian ini bias dilanjutkan dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi IPK 

mahasiswa misalkan adanya tutorial mahasiswa, minat, maupun melakukan kajian awal terkait 

dengan perbandingan prestasi mahasiswa   
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Abstrak 

Dalam pembelajaran matematika, guru matematika berperan memberikan 

kontribusi agar peserta didik dapat belajar matematika secara optimal. Dengan 

demikian guru matematika dituntut mempunyai berbagai kemampuan, tidak hanya 

dari segi penguasaan materi matematika yang diajarkan, tetapi dituntut memiliki 

kemampuan profesional dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran 

matematika. Sockett (2008, h.47) telah mengidentifikasi 4 jenis guru profesional, 

yaitu profesional dalam pengembangan interdisiplin (the scholar professional), 

profesional dalam pengembangan individu (the nurturer professional), profesional 

dalam pengembangan sosial (the clinical professional), dan profesional dalam 

pengembangan komprehensif anak didik (the moral agent professional). Idea yang 

disajikan dalam makalah ini dimaksudkan untuk mendukung salah satu jenis 

kemampuan profesional guru tersebut, yaitu professional dalam pengembangan 

individu dalam hal  membuat contoh masalah matematika yang dapat menimbulkan 

konflik kognitif siswa, atau  bahkan memberi kesempatan siswa menyelesaikan 

masalah matematika. Contoh  masalah matematika yang dibuat guru dan memiliki 

ciri tersebut  dinamakan contoh pivotal. Idea kemampuan guru dalam membuat 

contoh pivotal dalam makalah ini digolongkan sebagai jenis kemampuan tasit, 

karena munculnya pembuatan contoh pivotal tersebut sulit dijelaskan secara 

eksplisit. 

 

Kata Kunci: Contoh pivotal, Konflik kognitif, Kemampuan tasit  

 

PENDAHULUAN  

Perubahan orientasi pembelajaran matematika, tidak dapat dilepaskan dari peran guru 

untuk mempelajari perubahan proses belajar bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, guru perlu 

melakukan proses belajar yang berbeda dari proses belajar yang dilakukan siswa, atau guru 

perlu melakukan proses  belajar yang berbeda dengan proses belajar yang pernah dialami 

sebelumnya. Dengan demikian guru matematika dituntut mempunyai berbagai kemampuan, 

tidak hanya dari segi penguasaan materi matematika yang diajarkan, tetapi dituntut memiliki 

kemampuan profesional dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran matematika. 

Sehubungan dengan pengertian guru professional,  Sockett (2008, h.47) telah mengidentifikasi 4 

jenis guru professional, yaitu professional dalam pengembangan interdisiplin (the scholar 

professional), professional dalam pengembangan individu (the nurturer professional), 

professional dalam pengembangan sosial (the clinical professional), dan professional dalam 

pengembangan komprehensif anak didik (the moral agent professional).  

Idea yang disajikan dalam makalah ini dimaksudkan untuk mendukung salah satu jenis 

kemampuan profesional guru tersebut, yaitu professional dalam pengembangan individu dalam 

hal  membuat contoh masalah matematika yang dapat menimbulkan konflik kognitif siswa, atau  

bahkan memberi kesempatan siswa menyelesaikan masalah matematika. Contoh  masalah 

matematika yang dibuat guru dan memiliki ciri tersebut  dinamakan contoh pivotal. Idea 

kemampuan guru dalam membuat contoh pivotal dalam makalah ini digolongkan sebagai jenis 
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kemampuan tasit, karena munculnya pembuatan contoh pivotal tersebut sulit dijelaskan secara 

eksplisit. 

Istilah pengetahuan tasit (tacit knowledge) sebagai kebalikan dari pengetahuan formal 

atau pengetahuan eksplisit merupakan jenis pengetahuan yang sulit bisa ditransfer ke orang lain, 

baik secara tertulis maupun secara verbal. Interpretasi pengetahuan tasit  dan pengetahuan 

eksplisit sering menimbulkan perdebatan. Perdebatan tersebut terletak pada ciri 

ketergantungannya. Beberapa teori mengatakan bahwa pengetahuan tasit dan pengetahuan 

eksplisit memiliki ketergantungan dan dapat digambarkan dalam bentuk kontinum (Crossan, 

Lane & White, 1999; Inkpen & Dinur, 1998; Nonaka & Takeuchi, 1995, dalam  Evans & 

Smith (2000). Teori lain mengatakan bahwa pengetahuan tasit dan pengetahuan eksplisit 

bersifat berbeda dan terpisah (Cook & Brown, 1999; Gourlay, 2000; Spender, 1994, 1996, 

dalam Evans & Smith, 2000).  Uraian dalam makalah ini merupakan kajian hipotetik yang 

memfokuskan pada pentingnnya pembuatan contoh pivotal sebagai upaya mengembangkan 

kemampuan tasit guru matematika. 

 Istilah ―contoh‖ dalam matematika dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. 

Gambaran sederhana tentang contoh dalam matematika adalah contoh penyelesaian suatu 

soal matematika  (Leindhardt 2001). Berkaitan dengan istilah contoh, terdapat tiga istilah 

yang dikenal, yaitu: contoh generik, contoh penyangkal, dan bukan contoh  (Bills, 

Dreyfus,Tsamir,Watson,Zaslavsky, 2006). Contoh generik merupakan contoh dari suatu 

konsep atau prosedur. Penafsiran terhadap istilah contoh sering menunjuk pada contoh 

generik. Contoh penyangkal perlu menunjukkan pernyataan penyangkal, dalam hal ini dapat 

berupa pernyataan penyangkal terhadap konsep atau  prosedur. Bukan contoh menyediakan 

batasan yang jelas antara suatu konsep dan bukan konsep, serta dapat digunakan untuk 

menunjukkan kegagalan dalam mendapatkan hasil dari prosedur yang diharapkan.  

Para matematikawan tidak meragukan lagi pentingnya contoh dalam memahami ide-

ide matematika, serta dalam menyelesaikan masalah matematika. Setiap orang yang belajar 

matematika apabila menghadapi pernyataan yang tidak jelas akan mencari contoh melalui 

pengalaman yang dimiliki untuk memahami pernyataan tersebut (Courant 1981). Siswa  

dapat memahami suatu konsep matematika melalui contoh yang diberikan guru tanpa 

mengalami konflik kognitif. Dalam proses belajar matematika, pemberian contoh bagi guru 

tidak sekedar digunakan untuk mengetahui konsep atau prosedur matematika, tetapi perlu 

memunculkan konflik kognitif. Gagasan memunculkan konflik kognitif dalam proses belajar 

merupakan strategi pedagogik penting untuk memperbaiki kekeliruan siswa dalam 

memahami suatu konsep (Ernest 1996).   

 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN  

 

Masalah utama pemberian contoh dalam kerja matematika adalah agar pebelajar dapat 

menginternalisasi contoh tersebut sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Pemberian contoh 

seharusnya lebih diarahkan pada pendekatan investigasi, tidak sekedar menggambarkan 

algoritma atau prosedur dengan hierarki yang sesuai (Rissland 1991). Ketika seorang guru 

menyajikan contoh, siswa cenderung memahami algoritma atau prosedur tersebut, dan tidak 

berpikir apa manfaat selanjutnya dari pemberian contoh tersebut (Mason dan Pimm 1984).  

Manfaat lain dalam pemberian contoh adalah adanya perubahan konseptual dalam pikiran 

siswa. Beragam contoh yang diberikan kepada siswa dalam belajar matematika dapat membantu 

siswa menyelesaikan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Contoh penyangkal 

berperan membantu siswa dalam membangun persepsi dan belief dari konsep yang dipelajari. 

Contoh penyangkal telah diakui memberikan peran penting dalam memunculkan konflik 

kognitif (Klymchuk 2001; Peled dan Zaslavsky 1997). Namun demikian, belum cukup bagi 

guru memberikan contoh  yang memunculkan konflik kognitif, namun perlu mencari contoh 

strategis yang tidak sekedear memunculkan konflik, namun memungkinkan siswa untuk 
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menyelesaikan konflik kognitif tersebut.  Contoh penyangkal yang memunculkan konflik 

kognitif dinamakan contoh pivotal (Zaskis dan Chernoff (2008) 

Para matematikawan yang mendukung pentingnya contoh dalam memahami ide-ide 

matematka dan manfaat dalam menyelesaikan masalah antara lain Polya, Hilbert, Halmos, 

Davis, Feynman (Bills Dreyfus,Tsamir,Watson, Zaslavsky, 2006). Ketika matematikawan 

menghadapi pernyataan yang tidak segera diketahui kejelasannya, maka secara alamiah 

mereka akan mencari contoh secara teliti melalui pengalaman yang dimiliki (Courant 1981).  

Ketika dugaan terhadap kejelasan pernyataan melalui contoh yang dicari mulai muncul, 

biasanya langsung mencari contoh penyangkal untuk menunjukkan bahwa dugaannya adalah 

benar (Davis & Hersh 1981). 

Upaya meningkatkan kemampuan tasit guru muda matematika dapat dilakukan melalui 

beratih mengembangkan kemampuan mengidentifikasi konsep. Kemampuan mengidentifikasi 

konsep yang dimaksudkan dihubungkan dengan dua hal, yaitu menyusun karakteristik konsep 

dan kemampuan memberikan contoh dan contoh penyangkal (counterexampels). Menyusun  

karakteristik konsep berarti melakukan analisis sifat-sifat terhadap konsep. Proses mengenal 

pola merupakan unsur penting dalam belajar matematika (Burger & Murser, 1991, h. 11). 

Kemampuan guru dalam mengidentifikasi konsep akan mendukung kelancaran proses 

pembelajaran, khususnya dalam membantu anak memahami konsep. Dalam proses 

pembelajaran, siswa akan memahami konsep dengan baik bila konsep tersebut disajikan secara 

bermakna. Hal tersebut mendukung prinsip self-reflexivity dari Stilerr.  Prinsip self-reflexivity 

dari Stiler (1995, dalam Voight, 1996) berpandangan bahwa model belajar matematika perlu 

dibangun dengan menghubungkan antar makna matematika dengan konteks yang dihadapi 

pebelajar. 

Kemampuan memberikan contoh dan contoh penyangkal terhadap suatu konsep penting 

dimiliki oleh seorang guru, untuk membantu siswa agar siswa memahami secara mendalam dari 

konsep yang dipelajari. Kebiasaan guru dalam menyusun contoh dan contoh penyangkal dapat 

menciptakan aktivitas matematika di kelas. Booler (Lester, 2007) memandang bahwa pemberian 

contoh dan contoh penyangkal sebagai aktivitas di kelas dapat memberi inspirasi dalam 

melakukan reformasi pembelajaran. Menurut Booler, belajar matematika di kelas secara aktif 

tidak sekedar hanya memiliki pengetahuan prosedural, tetapi akan mampu mengembangkan 

conceptual understanding. 

Peled & Zaslavsky (1997) membedakan 3 tipe contoh, yaitu spesifik, semi umum  dan 

contoh penyangkal umum.  Apabila guru memberikan sebuah contoh persegipanjang memiliki 

panjang diagonal sama panjang, contoh tersebut merupakan contoh spesifik. Apabila guru 

memberikan beragam contoh persegipanjang dengan ukuran yang berbeda dapat memiliki 

diagonal sama, contoh tersebut merupakan semi umum. Contoh umum dapat digunakan dasar 

untuk menunjukkan dugaan yang keliru terhadap contoh spesifik tertentu. Dugaan bahwa dua 

persegipanjang yang diagonalnya sama maka kedua persegipanjang tersebut kongruen adalah 

tidak benar. Selanjutnya guru dapat memberikan ilustrasi dengan memberikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut, dua persegipanjang yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran 

mempunyai panjang diagonal  sama.  Mason dan Pimm (1994) menggunakan istilah kasus di 
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atas dengan contoh generik. Contoh generik dapat digunakan untuk menunjukkan suatu kasus 

umum dapat diterima oleh siswa melalui ilustrasi spesifik. 

 Ciri penting dalam membuat contoh adalah kejelasan (transparency), sehingga  contoh 

tersebut dapat memberi kesempatan siswa memahami dalam berbagai konteks. Zaslavsky & 

Lavie (2005) menjelaskan ciri kejelasan dengan memberikan contoh dari fungsi kuadrat dalam 3 

bentuk berikut: 

 

                                y = (x+1)(x-3)             y = (x-1)
2
 – 4         y = x

2
 -2x -3         

 

Contoh tersebut merupakan tiga representasi dari fungsi yang sama.  Para siswa dapat melihat 

bahwa contoh fungsi kuadrat tidak selalu memiliki bentuk kuadrat pada variabel yang 

ditunjukkan pada contoh persamaan fungsi yang diberikan.  

 Pembuatan contoh oleh guru dalam pembelajaran perlu memperhatikan pentingnya 

konflik kognitif.  Zaskis & Chernoff (2008) menggunakan istilah contoh pivotal  sebagai contoh 

yang dibuat guru sehingga dapat memunculkan konflik kognitif bagi siswa. Ernest (1996) 

berpandangan bahwa  pentingnya memunculkan konflik kognitif merupakan  strategi penting 

dalam  memperbaiki miskonsepsi siswa. Melalui konflik kognitif, siswa akan 

mempermasalahkan pemikirannya sendiri sehingga dapat memberi baru dari yang dipahami 

sebelumnya. Selain Ernest, yang menyampaikan gagasan tentang pentingnya konflik kognitif 

adalah Tall (1997), Tirosh dan Greber (1990), Tsamir dan Tirosh (1999) dan Watson (2002). 

 Zaskis dan Chernoff (2008) memberikan pengalaman guru pemberian contoh pivotal 

dalam bentuk episode interaksi pembelajaran. Apabila merujuk pada Mason (2006), episode 

interaksi pembelajaran tersebut dipandang sebagai metode pengamatan dari suatu studi kasus. 

Zaskis dan Chernoff (2008) memberikan pengalaman pembuatan contoh pivotal dalam bentuk 

episode interaksi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran siswa 

terhadap yang sudah dipelajari.  Pengalaman tersebut dipandang sebagai bentuk studi kasus , 

dan hasilnya tidak untuk digeneralisasi. 

  Pengalaman guru dalam pemberian contoh pivotal dalam bentuk interaksi pembelajaran 

dapat ditunjukkan melalui  dua episode interaksi pembelajaran antara Guru (G) dan siswa (S) 

dalam suatu pembelajaran di kelas, seperti ditunjukkan berikut. Episode pertama mengangkat 

masalah tentang membandingkan dua pecahan, masalah kedua mengangkat masalah tentang 

banyaknya titik sudut dalam persegi panjang. 

 

Episode 1: Masalah membandingkan dua pecahan 

G :  Strategi apa saja yang bisa digunakan untuk mengetahui bilangan yang lebih besar dari 

dua  pecahan berikut:   4/9 dan 5/7? 

S1 :  Menyamakan penyebut. 

G  :  Baik, apa strategi yang lain ? 

S2 : Dengan perkalian silang. 

G  :  Baik, apa strategi yang lain lagi ? 

 

Semua siswa di kelas diam sejenak , sehingga guru membuat pertanyaan berikut: 

G  :  Mungkinkah menggunakan strategi menyamakan pembilang ? 

S2 :  Mungkin pak.  

G  :  Bagimana caranya ? 

S2 :  Apabila pembilangnya sama, pecahan yang lebih besar adalah pecahan yang memiliki   

       penyebut lebih kecil. 

G :  Ya…., apa stretagi yang lain lagi? 

S2 :  Dengan batuan gambar 

S3 :  Bagus…., masih ada strategi yang lain lagi, apa ada yang tahu ? 

 

Semua siswa di kelas diam lama, sehingga guru membuat pertanyaan berikut: 

G :  Pada garis bilangan, dimana posisi kedua pecahan tersebut  terhadap pecahan  1/2 ? 
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Pada pertanyaan terakhir,  guru G memberikan pertanyaan dengan meminta siswa untuk 

mengamati posisi dua pecahan 4/9 dan 5/7 terhadap pecahan 1/2 pada garis bilangan. 

Selanjutnya para siswa menyadari bahwa pada garis bilangan, posisi pecahan 4/9 terletak di kiri 

dari  pecahan 5/7.      

 

Episode 2: Masalah banyaknya titik sudut dalam persegipanjang  

 G: Perhatikan gambar persegipanjang ABCD berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ada berapa titik sudut ? 

    S  :   empat  

   G :   Baik, selanjutnya perhatikan gambar persegipanjang berikut  

 

 

 

 

 

 

 

            Ada berapa titik sudut pada persegipanjang di atas?      

     S2 : lima 

     G  : Baik, memperhatikan gambar tersebut, apakah dapat dikatakan bahwa   persegipanjang     

           memiliki lima titik sudut ?    

     S3 : Tidak 

     G  : Mengapa ?   

Selanjutnya,  semua siswa di kelas diam lama, tidak ada siswa yang merespon pertanyaan    

terakhir guru. Dari kasus tersebut, dapat diprediksi bahwa siswa mengalami konflik kognitif. 

Pemahaman yang dimiiki selama ini adalah persegipanjang memiliki 4 titik sudut, pada kasus di 

atas, persegipanjang memiliki 5 titik sudut, dengan salah satu sudutnya 180
0
.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dua episode interaksi pembelajaran antara guru dan siswa pada pengalaman di atas memberi 

gambaran tentang pertanyaan pivotal yang dibuat guru. Pemberian contoh pivotal memiliki 

manfaat terhadap adanya perubahan konseptual pada diri siswa. Munculnya pemberian contoh 

pivotal yang dibuat guru sulit untuk direncanakan sebelumnya, sehingga pertanyaan pivotal 

cenderung muncul secara tiba-tiba. Dapat dikatakan bahwa pemberian contoh pivotal oleh guru 

matematika dapat digolongkan sebagai pengetahuan tasit, karena munculnya pembuatan contoh 

pivotal tersebut sulit dijelaskan secara eksplisit. 
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Abstrak 

Salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan guru dalam proses 

pembelajaran adalah bahan ajar berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan LKS bercirikan Group Investigation pada 

materi transformasi, dan mendeskripsikan proses pengembangan dari LKS 

bercirikan Group Investigation pada materi transformasi yang valid dan praktis. 

Pengembangan LKS ini memodifikasi model pengembangan Plomp yang terdiri 

atas: (1) tahap investigasi awal, (2) tahap desain, (3) tahap realisasi, dan (4) tahap 

tes, evaluasi, dan revisi. Berdasarkan analisis pengembangan diperoleh hasil bahwa 

LKS yang dikembangkan dinyatakan valid, praktis, dapat membantu menkonkretkan 

pemahaman siswa dan dapat melatih kerjasama antar anggota kelompok. 

 
Kata Kunci : Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Group Investigation, 

transformasi 

 

PENDAHULUAN 

LKS merupakan salah satu bahan ajar yang dapat membantu guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Trianto (2009:222) LKS memuat 

sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai dengan indikator pencapaian 

belajar.  

Peneliti melakukan survey terhadap LKS yang digunakan dalam pembelajaran di SMPN 

16 Malang, SMPN 8 Malang, SMPN 2 Gedangan Sidoarjo, SMPN 1 Gedangan Sidoarjo dan 

SMPN 2 Sidoarjo. Berdasarkan survey tersebut didapatkan informasi bahwa LKS yang 

digunakan di SMPN 8 Malang dan SMPN 16 Malang adalah LKS adalah LKS dari MGMP 

Kota Malang, sedangkan LKS yang digunakan di SMPN 2 Gedangan Sidoarjo, SMPN 1 

Gedangan Sidoarjo dan SMPN 2 Sidoarjo adalah LKS dari MGMP Kabupaten Sidoarjo.  

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa LKS dari MGMP Kota 

Malang masih terdapat narasi pada bagian awal LKS yang menjelaskan tentang konsep dasar 

dari materi yang akan dibahas. Hal tersebut akan membuat siswa kurang menguasai suatu 

konsep yang akan dibahas, sesuai dengan pendapat dari Suherman, dkk (2003:44) untuk 

melekatkan ide atau definisi tertentu dalam pikiran, anak-anak harus menguasai konsep dengan 

mencoba dan melakukannya sendiri. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap dua orang guru matematika SMP Negeri 

yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi 

bahwa LKS yang digunakan saat ini belum membantu siswa memahami materi, karena aktivitas 

yang ada di LKS belum sistematis dan perintah-perintah yang harus dilakukan siswa masih 
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kurang jelas, sehingga ketika digunakan dalam pembelajaran siswa merasa kesulitan, oleh 

karena itu LKS hanya dimanfaatkan untuk mengerjakan latihan-latihan soal, terutama pada 

materi transformasi.  

Transformasi merupakan materi tambahan pada kurikulum 2013 pada siswa kelas VII, 

untuk mengetahui respon siswa terhadap materi transformasi, peneliti melakukan wawancara 

dengan memberikan sepuluh soal terkait materi transformasi kepada beberapa orang siswa yang 

telah menempuh materi transformasi. Respon dari keempat siswa menunjukkan bahwa selama 

belajar materi transformasi mereka cenderung memahami konsep transformasi hanya 

penggunaan rumus-rumusnya saja, hal itu akan mengakibatkan konsep transformasi tidak akan 

lama diingat. Sebagai seorang pendidik, seharusnya hal tersebut jangan sampai terjadi. 

Salah satu cara agar siswa tidak hanya memahami konsep dengan penggunaan rumus 

adalah dengan melibatkan siswa dalam menemukan konsep dari materi transformasi. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat dari Hudojo (2001:109) dapat diharapkan, jika siswa aktif 

melibatkan dirinya didalam menemukan suatu prinsip dasar, anak itu akan mengerti konsep 

tersebut lebih baik, ingat lebih lama dan akan mampu menggunakan konsep tersebut di konteks 

yang lain. Oleh karena itu LKS harus disertai model pembelajaran yang sesuai. Model 

pembelajaran yang dipilih haruslah yang dapat membuat siswa terlibat aktif dalam mempelajari 

suatu materi dan membuat siswa memahami suatu materi.  

Menurut Slavin (2008:216) peran siswa dalam kelompok dalam pembelajaran Group 

Investigation ―bersama mereka menentukan apa yang mereka ingin investigasikan sehubungan 

dengan upaya untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi; sumber apa yang mereka 

butuhkan; siapa yang melakukan apa; dan bagaimana mereka akan menampilkan proyek yang 

sudah selesai di hadapan kelas‖. Hal ini menunjukkan bahwa siswa berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mempelajari suatu materi.   

―Melalui investigasi matematika, peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah yang 

dapat menghasilkan banyak konsep dan prinsip/teorema‖ (Soedjadi, 2000:156). Suatu konsep 

dan prinsip/teorema dapat lebih mudah dipelajari dengan bantuan alat peraga, hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Suherman, dkk (2003:44) yang mengatakan bahwa apabila dalam proses 

perumusan dan penyusunan ide-ide tersebut anak disertai dengan bantuan benda-benda konkret, 

maka mereka akan lebih mudah mengingat ide-ide yang dipelajari itu. Diharapkan dengan 

menggunakan benda konkret, siswa dapat melihat, dan memikirkan langsung objek yang sedang 

dipelajari, sehingga siswa dapat menanamkan konsep lebih mudah. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengembangkan Lembar Kegiatan Siswa 

bercirikan Group Investigation pada materi transformasi untuk siswa SMP kelas VII sehingga 

judul dalam penelitian ini adalah ―Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Bercirikan 

Group Investigation pada Materi Transformasi untuk Siswa SMP Kelas VII‖ 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu pengembangan Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) bercirikan Group Investigation yang mengacu pada model yang 

dikemukakan oleh Plomp (Hobri, 2010:17). Model pengembangan yang dikemukakan oleh 

Plomp terdiri atas 5 tahap, yaitu 1) tahap investigasi awal, 2) tahap desain, 3) tahap realisasi, 4) 

tahap evaluasi, tes, dan revisi, dan 5) tahap implementasi. Namun, penelitian ini hanya 

dilakukan sampai pada tahap tes, evaluasi, dan revisi dikarenakan LKS yang dikembangkan 

hanya untuk siswa yang belum menempuh materi transformasi. 

Pada penelitian ini, dilakukan dua uji untuk mengetahui kualitas produk yang 

dikembangkan, yaitu uji kevalidan dan uji kepraktisan. Uji kevalidan dilakukan untuk melihat 

apakah produk yang telah dikembangkan peneliti telah sesuai dengan teori pengembangan 

Lembar Kegiatan Siswa dan karakteristik Group Investigation. Sedangkan uji kepraktisan 

dilakukan untuk mengetahui Lembar Kegiatan Siswa yang dihasilkan apakah mudah dimengerti 

dan dapat digunakan oleh siswa atau tidak. 
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Uji kevalidan LKS menggunakan lembar validasi yang diisi oleh satu orang dosen 

matematika dan satu orang guru matematika SMP yang telah berpengalaman di bidangnya. Uji 

kepraktisan dilakukan menggunakan angket siswa yang diisi oleh 10 orang siswa kelas VII yang 

belum menempuh materi transformasi dan sebagai subjek uji coba. 

Teknik analisis data hasil uji kevalidan dan kepraktisan yang dilakukan sesuai teknik 

analisis dalam Hobri (2010:52-53), yaitu: 1) melakukan rekapitulasi data penilaian produk ke 

dalam tabel yang meliputi aspek, indikator, dan nilai untuk masing-masing validator, 2) 

menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk setiap indikator, 3) 

menentukan rerata nilai untuk setiap aspek, dan 4) menentukan skor validasi (𝑉 ) atau skor 

kepraktisan ( ), yaitu nilai rerata total dari rerata nilai untuk semua aspek. Selanjutnya, hasil 

yang diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria kevalidan atau kepraktisan LKS. 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Produk Lembar Kegiatan Siswa Sebelum Uji Coba 

Hasil dari pengembangan Lembar Keguatan Siswa ini adalah berupa LKS bercirikan 

Group Inveestigation pada materi transformasi. LKS yang dikembangkan terdiri dari LKS 1 

memuat materi refleksi, LKS 2 memuat materi translasi, LKS 3 memuat materi rotasi dan LKS 

4 memuat materi dilatasi. Struktur LKS yang dikembangkan berpedoman pada struktur LKS 

menurut Depdiknas (2008:24) yang terdiri dari terdiri dari judul, petunjuk belajar, kompetensi 

yang akan dicapai informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja dan penilaian. Pada 

bagian tugas-tugas dan langkah kerja dikembangkan tahapan Group Investigation. Sedangkan 

langkah-langkah Group Investigation berpedoman pada langkah-langkah menurut Winataputra 

(2001:35-36) yaitu 1) siswa dihadapkan pada situasi yang problematis, 2) siswa melakukan 

eksplorasi sebagai respon terhadap situasi problematis itu, 3) merumuskan tugas-tugas belajar 

atau learning task dan mengorganisasikannya untuk membangun suatu proses penelitian, 4) 

siswa melakukan kegiatan belajar individual dan kelompok, 5) siswa menganalisis kemajuan 

dan proses yang dilakukan dalam proses penelitian itu, dan 6) proses pengulangan kegiatan atau 

recycle activities. Kegiatan investigasi sendiri dilakukan pada tahapan Group Investigation 

kedua dan ketiga, kegiatannya dimulai dari melakukan percobaan atau melakukan peninjauan, 

mengumpulkan data, melakukan observasi, mengidentivikasi suatu pola, dan membuat 

kesimpulan atau generalisasi, kegiatan investigasi sendiri dipermudah dengan bantuan alat 

peraga berupa papan berpaku. 

  

Analisis Data Uji Kevalidan oleh Validator 

Data yang diperoleh dari uji kevalidan merupakan data dari hasil pengisian lembar 

validasi LKS. Berdasarkan hasil pengisian lembar validasi, diperoleh informasi bahwa LKS 

sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan materi transformasi, bahasa yang digunakan mudah 

dipahami, tahapan Group Investigation juga tampak pada LKS yang dikembangkan, terlebih 

lagi pada tahapan investigasi dengan memfasilitasi siswa melalui alat peraga dan pada tahap 

penyelesaian masalah, selain itu nampak bahwa LKS yang dikembangkan juga membuat siswa 

berinteraksi dengan anggota kelompoknya. 

  Secara keseluruhan aspek terhadap LKS yang telah dikembangkan, diperoleh skor 

kevalidan sebesar 3,83 dan berada pada kriteria kevalidan valid. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan valid dan tidak perlu revisi. Namun, peneliti tetap 

melakukan revisi berdasarkan saran dan masukan dari validator untuk menyempurnakan LKS 

yang dikembangkan. 

 

Analisis Data Uji Kepraktisan oleh Subjek Uji Coba 

Selain uji kevalidan, LKS yang dikembangkan juga diuji kepraktisannya. Uji kepraktisan 

LKS diperoleh melalui pengisian angket siswa. Berdasarkan data hasil uji kepraktisan diperoleh 
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informasi LKS dapat digunakan oleh siswa atau subjek uji coba, selain itu siswa telah 

merasakan adanya tahapan Group Investigation pada LKS 

Secara keseluruhan, skor kepraktisan LKS yang dikembangkan adalah 3,85. Hal ini 

mnunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan berada dalam kriteria kepraktisan praktis 

sehingga tidak perlu direvisi. Namun demikian, peneliti tetap melakukan revisi terhadap bagian-

bagian yang memiliki kekurangan berdasarkan saran dari subjek uji coba, khususnya kalimat-

kalimat perintah pada LKS sehingga maksud kalimat mudah diterima oleh siswa. Selain itu 

revisi juga dilakukan berdasarkan analisis hasil pengerjaan yang dilakukan oleh siswa. 

 

Produk Lembar Kegiatan Siswa 

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah LKS bercirikan Group Investigation 

pada materi transformasi. Langkah-langkah model Group Investigation dalam penelitian ini 

berpedoman pada langkah-langkah menurut Winataputra (2001:35-36) yaitu tahap pertama 

siswa dihadapkan dengan situasi yang problematis, tahap kedua siswa melakukan eksplorasi 

sebagai respon terhadap situasi problematis itu, tahap ketiga adalah merumuskan tugas-tugas 

belajar atau learning tasks dan mengorganisasikannya untuk membangun suatu proses 

penelitian, tahap keempat adalah siswa melakukan kegiatan belajar individual dan kelompok, 

tahap kelima adalah siswa menganalisis kemajuan dan proses yang dilakukan dalam proses 

penelitian kelompok itu, tahap keenam adalah proses pengulangan kegiatan atau recycle 

activities.  

LKS yang dikembangkan telah memenuhi syarat sebagai alternatif bahan ajar yang 

ditetapkan Depdiknas. Hal ini berdasarkan kajian tentang LKS terkait struktur LKS dan model 

Group Investigation. LKS yang dikembangkan memuat judul, petunjuk belajar (petunjuk 

siswa), kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah 

kerja, serta penilaian. LKS yang dikembangkan juga dapat dikategorikan sebagai LKS 

bercirikan Group Investigation karena tahapan-tahapan dari Group Investigation termuat pada 

LKS yang dikembangkan.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil validasi, diperoleh rerata skor kevalidan adalah 3,83 dengan kriteria 

kevalidan adalah valid dan tidak perlu dilakukan revisi. Sedangkan berdasarkan hasil uji coba, 

diperoleh rerata skor kepraktisan adalah 3,85 dengan tingkat kepraktisan adalah tinggi dan 

tidak perlu revisi. LKS telah melalui tahap revisi berdasarkan saran atau komentar dari 

validator maupun subjek uji coba, selain itu revisi juga dilakukan berdasarkan analisis hasil 

pengerjaan subjek uji coba terhadap LKS. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa LKS 

sudah layak digunakan sebagai salah satu bahan ajar yang memudahkan siswa memahami 

materi transformasi, siswa tidak hanya memahami melainkan siswa juga dapat menemukan 

konsep dari transformasi dan tidak membuat siswa memahami konsep dengan penggunaan 

rumus saja. 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa saran pemanfaatan dan pengembangan yang 

disampaikan oleh pengembang sebagai berikut:   

1. Diharapkan guru matematika yang mengajar di SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 

2013 dapat memanfaatkan LKS bercirikan Group Investigation sebagai alternatif bahan 

ajar yang dapat mengaktifkan kegiatan belajar siswa, terutama pada materi transformasi. 

2. Diharapkan hasil pengembangan LKS ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh atau 

bahan pertimbangan dalam mengembangkan LKS yang bercirikan Group Investigation. 

3. Pengembangan LKS ini hanya diujicobakan pada kelompok kecil, sehingga disarankan 

untuk mengujicobakannya pada kelompok sedang maupun besar untuk mengetahui tingkat 

kepraktisan LKS yang dikembangkan. 

4. Pengembangan LKS bercirikan Group Investigation terbatas hanya pada materi 

transformasi saja, sehingga diharapkan dapat dikembangkan LKS bercirikan Group 

Investigation untuk materi yang lain. 
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Abstrak 

Terdapat satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

seseorang termasuk keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah 

geometri, yaitu kecerdasan mengatasi masalah atau adversity quotient (AQ). 

Menurut Stoltz (2000) intelligence quotient (IQ) ataupun emotional quotient (EQ) 

hanya berperan dalam menentukan keberhasilan (kesuksesan) seseorang; tetapi AQ 

yang menentukannya. Profil AQ mahasiswa dapat dilihat dalam perkuliahan 

geometri, baik mahasiswa quitters (mahasiswa mudah menyerah, tidak mau 

berusaha), mahasiswa campers (mahasiswa mau berusaha sedikit untuk memperoleh 

kenyamanan); dan mahasiswa climbers (mahasiswa yang pantang menyerah dan 

tidak berhenti berusaha untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi).  Adapun profil 

AQ mahasiswa dalam perkuliahan geometri dapat dideskripsikan sebagai berikut:(1) 

mahasiswa quitters; jika diberi tugas untuk membuktikan teorema mereka tidak bisa 

membuktikannya dan tidak berusaha untuk menemukan bukti; mereka diam, pasif, 

menyerah; serta mengatakan: tidak bisa, sulit, tidak ada ide, langkahnya bagaimana 

ya; (2) mahasiswa campers berani mencoba membuktikan teorema meski masih 

belum benar; pernyataan dan alasan yang dikemukakan masih banyak kesalahannya; 

mereka merasa cukup tanpa berusaha menemukan bukti secara tuntas dan benar; 

prestasi mereka tidak tinggi, dan kontribusinya tidak besar juga; serta mengatakan: 

bukti ini cukup bagus, cukup sampai di sini saja; (3) mahasiswa climbers dapat 

membuktikan teorema dengan tuntas; meski dengan proses yang cukup panjang dan 

menemui berbagai kesulitan; kata-kata yang mereka ucapkan penuh dengan 

kemungkinan-kemungkinan; mereka berbicara tentang apa yang bisa dikerjakan dan 

cara mengerjakannya. 

Kata kunci: profil mahasiswa, pembuktian teorema, adversity quotient. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam mewujudkan kompetensi, seseorang perlu melakukan langkah-langkah yang 

memungkinkan yang bersangkutan mengambil jalan yang paling taktis. Jalan taktis tersebut 

berguna untuk melakukan terobosan penting agar kesuksesan menjadi nyata. Menurut Stoltz 

(2000:8), suksesnya pekerjaan dan hidup terutama ditentukan oleh Adversity Quotient (AQ). 

Dikatakan juga bahwa AQ berakar pada bagaimana kita merasakan dan menghubungkan dengan 

tantangan-tantangan. Orang yang memiliki AQ lebih tinggi tidak menyalahkan pihak lain atas 

kemunduran yang terjadi dan mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Stoltz 

(2000) membagi tiga kelompok manusia yaitu climbers (kelompok yang suka mencari 

tantangan); campers (kelompok moderat/sedang); dan quitters (kelompok yang melarikan diri 

dari tantangan). Penggunaan istilah ini memang berdasarkan pada sebuah kisah ketika para 

pendaki gunung yang hendak menaklukan puncak Everest. Ia melihat ada pendaki yang yang 

menyerah sebelum pendakian selesai, ada yang merasa cukup puas sampai pada ketinggian 

tertentu, dan ada pula yang benar-benar berkeinginan menaklukan puncak tersebut. Itulah 

kemudian ia mengistilahkan orang yang berhenti di tegah jalan sebelum usai sebagai quitter, 
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kemudian mereka yang merasa puas berada pada posisi tertentu sebagai campers, sedangkan 

yang ingin terus meraih kesuksesan ia sebut climber. Menurut Stoltz (2000) intelligence 

quotient (IQ) ataupun emotional quotient (EQ) hanya berperan dalam menentukan keberhasilan 

(kesuksesan) seseorang; tetapi AQ yang menentukannya.  

Secara umum, kecerdasan dapat dipahami pada dua tingkat. Pertama, kecerdasan sebagai 

suatu kemampuan untuk memahami informasi yang membentuk pengetahuan dan kesadaran. 

Kedua, kecerdasan sebagai sebuah kemampuan untuk memproses informasi sehingga masalah-

masalah yang dihadapi oleh seseorang dapat segera dipecahkan (problem solved), dan dengan 

demikian pengetahuan pun menjadi bertambah (Goleman, Daniel., 2000). 

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat dipahami dengan mudah bahwa kecerdasan 

merupakan pemandu (guide) bagi individu untuk mencapai berbagai sasaran dalam hidup yang 

dijalaninya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, orang yang lebih cerdas, akan mampu 

memilih strategi-strategi pencapaian sasaran yang jauh lebih baik daripada orang yang kurang 

cerdas. Artinya, orang cerdas sepantasnya lebih sukses dibanding orang yang kurang cerdas 

(Goleman, Daniel., 2000). 

Menurut Stoltz (2000), pengertian kecerdasan adversity tertuang ke dalam tiga bentuk, 

yaitu: pertama, kecerdasan adversity sebagai suatu kerangka kerja konseptual yang baru yang 

digunakan untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. Kedua, kecerdasan 

adversity sebagai suatu ukuran untuk mengetahui reaksi seseorang terhadap kesulitan yang 

dihadapinya. Ketiga, kecerdasan adversity sebagai seperangkat peralatan yang memiliki 

landasan ilmiah untuk merekonstruksi reaksi terhadap kesulitan hidup. Agar kesuksesan 

menjadi nyata, maka Stoltz berpendapat bahwa kombinasi dari ketiga unsur tersebut yaitu 

pengetahuan baru, tolok ukur, dan peralatan yang praktis merupakan sebuah kesatuan yang 

lengkap untuk memahami dan memperbaiki komponen dasar dalam meraih sukses. 

Berbeda dengan Stoltz, Mortel (Efendi, A. 2005) berpandangan bahwa makin besar 

harapan seseorang terhadap dirinya sendiri, maka makin kuat pula tekadnya untuk meraih 

kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Maxwell (Nggermanto A. 2001) mengatakan bahwa 

ketekunan yang dimiliki oleh seseorang akan memberinya daya tahan. Daya tahan tersebut akan 

membuka kesempatan baginya untuk meraih kesuksesan dalam hidup. 

Secara garis besar konsep adversity quotient menawarkan beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh, yaitu:  

1) adversity quotient merupakan indikasi atau petunjuk tentang seberapa tabah seseorang 

dalam menghadapi sebuah kemalangan; 

2) adversity quotient memperkirakan tentang seberapa besar kapabilitas seseorang dalam 

menghadapi setiap kesulitan hidup dan ketidak mampuannya dalam menghadapi kesulitan; 

3) adversity quotient memperkirakan siapa yang dapat melampaui harapan, kinerja, serta 

potensinya, dan siapa yang tidak; dan 

4) adversity quotient dapat memperkirakan siapa yang putus asa dalam menghadapi kesulitan 

dan siapa yang akan bertahan (Stoltz, 2000). 

Stoltz (2000) menambahkan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk bertahan 

dan terus berjuang dengan gigih ketika dihadapkan pada suatu problematika hidup, penuh 

motivasi, antusiasme, dorongan, ambisi, semangat, serta kegigihan yang tinggi, dipandang 

sebagai figur yang memiliki adversity quotient yang tinggi, sedangkan individu yang mudah 

menyerah, pasrah begitu saja pada takdir, pesimistik, dan memiliki kecenderungan untuk 

senantiasa bersikap negatif, dapat dikatakan sebagai individu yang memiliki tingkat adversity 

quotient yang rendah. Werner (Stoltz, 2000), dengan didasarkan pada hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa anak yang ulet adalah seorang perencana, orang yang mampu 

menyelesaikan masalahnya dan orang yang mampu memanfaatkan peluang. Orang yang 

mengubah kegagalannya menjadi batu loncatan mampu memandang kekeliruan atau 

pengalaman negatifnya sebagai bagian dari hidupnya, belajar darinya dan kemudian maju terus. 

Menurut Stoltz, AQ adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. AQ merupakan faktor 

yang dapat menentukan bagaimana, jadi atau tidaknya, serta sejauh mana sikap, kemampuan 

dan kinerja seseorang terwujud di dunia. Pendek kata, orang yang memiliki AQ tinggi akan 
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lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibandingkan orang yang AQ-nya lebih rendah. Dalam 

kehidupan nyata, hanya para climbers yang akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan 

sejati. 

Sebuah penelitian yang dilakukan Charles Handy seorang pengamat ekonomi kenamaan 

asal Inggris terhadap ratusan orang sukses di Inggris memperlihatkan bahwa mereka memiliki 

tiga karakter yang sama; yaitu: (1) mereka berdedikasi tinggi terhadap apa yang tengah 

dijalankannya. Dedikasi itu bisa berupa komitmen, kecintaan atau ambisi untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan baik; (2) mereka memiliki kemauan untuk mencapai tujuan, bekerja keras, 

berkeyakinan, pantang menyerah dan kemauan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya; dan 

(3) mereka selalu berbeda dengan orang lain pada umumnya, baik dalam memakai jalan, cara, 

atau sistem bekerja. 

Quitter adalah mereka yang  sekadar untuk bertahan hidup. Profil mereka ini adalah: 

gampang putus asa dan menyerah di tengah jalan; menolak untuk mendaki lebih tinggi lagi; 

gaya hidupnya tidak menyenangkan atau datar dan tidak lengkap; bekerja sekedar cukup untuk 

hidup; cenderung menghindari tantangan berat yang muncul dari komitmen yang sesungguhnya; 

jarang sekali memiliki persahabatan yang sejati dalam menghadapi perubahan; cenderung 

melawan atau lari dan cenderung menolak perubahan; terampil dalam menggunakan kata-kata 

yang sifatnya membatasi, seperti ―tidak mau‖, ―mustahil‖, ―ini konyol‖ dan sebagainya; 

kemampuannya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali; tidak memiliki visi dan keyakinan akan 

masa depan; dan kontribusinya sangat kecil. 

Camper adalah mereka berkemah di tengah  perjalanan. Profil mereka ini adalah: berani 

melakukan pekerjaan yang berisiko tetapi tetap mengambil  resiko yang  terukur dan aman; 

memiliki motto ―ngapain capek-capek‖ atau ―segini juga udah cukup‖; sekurang-kurangnya 

sudah merasakan tantangan dan selangkah lebih maju dari para quitters; banyak potensi diri 

yang tidak teraktualisasikan; pendakian sebenarnya belum selesai tetapi mau untuk mendaki  

meskipun akan ―berhenti‖ di pos tertentu, dan merasa cukup sampai disitu; cukup puas telah 

mencapai suatu tahapan tertentu (satisficer); memiliki sejumlah inisiatif, sedikit semangat, serta 

beberapa usaha; mengorbankan kemampuan individunya untuk mendapatkan kepuasan dan 

mampu membina hubungan dengan para campers lainnya; menahan diri terhadap perubahan 

meskipun kadang tidak menyukai perubahan besar karena mereka merasa nyaman dengan 

kondisi yang ada; cenderung menggunakan bahasa dan kata-kata yang kompromistis, misalnya, 

―ini cukup bagus‖, atau ―kita cukuplah sampai di sini saja‖ ; memiliki prestasi tidak tinggi dan 

kontribusinya tidak  besar juga; dan telah melalui berbagai rintangan namun mereka akan 

berhenti juga pada suatu tempat. 

Climber adalah mereka yang dengan segala keberaniannya menghadapi resiko. Profil 

mereka adalah: akan  menuntaskan pekerjaannya; mampu menikmati proses menuju 

keberhasilan walau mereka tahu bahwa akan banyak rintangan dan kesulitan yang menghadang; 

yakin di balik kesulitan akan mendapatkan banyak kemudahan; membuktikan dirinya untuk 

terus mendaki; pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan; hidupnya lengkap 

karena telah melewati dan mengalami semua tahapan sebelumnya; menyadari bahwa akan 

banyak imbalan yang diperoleh dalam jangka panjang melalui langkah-langkah kecil yang 

sedang dilewatinya; menyambut baik tantangan, memotivasi diri, memiliki semangat tinggi, dan 

berjuang mendapatkan yang terbaik dalam hidup; cenderung membuat segala sesuatu terwujud; 

tidak takut menjelajahi potensi-potensi tanpa batas yang ada di antara dua manusia; memahami 

dan menyambut baik resiko menyakitkan yang ditimbulkan karena bersedia menerima kritik; 

menyambut baik setiap perubahan bahkan ikut mendorong setiap perubahan tersebut ke arah 

yang positif; bahasa yang digunakan adalah bahasa dan kata-kata yang penuh dengan 

kemungkinan-kemungkinan; mereka berbicara tentang apa yang bisa dikerjakan dan cara 

mengerjakannya; mereka berbicara tentang tindakan dan tidak sabar dengan kata-kata yang 

tidak didukung dengan perbuatan; memberikan kontribusi yang cukup besar karena bisa 

mewujudkan potensi yang ada pada dirinya; dan mereka tidak asing dengan situasi yang sulit 

karena kesulitan merupakan bagian dari hidup. 
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Dalam kehidupan nyata, hanya para climbers yang akan mendapatkan kesuksesan dan 

kebahagiaan sejati (Ronnie M, D. 2006). Sebuah penelitian yang dilakukan Charles Handy 

terhadap ratusan orang sukses di Inggris memperlihatkan bahwa mereka memiliki tiga karakter 

yang sama. Pertama, mereka berdedikasi tinggi terhadap apa yang tengah dijalankannya. 

Dedikasi itu bisa berupa komitmen, passion, kecintaan atau ambisi untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan baik. Kedua, mereka memiliki determinasi. Kemauan untuk mencapai tujuan, 

bekerja keras, berkeyakinan, pantang menyerah dan kemauan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkannya. Terakhir, selalu berbeda dengan orang lain. Orang sukses memakai jalan, cara 

atau sistem bekerja yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Dari ciri-ciri tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa dua dari tiga karakter orang sukses erat kaitannya dengan 

kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan. 

Dalam dunia pendidikan, kita bisa menggunakannya untuk menganalisa perbedaan para 

mahasiswa yang putus asa dengan mereka yang terus berjuang. Para mahasiswa yang malas 

dalam belajar dengan mereka yang gigih belajar. Para mahasiswa yang suka menggunakan cara-

cara curang dan instant untuk meraih nilai tinggi dan memastikan kelulusan dengan mereka 

yang tidak kenal lelah untuk terus mencoba dan terus bertahan walaupun mungkin nilai mereka 

jelek dan tidak lulus namun mereka terus mencoba dan terus mencoba lagi. 

Setiap orang yang hidup didunia ini pasti selalu punya masalah, baik berupa masalah 

yang ringan maupun yang berat. Berbagai bentuk masalah seperti kegagalan dalam mencapai 

tujuan, mendapat hukuman karena berbuat salah, mengalami kecelakaan, mengidap penyakit 

yang sulit disembuhkan, menerima perlakuan yang tidak adil dari pihak lain, kehilangan 

pekerjaan dan sumber nafkah hidup, bubarnya perkawinan, kematian sahabat, dan berbagai 

musibah lainnya yang mungkin sedang dialami telah membuat banyak orang merasa tidak 

berdaya. 

AQ merupakan suatu penilaian yang mengukur bagaimana respon seseorang dalam 

menghadapai masalah untuk dapat diberdayakan menjadi peluang. AQ dapat menjadi suatu 

tolok ukur seseorang bertahan dalam tantangan hidupnya. Respon yang dilakukan seseorang 

dalam menghadapi permasalahan berbeda; ada yang menyelesaikannya dan menjadi pemenang 

atas masalah tersebut, mundur di perjuangannya menghadapi tantangannya, atau malah lari dari 

tantangan yang harus dihadapinya. AQ menurut Paul G. Stoltz dalam bukunya adalah 

kecerdasan menghadapi kesulitan atau hambatan dan kemampuan bertahan dalam berbagai 

kesulitan hidup dan tantangan yang dialami. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk 

mendeskripsikan profil mahasiswa dalam membuktikan teorema-teorema Euclid  berdasarkan 

adversity quotient. 

METODE 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan 

Pendidikan Matematika dan IPA FKIP Universitas Jember angkatan 2014 semester genap tahun 

akademik 2014-2015. Banyaknya responden 32 mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif yakni mendeskripsikan profil mahasiswa dalam membuktikan teorema-teorema 

geometri Euclid berdasarkan adversity quotient. Langkah penelitiannya adalah: (1) memberikan 

angket untuk mengetahui kelompok mahasiswa climbers, campers, dan quiters; (2) memberikan 

beberapa contoh pembuktian teorema  geometri Euclid berdasarkan sistem aksioma yang 

diketahui; (3) memberikan tugas pembuktian teorema; (3) menganalisis tugas mahasiswa dalam 

pembuktian teorema secara deskriptif-kualitatif; (4) melakukan wawancara mendalam (indept 

interview) kepada mahasiswa baik kelompok climbers, campers, dan quiters; dan (4) penulisan 

kesimpulan. Instrumen pengumpulan data berupa tugas (masalah) membuktikan teorema.  
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Masalah berikut ditulis oleh Gustafson, R. (1985): 

1) Diberikan jajar genjang ABCD dengan 

diagonal AC ; CNAM  .  

Buktikan bahwa MBND adalah jajar genjang. 

 

 

 

 

 

 

2) 
Diberikan jajar genjang ABCD. DBAM  . 

DBCN  . 

Buktikan bahwa AMCN adalah jajar genjang. 

 

 

 

 

 

 

3) Diberikan segiempat ABCD dengan E, F, G, 

dan H titik-titik tengah masing-masing 

sisinya. 

Buktikan EFGH adalah jajar genjang. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Diberikan ABC  sama sisi. Titik-titik L, M, 

dan N masing-masing adalah titik tengah 

ABCBAC dan  ,, . 

Buktikan LMBN adalah belah ketupat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Diberikan ABC  adalah segitiga siku-siku di 

titik B. L dan M titik-titik tengah kaki-

kakinya. N adalah titik tengah hipotenusa. 

Buktikan LBMN  adalah persegi panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Diberikan jajar genjang ABCD dengan E, F, 

G, dan H masing-masing titik tengah sisi-

sisinya.  

Buktikan FEHG   

 

 

 

 

 

7) Diberikan ABC adalah segitiga sama sisi. 

Titik-titik E dan F adalah titik tengah 

BCAC dan  . G adalah titik tengah AE . H 

adalah titik tengah BF . 

Buktikan bahwa    ABuGHu
4

3
 . 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan lembar jawaban yang dikumpulkan mahasiswa dan transkripsi wawancara maka 

dapat dipaparkan sebagai berikut. 

a. Mahasiswa Quiters 

Begitu melihat masalah dan sejenak berpikir ternyata tidak bisa menyelesaikannya, mereka 

berhenti. Tidak berusaha menemui salah satu teman untuk dapatnya membantu 

menyelesaikan masalah. Mereka hanya menulis kembali yang diketahui dan yang ditanya 

pada setiap masalah. Kalau pun mencoba mengerjakan, hanya beberapa langkah kecil saja 

yang mereka tempuh kemudian berhenti dan tidak berpikir lebih lanjut untuk 

menyelesaikannya. Misalnya ketika menyelesaikan permasalahan nomor 1, sebagai alternatif 

penyelesaiannya sebagai berikut. 

No. Pernyataan Alasan 

1  

 

 

 

 

 

Jajar genjang ABCD; CNAM   

Diketahui 

2 BCDDAM   Jika dua garis sejajar dipotong sebuah 

transversal, maka sudut berseberangan 

dalamnya kongruen. 

3 BCAD   Jika ABCD sebuah jajar genjang, maka sisi-

sisi berhadapannya kongruen. 

4 BCDDAM   Jika dua buah segitiga dua buah sisi dan 

sudut apit segitiga yang satu kongruen 

dengan dua buah sisi dan sudut apit segitiga 

kedua, maka dua buah segitiga tersebut 

kongruen. 

5 BNCDMA   Jika dua buah segitiga kongruen, maka 

bagian-bagian yang berkorespondensi juga 

kongruen, 

6 BNMDMN   Dua sudut yang berpelurus dengan sudut-

sudut yang kongruen adalah kongruen. 

7 BNDM //  
Bila dua garis dipotong transversal 

sedemikian hingga sudut berseberangan 

dalamnya kongruen, maka dua garis tersebut 

sejajar. 

8 BAMDCN   Jika dua garis sejajar dipotong sebuah 

transversal, maka sudut berseberangan 

dalamnya kongruen. 

9 ABDC   Jika ABCD sebuah jajar genjang, maka sisi-

sisi berhadapannya kongruen. 

10 BAMDCN   Jika dua buah segitiga dua buah sisi dan 

sudut apit segitiga yang satu kongruen 

dengan dua buah sisi dan sudut apit segitiga 

kedua, maka dua buah segitiga tersebut 

kongruen. 

11 BMADNC   Jika dua buah segitiga kongruen, maka 

bagian-bagian yang berkorespondensi juga 
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kongruen, 

12 BMNDNM   Dua sudut yang berpelurus dengan sudut-

sudut yang kongruen adalah kongruen. 

13 MBDN //  
Bila dua garis dipotong transversal 

sedemikian hingga sudut berseberangan 

dalamnya kongruen, maka dua garis tersebut 

sejajar. 

14 MBND jajar genjang Segi empat yang sisi-sisi berhadapannya 

sejajar adalah jajar genjang. 

 

Dari 14 langkah tersebut, mahasiswa quiters maksimal hanya sampai langkah ke-5 dan tidak 

mau lagi menyelesaikan lebih lanjut. 

b. Mahasiswa Campers 

Mahasiswa mencoba menyelesaikan masalah, dan apabila belum bisa menyelesaikannya, 

mereka berusaha menemui seorang teman saja, meski pada akhirnya belum selesai, tetapi 

mereka berhenti. Mahasiswa mencukupkan diri usaha untuk menyelesaikan masalah dengan 

mengatakan: ―tidak perlu capek-capek menyelesaikan masalah, toh nanti juga dibahas‖ ; atau 

―sepertinya jawaban saya sudah cukup‖. Misalnya pada waktu mencoba menyelesaikan 

permasalahan nomor 5, setelah dapat menunjukkan bahwa BCLN // dan NMAB // mereka 

tidak melanjutkan pembuktiannya dan juga tidak mencari lebih lanjut untuk menuntaskan 

bukti tersebut. Padahal tinggal mengaitkan dengan definisi persegi panjang, akan diperoleh 

pemecahan yang lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mahasiswa Climbers 

Mahasiswa tidak langsung dapat menyelesaikan masalah; tetapi mereka menggunakan 

pengetahuannya untuk terus mencari cara menyelesaikannya antara lain dengan bertanya 

kepada teman lain yang mereka anggap lebih mampu, membahas masalah tersebut pada saat 

belajar kelompok, mencoba mencari jawaban di internet, dan konsultasi kepada dosen 

pengampu mata kuliah untuk memastikan jawabannya sudah benar atau belum. Mereka 

optimis akan menemukan jawabannya, walau sesulit apapun. Mahasiswa mencoba beberapa 

kali meski sering kandas; tapi  

mereka selalu mencari cara lain untuk dapatnya menyelesaikan dengan tuntas. Misalnya 

pada saat menyelesaikan masalah nomor 3, setelah melalui proses yang cukup panjang, 

akhirnya mereka tahu  hanya dengan membubuhkan garis AC  dan menggunakan sifat-sifat 

tentang kesejajaran, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :(1) 

mahasiswa quitters; jika diberi tugas untuk membuktikan teorema mereka tidak bisa 

membuktikannya dan tidak berusaha untuk menemukan bukti; mereka diam, pasif, menyerah; 

serta mengatakan: tidak bisa, sulit, tidak ada ide, langkahnya bagaimana ya; (2) mahasiswa 

campers berani mencoba membuktikan teorema meski masih belum benar; pernyataan dan 

alasan yang dikemukakan masih banyak kesalahannya; mereka merasa cukup tanpa berusaha 

menemukan bukti secara tuntas dan benar; prestasi mereka tidak tinggi, dan kontribusinya tidak 

besar juga; serta mengatakan: ―bukti ini cukup bagus‖, ―cukup sampai di sini saja‖; (3) 

mahasiswa climbers dapat membuktikan teorema dengan tuntas; meski dengan proses yang 

cukup panjang dan menemui berbagai kesulitan; kata-kata yang mereka ucapkan penuh dengan 

kemungkinan-kemungkinan; mereka berbicara tentang apa yang bisa dikerjakan dan cara 

mengerjakannya. 
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Abstrak 

 
Makalah ini ditulis sebagai pengalaman empirik penulis dalam perkuliahan Kapita Selekta 

Matematika Sekolah. Peserta kegiatan perkuliahan matakuliah ini adalah guru-guru 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengajar di wilayah propinsi Jawa Timur. 

Kerangka kerja yang digunakan adalah kerangka kerja dari  Watson & Mason (2005) dan 

Chick (2007). Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dan analisis datanya 

menggunakan metode perbandingan tetap (constant comparative method). Dalam makalah 

ini akan dideskripsikan bagaimana pengetahuan subyektif guru-guru terhadap konsep 

contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal.  

Kata kunci: pengetahuan subyektif, contoh, bukan contoh, contoh  penyangkal 

 

PENDAHULUAN 

Ausubel (1968) menyatakan ― If I had to reduce all of educational psychology to just one 

principle, I would say this: The most important single factor influencing learning is what the 

learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly‖. Dari pernyataan di atas, 

secara tegas Ausubel (1968) menyatakan bahwa faktor ―apa yang seseorang sudah ketahui‖ 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembelajaran. Pernyataan-pernyataan yang 

dikemukakan Meel (2003), Ertl & Mandl (2006), Nillas (2010), dan Tall, dkk (2014b) terkait 

dengan pembelajaran juga tidak berbeda dengan pernyataan Ausubel. Mereka menyatakan 

bahwa pengalaman belajar sebelumnya sangat mempengaruhi pembelajaran yang akan 

dilakukan berikutnya.  

Tall, dkk (2014b) menyebut pengalaman belajar sebelumnya dengan istilah met-before. 

Mereka menjelaskan bahwa ada 2 macam met-before, yaitu met-before yang mendukung dan 

met-before yang problematik. Kajian Tall, dkk (2014b) terkait kedua met-before yang sudah 

disebutkan difokuskan ke konten matematikanya. Sebagai contoh, met-before yang mendukung 

adalah ―menjumlahkan 2 bilangan bulat positif memperoleh bilangan bulat yang makin besar, 

dan menjumlahkan dua bilangan pecahan positif juga memperoleh bilangan pecahan yang 

makin besar‖. Sedangkan yang problematik adalah ―menambahkan 2 bilangan bulat positif  

memperoleh bilangan bulat yang makin besar, sedangkan menjumlahkan 2 bilangan bulat 

negatif memperoleh bilangan bulat yang makin kecil‖.  

Dalam makalah ini tidak akan dijelaskan pengalaman seseorang (met-before) yang 

mendukung atau problematik seperti yang diungkapkan Tall, dkk (2014b), tetapi akan 

dideskripsikan ―apa yang seseorang sudah ketahui‖ terkait dengan konsep contoh, bukan 

contoh, dan contoh penyangkal dalam matematika. Kajian didasarkan pada pengalaman empirik 

penulis dalam kegiatan perkuliahan Kapita Selekta Matematika Sekolah. Peserta kegiatan 

perkuliahan matakuliah ini adalah guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengajar 

di wilayah propinsi Jawa Timur.  

Sowder (1980) merangkum beberapa penelitian terkait pentingnya contoh dalam 

pembelajaran matematika. Salah satu pandangan yang muncul dari penelitian, menurut Sowder 

(1980) adalah penerimaan pasif pebelajar terhadap contoh yang diberikan, atau terhadap definisi 

yang diberikan, tidak selalu menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang suatu konsep. 
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Sowder (1980) menarik perhatian ke fase dimana peserta didik mahir membedakan contoh dan 

bukan contoh, pebelajar perlu membangun sendiri contoh sebelum menyatakan dan 

menggunakan difinisi formal secara bermakna. Hazzan & Zazkis (1997) mempromosikan 

konstruksi pebelajar terhadap contoh sebagai alat pedagogis yang berguna dan membuat 

beberapa argumen yang sama dengan yang dikembangkan Watson & Mason (2005). Menurut 

Watson & Mason (2005): It is impossible to learn mathematics without doing some 

mathematics, and it is also difficult to learn about the learning of mathematics without some 

intense work with mental images of mathematical tasks, learners, and classrooms.  

METODE 

Pengertian Contoh  
Chick (2007) memberi arti contoh sebagai illustrasi tertentu dari prinsip umum, seperti 8 

adalah bilangan genap, karena dapat ditulis sebagai 2 kali suatu bilangan bulat. Sedangkan 

menurut Watson & Mason (2005), contoh dapat diberi arti: (1) kasus tertentu dari sesuatu yang 

bersifat umum, misalnya        , (2) objek tertentu yang dapat digunakan untuk 
menunjukkan apa yang termasuk dan apa yang dikecualikan oleh kondisi dalam definisi atau 

teorema, misalnya sebuah gambar persegi panjang tertentu untuk menyertai definisi persegi 

panjang yang diberikan dalam buku teks. Konsep contoh yang digunakan dalam makalah ini 

adalah konsep contoh yang dikemukakan oleh Watson & Mason (2005) dan juga Chick (2007). 

Mereka menggunakan contoh untuk menggambarkan situasi di mana sesuatu yang spesifik 

ditawarkan untuk mewakili kelas umum yang mana peserta didik menjadi akrab atau familiar. 

 

Pengertian Bukan Contoh dan Contoh Penyangkal 

 Bukan contoh dan contoh penyangkal, menurut Watson & Mason (2005), dijelaskan 

sebagai berikut: 

Finding a number that is not rational is finding a nonexample of rational 

numbers (e.g., √  or π). They show that not all numbers are rational. So if we 

have the conjecture that all numbers are rational, then √  and π are 

counterexamples. Nonexamples are examples that demonstrate the boundaries or 

necessary conditions of a concept. Counterexamples are examples that show that 

a conjecture is false. Thus, 
 

 
 is a nonexample of a fraction that is a recurring 

decimal and a counterexample to a conjecture that all fractions with 

nonrecurring decimals have even denominators. 

 

Berdasarkan penjelasan Watson & Mason di atas, bukan contoh adalah contoh yang 

menunjukkan batas-batas atau kondisi yang diperlukan dari sebuah konsep, sedangkan contoh 

penyangkal adalah contoh yang menunjukkan bahwa suatu konjektur/dugaan adalah salah. 

 Oleh karena itu, untuk memperjelas pengertian contoh, bukan contoh, dan contoh 

penyangkal seperti yang sudah diuraikan di atas, ketiga konsep itu akan diberikan dalam bentuk 

gambar sebagai berikut. 
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Data empirik yang diperoleh dari penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan atau 

ungkapan-ungkapan yang disampaikan peserta didik dari kegiatan perkuliahan. Kepada mereka 

diberikan pertanyaan-pertanyaan dari yang bersifat umum ke pertanyaan yang lebih 

spesifik/khusus. Penggalian data dilakukan dengan teknik tanya jawab secara mendalam. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang saudara ketahui terkait contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal dalam 
matematika? 

2. Berikan penjelasan dengan menggunakan bahasa dan pengalaman saudara sendiri terkait 
contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal! 

3. Apa yang saudara ketahui tentang persamaan kuadrat?, berikan penjelasaan mengenai 
contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal terkait persamaan kuadrat! 

Pertanyaan nomor 1 dimaksudkan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah 

mempunyai pemahaman terhadap konsep contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal dalam 

matematika. Jika peserta didik mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ketiga konsep 

tersebut, penulis mengarahkan pertanyaan yang sama, tetapi diminta menggunakan bahasanya 

sendiri (soal nomor 2). Jika peserta didik tetap mengalami kesulitan, diberikan pertanyaan 

ketiga, dengan memberi mereka salah satu konsep dalam matematika, yaitu persamaan kuadrat. 

Pemilihan materi persamaan kuadrat dilakukan karena peserta didik sudah familiar dengan 

dengan konsep tersebut. Peserta kuliah adalah guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yang mengajar di wilayah propinsi Jawa Timur. Nama matakuliahnya adalah Kapita Selekta 

Matematika Sekolah. Peserta didik yang dipilih sebagai subjek adalah peserta didik yang 

menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 tetapi masih mengalami kesulitan, dan yang 

komunikasinya lancar. Dari ketentuan di atas dipilih 2 subjek, dan diberi nama S1 dan S2. 

Analis data menggunakan Metode Perbandingan Tetap (Constant Comparative Method), karena 

dalam analisa data, secara tetap membandingkan satu data dengan data lainnya, dan kemudian 

secara tetap membandingkan katagori dengan katagori lainnya (Glasser & Strauss, 2006).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan reduksi data. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh hal-hal penting tentang data yang diperlukan untuk dilaporkan. Hasil jawaban 

peserta didik terhadap pertanyaan 1 dan 2 di atas disajikan dalam tabel berikut. 
 

 

 

memenuhi konjektur 

contoh penyangkal bukan contoh 

contoh 

Sesuatu yang bersifat umum  Suatu 

konjektur/dugaan 

Gambar 1. Posisi contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal 

Konsep, Prinsip, 

Pernyataan 
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Tabel 1. Distribusi jawaban peserta peserta didik, menjawab atau tidak menjawab 

Nomor Soal Menjawab Tidak menjawab 

1 5 12 

2 5 12 

 

Dari 17 peserta didik, hanya ada 5 orang yang berusaha memberi jawaban 

terhadap pertanyaan nomor 1. Kelima orang tersebut diberi nama M1, M2, M3, M4, dan 

M5. Jawaban yang diberikan disajikan dalam tabel berikut. 

 
Tabel 2. Jawaban 5 Mahasiswa Calon Subjek 

Calon Subjek Jawaban calon subjek 

M1 Contoh itu (…diam sejenak) adalah reprentasi. Sepertinya (…diam 

sejenak), bukan contoh dan contoh penyangkal juga repesentasi. 

 

M2 

 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

M4 

 

 

M5 

Contoh adalah (…diam sejenak), misalnya 2 adalah contoh bilangan 

genap, dan (…diam sejenak) 7 bilangan ganjil, maksud saya bukan 

contoh dari bilangan genap. Kalau contoh penyangkal (…diam 

sejenak) (tidak ada jawaban lanjutan). 

 

Contoh itu (…diam sejenak) merupakan suatu yang khusus.Kalau 

bukan contoh (…diam sejenak), khusus juga, tetapi diluarnya 

contoh. Untuk contoh penyangkal (…diam sejenak), mirip dengan 

bukan contoh. 

 

Menurut saya contoh itu (…diam sejenak), contoh, bukan contoh, 

dan  contoh penyangkal berbeda tipis. 

 

Contoh itu (…diam sejenak), diberikan untuk memperjelas sesuatu. 

Sedangkan bukan contoh dan contoh penyangkal (…diam sejenak), 

juga berfungsi sama, memperjelas saja. 

 

Karena jawaban yang diberikan oleh 5 peserta didik di atas sudah menggunakan 

bahasanya sendiri (yang dipahami mereka masing-masing), maka jawaban yang 

diberikan sudah mewakili jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya ke 5 peserta 

didik tersebut diberi kesempatan untuk mengklarifikasi jawabannya masing-masing. 

Hasil klarifikasinya disajikan dalam tabel sebagai berikut. 
 

Tabel 3. Hasil Klarifikasi Calon Subjek terhadap Jawaban yang Diberikan 

Calon Subjek Hasil Klarifikasi Oleh Calon Subjek 

M1  Maksud saya representasi itu adalah gambaran. 

 

M2 

 

 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

 

 

Saya akan memberikan contoh lain selain yang sudah saya berikan. 

Contoh lain, yaitu selain 2, bilangan 4 adalah contoh bilangan 

genap, dan 15 bukan contoh untuk bilangan genap. Dan bahwa 7 

dan 15 dapat juga dianggap sebagai contoh penyangkal dari 

bilangan genap.  

 

Maksud saya begini Pak, bahwa persegi, persegi panjang, jajar 

genjang merupakan contoh khusus dari segi empat, sedangkan 

segitiga, segilima dan segienam bukan segi empat, sehingga bisa 
disebut bukan contoh dari segi empat. Contoh penyangkal itu adalah 

sesuatu yang membuat salah. Menurut saya, bukan contoh mirip 

dengan contoh penyangkal. 
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M4 

 

 

M5 

Menurut saya demikian Pak, seperti yang saya sampaikan bahwa 

contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal itu berbeda tipis. 

 

Tidak memberikan penjelasan (Subjek hanya tersenyum) 

 

Ketika kepada M1 diminta memberikan penjelasan, apa yang dimaksudkan dengan 

jawabannya, yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan apa yang dimaksud ―representasi‖. 

Jawaban yang diberikan adalah bahwa ―representasi itu adalah gambaran‖. 

Untuk M2, dalam rangka memperjelas jawabannya, yang bersangkutan memberikan 

contoh lain, yaitu selain 2, bilangan 4 adalah contoh bilangan genap, dan 15 bukan contoh untuk 

bilangan genap. Tetapi yang bersangkutan juga menjelaskan bahwa 7 dan 15 dapat juga 

dianggap sebagai contoh penyangkal dari bilangan genap, meskipun agak ragu dengan jawaban 

yang diberikan. 

Untuk M3 mengklarifikasi dengan menggunakan bangun geometri dengan menyatakan 

bahwa persegi, persegi panjang, jajar genjang merupakan contoh khusus dari segi empat, 

sedangkan segitiga, segilima dan segienam bukan segi empat, sehingga bisa disebut bukan 

contoh dari segi empat. Untuk yang contoh penyangkal, M3 sempat lama berikir, dan 

selanjutnya menjelaskan bahwa contoh penyangkal itu adalah sesuatu yang membuat salah. 

Tetapi yang bersangkutan masih rancu dengan bukan contoh, karena menurut M3, bukan contoh 

mirip dengan contoh penyangkal. 

Untuk M4, ketika diminta menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan 

jawabannya, yang bersangkutan hanya tersenyum, karena tidak bisa mengklarifikasi apa yang 

dimaksud dengan pernyataannya bahwa contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal itu 

berbeda tipis. 

 Hasil klarifikasi untuk jawaban M5 diperoleh bahwa yang bersangkutan tidak bisa 

menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud bahwa contoh, bukan contoh, dan contoh 

penyangkal hanya untuk memperjelas sesuatu, yang bersangkutan hanya tersenyum.  

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap jawaban pertanyaan nomor 1 dan 2, ditetapkan 

untuk memilih M2 dan M3 sebagai subjek penelitian, dan dalam makalah ini diberi nama inisial 

secara berturut-turut S1 dan S2. Selanjutnya dilakukan wawancara terpisah dalam suasana 

informal dengan mereka berdua (S1 dan S2). Wawancara dilakukan setelah kegiatan 

perkuliahan selesai. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

 
Tabel 4. Hasil Wawancara Peneliti dengan Subjek S1 

Pertanyaan oleh Peneliti Jawaban Subjek S1 

Saudara sudah menjelaskan apa yang 

saudara ketahui tentang contoh, bukan 

contoh, dan contoh penyangkal dalam 

matematika, seperti yang sudah saudara 

kemukakan. Nah, sekarang apa yang 

saudara ketahui tentang persamaan 

kuadrat? 

 

Lalu, bagaimana dengan bukan contoh 

dan contoh penyangkalnya? 

 

Untuk contoh penyangkalnya bagaimana? 

 

Baik, mengapa saudara mengatakan 

 𝐱  𝟖𝐱    adalah contoh persamaan 

kuadrat dan 𝐱   𝐲    bukan contoh 

persamaan kuadrat? Apa yang 

mendasari? 

 

(…diam). Persamaan kuadrat itu, misalnya 

 x   x   , maksudnya saya itu adalah 
contohnya. 

 

 

 

 

   y    bukan persamaan kuadrat Pak. 
Jadinya berarti persamaan itu bukan contoh. 

 

(…diam) 

 

Ya Pak ya, berarti harus ada pembatasan ya 

Pak. Oh ya Pak, kan persamaan kuadrat itu 

bentuknya  x   x  c   . Ini yang saya 
maksudkan dengan pembatasan tadi Pak. Atau 

itu kan definisinya Pak. Maksud saya, kalau  

dalam definisi, diberi nama contoh dan kalau 

tidak dalam difinisi, diberi nama bukan 
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Baik, lalu bagaimana dengan contoh 

penyangkalnya? 

 

Baik, jadi bagaimana kesimpulan saudara 

terkait contoh penyangkal? 

contoh. 

 

(…diam) contoh penyangkal itu harusnya 

selain contoh dan juga selain bukan contoh. 

 

(…diam dan hanya tersenyum) 

 

 
Tabel 5. Hasil Wawancara Peneliti dengan Subjek S2 

Pertanyaan oleh Peneliti Jawaban Subjek S2 

Saudara sudah menjelaskan apa yang 

saudara ketahui tentang contoh, bukan 

contoh, dan contoh penyangkal dalam 

matematika, seperti yang sudah saudara 

kemukakan. Nah, sekarang apa yang 

saudara ketahui tentang persamaan 

kuadrat? 

 

Baik, kalau contoh persamaan kuadrat itu 

seperti apa? 

 

 

 

 

 

Baik, bagaimana dengan bukan contohnya? 

 

 

 

 

 

Baik, coba berikan contoh yang  

 

 

 

Bagaimana dengan contoh penyangkalnya? 

 

 

Apa yang saudara maksud dengan 

menambah pernyataan? 

 

Coba diperjelas maksud saudara! 

 

 

 

 

 

 

Jika demikian, menurut saudara contoh 

penyangkal itu apa? 

Kalau yang saya ketahui persamaan kuadrat 

bentuknya adalah  x   x  c    dengan 
 ≠    
 

 

 

 

Untuk mendapatkan contoh persamaan 

kuadrat, cukup mengambil bilangan-bilangan 

tertentu yang akan mengganti a, b, dan c. 

Misalnya untuk a = 4, b = 5, dan c = 2, maka 

akan didapatkan contoh persamaan kuadrat 

 x   x     . 
 

Untuk memberikan yang bukan contoh 

persamaan kuadrat, bisa diberikan yang tidak 

berbentuk persamaan kuadrat, misalnya 

 x     . Karena a = 0, maka itu berarti 
bukan contoh persamaan kuadrat 

 

Persamaan  x   y    tidak mempunyai 
bentuk persamaan kuadrat. Jadi persamaan itu 

juga bukan contoh persamaan kuadrat. 
 

(…diam) Sebentar Pak. Oh ya Pak, bagaimana 

kalau ditambahi pernyataan? Apakah boleh? 

 

Maksud saya menambahkan dengan kata 

―semua‖ 

 

Maksud saya begini Pak, pernyataannya 

berbunyi begini: semua persamaan kuadrat 

koefisiennya adalah bilangan genap. Kalau 

pernyataannya seperti itu, menurut saya 

 x   x      yang disebut contoh 
penyangkal. 

 

Saya berpikir, menurut saya contoh penangkal 

itu ya contoh juga, tetapi contoh yang 

membuat pernyataan yang diberikan menjadi 

salah. 
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Perbandingan Hasil Wawancara antara S1 dan S2 

 Pernyataan-pernyataan  yang akan dideskripsikan dari subjek S1 dan S2 adalah 

pengetahuan subyektif mereka terhadap contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal dalam 

matematika. Satuan-satuan berpikir dalam penelitian ini meliputi: (1) contoh, (2) bukan contoh, 

dan (3) contoh penyangkal. 

Adapun satuan berpikir dan deskripsinya disajikan pada tabel berikut. 

 
Tabel 6. Satuan dan Deskripsi dari Satuan 

SATUAN BERPIKIR DESKRIPSI 

Contoh 1. Kasus tertentu dari sesuatu yang bersifat umum 

2. Objek tertentu yang dapat digunakan untuk menunjukkan 
apa yang termasuk dan apa yang dikecualikan oleh kondisi 

dalam definisi atau teorema 

 

Bukan Contoh Contoh yang menunjukkan batas-batas atau kondisi yang 

diperlukan dari sebuah konsep (Nonexamples are examples 

that demonstrate the boundaries or necessary conditions of 

a concept) 

 

Contoh Penyangkal Contoh yang menunjukkan bahwa suatu konjektur atau 

dugaan adalah salah 
 

 

Selanjutnya berikut ini akan disajikan perbandingan hasil wawancara antara peneliti 

dengan subjek S1 dan S2, yang disajikan dalam tabel berikut. 

 
Tabel 7. Perbandingan Pengetahuan Subjektif Subjek S1 dan S2 terhadap Contoh, Bukan  

              Contoh, dan Contoh Penyangkal Berdasarkan Hasil Wawancara 

SATUAN 

BERPKIR 
HASIL DARI S1 HASIL DARI S2 

Contoh Awalnya terdiam ketika ditanyakan 

tentang konsep persamaan kuadrat. 

Tetapi bisa memberi contohnya. 

Namun demikian, ketika ditanyakan 

mengapa memberi contoh seperti 

itu, yang bersangkutan baru 

menyadari bahwa harus ada 

pembatasan. Yang dimaksud 

pembatasan oleh subjek ini adalah 

definisi. Dalam hal ini 

―pembatasan‖ merupakan 

pengetahuan subyektif S1 tentang 

―definisi‖. Subjek S1 memberikan 

―pembatasan‖ setelah memberikan 

contoh. 

Ketika ditanyakan konsep persamaan 

kuadrat, S2 langsung ingat dengan 

bentuk umumnya. Oleh karena itu, 

ketika diminta memberi contohnya, 

koefisien di bentuk umumnya diganti 

dengan bilangan tertentu. Yang 

dimaksud dengan bentuk umum oleh 

subjek adalah definisi. Dalam hal ini 

bentuk umum persamaan kuadrat oleh 

S2 dipahami sebagai ―definisi‖ 

 

Bukan 

Contoh 

 

Begitu juga ketika ditanyakan 

tentang bukan contoh dari konsep 

persamaan kuadrat, S1 tidak 

menyinggung bentuk 

umum/pembatasan persamaan 

kuadrat, tetapi S1 bisa memberi 

contoh yang bukan contoh 

persamaan kuadrat. Tetapi ketika 

ditanyakan mengapa memberi 

 

Ketika kepada S2 diminta memberikan 

contoh yang bukan contoh dari 

persamaan kuadrat, S2 tetap 

berpedoman kepada bentuk umum 

persamaan kuadrat. Menurut S2, 

persamaan yang tidak mempunyai 

bentuk seperti bentuk umum 

(persamaan kuadrat) termasuk atau 

dinamakan bukan contoh dari 
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bukan contoh seperti itu, sekali lagi, 

S1 menyatakan karena adanya 

pembatasan. Yang dimaksud oleh 

S1 dengan pembatasan adalah 

definisi, tetapi dari perspektif 

subjek S1. 

persamaan kuadrat 

 

Contoh 

Penyangkal 

 

Ketika ditanyakan tentang contoh 

penyangkal, S1 hanya memberi 

komentar bahwa seharusnya contoh 

penyangkal itu berbeda dengan 

contoh dan berbeda pula dengan 

bukan contoh. Tetapi S1 tidak bisa 

memberikan lebih lanjut tentang 

contoh penyangkal, kecuali hanya 

tersenyum. 

 

Ketika ditanyakan tentang contoh 

penyangkal, S2 sempat terdiam. 

Namun sesaat kemudian, S2 malah 

bertanya: apakah boleh menambah 

pernyataan? Ketika ditanyakan apa 

yang dimaksud dengan menambah 

pernyataan, ternyata S2 menambahkan 

kuantor ―semua‖, dan menambahkan 

syarat lain, yaitu koefisiennya bilangan 

bulat genap. Dengan menambahkan 

kuator ―semua‖ dan syarat lain 

tersebut, maka contoh yang diberikan 

sebelumnya dapat juga disebut contoh 

penyangkal. Dalam hal ini, S2 tidak 

memberi nama bentuk umum 

persamaan kuadrat yang ditambahi 

kuantor ―semua‖ dan diberi syarat 

tambahan tersebut.  

 

Dari Tabel 7 dapat dilihat pengetahuan subyektif S1 dan S2 tentang contoh, bukan 

contoh, dan contoh penyangkal dalam matematika. Memang, awalnya ketika ditanyakan kepada 

mereka: ―apa yang saudara ketahui terkait contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal dalam 

matematika?‖, baik S1 maupun S2 memberikan jawaban sesuai dengan pengalamannya masing-

masing (pengetahuan subyektif mereka masing-masing). Namun demikian, ketika pertanyaan 

yang sama diberikan dan difokuskan ke suatu konsep tertentu, dalam hal ini persamaan kuadrat, 

terlihat perbedaan pengetahuan subyektif kedua subjek. Untuk subjek S1, konsep (yang oleh S1 

awalnya diberi nama ―pembatasan‖) muncul setelah contoh dan bukan contohnya muncul atau 

diberikan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan S2 yang di dalam pikirannya muncul 

konsepnya dulu, baru contoh dan bukan contohnya diberikan berdasarkan bentuk umum dari 

konsep. Pengetahuan subyektif ini sepertinya sangat berpengaruh dalam menjawab pertanyaan 

berikutnya, yang berkaitan contoh penyangkal. Karena subjek S1 ―harus‖ memunculkan contoh 

terlebih dahulu, yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam melihat contoh yang akan 

dimunculkan yang akan dihubungkan dengan ―sesuatu‖ dalam matematika. Hal ini juga sangat 

berbeda dengan S2, dimana dia membangun terlebih dahulu ―pernyataan‖, kemudian dicari 

contoh yang tidak memenuhi pernyataan yang sudah dibuat. Contoh yang diperoleh tersebut, 

oleh S2 diberi nama contoh penyangkal. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Subjek S1 dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, fokus pada pertanyaannya, yaitu 

contoh, bukan contoh, dan contoh penyangkal. Dalam hal ini terlihat bahwa S1 berusaha 

membangun pengetahuannya berdasarkan contoh yang dibangun terlebih dahulu. Sedangkan 

subjek S2, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, fokus pada konsep yang mendasari. 

Kondisi yang terjadi pada S1 maupun S2 pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep yang 

dikemukakan oleh Meel (2003) dan Nillas (2010) yang mengenalkan konsep primitif knowing 

atau Ertl & Mandl (2006) yang memperkenalkan konsep  prior knowledge maupun Tall, dkk 

(2014b) yang memperkenalkan konsep met-before, serta Poppers (dalam Ernest, 2004) yang 

pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam pikiran seseorang akan terbangun struktur berpikir 
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sebagai hasil pengalaman sebelumnya. Watson & Mason (2005) memberikan catatan penting 

terhadap individu yang belajar matematika.  Mereka menyatakan bahwa―it is impossible to 

learn mathematics without doing some mathematics and it is also difficult to learn about the 

learning of mathematics without some intense work with mental images of mathematical tasks, 

learners, and classrooms‖. Pernyataan mereka tergambar juga dari struktur berpikir yang ada 

dalam pikiran S1 maupun S2. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, aktivitas menentukan contoh, bukan 

contoh, dan contoh penyangkal dari suatu konsep sangat penting. Dengan demikian,  

pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep matematika menjadi lebih mendalam.  
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah peserta didik 

yang diberi pembelajaran matematika dengan model Teams-Games-Tournaments 

(TGT) lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan dengan peserta didik yang diberi 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model Student Team Achievement 

Divisions (STAD) pada materi pokok kubus dan balok, (2) Untuk mengetahui 

apakah siswa dengan aktivitas belajar tinggi mempunyai prestasi yang lebih baik 

daripada siswa dengan aktivitas belajar sedang atau rendah dan apakah siswa dengan 

aktivitas belajar sedang mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa dengan 

aktivitas belajar rendah, (3) Untuk mengetahui apakah pada masing-masing siswa 

dengan tingkat aktivitas tinggi, sedang dan rendah, model Teams-Games-

Tournaments (TGT) akan menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 

dibandingkan dengan model Student Team Achievement Divisions (STAD) dan 

untuk mengetahui apakah pada masing-masing model tersebut tingkat aktivitas akan 

berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: (1) prestasi belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok  dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournaments) sama dengan 

prestasi belajar matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Team Acvievement Divisions), (2) prestasi belajar 

siswa pada pokok bahasan kubus dan balok yang mempunyai aktivitas tinggi sama 

prestasinya dengan siswa yang mempunyai aktivitas sedang, siswa yang mempunyai 

aktivitas sedang prestasinya lebih baik dari pada siswa yang mempunyai aktivitas 

rendah dan siswa yang mempunyai aktivitas tinggi prestasinya lebih baik dari pada 

siswa yang mempunyai aktivitas rendah, (3) efektifitas model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan tipe STAD tergantung pada aktivitas. Prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan kubus dan balok antara siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT berbeda dengan siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD hanya pada siswa dengan aktivitas sedang. Pada 

siswa dengan aktivitas sedang, prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran 

dengan model TGT lebih baik dari prestasi siswa yang diberi pembelajaran dengan 

model STAD. Disisi lain, pada masing-masing model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dan tipe STAD, prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan kubus 

dan balok yang mempunyai aktivitas tinggi lebih baik dari pada siswa yang 

mempunyai aktivitas rendah dan prestasi belajar matematika siswa pada pokok 

bahasan kubus dan balok yang mempunyai aktivitas sedang lebih baik dari pada 

siswa yang mempunyai aktivitas rendah. Namun, prestasi belajar matematika siswa 

pada pokok bahasan kubus dan balok yang mempunyai aktivitas tinggi sama dengan 

siswa yang mempunyai aktivitas sedang.  
Kata Kunci: Teams Games Tournaments, Student Team Achievement Divisions, 

Aktivitas Belajar. 
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PENDAHULUAN 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum 

operasional pendidikan yang disusun oleh, dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan di Indonesia. Dalam KTSP, belajar merupakan kegiatan aktif peserta didik 

dalam membangun makna atau pemahaman terhadap suatu konsep, sehingga dalam 

proses pembelajaran peserta didik merupakan sentral kegiatan atau pelaku utama 

sedangkan guru hanya menciptakan suasana yang dapat mendorong timbulnya motivasi 

belajar pada peserta didik.  

Matematika merupakan ilmu yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam perkembangannya, pembelajaran matematika di Indonesia belum dapat 

menunjukkan hasil yang memuaskan. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2008), 

bahwa persentase peserta didik SMP kabupaten Klaten pada tahun pelajaran 2006/2007 

yang tidak lulus sebesar 3,32% dan pada tahun pelajaran 2007/2008 sebesar 4,13%.  

 Agar terjadi interaksi antara guru dan siswa sebagaimana yang dikehendaki, 

diperlukan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan, tingkat 

kematangan siswa, situasi, fasilitas dan pribadi guru serta kemampuan profesionalnya. 

Namun perlu disadari pula bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Untuk meminimalkan perbedaaan 

tersebut, maka para siswa perlu dibentuk secara berkelompok agar siswa-siswa tersebut 

dapat saling mengisi, saling melengkapi, serta bekerja sama dalam menyelesaikan soal-

soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Alternatif model pembelajaran yang sesuai 

untuk meminimalkan perbedaan kemampuan siswa di kelas adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams-Games-Tournaments (TGT) dan  Student Team Achievement 

Divisions (STAD). 

Teams-Games-Tournaments adalah sebuah model manajemen kelas dimana para 

siswa ditempatkan dalam tim dengan kemampuan yang heterogen untuk berkompetisi 

dalam sebuah permainan. Menurut Slavin dalam Meg O‘Mahony (2006), TGT dapat 

meningkatkan kemampuan dasar, prestasi belajar siswa, interaksi positif antar siswa, 

penerimaan keanekaragaman teman sekelas dan kepercayaan diri. Berdasarkan DeVries 

dan Slavin dalam Ke dan Grabowski (2007), TGT mempunyai 3 elemen dasar: (1) 

teams—siswa ditempatkan ke dalam tim-tim dengan kemampuan heterogen, (2) 

games—latihan kemampuan dimainkan selama turnamen mingguan, (3) tournaments—

siswa mewakili timnya dan berkompetisi secara individual melawan siswa yang berasal 

dari tim lain. Dengan TGT diharapkan siswa lebih tertarik dengan materi pelajaran, 

karena pelajaran disampaikan dengan cara yang lebih menyenangkan dan menarik. 

Selain Teams-Games-Tournaments (TGT), alternatif model pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah Student Team Achievement Divisions (STAD). Menurut Zainun 

dalam Zakaria & Iksan (2006), efek dari pembelajaran dengan STAD akan 

menghasilkan sikap positif terhadap matematika. Langkah-langkah dalam model STAD 

hampir sama dengan TGT. Perbedaannya adalah pada STAD menggunakan kuis 

individual pada tiap akhir pelajaran, sedangkan TGT menggunakan permainan 

akademik, dimana siswa sebagai wakil dari timnya berkompetisi dengan anggota tim 

lainnya. 

Dalam proses pembelajaran, keaktifan para siswa juga perlu menjadi perhatian. 

Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya 

keinginan siswa untuk belajar. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan 

menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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sendiri. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya 

pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

Materi kubus dan balok merupakan materi yang berkaitan erat dengan benda-

benda dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penguasaan terhadap materi tersebut 

penting bagi peserta didik. Mengingat pentingnya kemampuan matematika pada materi 

kubus dan balok maka masalah rendahnya prestasi belajar matematika, kurang tepatnya 

model yang dipilih oleh guru dalam proses belajar mengajar, dan kurangnya aktivitas 

siswa dalam proses belajar mengajar perlu diupayakan pemecahannya. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Kabupaten Klaten. Subyek 

penelitiannya adalah peserta didik kelas VIII Semester II Tahun  Pelajaran 2009/2010. 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu karena peneliti tidak mungkin 

mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan kecuali beberapa dari 

variabel-variabel yang diteliti.  

Manipulasi variabel dalam penelitian ini dilakukan pada variabel bebas yaitu 

Teams-Games-Tournaments (TGT) pada kelas eksperimen I dan model pembelajaran 

Student Team Achievement Divisions (STAD) pada kelas eksperimen II. Untuk variabel 

bebas yang lain adalah aktivitas belajar siswa dijadikan sebagai variabel yang ikut 

mempengaruhi variabel terikat. 

1. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan adalah rancangan faktorial 2 x 3, untuk mengetahui 

pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Rancangan Penelitian 

        B 

A 

Aktivitas belajar siswa 

Tinggi 

(b1) 

Sedang 

(b2) 

Rendah 

(b3) 

Model Pembelajaran Teams-Games-Tournament (TGT)     (  ) 
11)(ab  12)(ab  

13)(ab  

Model Pembelajaran Student Team Achievement Divisions 

(STAD)  (
2a ) 

21)(ab  22)(ab  
23)(ab  

 

2. Populasi 

Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa semester II kelas VIII SMP 

Negeri Kabupaten Klaten yang terdiri dari 65 SMP. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini sebagai sampelnya adalah sebagian dari populasi yang 

diambil dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling, yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Didata semua SMP Negeri yang berada di Kabupaten Klaten. Populasi dibagi 

berdasarkan peringkat sekolah sehingga terbentuk tiga peringkat : atas, tengah dan 

bawah. 

b. Berdasarkan data sekolah tersebut, pada masing-masing peringkat dipilih secara 

random satu sekolah sebagai sampel. 

c. Dari masing-masing sekolah sampel yang terpilih diambil dua kelas secara random 

untuk dijadikan kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. 
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Sebagai sampel dalam dalam penelitian ini terambil tiga sekolah yaitu SMP 

Negeri 1 Karangdowo sebagai sampel sekolah peringkat atas, SMP Negeri 3 Pedan 

sebagai sampel sekolah peringkat tengah dan SMP Negeri 3 Cawas sebagai sampel 

sekolah peringkat bawah. Masing-masing sekolah diambil dua kelas untuk kelas dengan 

model pembelajaran TGT dan kelas dengan model pembelajaran STAD. 

 

4. Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian diuji dengan teknik analisis variansi dua jalan 2 x 3 dengan 

sel tak sama, sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

0:0 iAH   untuk setiap i = 1,2 

:1AH  paling sedikit ada i  yang tidak nol 

0:0 jBH   untuk setiap j = 1,2,3 

:1BH  paling sedikit ada j  yang tidak nol 

0)(:0 ijABH   untuk setiap i = 1,2 dan setiap j = 1,2,3 

:1ABH  paling sedikit ada ij)(  yang tidak nol 

b. Statistik Uji 

Statistik uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama adalah: 

1. Untuk AH 0  adalah 
RKG

RKA
Fa   yang merupakan nilai variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan p-1 dan N-pq. 

2. Untuk BH0  adalah 
RKG

RKB
Fb   yang merupakan nilai variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan q-1 dan N-pq. 

3. Untuk ABH0  adalah 
RKG

RKAB
Fab   yang merupakan nilai variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p-1)(q-1) dan N-pq. 

c. Daerah Kritik 

Untuk masing-masing nilai F, daerah kritiknya adalah sebagai berikut: 

1. Daerah kritik untuk aF  adalah DKa =   F  F  F pq-N1,-;p  

2. Daerah kritik untuk bF  adalah DKb =   F  F  F pq-N1,-q;  

3. Daerah kritik untuk abF  adalah DKab =   F  F  F pq-N1),-1)(q-(p;  

d. Keputusan Uji 

H0 ditolak jika F   DK 

e. Rangkuman Analisis Variansi 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 
Sumber JK Dk RK Fobs Fα 

Baris (A) JKA p-1 RKA Fa F* 

Kolom 

(B) 

JKB q-1 RKB Fb F* 

Interaksi 

(AB) 

JKAB (p-

1)(q-1) 

RKAB Fab F* 

Galat (G) JKG N-pq RKG - - 

Total JKT N-1 - - - 

(Budiyono, 2004) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Hipotesis 

Prosedur uji hipotesis ini menggunakan anava 2 x 3. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas yaitu model 

pembelajaran dan aktivitas belajar peserta didik serta pengaruh antara variabel-variabel 

bebas tersebut terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar matematika. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis variansi dua jalan dengan jumlah sel tak 

sama dengan taraf signifikan α = 0,05.  

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

Sumber variansi JK db RK Fobs Ftabel Keputusan Uji 

Model Pembelajaran (A) 4,12
81 

1 4,12
81     

       3,84 Diterima 

Aktivitas (B) 244,
224
4 

2                 3,00 Ditolak 

Interaksi (AB) 14,2
96 

2       4,56
62 

3,00 Ditolak 

Galat         200        - - - 

Total 575,
721
5 

205 - - - - 

                                                                              

Dari hasil rangkuman analisis variansi menunjukkan bahwa: 

a. Efek faktor A (pendekatan pembelajaran model TGT dan pembelajaran model 

STAD) terhadap variabel terikat, H0(A) diterima. Hal ini berarti tidak terdapat 

perbedaan prestasi belajar antara pembelajaran model TGT dan model STAD 

terhadap prestasi belajar siswa. 

b. Efek faktor B (kategori aktivitas) terhadap variabel terikat, H0(B) ditolak. Berarti 

terdapat perbedaan prestasi belajar pada siswa kelompok aktivitas tinggi, 

aktivitas sedang dan aktivitas rendah. 

c. Kombinasi efek faktor A dan B terhadap variabel terikat, H0(AB) ditolak. Berarti 

ada interaksi yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran dan 

kategori aktivitas terhadap prestasi belajar siswa.      

2. Uji Lanjut Pasca Anava 

Dari rangkuman hasil Uji Hipotesis di atas telah ditunjukkan bahwa: 

a. H0(B) ditolak, maka perlu dilakukan komparasi pasca anava. Adapun rataan 

masing-masing sel serta rangkuman komparasi gandanya dengan menggunakan 

metode Scheffe‘ hasilnya terlihat pada tabel berikut: 

Rangkuman Komparasi Ganda Antar Kolom 

H0 Fhitung Ftabel Kesimpulan 

   
     

       6 Diterima 

   
     

        6 Ditolak 

   
     

         6 Ditolak 
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b. H0(AB) ditolak, maka perlu dilakukan komparasi pasca anava. Adapun komparasi 

yang dilakukan adalah komparasi ganda antar sel pada baris atau kolom yang 

sama. 

 

Rangkuman Komparasi Ganda Antar Sel 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pembahasan 

a. Hipotesis Pertama 

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis Fa = 2,6071 lebih kecil dari Ftabel = 3,84 

menunjukkan bahwa H0(A) diterima artinya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar 

siswa pada pokok bahasan kubus dan balok antara kelas model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini 

dimungkinkan karena langkah-langkah pembelajaran pada model TGT dan STAD 

hampir sama. Perbedaanya hanya terletak pada sistem evaluasi, pada STAD 

menggunakan sistem kuis dan sistem penilaian kemajuan individual sedangkan 

pada TGT menggunakan turnamen akademik.  

b. Hipotesis Kedua 

Hasil analisis uji hipotesis Fb = 78,007 lebih besar dari Ftabel = 3,00 

menunjukkan bahwa H0(B) ditolak. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan prestasi belajar siswa antara aktivitas tinggi, sedang, dan rendah pada 

pokok bahasan kubus dan balok. Karena H0(B) ditolak maka harus dilanjutkan 

dengan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe. Dilihat dari perhitungan pada 

rangkuman komparasi ganda antar kolom, diperoleh kesimpulan: 

1. Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar kelompok siswa yang mempunyai 

aktivitas tinggi dengan kelompok siswa yang mempunyai aktivitas sedang. 

2. Terdapat perbedaan prestasi belajar kelompok siswa yang mempunyai aktivitas 

sedang dengan kelompok siswa yang mempunyai aktivitas rendah pada pokok 

H0 Fobs 5F0,05;200 Keputusan 
Uji 

   
     
   
     
   
     

       
        
       

(5)(2,21) = 
11,05 

(5)(2,21) = 
11,05 

(5)(2,21) = 
11,05 

H0 diterima 
H0 ditolak 
H0 diterima 

   
     
   
      
   
      

       
        
        

(5)(2,21) = 
11,05 

(5)(2,21) = 
11,05 

(5)(2,21) = 
11,05 

H0 diterima 
H0 ditolak 
H0 ditolak 

   
     
   
      
   
      

       
        
        

(5)(2,21) = 
11,05 

(5)(2,21) = 
11,05 

(5)(2,21) = 
11,05 

H0 diterima 
H0 ditolak 
H0 ditolak 
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bahasan kubus dan balok. Rataan marginal nilai tes prestasi belajar kelompok 

aktivitas sedangadalah 6,1729  dan rataan marginal nilai tes prestasi kelompok 

rendah adalah 4,0911, sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

kelompok aktivitas sedang lebih baik daripada prestasi belajar kelompok 

aktivitas rendah pada pokok bahasan kubus dan balok. 

3. Terdapat perbedaan prestasi belajar kelompok siswa yang mempunyai aktivitas 

tinggi dengan kelompok siswa yang mempunyai aktivitas rendah. 

Rataan marginal nilai tes prestasi belajar kelompok aktivitas tinggi adalah 6,6715 

dan rataan marginal nilai tes prestasi kelompok rendah adalah 4,0911, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar kelompok aktivitas tinggi lebih baik 

daripada prestasi belajar kelompok aktivitas rendah pada pokok bahasan kubus 

dan balok. 

c. Hipotesis ketiga 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan jumlah sel tak sama 

diperoleh nilai Fab = 4,5662 lebih besar dari Ftabel = 3,00 menunjukkan bahwa H0(AB) 

ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat interaksi antara penggunaan model 

pembelajaran dengan kategori aktivitas terhadap prestasi belajar matematika pada 

pokok bahasan kubus dan balok. Berdasarkan hasil uji komparasi ganda antar sel 

pada kolom yang sama diperoleh kesimpulan bahwa pada kelompok aktivitas tinggi 

dan rendah tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara peserta didik yang diberi 

pembelajaran dengan model TGT dengan peserta didik yang diberi pembelajaran 

dengan model STAD. Hal ini terlihat dari nilai               dan        
       yang lebih kecil dari Ftabel = 11,05. Jadi prestasi belajar peserta didik yang 

diberi pembelajaran dengan model TGT sama dengan prestasi belajar peserta didik 

yang diberi pembelajaran dengan model STAD pada siswa dengan aktivitas tinggi 

dan rendah. Sedangkan pada siswa dengan aktivitas sedang terdapat perbedaan 

prestasi belajar antara peserta didik yang diberi pembelajaran dengan model TGT 

dengan peserta didik yang diberi pembelajaran dengan model STAD karena 

                            . Dari rataan  terlihat bahwa pada siswa 

dengan aktivitas sedang, siswa yang diberi pembelajaran dengan model TGT lebih 

baik prestasi belajarnya daripada  siswa yang diberi pembelajaran dengan model 

STAD. 

Berdasarkan hasil uji komparasi ganda antar sel pada baris yang sama pada  

diperoleh bahwa pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT nilai        
                    ,                              dan        
                     . Hal ini berarti bahwa pada model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT prestasi belajar peserta didik pada kelompok aktivitas tinggi 

sama dengan kelompok aktivitas sedang, prestasi belajar peserta didik pada 

kelompok aktivitas sedang berbeda dengan kelompok aktivitas rendah, dan prestasi 

belajar peserta didik pada kelompok aktivitas tinggi berbeda dengan kelompok 

aktivitas rendah. Oleh karena itu, dilihat rataan marginalnya dapat disimpulkan 

bahwa pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT, prestasi belajar peserta didik 

pada kelompok aktivitas sedang lebih baik daripada kelompok aktivitas rendah, dan 

prestasi belajar peserta didik pada kelompok aktivitas tinggi lebih baik daripada 

kelompok aktivitas rendah. Sedangkan pada model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD nilai                            ,                        
      dan                             . Hal ini berarti bahwa pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD prestasi belajar peserta didik pada kelompok 
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aktivitas tinggi sama dengan kelompok aktivitas sedang, prestasi belajar peserta 

didik pada kelompok aktivitas sedang berbeda dengan kelompok aktivitas rendah, 

dan prestasi belajar peserta didik pada kelompok aktivitas tinggi berbeda dengan 

kelompok aktivitas rendah. Oleh karena itu, dilihat rataan marginalnya  dapat 

disimpulkan bahwa pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, prestasi 

belajar peserta didik pada kelompok aktivitas sedang lebih baik daripada kelompok 

aktivitas rendah, dan prestasi belajar peserta didik pada kelompok aktivitas tinggi 

lebih baik daripada kelompok aktivitas rendah.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan 

sebagi berikut. 

1. Prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok  dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournaments) sama dengan prestasi belajar matematika siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 

Acvievement Divisions). 

2. Prestasi belajar siswa pada pokok bahasan kubus dan balok yang mempunyai 

aktivitas tinggi sama prestasinya dengan siswa yang mempunyai aktivitas sedang, 

siswa yang mempunyai aktivitas sedang prestasinya lebih baik dari pada siswa yang 

mempunyai aktivitas rendah dan siswa yang mempunyai aktivitas tinggi prestasinya 

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai aktivitas rendah. 

3. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD tergantung 

pada aktivitas belajar siswa. Prestasi belajar matematika pada pokok bahasan kubus 

dan balok antara siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbeda 

dengan siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD hanya pada siswa 

dengan aktivitas sedang. Pada siswa dengan aktivitas sedang, prestasi belajar siswa 

yang diberi pembelajaran dengan model TGT lebih baik dari prestasi siswa yang 

diberi pembelajaran dengan model STAD. Disisi lain, pada masing-masing model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD, prestasi belajar matematika 

siswa pada pokok bahasan kubus dan balok yang mempunyai aktivitas tinggi lebih 

baik dari pada siswa yang mempunyai aktivitas rendah dan prestasi belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok yang mempunyai aktivitas 

sedang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai aktivitas rendah. Namun, 

prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok yang 

mempunyai aktivitas tinggi sama dengan siswa yang mempunyai aktivitas sedang.  
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Abstrak  

 
Kesulitan siswa dalam mempelajari geometri terjadi pada materi volume 

tabung, kerucut dan bola pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) diduga 

disebabkan oleh metode pembelajaran guru yang hanya menjelaskan, menuliskan 

rumus, memberi contoh sesuai penjelasan dan memberikan tugas maupun soal-soal. 

Kesulitan siswa perlu diatasi dengan metode, strategi dan bahkan teori pembelajaran 

yang sesuai. Kerumitan materi yang disampaikan dapat disederhanakan dengan 

bantuan media. Media yang digunakan peneliti adalah benda kemasan berupa 

kemasan kok badminton, kemasan susu bantal yang dibentuk kerucut, bola, dan 

pasir. Penerapan pembelajaran inkuiri cocok  untuk diterapkan, sehingga para siswa 

aktif untuk mengkontruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Penelitian 

yang merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk mengetahui 

langkah pembelajaran dan penggunaan media benda kemasan untuk memahamkan 

materi volume tabung, kerucut dan bola melalui pembelajaran inkuiri bagi siswa 

kelas IX SMP Plus Darus Salam Kediri. PTK yang dilakukan di kelas IX-A (28 

siswa) ini dilakukan dalam tiga siklus. Langkah-langkah pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal,  

yaitu orientasi, kegiatan inti terdiri dari: a) merumuskan masalah, b) merumuskan 

hipotesis, c) mengumpulkan data, d) menguji hipotesis, e) merumuskan kesimpulan. 

Kegiatan akhir  terdiri dari tanya jawab untuk mengecek pemahaman siswa. 

Langkah-langkah penggunaan media benda kemasannya melalui pembelajaran 

inkuiri adalah menggunakan dua macam benda kemasan tabung dengan ukuran yang 

berbeda (tabung A dan tabung B) untuk memahamkan materi volume tabung. Untuk 

memahamkan materi volume kerucut, menggunakan media kemasan tabung dan 

kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Pada materi volume bola, 

menggunakan media kemasan kerucut dan bola dengan rkerucut = rbola dan tkerucut = 2x 

rkerucut. Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil tes belajar dan aktivitas siswa yang 

menunjukkan bahwa  terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II dan ke siklus III 

dan termasuk dalam kategori ―sangat baik‖.  

 

Kata kunci : media, volume tabung, kerucut, dan bola, pembelajaran inkuiri. 
 

PENDAHULUAN 

Ide-ide geometri mudah dikenal siswa karena sudah ada di sekitar mereka. Meskipun 

demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam mempelajari 

geometri.  Kesulitan siswa dalam mempelajari geometri juga terjadi pada materi volume tabung, 

kerucut, dan bola pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Hal ini dibuktikan dari tes 

sederhana yang dilakukan kepada 28 siswa kelas IX-A di SMP Plus Darus Salam Kediri pada 

hari Rabu, 18 September 2013 tentang materi geometri, dan hasilnya adalah lebih dari 20 siswa 

menjawab salah.   

Kesulitan siswa dalam mempelajari materi volume tabung dan kerucut diduga disebabkan 

oleh metode pembelajaran yang hanya menjelaskan, menuliskan rumus, memberi contoh sesuai 

penjelasan yang diberikan dan memberikan tugas-tugas maupun soal-soal. Akibatnya siswa 

hanya sekedar menerima, kemudian manghafal rumus-rumus. Sekarang ini peran guru bergeser 
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sebagai fasilitator yang memfasilitasi bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman 

belajar siswa dan sebagai motivator. Kesulitan siswa dalam mempelajari volume tabung, 

kerucut dan bola perlu diatasi dengan metode, strategi dan bahkan teori pembelajaran yang 

sesuai.  

Kerumitan materi yang disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan bantuan 

media. Dalam materi volume tabung dan kerucut bisa digunakan media benda kemasan kok 

badminton yang dibentuk tabung dan kemasan susu bantal yang dibentuk kerucut, bola mainan 

dan pasir  untuk memahamkan materi tersebut. Pemilihan media kemasan dengan pertimbangan 

bahwa bahan-bahan yang digunakan memudahkan siswa untuk menghubungkan dengan materi 

sebelumnya atau struktur kognitif yang dimiliki siswa sebelumnya 

Selain dengan bantuan media, seorang guru dalam pembelajaran pun juga harus berupaya 

agar materi yang sedang disampaikan menjadi kegiatan pembelajaran yang mudah dan menarik, 

bila guru tidak dapat menyampaikan materi dengan tepat dan menarik, dapat menimbulkan 

kesulitan belajar dan tidak bersemangatnya siswa dalam mengikuti pelajaran. Sehingga  

perubahan proses strategi pembelajaran matematika yang menyenangkan menjadi suatu 

prioritas. Hendaknya para siswa aktif untuk mengkontruksi atau membangun sendiri 

pengetahuannya. Suatu rumus, konsep atau prinsip dalam  matematika, seyogyanya ditemukan 

sendiri oleh siswa di bawah bimbingan guru, sehingga membuat mereka terbiasa melakukan 

penyelidikan dan menemukan sesuatu (Depdiknas, 2003: 4). Oleh karena itu, penerapan 

pembelajaran matematika yang mengaitkan dengan proses penyelidikan dan penemuan cocok 

untuk diterapkan.  

Pembelajaran Berbasis Inkuiri (PBI) digunakan sebagai istilah umum  untuk 

menggambarkan pendekatan pembelajaran yang didorong oleh proses penyelidikan (Barret: 

2005). Pembelajaran inkuiri yang digunakan adalah menggunakan pendekatan inkuiri 

terbimbing, karena siswa kelas IX-A SMP plus Darus Salam belum pernah   melakukan model 

inkuiri, sehingga diperlukan bimbingan dan arahan guru ketika melakukan model pembelajaran 

ini pada siswa yang baru mengenal. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah ―Bagaimana langkah pembelajaran dan 

penggunaan media benda kemasan untuk memahamkan materi volume tabung, kerucut dan bola 

melalui pembelajaran inkuiri‖ 

 

METODE 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.. Jenis 

penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Kemmis dan Taggart (dalam Depdikbud, 

1999) yang berlangsung dalam beberapa siklus. Alur kegiatan setiap siklus terdiri dari 4 

tahapan, yaitu: rencana tindakan (plan), pelaksanaan tindakan (action), observasi atau evaluasi 

(observation/ evaluation), dan refleksi (reflection). Alur kegiatan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut. 

 
Gambar 1 Diadaptasikan dari Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Taggart 

CYCLUS I 

CYCLUS II 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dalam hal ini sumber 

data adalah siswa kelas IX-A SMP plus Darus Salam Kediri, yaitu berupa data pengamatan 

selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, wawancara, pengumpulan dokumen (lembar 

hasil pekerjaan siswa dalam tes awal dan tes yang diberikan pada akhir tindakan, hasil diskusi) 

dan hasil pengamatan lapangan dari rangkaian kegiatan pembelajaran. Sumber data untuk 

wawancara adalah dua orang siswa yang ditentukan berdasarkan hasil tes awal dan 

pertimbangan dari guru matematika. Tetapi untuk menambah keakuratan dan kelengkapan data, 

peneliti menambahkan satu subjek penelitian lagi yaitu seorang siswa yang berkemampuan 

rendah. 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah (a) peneliti 

sendiri sebagai instrumen utama, (b) Lembar Kerja Siswa (LKS)  yang diberikan oleh peneliti 

sesuai dengan arahan dan persetujuan pembimbing serta telah divalidasi oleh validator dan (c) 

Rekaman Kamera Digital yang diharapkan mampu  menambah detail penelitian yang mungkin 

tidak terekam secara langsung. 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain Tes (tes awal 

dan tes akhir), wawancara, observasi dan perekaman. Instrumen penelitian yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah tes, wawancara dan observasi. Untuk menguji validitas instrument 

penelitian ini, penguji mengunakan 3 orang validator yaitu 2 orang validator dosen Matematika 

minimal bergelar Magister dan 1 orang validator guru pelajaran matematika dengan pengalaman 

mengajar minimal 5 tahun. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan alur sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Mills dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007) sebagai berikut: 

1. Reduksi data, beberapa hal yang dilakukan penulis antara lain: 

a. Membaca/ mempelajari data, menandai kata-kata kunci yang ada dalam data yang 

memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. 

b. Menghilangkan data yang tidak lengkap. 

c. Menghilangkan selisih hasil/ angka yang terlalu jauh, baik yang terlalu bagus maupun 

terlalu kecil.  

2. Penyajian data, penyajian yang dilakukan dengan cara menggunakan tabel untuk 

membuat perbandingan diantara kasus dan hubungan dalam analisis data yang telah tersaji.  

3. Penarikan kesimpulan, dalam kegiatan ini, dilakukan penarikan kesimpulan mengenai 

penggunaan media manipulatif  benda kemasan terhadap peningkatan pemahaman siswa 

pada materi tentang volume tabung, kerucut dan bola.   

Tiga indikator keberhasilan penelitian ini suksesnya seorang guru dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar dan suksesnya siswa mengikuti kegiatan pembelajaran.  Indikator 

kedua dalam penelitian ini menggunakan acuan keberhasilan siswa yaitu siswa mampu 

menemukan konsep volume tabung, kerucut dan bola yang diikuti dengan pemahaman terhadap 

volume tabung, kerucut dan bola. Indikator keberhasilan ketiga dalam penelitian ini 

menggunakan acuan keberhasilan siswa. Sebagai representasi dari keberhasilan tindakan 

pembelajaran, yaitu apabila proses pembelajaran (tindakan) dikatakan berhasil jika 75% dari 

keseluruhan siswa di kelas mencapai taraf nilai 75 atau lebih tentang materi volume tabung, 

kerucut dan bola (Depdiknas, 2008). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada awal pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan bahan kemasan kok 

badminton yang berbentuk tabung lingkaran tegak, proses pembelajaran kurang berjalan dengan 

lancar. Hal ini diakibatkan karena siswa belum terbiasa untuk belajar secara berkelompok dan 

tidak terbiasa, canggung dan merasa malu bila berkelompok dengan teman yang berbeda jenis 

kelamin serta merasa asing dengan strategi pembelajaran yang diterapkan. Untuk mengatasi hal 

tersebut, peneliti memberikan nasehat kepada beberapa siswa agar menjaga ketertiban di dalam 

kelas sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas lain dan membagi tugas 

untuk tiap anggota kelompok sehingga bisa saling bekerjasama serta jangan merasa malu dan 
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canggung bila bekerjasama dengan anggota kelompok yang berbeda jenis kelamin.  Seiring 

berjalannya proses pembelajaran siswa masih belum bisa bekerjasama secara baik bila anggota 

kelompoknya dicampur laki-laki dan perempuan, sehingga agar siswa bisa bekerjasama lebih 

baik lagi, peneliti merubah komposisi anggota kelompok sesuai dengan jenis kelamin dan siswa 

mulai beradaptasi dan mulai bersemangat untuk mencoba menyelesaikan segala permasalahan 

yang diajukan oleh peneliti. Untuk mengatasi adanya kegaduhan dalam kelompok yang 

dikarenakan belum terbiasanya siswa untuk melakukan diskusi kelompok, peneliti memberikan 

prinsip ―reward and punishment‖ untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama dalam kelompok 

sehingga siswa dapat menerima materi pelajaran dengan maksimal. Peneliti memberikan 

penegasan bahwa kelompok yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti di 

akhir pembelajaran akan diberikan reward dan kelompok yang gaduh dan mengganggu teman 

yang lainnya akan diberikan hukuman. 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan 

yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan awal memuat beberapa aktivitas 

sebagai berikut. Pada kegiatan awal ini mengacu pada tahap-tahap yang diungkapkan oleh 

Hartono (2013) yaitu tahap Orientasi yang dilakukan sebelum peneliti membagikan LKS, 

yaitu: 

a. Peneliti mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang merupakan materi prasyarat. 

Misalnya, pada materi volume tabung lingkaran tegak, peneliti mengingatkan siswa pada 

materi unsur-unsur tabung dan luas tabung lingkaran tegak. 

b. Menjelaskan topik dan tujuan pembelajaran. 

c. Memberikan motivasi kepada siswa. Misalnya pada saat belajar materi volume tabung, kita 

dapat menggunakannya untuk keperluan berapa liter minyak tanah yang dapat kita isikan 

hingga penuh pada tangki yang berbentuk tabung.    

d. Membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa.  

 

Kegiatan inti. 

Pada kegiatan inti ini, peneliti menjelaskan tentang penggunaan bahan manipulatif berupa 

media kemasan kok badminton yang berbentuk tabung lingkaran tegak, kemasan susu bantal 

yang dibentuk kerucut lingkaran tegak, bola dan pasir.   

Tahap-tahap pada kegiatan inti seperti yang diungkapkan oleh Hartono (2003) adalah sebagai 

berikut: 

a. Merumuskan masalah  

Peneliti membagikan dua macam benda kemasan tabung dengan ukuran yang 

berbeda (tabung A dan tabung B) untuk memahamkan materi volume tabung. Untuk 

memahamkan materi volume kerucut, peneliti membagikan media kemasan tabung dan 

kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama dan pada materi volume bola, peneliti 

membagikan media kemasan kerucut dan bola. 

b. Merumuskan hipotesis 

Salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mengembangkan kemampuan 

menebak (berhipotesis) pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan yang tercantum pada LKS yang dapat mendorong siswa untuk dapat 

merumuskan jawaban sementara. Dari rumusan hipotesis yang telah dibuat, ternyata 

respon siswa menunjukkan bahwa sebagaian besar dapat menjawab dengan benar, 

meskipun ada beberapa kelompok yang membutuhkan waktu lebih lama dalam 

menjawabnya.  

 

c. Mengumpulkan data 

Aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Pada saat mengumpulkan data, siswa sudah bisa melaksanakannya dengan 

baik sesuai dengan petunjuk dan langkah pengerjaan yang diberikan pada LKS. Namun 

demikian, masih ada beberapa siswa yang mengerjakan dengan tidak urut atau tidak 
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sesuai dengan petunjuk, sehingga mereka perlu waktu yang lebih lama dalam 

pengumpulan data. Pada materi volume kerucut 

 

d.  Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai 

dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data, yaitu 

melakukan kegiatan nyata dengan menggunakan tiga macam benda kemasan, tabung, 

kerucut dan bola. Respon beberapa siswa dapat menyelesaikannya dalam waktu yang 

lama tetapi sudah mengerjakannya dengan baik dan benar.  
e. Merumuskan Kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Siswa sudah dapat memberikan kesimpulan 

namun peneliti masih perlu membimbing dalam menyimpulkan temuan yang diperoleh.  
 

Kegiatan akhir  

Pada kegiatan akhir, peneliti mengecek pemahaman siswa dengan melakukan tanya 

jawab, berikut adalah beberapa contoh dari pertanyaan yang diberikan peneliti pada siswa pada 

materi volume kerucut: 

Peneliti : Dengan kita telah memperagakan kembali bahan manipulatif yang 

disediakan, selanjutnya bagaimanakah rumus Volume kerucut yang mempunyai 

jari-jari r dan tinggi t? 

Siswa :  

 

 

Aktivitas Siswa Pada Saat Menggunakan Bahan Manipulatif  Benda Kemasan 

Pada awal pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan bahan manipulatif, aktivitas 

siswa tergolong belum maksimal. Hal ini dimungkinkan karena siswa masih melakukan 

penyesuaian dengan strategi pembelajaran yang belum pernah mereka terima sebelumnya. 

Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan dengan kegiatan belajar kelompok. Kesulitan pada 

siswa ditandai dengan pada awal pembentukan kelompok siswa masih ramai, tidak konsentrasi, 

dan kurangnya kerjasama dalam kelompok. Untuk mengatasi hal ini, peneliti merubah anggota 

kelompok, dari yang sebelumnya campuran antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak 

campuran, hal ini dikarenakan siswa banyak yang berada di pondok, sehingga interaksi antara 

laki-laki dan perempuan lebih dibatasai yang menyebabkan siswa menjadi canggung, malu dan 

sulit bekerjasama dalam kelompok.  

Tes pada siklus I dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 dengan alokasi waktu 30 

menit. Rata-rata hasil tes pada siklus I adalah 65. Persentase banyaknya siswa yang tuntas 

dalam mengerjakan soal tes 1 adalah sebanyak 10,71% sedangkan persentase banyaknya siswa 

yang tidak tuntas dalam mengerjakan soal tes 1 adalah sebanyak 89,29%. Untuk siswa yang 

menjawab soal tes secara benar dan sistematis kurang dari 75% untuk soal no.2a (3,57%) dan 2b 

(3,57%). Hal ini menunjukkan bahwa pada siklus I, proses pembelajaran tidak berhasil karena 

<75% siswa mencapai nilai kurang dari 75.  

Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara peneliti dengan siswa serta diskusi 

peneliti dengan rekan sejawat, ketidakberhasilan tersebut disebabkan siswa lupa terhadap materi 

sebelumnya yaitu tentang materi perbandingan dan bingung terhadap maksud dari soal yang 

diberikan karena jari-jari tabung B (rB) tidak diketahui, sehingga sebagian besar siswa hanya 

menuliskan rumus volume tabung saja dan untuk nomor 2a siswa menganggap bahwa antara 

jari-jari tabung A (rA) dan jari-jari tabung B (rB) adalah sama, karena sama-sama jari-jari 

sehingga bisa dieliminasi. Seperti yang diungkapkan oleh Hudojo (1988) bahwa konsep-konsep 

dalam matematika bersifat hierarki, maka mempelajari matematika harus bertahap dan 

berurutan serta mendasarkan pada pengalaman belajar yang lalu. Diduga karena siswa belum 
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mengerti dengan materi perbandingan, menyebabkan banyak siswa yang salah mengerjakan 

untuk soal tes nomor 2a dan 2b.  

Tes pada siklus II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014 dengan alokasi 

waktu 30 menit adalah 77 (baik). Persentase banyaknya siswa yang tuntas dalam mengerjakan 

soal tes 2 adalah sebanyak 64,29% sedangkan persentase banyaknya siswa yang tidak tuntas 

dalam mengerjakan soal tes 2 adalah sebanyak 35,71%.  Untuk siswa yang menjawab soal tes 

secara benar dan sistematis masih kurang dari 75% untuk soal no. 2a (67,86%) dan 2b (35,71). 

Hal ini menunjukkan bahwa pada siklus II, proses pembelajaran belum berhasil karena <75% 

siswa mencapai nilai kurang dari 75. Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara peneliti 

dengan siswa, mereka banyak melakukan kesalahan dalam perhitungan hasil akhirnya, padahal 

rumus dan langkah yang dilakukan sudah benar, dan untuk nomor 2b banyak dari siswa yang 

tidak mengerjakan karena merasa tidak cukup waktu yang diberikan. 

Tes pada siklus III yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 dengan alokasi 

waktu 30 menit adalah 90 (baik). Persentase banyaknya siswa yang tuntas dalam mengerjakan 

soal tes 3 adalah sebanyak 89,29% sedangkan persentase banyaknya siswa yang tidak tuntas 

dalam mengerjakan soal tes 3 adalah sebanyak 10,71%.  Hal ini menunjukkan bahwa pada 

siklus II, proses pembelajaran telah berhasil karena >75% siswa mencapai nilai lebih dari 75. 

Begitu pula untuk siswa yang menjawab soal tes secara benar dan sistematis sudah lebih dari 

75%.  Hal ini menunjukkan bahwa pada siklus III, proses pembelajaran sudah berhasil. 

Pada siklus terakhir, berdasarkan persentase banyaknya siswa yang mengerjakan soal 

pada tes akhir secara sistematis dan benar secara rinci adalah sebagai berikut dan hasil ini telah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. 

 
Tabel Hasil Terhadap Pengerjaan Tes Akhir Siswa Pada Siklus III 

 
 

Keterangan: 

1. Salah Tidak Sistematis :  bila siswa tidak mengerjakan atau rumus yang digunakan salah 

2. Salah Sistematis  :  bila rumus yang digunakan benar, langkah sistematis tetapi 

perhitungan salah dan hasilnya salah 

3. Benar Tidak Sistematis  :  bila rumus yang digunakan benar, langkah tidak sistematis 

tetapi perhitungan dan hasilnya benar 

4. Benar Sistematis :  bila rumus yang digunakan benar, langkah sistematis           

tetapi   perhitungan dan hasilnya benar 
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Berdasarkan hasil observasi oleh kedua observer, disajikan pada tabel berikut. 

 
Tabel Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 
 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada sekolah 

yang berlatar belakang atau berbasis pondok pesantren, pembentukan/ pembagian kelompok 

sebaiknya dipisah antara perempuan dan laki-laki, apabila dicampur maka kerjasama antar 

anggota kelompok tidak dapat berjalan secara maksimal. Dan langkah-langkah pembelajaran 

dan langkah-langkah penggunaan media benda kemasan untuk memahamkan materi volume 

tabung, kerucut dan bola melalui pembelajaran inkuiri bagi siswa kelas IX Sekolah Menengah 

Pertama Plus Darussalam Kediri  Kediri adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal memuat beberapa aktivitas yang mengacu pada tahap-tahap yang 

diungkapkan oleh Hartono (2013) yaitu tahap Orientasi yang dilakukan sebelum peneliti 

membagikan LKS sebagai berikut. 

1.1 Peneliti mengingatkan siswa tentang materi sebelumnya, yaitu materi prasyarat. 

Pelaksanaannya adalah (a) pada materi volume tabung, peneliti mengingatkan 

siswa tentang unsur-unsur tabung dan luas tabung, (b) pada materi volume kerucut 

peneliti mengingatkan siswa tentang unsur-unsur kerucut, luas kerucut dan volume 

tabung, (c) pada materi volume bola peneliti mengingatkan tentang unsur-unsur 

bola, luas bola, dan volume kerucut. 

1.2  Menjelaskan materi pokok dan indikator yang akan dicapai pada pembelajaran. 

Pada materi volume tabung peneliti menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan 

belajar tentang volume tabung sehingga siswa diharapkan bisa menghitung volume 

tabung, menghitung unsur tabung bila volumenya diketahui, dan membandingkan 

volume tabung. 

1.3 Memberikan motivasi kepada siswa. Pada saat belajar materi volume tabung, 

mereka diberi contoh tentang penggunaan menghitung banyaknya liter minyak 

tanah yang dapat diisikan hingga penuh pada tangki yang berbentuk tabung.    

1.4 Membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa, anggota kelompok 

dipilih berdasarkan hasil tes awal, jenis kelamin dan masukan dari guru matematika. 

 

2. Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti ini, Peneliti menjelaskan tentang penggunaan bahan manipulatif 

berupa media kemasan kok badminton yang berbentuk tabung lingkaran tegak, kemasan 

susu bantal yang dibentuk kerucut lingkaran tegak, bola dan pasir.   

Peneliti menggunakan dua macam benda kemasan tabung dengan ukuran yang 

berbeda (tabung A dan tabung B) untuk memahamkan materi volume tabung. Langkah 

pertama siswa harus mengukur jari-jari (r) dan tinggi (t) masing-masing tabung, 

kemudian tabung diisi dengan pasir dan diukur volumenya (V) menggunakan gelas ukur. 

Dengan ukuran tabung A adalah rA=3,25 cm, tA=6,5 cm dan  ukuran tabung B adalah 

rB=3,5 cm, tB=4,5 cm. Dengan menggunakan gelas ukur volume kedua tabung adalah 

VA=215,58 cm
3
 dan VB=173,09 cm

3
 , selanjutnya siswa menjawab bahwa yang 
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mempengaruhi volume kedua tabung adalah tinggi dan luas alas tabung. Dengan jawaban 

tersebut dan dengan menggunakan rumus  

 

𝑉                  dan jari-jari (r) dan tinggi (t), maka 

𝑉   𝑟      

𝑉   𝑟   

 
Siswa menghitung kembali volume tabung A dan B dan dari hasil perhitungan diperoleh 

bahwa VA=215,78 cm
3
 dan VB=173,09 cm

3
, sama dengan hasil bila diukur menggunakan 

gelas ukur. 

 Untuk memahamkan materi volume kerucut, peneliti menggunakan media 

kemasan tabung dan kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Langkah pertama, 

siswa diminta untuk mengukur jari-jari (r) dan tinggi (t) tabung dan kerucut yang telah 

disediakan. Dari hasil pengukuran diperoleh bahwa ukuran tabung adalah rt=3,25 cm, 

tt=6,5 cm dan  ukuran kerucut adalah rk=3,25 cm, tk=6,5 cm. Kemudian siswa mengisi 

kerucut hingga penuh dengan pasir dan mengukur volumenya dengan menggunakan gelas 

ukur, diperoleh Vkerucut = 71,92 cm
3
 dan selanjutnya, siswa mengisi tabung hingga penuh 

dengan pasir dengan menggunakan kerucut sebagai takaran dan diperoleh hasil bahwa 

kerucut dapat mengisi tabung sebanyak 3 kali, dan mengukur volume tabung dengan 

menggunakan gelas ukur, diperoleh Vtabung=215,78 cm
3
. Diperoleh bahwa dengan jari-jari 

(r) dan tinggi (t) maka 

 

Vtabung = 3 x Vkerucut 

Jika  Vtabung  adalah    𝑉   𝑟  , maka  

 Vkerucut = 
 

 
  x Vtabung 

  = 
 

 
 x  𝑟   

       = 
 

 
 𝑟   

 

Pada materi volume bola, peneliti menggunakan media kemasan kerucut dan 

bola. Langkah pertama, siswa diminta untuk mengukur jari-jari dan tinggi kerucut dan 

jari-jari setengah bola yang telah disediakan dan diperoleh bahwa ukuran kerucut adalah 

rk=3,25 cm, tk=6,5 cm dan ukuran bola adalah rb=3,25 cm. Kemudian siswa diminta 

untuk mengisi kerucut hingga penuh dengan pasir dan mengukur volumenya dengan 

menggunakan gelas ukur diperoleh Vkerucut = 71,92 cm
3
. Selanjutnya, siswa harus 

mengisi setengah bola hingga penuh dengan pasir dengan menggunakan kerucut sebagai 

takaran, dan mengukur volume setengah dengan menggunakan gelas ukur dan diperoleh 

V½bola = 71,92 cm
3
. Dengan ukuran rkerucut = rbola dan tkerucut = 2x rkerucut , maka kerucut 

dapat mengisi setengah bola sampai penuh sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga diperoleh 

bahwa dengan rk = rb dan tk = 2x rk, maka 

V½bola = 1   x Vkerucut 

       = 1 x 
 

 
 𝑟   

       =  
 

 
 𝑟  𝑟 

 𝑉     
 

 
 𝑟  

 

Tahap-tahap pada kegiatan inti adalah sebagai berikut:  

a. Merumuskan masalah  

Peneliti  membagikan LKS dan bahan manipulatif berupa kemasan kok 

badminton yang berbentuk tabung lingkaran tegak, kemasan susu bantal yang dibentuk 
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kerucut lingkaran tegak, bola dan pasir kepada masing-masing kelompok. Setiap 

pertemuan, siswa menerima LKS yang sudah disiapkan oleh peneliti. Peneliti 

menjelaskan tentang bagaimana menggunakan bahan manipulatif nya dan membimbing 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan  yang ada pada LKS dengan menggunakan 

bahan manipulatif.  

Mengetahui bahwa pembelajaran yang dilakukan akan menggunakan bahan 

manipulatif, ternyata respon siswa cukup antusias, karena mereka belum pernah 

menggunakan media sebelumnya, namun dalam menyelesaikan permasalah yang ada 

pada LKS, beberapa siswa masih kesulitan dan perlu bimbingan dari peneliti. 

b. Merumuskan hipotesis 

Cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mengembangkan kemampuan 

menebak (berhipotesis) pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan yang tercantum pada LKS yang dapat mendorong siswa untuk dapat 

merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan 

kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Misalnya pada materi 

volume kerucut: 

 

Isilah tabung lingkaran tegak dengan pasir sampai penuh dengan menggunakan benda 

kerucut sebagai takaran.  

 

 

 

 

 

Apakah yang terjadi? 

 

Ternyata dalam merumuskan hipotesis, sebagaian besar siswa dapat menjawab 

dengan benar bahwa dengan ukuran jari-jari dan tinggi tabung sama dengan tinggi 

kerucut, kerucut dapat mengisi tabung sebanyak 3 kali. Demikian pula pada materi 

volume tabung dan bola. 

c. Mengumpulkan Data 

Aktifitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Pada saat mengumpulkan data, siswa sudah bisa melaksanakannya dengan 

baik sesuai dengan petunjuk dan langkah pengerjaan yang diberikan pada LKS. 

Tetapi, masih ada beberapa siswa yang mengerjakan dengan tidak urut atau tidak 

sesuai dengan petunjuk, sehingga mereka perlu waktu yang lebih lama dalam 

pengumpulan data. 

d. Menguji hipotesis 

Dalam menguji hipotesis yaitu menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data, 

siswa menyelesaikannya dalam waktu yang lama tetapi sudah mengerjakannya dengan 

baik dan benar. 

e. Merumuskan Kesimpulan 

Dalam merumuskan kesimpulan, yaitu menemukan rumus volume tabung, 

kerucut dan bola, siswa sudah dapat memberikan kesimpulan namun peneliti masih 

perlu membimbing dalam mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis.  

 

3. Kegiatan akhir  

Pada kegiatan akhir, peneliti mengecek pemahaman siswa dengan melakukan tanya 

jawab.  
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Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai 

berikut. 

a) Dengan menggunakan media kemasan susu bantal yang dibentuk kerucut dalam 

pembelajaran volume kerucut dan volume bola, ternyata siswa kesulitan dalam mengukur 

diameternya, karena bahan yang digunakan tipis, maka sebaiknya digunakan bahan yang 

lebih tebal, tahan lama dan mempunyai ukuran yang lebih sesuai sehingga siswa tidak 

kesulitan dan tepat dalam mengukur dan menggunakannya. 

b) Agar siswa dapat megeneralisasi rumus volume tabung, kerucut dan bola dengan lebih 

baik, maka diharapkan agar menggunakan media kemasan dengan ukuran yang lebih 

bervariasi. 

c) Pembelajaran materi volume tabung, kerucut dan bola dengan menggunakan bahan 

manipulatif kemasan kok badminton yang berbentuk tabung, kemasan susu bantal yang 

dibentuk kerucut, bola dan pasir membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga sebagai 

masukan untuk pembelajaran berikutnya sebaiknya guru dapat mengatur dan menata waktu 

dengan baik sehingga tersedia cukup waktu untuk presentasi siswa dan bersikap tegas 

kepada siswa yang menggunakan media untuk bermain-main.  

d) Pada saat siswa melakukan diskusi kelompok, guru dapat menyusun tempat duduk di kelas 

dengan membentuk lingkaran kecil. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses diskusi 

siswa dan memudahkan guru untuk melakukan bimbingan kelompok. 

e) Lembar observasi kegiatan guru dan lembar observasi kegiatan siswa dapat dibuat dengan 

lebih spesifik dan cermat sesuai dengan alur pembelajaran berbasis inkuiri, sehingga data 

yang didapatkan lebih akurat. 
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Abstrak 

 Berdasarkan  hasil  observasi dan wawancara dengan dua orang guru dan 

sepuluh siswa di MTs Muhammadiyah 2 Malang pada tanggal 18 Desember 2014, 

banyak siswa kelas VIII lupa saat ditanya unsur-unsur, asal rumus volume dan luas 

permukaan dari kubus dan balok. Hal tersebut terjadi karena  siswa hanya menghafal 

rumus dari kubus dan balok tanpa mengetahui dari mana asalnya. Lembar Kegiatan 

Siswa yang digunakan belum mampu memberi kesempatan siswa untuk membangun 

konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan  bahan ajar berupa 

LKS materi kubus dan balok untuk siswa MTs Muhammadiyah 2 yang valid dan 

praktis. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu pengembangan  

bahan ajar materi kubus dan balok yang bercirikan model hands-on mathematics 

yang memodifikasi pada model yang dikemukakan oleh Plomp. Model 

pengembangan Plomp  terdiri atas 5 tahap, yaitu 1)tahap investigasi awal, 2)tahap 

desain, 3) tahap realisasi, 4) tahap evaluasi. berdasarkan validasi diperoleh lembar 

kegiatan siswa valid dengan persentasi 80,2% dan praktis dengan persentase 85.2%. 

Kata kunci: Hands-on Mathematics , Kubus dan Balok, Pengembangan Lembar 

Kegiatan Siswa, Media manipulatif. 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang  mendasari perkembangan teknologi modern 

serta memiliki peran yang penting dalam berbagai disiplin ilmu dan perkembangan daya pikir 

manusia (Kurikulum 2006). Dalam mempelajari matematika, pengalaman dan pengetahuan 

yang dimiliki sebelumnya menjadi dasar bagi siswa untuk aktif dan membangun pengetahuan 

yang baru. Mempelajari  matematika tidak hanya bergantung pada apa yang diajarkan, tetapi 

juga dari bagaimana matematika itu diajarkan atau bagaimana siswa belajar. ―Belajar 

matematika adalah berfikir dan berbuat atau mengerjakan matematika‖ (Alkrismanto, 2001). 

Pada dasarnya proses pembelajaran melibatkan komunikasi antara guru dengan siswa. Tetapi 

proses komunikasi tidak selamanya berjalan lancar, bahkan menimbulkan salah pengertian 

bahkan kesalahan konsep. Terkadang siswa salah persepsi tentang pembelajaran atau pesan 

yang diberikan oleh guru. Seperti yang dikatakan oleh Mulyana (2008) bahwa persepsi 

merupakan inti dari komunikasi sebab jika persepsi tidak akurat, maka komunikasi tidak akan 

berjalan secara efektif. Hal tersebut akan mengganggu dalam proses pembelajaran dan akan 

berpengaruh dalam tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebagai seorang pendidik harus 

memberi alternatif dalam proses pembelajaran agar tidak terjadi salah persepsi , 
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kesalahpahaman, dan siswa dapat memahami konsep-konsep yang diajarkan.  Alternatif tersebut 

adalah mengembangkan bahan ajar barupa LKS yang dapat membantu siswa membangun 

pemahaman siswa.  

Pengembangan ini diharapkan dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman, 

khususnya pada materi kubus dan balok kelas VIII SMP. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengembangkan bahan ajar dengan judul ―Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa  untuk 

pembelajaran yang bercirikan model hands-on mathematics materi kubus dan balok pada siswa 

sekolah menengah pertama kelas VIII‖. Materi kubus dan balok dalam penelitian dan 

pengembangan ini terbatas pada kubus dan balok khususnya menyelidiki sifat-sifat serta bagian-

bagian dari kubus dan balok serta menentukan luas permukaan dan volume dari kubus dan 

balok. 

 

METODE PENGEMBANGAN 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu pengembangan  bahan ajar 

materi kubus dan balok yang bercirikan model hands-on mathematics yang memodifikasi pada 

model yang dikemukakan oleh Plomp (Hobri, 2010:17). Model pengembangan Plomp  terdiri 

atas 5 tahap, yaitu 1)tahap investigasi awal, 2)tahap desain, 3) tahap realisasi, 4) tahap       

evaluasi,tes dan revisi dan 5)tahap implementasi. Akan tetapi tahap mplementasi tidak 

dilakukan karena penelitian hanya dilakukan pada kelompok kecil. 

Pada penelitian ini, dilakukan 2 uji untuk mengetahui produk yang dikembangkan, yaitu 

uji kevalidan dan uji kepraktisan. Uji kevalidan dilakukan untuk melihat apakah konten dari 

LKS telah sesuai dengan model hands-on  mathematics. Sedangkan  uji kepraktisan        

dilakukan untuk mengetahui apakah LKS dapat digunakan oleh siswa atau tidak. Uji kevalidan 

yang menggunakan angket validasi LKS diisi oleh 1 dosen matematika yang telah menempuh 

pendidikan minimal S2 dan 2 guru matematika MTs Muhammadiyah 2 yang telah mengajar 

selama minimal 5 tahun. Uji kepraktisan berupa angket diisi oleh enam siswa kelas VIII yang 

telah menerima materi kubus dan balok sebagai subjek uji coba.Teknik analisis data hasil uji 

kealidan dan kepraktisan yang dilakukan sesuai dengan teknik analisis dalam Akbar (2013) dan 

selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria kevalidan atau  kepraktisan 

bahan ajar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk Lembar Kegiatan Siswa Sebelum Ujicoba 

LKS dalam penelitian dan pengembangan ini adalah suatu bahan ajar yang berisi 

petunjuk dan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan siswa dalam proses pembelajaran yang 

bercirikan model hands-on mathematics dengan sarana media manipulatif, serta latihan-latihan 

soal yang harus diselesaikan oleh siswa untuk uji kepahaman. LKS ini dikembangkan sebagai 

bahan ajar untuk mengikuti sintak-sintak model hands-on mathematics yaitu tahap       

eksplorasi, tahap pengenalan konsep dan tahap pendalaman konsep. Tahap eksplorasi         

merupakan kegiatan menggali pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik, dimana media      

manipulatif diberikan pada tahap ini. Tahap pengenalan konsep merupakan kegiatan dimana 

peserta didik dituntut untuk lebih aktif mengembangkan sikap dan pengetahuannya tentang           

matematika khususnya materi kubus dan balok sesuai dengan kemampuan masing-masing         

sehingga memberikan hasil belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Sedangkan tahap 

pendalaman konsep merupakan kegiatan menarik kesimpulan, memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran solusi. LKS yang dihasilkan adalah LKS yang menggunakan model hands-

on dalam tahapan kegiatan-kegiatannya, dengan didukung dengan media manipulatif yaitu 

bangun kubus dan balok yang terbuat dari kertas asturo, kerangka balok yang terbuat dari kayu 

yang berukuran 15cmx12cmx8cm, kerangka kubus yang terbuat dari kayu yang berukuran 

15cm, mika, sedotan, kertas karton, lidi, dan lem. LKS dibagi menjadi 2 bagian yaitu LKS 1 
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tentang sifat-sifat kubus dan balok serta bagian-bagiannya, jaring-jaring kubus dan balok serta 

LKS 2 tentang luas permukaan dan volume dari kubus dan balok. Rancangan isi LKS yang 

disusun dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Informasi yang bertujuan untuk memberi motivasi kepada siswa 

2. Petunjuk penggunaan LKS, kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan 

dicapai 

3. Kegiatan belajar yang berisi kegiatan  untuk mengeksplorasi, mengenalkan      konsep, 

dan pendalaman konsep  

4. Soal latihan yang bertujuan untuk    menguji pemahaman siswa 

 

Analisis Data Uji Kevalidan  kepada Validator 

Hasil dari pengembangan bahan ajar ini adalah LKS materi kubus da balok yang 

bercirikan model hands-on mathematics. LKS dikembangkan untuk tiga pertemuan. LKS yang 

dikembangkan terdiri dari identitas LKS (memuat judul LKS dan satuan pendidikan), KI, KD, 

tujuan pembelajaran, petunjuk siswa, dan dilanjutkan dengan kegiatan yang sesuai dengan 

model hand s-on mathematics . Berdasarkan analisis data hasil uji kevalidan LKS oleh validator  

terlihat bahwa hasil perhitungan setiap aspek penilaian terhadap LKS menurut aspek    

kelayakan isi, tahapan hands-on mathematics, kebahasaan dan kegrafisan sudah valid. Hal 

tersebut dapat dilihat dari prosentase yang    diperoleh yaitu aspek kelayakan isi diperoleh 83%, 

dari  tahapan hands-on mathematics yaitu tahap eksplorasi diperoleh rata-rata prosentase 87% , 

berdasarkan perolehan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga sangat 

mendukung siswa untuk melakukan kegiatan dalam LKS, serta             pertanyaan dalam tahap 

eksplorasi dapat membuat siswa mencari dan menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya. 

Sedangkan pada tahap pengenalan konsep diperoleh rata-rata prosentase 80,3%, berdasarkan 

perolehan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam tahap pengenalan konsep telah 

memberikan   kesempatan kepada siswa untuk membangun sendiri konsep tentang materi yang 

diajarkan , selain itu pada tahap pendalaman konsep didapatkan prosentase 75%, berdasarkan 

perolehan tersebut maka pertanyaan pada tahap pendalaman konsep memberikan siswa 

kesempatan untuk menyimpulkan sendiri materi yang telah diajarkan dengan Bahasa mereka 

sendiri. Disamping itu, dari aspek kebahasaan diperoleh prosentase 85% dan dari aspek 

kegrafisan diperoleh 89%. Kemudian berdasarkan                   perhitungan untuk LKS secara 

keseluruhan     diperoleh persentase 80,2 %.Sehingga dapat disimpulkan bahwa LKS sudah 

memenuhi empat aspek yaitu kelayakan isi, tahapan hands-on mathematics, kebahasaan, dan 

kegrafisan. Menurut kriteria tersebut maka LKS yang telah dikembangkan dikatakan valid dan 

tidak perlu direvisi.  Akan tetapi LKS yang dikembangkan tetap dilakukan revisi sesuai 

perbaikan yang terdapat di dalam LKS yang diberikan oleh validator. 

 

Analisis Data Uji Kepraktisan  kepada Validator 

Berdasarkan  uji coba produk kepada enam siswa yang selanjutnya dilakukan analisis 

data kepraktisan,  dapat diketahui bahwa hasil penilaian siswa terhadap LKS persentase semua 

siswa di atas 70%. Berdasarkan  kriteria k LKS yang dikembangkan dapat dikatakan praktis 

dengan persentase 85,2%. Selain itu pada tahap eksplorasi dari keenam siswa masuk kriteria 

sangat valid yaitu sebesar 89%, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga 

membantu siswa pada materi kubus dan balok. Hal tersebut juga Nampak pada tahap 

pengenalan konsep, meskipun terdapat satu siswa yang memberikan nilai dua akan tetapi secara 

keseluruhan perolehan dari keenam siswa masuk kriteria sangat valid yaitu sebesar 85%, 

berdasarkan perolehan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siswa dapat membangun dan 

mengemukakan ide serta gagasan menurut Bahasa mereka sendiri. Pada tahap pendalaman 

konsep dari keenam siswa masuk kriteria valid yaitu sebesar 75%. Berdasarkan data di atas LKS 

yang dikembangkan sudah valid dengan persentase 80,2%, praktis dengan persentase 85,2% . 
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Produk Lembar Kegiatan Siswa  

Produk akhir dari pengembangan lembar kegiatan siswa ini adalah Lembar Kegiatan 

Siswa yang bercirikan model hands-on mathematics dimana suatu bahan ajar yang berisikan 

lembar-lembar aktivitas dengan tujuan  dapat melibatkan siswa dalam menggali informasi dan 

bertanya, beraktivitas dan menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat 

kesimpulan sendiri. 

LKS  ini menggunakan Hands-on mathematics sebagai model pembelajaran yang 

memiliki 3 tahapan yaitu tahapan eksplorasi, tahap pengenalan konsep dan tahap pendalaman 

konsep. Pada tahap eksplorasi siswa diberikan media manipulatif agar siswa mendapatkan 

pengalaman secara kongkret, tahap pengenalan konsep siswa dituntun untuk menemukan dan 

membangun pemahamannya dan tahap pendalaman konsep konsep dimana siswa diajak untuk 

menarik kesimpulan dengan Bahasa mereka sendiri. Produk akhir memperbaiki media 

manipulative lidi menjadi sedotan pada kegiatan eksplorasi dikarenakan lebih efektif dan 

efisien. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil validasi subjek ahli yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan 

LKS yang dikembangkan dikatakan valid dengan persentase 80,2%. Persentase tersebut 

didapatkan dari beberapa aspek yang dinilai yaitu aspek kebahasaan, tahapan hands-on 

mathematics, aspek kegrafisan dan aspek kelayakan isi.Sementara itu berdasarkan hasil uji coba 

dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan dikatakan praktis dengan persentase 85,2%. 

Karena memenuhi dua kriteria yaitu valid dan praktis, maka LKS yang dikembangkan layak 

digunakan sebagai alternatif bahan ajar matematika pada pokok bahasan kubus dan balok.   

Ciri khas dari LKS bercirikan model hands-on mathematics yang telah dikembangkan 

yaitu berisi panduan aktifitas yang menuntun siswa aktif dalam pembelajaran dan pemberian 

alat peraga dalam tahap eksplorasi. Hal tersebut juga diugkapkan oleh Suherman,dkk 

(2003:243) pada dasarnya anak belajar melalui benda atau objek kongkret, karena untuk 

memahami konsep abstrak anak memerlukan benda-benda kongkret sebagai perantara 

visualisasinya. Selain itu, terdapat beberapa tahapan yaitu tahap eksplorasi, tahap pengenalan 

konsep dan tahap pendalaman konsep yang diterapkan dalam sintak model hands-on 

mathematics. 

Kelebihan penelitian ini adalah LKS yang telah dikembangkan mempunyai tampilan yang 

menarik sehingga siswa dimungkinkan tertarik untuk mempelajari LKS tersebut. LKS yang 

dikembangkan menggunakan model hands-on mathematics yaitu siswa dituntun untuk 

menemukan sendiri rumus/konsep pada materi kubus dan balok. Sementara itu, kekurangan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. LKS ini hanya untuk menuntun siswa untuk kubus dan balok, diharapkan dapat 

dikembangkan pada materi yang lainnya.  

2. Masalah lain yang muncul dari pemanfaatan LKS ini adalah alokasi waktu yang 

dibutuhkan. Menurut Tawil (2009) model hands-on mathematics juga      

memiliki kekurangan yaitu keterbatasan waktu dan kesiapan materi siswa. 

Sehingga untuk mengimplementasikan model ini pada suatu topik memerlukan 

waktu yang panjang.  

3. Pengembangan dilakukan hanya sampai pada uji coba kelompok kecil, yaitu 

enam siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 2 Malang dan uji coba kelompok 

sedang dan besar belum dilakukan, sehingga diharapkan dapat dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisannya. 

4. Aspek-aspek yang dinilai dalam lembar validasi kurang nampak, sehingga 

dapat dikembangkan lagi agar aspek-aspek dapat terlihat pada tahapan-tahapan 

hands-on mathematics pada LKS. 

Guru SMP/MTs dapat menggunakan LKS ini sebagai salah satu alternatif bahan ajar 

matematika pada pokok bahasan kubus dan balok. LKS ini dapat digunakan pada siswa yang 
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berkemampuan tinggi, rata-rata, maupun rendah karena dalam LKS ini siswa mendapat 

bimbingan dari guru, namun perlu diingat bahwa guru hanya bertindak sebagai fasilitator. 

Adapun saran pengembangan LKS lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

1) Pengembangkan LKS ini hanya terbatas pada pokok bahasan kubus dan balok. Oleh 

karena itu, diharapkan ada tindak lanjut pengembangan LKS dengan moel hands-on 

mathematics untuk pokok       bahasan lainnya.  

Bagi pengembang lain, disarankan untuk mengujicobakan lembar kerja siswa pada       

kelompok sedang maupun besar agar dapat diketahui tingkat keefektifan dan kepraktisan lembar 

kerja siswa. 
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Abstrak 

 
Disadari atau tidak, kreatifitas berpikir anak-anak Indonesia masih 

memprihatinkan, penyebabnya adalah pembelajaran yang kurang merangsang siswa 

untuk berpikir kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan modul 

matematika yang valid, praktis, menarik, dan efektif pada materi lingkaran dengan 

bantuan media manipulatif untuk siswa kelas VIII SMP. Pengembangan perangkat 

pembelajaran ini memodifikasi model pengembangan 4-D Thigarajan tanpa tahap 

penyebaran, yaitu tahap pendefinisian, tahap perencanaan, dan tahap pengembangan. 

Berdasarkan analisis pengembangan diperoleh hasil bahwa modul yang 

dikembangkan dinyatakan valid, praktis, dan efektif 

Kata kunci: modul matematika, media manipulatif, lingkaran  
 

PENDAHULUAN 

Guru sebagai pendidik berperan aktif dalam membentuk pola pikir siswa yang nantinya 

akan berpengaruh terhadap mutu dan taraf hidup siswa tersebut. Disadari atau tidak, kreativitas 

berpikir anak-anak Indonesia masih memprihatinkan (Mangunwijaya dalam Wena, 2012:224). 

Rendahnya kreativitas siswa berhubungan dengan proses pembelajaran yang kurang 

merangsang siswa untuk berpikir dalam memperoleh suatu konsep.  

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting, karena itu matematika 

diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Namun kenyataannya, jika praktek pembelajaran 

matematika diamati, umumnya guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas (Sa‘dijah, 2001). Pembelajaran seperti ini kurang bermakna bagi siswa. 

Padahal matematika sekolah mempunyai peranan yang cukup besar dalam memberikan berbagai 

kemampuan kepada siswa untuk membantu proses berpikir siswa serta kemampuan 

memecahkan masalah (Trisna, 2006).  

Geometri merupakan bagian esensial untuk setiap kurikulum, terlihat dengan banyaknya 

pokok bahasan geometri dalam setiap kurikulum (Sunardi, 2006). Selain itu, geometri 

merupakan cabang matematika yang penerapannya paling banyak digunakan dalam kehidupan 

manusia. Dalam mempelajari geometri seorang siswa dituntut untuk dapat membangun 

kreativitasannya dalam membayangkan bentuk-bentuk bangun atau bidang. Namum kreativitas 

seorang siswa terkadang terbatas dalam membayangkan suatu bentuk dalam geometri. Dalam 

hal ini guru harus mencari solusi agar siswa dapat membangun imajinasinya dalam 

membayangkan suatu bentuk dalam geometri. Salah satu alternatif guru adalah dengan membuat 

alat bantu pembelajaran. Dalam penelitian ini alat bantu pembelajarannya adalah media 

manipulatif. Dengan media maniputatif diharapkan siswa dapat belajar secara aktif dalam 

menemukan konsep-konsep pada geometri (Mukhlesi, 2011:63). Namun menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Muh. Tawil Made Ali pada tahun 2009, siswa yang memiliki kemampuan 

rendah sulit untuk melepaskan diri dari bantuan alat peraga, sehingga sulit bagi siswa tersebut 

untuk menyesuaikan dengan siswa lain yang kemampuannya lebih tinggi darinya. Tidak bisa 

dipungkiri setiap siswa memiliki kemampuan berbeda-beda dalam memahami konsep. Namun, 
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guru harus tetap memfasilitasi setiap anak yang berbeda-beda (kemampuannya) tersebut. Salah 

satu alternatif dalam mengatasi keragaman kemampuan siswa adalah dengan pembelajaran 

modul. 

Materi lingkaran merupakan salah satu materi dalam cabang geometri. Materi lingkaran 

juga sangat bermanfaat bagi kehidupan. Sayangnya penyajian materi lingkaran pada saat ini 

kurang variatif, kebanyakan guru hanya memberikan rumus dan siswa diminta untuk 

menghafalkan rumus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa SMP 

Negeri di Malang, menyatakan bahwa pada pembelajaran materi lingkaran, guru hanya memberi 

rumus-rumus, contoh soal, dilanjutkan pada pemberian latihan soal. Pembelajaran seperti ini 

kurang bermakna bagi siswa. Akibatnya pemahaman konsep siswa terhadap materi lingkaran 

kurang. Dengan bantuan media manipulatif diharapkan proses pembelajaran materi lingkaran 

menjadi lebih bermakna dan siswa dapat menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dari paparan di atas, diperlukan pengembangan modul matematika materi lingkaran 

berbantuan media manipulatif untuk siswa kelas VIII SMP. Modul adalah alat pembelajaran 

yang disusun secara hierarkis dan menarik yang berguna untuk membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran secara mandiri. Sedangkan media manipulatif adalah benda 

nyata yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dapat menarik perhatian siswa sehingga 

siswa dapat mengamati, memegang, menggunting, menempel, dan lainnya. Dengan demikian, 

modul matematika berbantuan media manipulatif adalah modul yang memuat beberapa media 

manipulatif , bertujuan untuk menarik perhatian siswa sehingga siswa tertarik untuk 

mengerjakan setiap kegiatan yang terdapat dalam modul. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model 4-D 

Thigarajan tanpa tahap penyebaran, yaitu tahap pendefinisian, tahap perencanaan, dan tahap 

pengembangan. Kegiatan pada tahap pendefinisian terdiri atas analisis awal akhir, analisis 

siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan penentuan tujuan pembelajaran. Kegiatan pada tahap 

perencanaan terdiri atas penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan perancangan 

awal. Kegiatan pada tahap pengembangan adalah uji terhadap kualitas produk yang 

dikembangkan, yaitu uji kevalidan produk, uji kepraktisan produk, dan uji keefektifan produk.  

Uji kevalidan menggunakan lembar validasi modul yang diisi oleh 1 orang dosen 

matematika dan 2 orang guru matematika SMP yang telah berpengalaman di bidangnya. Uji 

kepraktisan dilakukan menggunakan angket respon siswa yang diisi oleh 6 orang siswa kelas 

VIII yang belum menempuh materi lingkaran sebagai subjek uji coba. Uji keefektifan dilakukan 

dengan melihat nilai evaluasi modul. 

Teknik analisis data hasil uji kevalidan dan kepraktisan yang dilakukan sesuai teknik 

analisis dalam Hobri (2010:52-52), yaitu: 1) melakukan rekapitulasi data penilaian produk ke 

dalam tabel yang meliputi aspek, indikator, dan skor untuk masing-masing validator, 2) 

menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk setiap indikator, 3) 

menentukan rata-rata nilai untuk setiap aspek, dan 4) menentukan nilai validasi atau nilai 

kepraktisan (𝑉 ), yaitu nilai rata-rata total dari rata-rata skor untuk semua aspek. Selanjutnya, 
hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria kevalidan atau kepraktisan produk 

seperti pada Tabel 1. 

 
Tabel  1. Kriteria Kevalidan atau Kepraktisan Produk 

Skor Kategori Keterangan 

𝑉    Sangat valid/sangat praktis Tidak perlu revisi 

    ≤ 𝑉    Valid/praktis Tidak perlu revisi 

   ≤ 𝑉       Cukup valid/cukup praktis Revisi sebagian 

    ≤ 𝑉      Kurang valid/kurang praktis Revisi sebagian 

 ≤ 𝑉       Tidak valid/tidak praktis Revisi total 
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Sedangkan, teknik analisis data hasil uji keefektifan dilakukan dengan mencari 1) 

menentukan nilai akhir KD 3.6 dan KD 3.7 untuk  masing-masing siswa dan 2) menentukan 

persentase siswa yang mendapatkan nilai akhir KD 3.6 dan KD 3.7 lebih dari atau sama dengan 

SKM yang ditetapkan, yaitu 75. Produk dikatakan memenuhi kriteria efektif apabila 80% siswa 

subjek uji coba mendapatkan nilai di atas SKM.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pengembangan produk ini adalah modul matematika materi lingkaran 

berbantuan media manipulatif untuk siswa kelas VIII SMP.  

Data yang diperoleh dari uji kevalidan berupa lembar validasi modul telah melalui proses 

validasi dan memenuhi kriteria valid dan dapat digunakan. Analisis data hasil uji kevalidan 

modul oleh validator disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut. 
Tabel 2 

Analisis Data Hasil Uji Kevalidan Modul oleh Validator 

 

No Aspek yang Diamati 
Nilai 

Kevalidan 

Kriteria  

Kevalidan 
Ket 

RELEVANSI 

1 Materi relevan dengan tujuan 

pembelajaran  
4 Sangat Valid Tidak Revisi 

2 Aktivitas pada modul relevan dengan 

tujuan pembelajaran 
3,33 Valid Tidak Revisi 

3 Latihan soal relevan dengan tujuan 

pembelajaran 
3,67 Valid Tidak Revisi 

4 Aktivitas pada modul sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa 
3 Cukup Valid 

Revisi Sebagi-

an 

5 Jumlah ilustrasi yang fungsional cukup 3,33 Valid Tidak Revisi 

6 Jumlah latihan soal cukup 3,33 Valid Tidak Revisi 

7 Ketepatan kunci jawaban latihan soal  3,67 Valid Tidak Revisi 

8 Waktu yang diberikan untuk 

mempelajari modul cukup 
3,33 Valid Tidak Revisi 

MEDIA MANIPULATIF 

9 Kesesuaian media dengan tujuan 

pembelajaran 
3,33 Valid Tidak Revisi 

10 Kesesuaian media dengan modul 3,33 Valid Tidak Revisi 

11 Kemampuan media dalam menarik 

perhatian siswa 
3 Cukup Valid 

Revisi Sebagi-

an 

12 Kemudahan media dalam proses 

pembelajaran 
3 Cukup Valid 

Revisi Sebagi-

an 

13 Keamanan media bagi siswa 3,67 Valid Tidak Revisi 

14 Kualitas media terjamin 3,67 Valid Tidak Revisi 

KELENGKAPAN SAJIAN 

15 Menyajikan tujuan pembelajaran yang 

harus dikuasai siswa 
4 Sangat Valid Tidak Revisi 

16 Menyajikan manfaat penguasaan tujuan 

pembelajaran bagi kehidupan sehari-hari 
3 Cukup Valid 

Revisi Sebagi-

an 

17 Menyajikan daftar isi 4 Sangat Valid Tidak Revisi 

KESESUAIAN SAJIAN DENGAN PEMBELAJARAN YANG TERPUSAT PADA SISWA 

18 Mendorong rasa keingintahuan siswa 3,33 Valid Tidak Revisi 

19 Mendorong terjadinya interaksi siswa 

dengan sumber belajar 
3 Cukup Valid 

Revisi Sebagi-

an 

20 Mendorong siswa membangun 

pengetahuannya sendiri 
3 Cukup Valid 

Revisi Sebagi-

an 
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No Aspek yang Diamati 
Nilai 

Kevalidan 

Kriteria  

Kevalidan 
Ket 

TAMPILAN 

21 Jenis huruf dan ukuran huruf dapat 

terbaca dengan baik 
3 Cukup Valid 

Revisi Sebagi-

an 

22 Ilustrasi, grafik, gambar, dan foto sesuai 

dengan topik yang disajikan 
3 Cukup Valid 

Revisi Sebagi-

an 

23 Tersedia tempat yang cukup untuk 

menulis kegiatan siswa 
3,67 Valid Tidak Revisi 

24 Pengaturan tata letak isi yang 

proporsional, yaitu pengaturan antara 

tulisan, gambar, dan tempat menulis 

jawaban proporsional dan tidak tumpang 

tindih 

3,33 Valid Tidak Revisi 

25 Desain tampilan modul menarik 3,33 Valid Tidak Revisi 

KEBAHASAAN 

26 Informasi, perintah, pertanyaan, dan 

simbol-simbol jelas dan mudah dipahami 
3,33 Valid Tidak Revisi 

27  Bahasa yang digunakan dalam modul 

sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia 
3,67 Valid Tidak Revisi 

28 Kalimat yang digunakan jelas dan mudah 

dipahami 
3,67 Valid Tidak Revisi 

29 Kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda 
3,67 Valid Tidak Revisi 

Secara keseluruhan aspek terhadap modul yang telah dikembangkan, diperoleh 

skor kevalidan sebesar 3,40 dengan kriteria valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

modul yang dikembangkan valid dan tidak perlu revisi. Namun, pengembang tetap melakukan 

revisi berdasarkan saran dan masukan dari validator untuk menyempurnakan modul yang 

dikembangkan. 

Selain uji kevalidan, produk yang dikembangkan juga diuji kepraktisannya. 

Analisis data hasil uji kepraktisan modul disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut. 
Tabel 3 

Analisis Data Hasil Uji Kepraktisan Modul oleh Siswa Subjek Uji Coba 

No Aspek yang Diamati 

Nilai 

Keprakt

is-an 

Kriteria  

Kepraktisan 
Ket 

1 

Dengan melihat halaman sampul (cover) 

modul, saya ingin mengetahui lebih dalam 

isi dari modul ini. 

4 Sangat Praktis Tidak Revisi 

2 

Setelah membaca daftar isi, saya yakin 

bahwa saya tahu apa yang harus saya 

pelajari dalam pembelajaran dengan modul 

ini. 

3,83 Praktis Tidak Revisi 

3 

Setelah membaca petunjuk penggunaan 

modul, saya tahu apa yang harus saya 

lakukan dalam pembelajaran dengan modul 

ini. 

3,50 Praktis Tidak Revisi 

4 
Setelah membaca tujuan pembelajaran, saya 

tidak yakin dapat mempelajari modul ini. 
3,33 Praktis Tidak Revisi 

5 

Saya memahami bahwa saya harus belajar 

dan mengerjakan soal-soal dalam modul ini 

secara mandiri tetapi saya bisa bertanya 

kepada teman atau guru saya. 

3,33 Praktis Tidak Revisi 

6 Materi pembelajaran ini kurang menarik. 4 Sangat Praktis Tidak Revisi 

7 
Kalimat yang digunakan dalam modul ini 

mudah dipahami. 
3,83 Praktis Tidak Revisi 
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No Aspek yang Diamati 

Nilai 

Keprakt

is-an 

Kriteria  

Kepraktisan 
Ket 

8 

Selagi saya mempelajari modul ini, saya 

kurang percaya bahwa saya dapat 

mempelajari isinya. 

4 Sangat Praktis Tidak Revisi 

9 
Media manipulatif berupa kertas manila 

yang ada dalam modul ini sulit digunakan. 
4 Sangat Praktis Tidak Revisi 

10 

Dengan adanya media manipulatif berupa 

kertas manila, sangat membantu saya dalam 

menemukan konsep dalam modul ini. 

3,33 Praktis Tidak Revisi 

11 
Saya dapat menyelesaikan soal latihan yang 

ada pada modul ini dengan mudah. 
3,33 Praktis Tidak Revisi 

12 
Soal-soal evaluasi dalam modul ini terlalu 

sulit. 
3,17 Cukup Praktis 

Revisi Sebagi-

an 

13 

Saya sering bertanya kepada teman atau 

guru saya untuk memahami maupun 

menyelesaikan soal dalam modul ini. 

3,33 Praktis Tidak Revisi 

14 
Saya merasa puas telah melakukan kegiatan-

kegiatan yang ada pada modul ini. 
3,83 Praktis Tidak Revisi 

15 

Saya tidak dapat menghubungkan materi 

lingkaran yang ada pada modul ini dengan 

kehidupan sehari-hari saya. 

3,33 Praktis Tidak Revisi 

16 

Menurut saya tidak ada manfaatnya 

mempelajari lingkaran dengan kehidupan 

sehari-hari saya. 

3,5 Praktis Tidak Revisi 

17 

Saya dapat menggunakan kunci jawaban 

dalam modul ini dengan mudah untuk 

mengoreksi hasil evaluasi. 

3,5 Praktis Tidak Revisi 

18 
Saya merasa tidak percaya diri dengan hasil 

evaluasi yang telah saya kerjakan. 
3,83 Praktis Tidak Revisi 

19 
Mempelajari modul ini sangat menyita 

waktu saya. 
3,83 Praktis Tidak Revisi 

20 
Saya benar-benar senang mempelajari modul 

ini. 
3,67 Praktis Tidak Revisi 

 
Pada Tabel 3 disajikan hasil analisis data uji kepraktisan modul yang diperoleh melalui 

pengisian angket respon siswa. Secara keseluruhan, nilai kepraktisan modul yang 

dikembangkan adalah 3,63. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan berada 

dalam kriteria kepraktisan praktis sehingga tidak perlu direvisi. Namun demikian, pengembang 

tetap melakukan revisi terhadap bagian-bagian yang memiliki kekurangan berdasarkan saran 

dari subjek uji coba dan hasil pengamatan pengembang selama uji coba. 

Uji keefektifan produk dilihat dari hasil analisis nilai akhir KD 3.6 dan KD 3.7 yang 

diperoleh siswa subjek uji coba selama pembelajaran. Pada Tabel 4 disajikan data hasil 

perolehan nilai siswa subjek uji coba. 
Tabel 4 

Data Perolehan Nilai Siswa Subjek Uji Coba  

No Nama Siswa Nilai Akhir Kriteria 

1 ANW 83 Tuntas  

2 ARY 78 Tuntas 

3 OHS 78 Tuntas 

4 APN 76 Tuntas 

5 DTA 81 Tuntas 

6 KFN 70 Tidak Tuntas 
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Dari data pada Tabel 4 diketahui bahwa 5 dari 6 subjek uji coba memperoleh nilai akhir 

di atas SKM (Standar Ketuntasan Minimal) yakni 75 dan dinyatakan tuntas. Dengan demikian, 

persentase siswa yang mendapat nilai akhir di atas SKM adalah 83,33%. Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase nilai akhir siswa lebih dari 80%, sehingga modul matematika materi lingkaran 

berbantuan media manipulatif dapat dikatakan efektif dan layak digunakan dalam pembelajaran.  

Pelaksanaan Penggunaan Modul 

Uji coba pelaksanaan modul dilakukan di SMP Negeri 12 Malang dengan melibatkan 6 

siswa kelas VIII-H yang terdiri atas 2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan 

sedang, dan 2 siswa berkemampuan rendah. Kegiatan pembelajaran dimulai de-ngan pembagian 

modul kepada masing-masing siswa, dilanjutkan dengan pengisian identitas dan siswa memulai 

mengerjakan kegiatan-kegiatan daam modul secara mandiri. Peran guru dalam pembelajaran 

dengan modul ini adalah memantau siswa dalam mengerjakan modul serta membim-bing siswa 

yang kesulitan dalam mengerjakan modul. Penggunaan media manipulatif dalam modul terdapat 

pada kegiatan ―Mainkan Mediamu‖, sebagai sarana bagi siswa untuk menemukan konsep-

konsep pada materi lingkaran. Dengan adanya modul matematika berbantuan media manipulatif 

ini, mengurangi sikap pasif siswa dalam pembelajaran matematika. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan pengembang, modul matematika 

berbantuan media manipulatif ini telah memenuhi karakteristik modul yang disebutkan 

Surahman dalam Prastowo (2013:108), yaitu 

1. Judul modul. Adapun judul modul yang dikembangkan terdapat pada  

Gambar 1 

 
Gambar 1 

2. Petunjuk umum yang meliputi kata pengantar (Gambar 2(a)), daftar isi (Gambar 2(b)), 

petunjuk penggunaan modul untuk guru dan siswa (Gambar 2(c) dan 2(d)), kompetensi dasar 

(Gambar 2(e)), tes kemampuan dasar (Gambar 2(f)), dan arti simbol-simbol dalam modul 

(Gambar 2(g)).  

  
Gambar 2(a)  Gambar 2(b) 
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Gambar 2(c)  Gambar 2(d) 

 

  
Gambar 2(e)  Gambar 2(f) 

 

 
Gambar 2(g) 

 
3. Materi modul. Modul ini terdiri atas dua unit, yaitu Unit 1- Unsur-Unsur, Keliling, dan Luas 

Lingkaran dan Unit 2- Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring. Masing-

masing unit terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu Apersepsi (Gambar 3(a)), Ayo Selidiki 

(Gambar 3(b)), Mainkan Mediamu (Gambar 3(c)), Cek Pemahaman (Gambar 3(d)), Ayo 

Berpikir (Gambar 3(e)), Ayo Simpulkan (Gambar 3(f)), Latihan Soal (Gambar 3(g)). 

  
Gambar 3(a)  Gambar 3(b) 

 

  
Gambar 3(c)  Gambar 3(d) 

 

  
Gambar 3(e)  Gambar 3(f) 

 

 
Gambar 3(g) 
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4. Evaluasi. Adapun evaluasi yang dikembangkan tersaji dalam Gambar 4. 

 

 
Gambar 4 

Selain itu, modul juga dilengkapi media manipulatif. Media manipulatif yang dikembangkan 

sesuai dengan pengertian media manipulatif menurut Smaldino, dkk (2002:86) yaitu benda 

nyata yang dapat digunakan, menarik perhatian, dan dapat digunakan dalam pembelajaran 

sehingga siswa dapat memegang dan mengamatinya. Media manipulatif yang dikembangkan 

berupa kertas manila dan kertas stiker. Dengan media tersebut, siswa dapat memegang, 

menggunting, serta mengamatinya. Adapun Gambar 5(a) merupakan kegiatan pada modul dan 

Gambar 5(b). merupakan media manipulatifnya yang berupa kertas stiker. 

  
Gambar 5(a)  Gambar 5(b) 

 
Berdasarkan hasil uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan, modul matematika materi 

lingkaran berbantuan media manipulatif untuk siswa kelas VIII SMP ini telah dinyatakan valid 

dengan skor kevalidan 3,40. Modul yang dikembangkan juga memenuhi kriteria praktis dengan 

skor kepraktisan 3,63. Selain itu, modul yang dikembangkan juga memenuhi kriteria efektif 

dengan presentase siswa yang mendapatkan nilai di atas SKM adalah 83,33% . Dengan 

demikian, produk yang dikembangkan telah layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Berikut ini dipaparkan kelebihan modul matematika materi lingkaran berbantuan media 

manipulatif untuk siswa kelas VIII SMP yang dikembangkan, yaitu sebagai berikut  

a. Berdasarkan hasil angket respon siswa diperoleh bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan modul berbantuan media manipulatif lebih menyenangkan dan disukai oleh 

siswa. 

b. Pembelajaran dengan menggunakan modul berbantuan media manipulatif pada materi 

lingkaran dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan lebih mandiri dalam menemukan 

konsep sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. 

c. Modul yang dikembangkan memiliki tampilan yang menarik, sehingga dimungkinkan 

siswa menjadi bersemangat dalam mempelajari materi lingkaran. 

d. Peran guru sebagai fasilitator menjadi lebih efektif karena dapat membantu siswa yang 

benar-benar membutuhkan bantuan guru. 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa saran pemanfaatan dan pengembangan yang 

disampaikan oleh pengembang sebagai berikut:   
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1) Hasil pengembangan berupa modul matematika berbantuan media manipulatif ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran materi lingkaran untuk siswa 

kelas VIII SMP. 

2) Hasil pengembangan berupa media manipulatif diharapkan dapat digunakan oleh guru 

SMP dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan media 

manipulatif. 

3) Diharapkan adanya pengembangan modul matematika dengan berbantuan media 

manipulatif untuk materi lain yang sesuai. 

4) Karena tren, diharapkan adanya pengembangan modul matematika materi lingkaran atau 

materi lain berbantuan media manipulatif dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

5) Diharapkan adanya penelitian dengan membandingkan hasil belajar siswa antara siswa 

yang melakukan pembelajaran dengan modul matematika dengan berbantuan media 

manipulatif dan siswa yang melakukan pembelajaran konvensional. 

6) Diharapkan adanya pengembangan dalam pembelajaran matematika materi lingkaran 

dengan bantuan komputer. 

7) Dengan adanya pengembangan modul matematika dengan berbantuan media manipulatif, 

diharapkan adanya penelitian dengan membandingkan hasil belajar siswa antara siswa yang 

melakukan pembelajaran dengan modul matematika dengan berbantuan media manipulatif 

dan siswa yang melakukan pembelajaran dengan bantuan komputer. 

8) Diharapkan adanya revisi untuk penyempurnaan produk berupa modul matematika 

berbantuan media manipulatif pada materi lingkaran untuk kelas VIII SMP, yaitu 

a) Mengganti atau menghilangkan istilah-istilah yang jarang didengar oleh siswa. Karena 

modul digunakan oleh siswa, maka harus menghindari istilah-istilah yang asing bagi 

siswa. Istilah-istilah tersebut antara lain  

(1) Istilah apersepsi pada kegiatan ―Apersepsi‖ diganti dengan ―Ayo Mengingat‖. 

(2) Istilah media dalam kegiatan ―Mainkan Mediamu‖ diganti dengan ―Mainkan 

Kertasmu‖. Hal tersebut karena media yang digunakan dalam modul ini berupa 

kertas, yaitu kertas manila dan kertas stiker. 

(3) Istilah ―aktivitas‖ diganti dengan ―kegiatan‖. 
b) Menghilangkan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari anggapan bahwa penjabaran KI, KD, dan indiakator juga harus 

dipelajari oleh siswa. 

c) Istilah ―Unsur-Unsur Lingkaran‖ perlu dikaji lebih mendalam. Sesuatu hal dikatakan 

unsur-unsur lingkaran jika hal tersebut merupakan bagian dari lingkaran, padahal 

unsur-unsur yang dimaksud dalam unsur-unsur lingkaran bukan merupakan bagian 

dari lingkaran itu sendiri. Oleh karena itu. istilah ―Unsur-Unsur Lingkaran‖ dapat 

diganti dengan ―Unsur-Unsur yang Berkaitan dengan Lingkaran‖. 

d) Diusahakan kegiatan menyusun pengertian suatu istilah ditiadakan, karena dengan 

kegiatan tersebut dikhawatirkan siswa hanya menghafal istilah yang telah tersedia di 

buku dan belum tentu siswa sanggup untuk menyusun kata-kata menjadi suatu 

pengertian. 
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Abstrak 

Kemajuan teknologi pada dasawarsa ini mengharuskan dosen untuk 

mengemas pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa, hal yang paling tampak 

adalah semua mahasiswa Universitas PGRI Semarang mayoritas menggunakan 

Android dalam proses perkuliahan, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi 

dosen untuk memanfaatkan peluang tersebut. Oleh karena itu salah satu wujud nyata 

kreativitas dosen adalah mengadakan penelitian research and development pada 

pembelajaran matematika terutama teknologinya dan mengetahui keefektivannya.  

Tujuan dari penelitian ini Tahun pertama ini adalah menghasilkan produk 

berupa aplikasi digital math game di handphone dan aplikasi digital math game di 

komputer pada mata kuliah matematika SMA yang valid/layak digunakan di 

program studi pendidikan matematika di Universitas PGRI Semarang. Metode 

penelitian ini menggunakan model pengembangan Borg and Gall yang pada 

pelaksanaannya hanya sampai pada tahapan Tahap Develop preliminary form of 

product untuk menghasilkan produk yang valid oleh ahli. Tahapan ini validasi ahli 

oleh 2 dosen yaitu 1 dosen ahli materi dan 1 dosen ahli media dari Universitas PGRI 

Semarang. 

Dari hasil penelitian dapat disimpukan bahwa digital math game telah 

valid/layak yang divalidasi oleh ahli , yaitu: (1) validasi ahli  materi dengan 

prosentase untuk aspek umum sebesar 95%, aspek substansi materi sebesar 88%, 

dan aspek kelayakan bahasa sebesar 93% (2) Validasi ahli media dengan prosentase 

untuk aspek umum sebesar  88%, aspek penyajian pembelajaran sebesar 95%, aspek 

kelayakan bahasa sebesar 80%, aspek Kelayakan Kegrafikan 84%, aspek kelayakan 

bahasa sebesar 80% dan aspek kelayakan kegrafikan 80%. Dari prosentase hasil 

validasi ahli tersebut produk yang dihasilkan dikatakan layak atau valid. Kevalidan 

produk tersebut diharapkan dapat memudahkan dosen dan mahasiswa dalam belajar 

dimana saja dan kapan saja dengan aplikasi handphone dan komputer yang 

diperoleh. 

Kata kunci: Digital Math Game, Etnomatematika, Matematika SMA 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia ICT sangat pesat dasawarsa ini, hal ini harus ditanggapi secara 

serius agar membawa dampak positif dalam mencetak calon pendidik yang professional dan 

berjatidiri, langkah-langkah konkret yang dilakukan Universitas PGRI Semarang dalam 

mengahadapi tantangan ini adalah sebagai berikut: (1) menyediakan fasilitas Laboratorium 

Komputer di setiap program studi, (2) melengkapi perangkat komputer berupa hardware dan 

software di setiap ruang kelas, (3) melakukan pelatihan bagi dosen-dosen agar mampu 

menguasai ICT dalam pembelajaran secara baik dan benar, akan tetapi yang dilihat di lapangan 

adalah masih sedikitnya dosen yang menerapkan ICT dalam proses pembelajaran. Berdasarkan data 

wawancara dengan beberapa dosen matematika Universitas PGRI Semarang, diketahui bahwa 

minat belajar mahasiswa pada mata kuliah Matematika SMA masih rendah, hal ini dikarenakan 

dosen belum mampu mengemas pembelajaran secara maksimal, terutama dalam menggunakan 

hardware dan software matematika. Minat yang rendah dapat membuat pembelajaran menjadi 

mailto:sudargo_pgri@yahoo.com
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kurang optimal. Hal ini dikarenakan mahasiswa kurang aktif untuk mengikuti pembelajaran 

(Syah, 2010: 134). Media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dapat meningkatkan 

minat belajar mahasiswa (Ayad & Rigas, 2010: 39). Teknologi yang berkembang sekarang ini 

sangat mendukung untuk belajar mandiri salah satunya adalah komputer.  

Komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Menurut Wankat & Oreonovicz, 

sebagaimana dikutip oleh Wena (2009: 203), salah satu keuntungan pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran komputer adalah dapat merangsang mahasiswa untuk 

mengerjakan latihan karena tersedianya (1) animasi grafis, (2) warna, dan (3) musik. Komputer 

bahkan notebook atau laptop bukan menjadi barang yang mewah lagi, sehingga banyak orang 

yang sudah mempunyai komputer. Oleh karena itu, media pembelajaran komputer dapat 

memfasilitasi mahasiswa untuk belajar mandiri. Mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan 

komputer baik di kampus maupun di rumah. Game atau yang biasa disebut permainan 

merupakan salah satu hal yang disukai oleh anak-anak. Dengan perkembangan teknologi yang 

ada kemudian munculah game komputer. Di dalam game komputer terdapat beberapa unsur 

yang dapat mendorong seseorang berlama-lama untuk memainkannya. Unsur- unsur tersebut di 

antaranya adalah tampilan yang bagus, isi yang menarik, serta kesenangan sewaktu 

menyelesaikan level ataupun stage untuk menuju level berikutnya. 

Di dalam e-book ―Learning in Immersive worlds A review of game-based learning‖, Sara 

de Freitas (2006 : 15) menjelaskan beberapa fungsi game yaitu :(1) memotivasi dan melibatkan 

peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar (2) latihan keterampilan atau tugas (3) 

menyediakan terapi untuk menghilangkan rasa sakit dan kesulitan kognitif (4) memainkan peran 

pekerjaan tertentu dan profesi sebelum praktek kehidupan nyata (5) memberdayakan peserta 

didik sebagai penulis dan produser multimedia, media campuran dan permainan berbasis 

konten. Kemudian diperjelas oleh JC Burguillo (2010) tentang Using game theory and 

competition-based learning to stimulate student motivation and performance Computers & 

Education menunjukkan bahwa dengan adanya geme dalam pembelajaran membuat siswa 

termotivasi dan kemampuan komputernya meningkat. Kemudian dalam hal ini perlu dilakukan 

penanaman budaya setempat yang dikaitkan dengan matematika,  (Nurdin; 2011) menjelaskan 

bahwa dengan budaya lokal yang dikemas dengan digital komputer membuat siswa mudah 

memahami  dan mengenal budaya setempat secara mudah. 

METODE 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi 

Lokasi penelitian berada di Universitas PGRI Semarang. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai pada awal tahun ajaran 2015-2016 selama kurang lebih 8 

bulan. 

2. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester IV Prodi Pendidikan 

Matematika Universitas PGRI Semarang tahun ajaran 2014/2015. 

3. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Borg and 

Gall (Richey : 2007) dengan 10 tahapan yaitu,pada tahun pertama dilaksanakan tahap 1-

6  yaitu (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain produk, (4) Validasi 

desain, (5) Revisi desain, (6) Uji coba produk selanjutnya pada tahun kedua 

dilaksanakan tahap 7-10 yaitu (7) Revisi desain (8) Uji coba pemakaian (9) Revisi 

Produk, (10) Produksi masal. Pada penelitian tahun pertama ini, tahap yang telah 

dilaksanakan (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain produk, (4) 

Validasi desain. 

 

 

http://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=M_F42aoAAAAJ&citation_for_view=M_F42aoAAAAJ:7PzlFSSx8tAC
http://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=M_F42aoAAAAJ&citation_for_view=M_F42aoAAAAJ:7PzlFSSx8tAC
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Gambar 1 Tahap Kegiatan Penelitian dan Pengembangan  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil validasi ahli materi 
 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil validasi ahli Materi 

 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil kelayakan oleh validasi materi menunjukkan persentase aspek 

umum 95% dan 90%, aspek substansi materi 88% dan 90%, aspek desain pembelajaran 

93% dan 91%. Dari perhitungan tingkat pencapaian media pembelajaran didapat persentase 

sebesar 91%. Persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam kalimat 

yang bersifat kualitatif. Untuk dapat memberi makna dan pengambilan keputusan, 

digunakan ketepatan sebagai indikator keberhasilan validasi ahli materi pembelajaran. Hasil 

persentase menunjukkan bahwa persentase  indikator diantara 81% - 100% pada kriteria 

―Baik Sekali‖. Sehingga pada uji ahli materi dari hasil persentase dikatakan berhasil atau 

layak. 
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 Hasil validasi ahli media 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil validasi ahli Media
 

 

 

 

Berdasarkan hasil kelayakan validasi media menunjukkan persentase aspek umum 

95% dan 85%, aspek kelayakan isi 80% dan 80%, aspek penyajian pembelajaran 84% dan 

84%, aspek kelayakan bahasa 80% dan 80%, aspek kelayakan kegrafikan 80% dan 85%. 

Dari perhitungan tingkat pencapaian media pembelajaran didapat persentase sebesar 81%. 

Persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam kalimat yang bersifat 

kualitatif. Untuk dapat memberi makna dan pengambilan keputusan, digunakan ketepatan 

sebagai indikator keberhasilan validasi ahli media pembelajaran. Hasil persentase 

menunjukkan bahwa persentase  indikator diantara 81% - 100% pada kriteria ―Baik Sekali‖. 

Sehingga pada uji ahli media dari hasil persentase dikatakan berhasil atau layak. 

Berdasarkan persentase kelayakan hasil validasi media dan validasi materi 

menunjukkan rentang antara 81% - 100% sehingga media Digital Math Game dengan 

model etnomatematika tergolong kriteria sangat baik.   

Berikut beberapa gambar hasil proses validasi produk media digital math 

game dengan model etnomatematika. 

 

 
 

 

Gambar 2. Proses Pengenalan Produk Digital Math Game 
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Gambar 3. Desain Game (Permainan) dengan Produk Digital Math Game 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Pengenalan kepada Mahasiswa mengenai  

Produk Digital Math Game 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan rumusan masalah, analisis data penelitian dan pembahasan masalah 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Kesimpulan: 

1. Telah dihasilkan produk digital math game dengan model etnomatematika yang 

dapat digunakan melalui handphone dan komputer yang layak untuk digunakan  

menurut ahli materi dan ahli media. 

2. Telah dihasilkan prototipe atau produk hipotetik digital math game dengan 

model etnomatematika yang akan direvisi sesuai dengan masukan dan saran dari 

ahli media dan ahli materi  
Saran: 

1. Diharapkan produk digital math game tetap digunakan oleh dosen walaupun tim 
peneliti masih melakukan revisi produk. 

2. Diharapkan produk digital math game tetap digunakan oleh mahasiswa 
walaupun tim peneliti masih melakukan revisi produk. 
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ABSTRAK: 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa SMP 

dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari 

Adversity Quotient (AQ) siswa. Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Negeri 2 

Malang. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 siswa untuk masing-masing kategori AQ 

(climber,camper,quitter). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh proses berpikir kreatif 

siswa pada tahap persiapan: siswa climber cenderung mampu memahami masalah lebih 

baik dari pada siswa camper dan quitter. Pada tahap inkubasi: siswa climber, camper, 

dan quitter melakukan aktivitas merenung. Pada tahap iluminasi: siswa climber, 

camper, dan quitter menemukan ide untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap 

verifikasi: siswa climber cenderung mampu menemukan cara lain dalam menyelesaikan 

masalah, sedangkan siswa camper dan quitter cenderung kurang mampu menemukan 

cara dalam menyelesaikan masalah. 

Kata Kunci: Proses Berpikir Kreatif, Tahapan Wallas, Adversity Quotient (AQ). 

 
PENDAHULUAN 

Kreativitas merupakan suatu tuntutan pendidikan dan kehidupan yang sangat penting saat 

ini. Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru dalam suatu 

kehidupan. Pentingnya kreativitas juga tertuang dalam kurikulum 2013. Salah satu fokus utama 

dalam kurikulum 2013 adalah berpikir kreatif, hal ini ditunjukkan pada tujuan kurikulum 2013 

yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan apektif (Permendikbud 

No 68, 2013). Kreativitas selalu ditekankan untuk muncul di setiap kurikulum, hal ini 

menunjukkan bahwa kreativitas siswa sangat penting untuk diperhatikan oleh guru. Guru 

dituntut menggali kemampuan siswanya untuk kreatif dalam menyelesaikan setiap persoalan 

yang diberikan. 

Permasalahan di dalam dunia pendidikan kita menunjukkan kemampuan siswa berpikir 

kreatif masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan 

pemecahan masalah matematika oleh siswa baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah 

maupun perguruan tinggi. Padahal kemampuan pemecahan masalah matematika menjadi 

kemampuan yang penting yang harus dimiliki oleh siswa (Stecey, 2013). Salah satu 

penyebabnya adalah kreativitas matematika yang jarang dikembangkan di lingkungan sekolah. 

Lie (2004) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada pengajaran yang 

bersifat satu arah, verbalistik, monoton, dan hapalan. Disisi lain, jarang sekali siswa dapat 

memahami materi atau hanya menyelesaikan masalah dengan hafalan atau prosedur saja (Yakin, 

2011). 

Guru sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran harus mendukung terciptanya 

kemampuan siswa berpikir kreatif yang tinggi dalam memecahkan masalah. Untuk membantu 

siswa mengembangkan berpikir kreatifnya dalam memecahkan masalah tentu harus diberi 

mailto:nizanigayo@gmail.com
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bantuan berupa pembelajaran yang mendukung berpikir kreatif siswa. Sehingga langkah awal 

yang perlu dilakukan adalah mengetahui bagaimana proses berpikir kreatif siswa dalam 

memecahkan setiap masalah yang diberikan. Dengan mengetahui proses berpikir kreatif siswa 

dalam memecahkan masalah maka akan mempermudah proses pembelajarannya. 

Berpikir kreatif sangat erat hubungannya dengan pemecahan masalah matematika 

(Aizikovitsh, 2004). Kwon dkk  (2006) mengatakan berpikir kreatif dalam matematika sebagai 

kreasi dari pengetahuan yang baru dan kemampuan dalam pemecahan masalah. Seseorang yang 

mempunyai kemampuan berpikir kreatif tidak hanya mampu memecahkan masalah-masalah 

non rutin, tetapi juga mampu melihat alternatif dari pemecahan masalah itu. Pemecahan masalah 

memiliki porsi yang besar untuk diajarkan dalam pelajaran matematika untuk melatih berpikir 

kreatif siswa (Wheatly dalam Munandar, 2002). 

Menurut Silver (dalam Siswono, 2010), untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat 

kreativitas dalam pemecahan masalah, umumnya digunakan tiga aspek yaitu aspek kefasihan 

(fluency), aspek fleksibilitas (fleksibility) dan aspek kebaruan (novelty). Kefasihan mengacu 

kemampuan memberikan banyak jawaban  yang benar, fleksibilitas mengacu kepada cara-cara 

yang digunakan dalam memecahkan masalah, sedangkan kebaruan mengacu pada jawaban atau 

cara yang diberikan tidak biasa dilakukan pada tingkat pengetahuannya atau bisa juga dengan 

menggabungkan cara yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu cara yang baru. Dengan 

demikian, kegiatan pemecahan masalah yang meninjau kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan 

dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kreativitas sebagai produk berpikir kreatif 

seseorang. 

Proses berpikir kreatif merupakan gambaran nyata dalam menjelaskan bagaimana 

kreativitas terjadi. Siswono dan Kurniawati (2004) mengatakan bahwa untuk mengetahui proses 

berpikir kreatif siswa, pedoman yang digunakan adalah proses kreatif yang dikembangkan oleh 

Wallas karena merupakan salah satu teori yang paling umum dipakai untuk mengetahui proses 

berpikir kreatif seseorang. Wallas (1926) menyatakan bahwa proses berpikir kreatif meliputi 

empat tahap yaitu tahap persiapan (preparation), tahap inkubasi (incubation), tahap iluminasi 

(illumination) dan tahap verifikasi (verification). 

Pada tahap persiapan, seseorang (siswa) mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah 

dengan cara mengumpulkan data yang relevan, dan mencari pendekatan untuk 

menyelesaikannya. Pada tahap inkubasi, seseorang (siswa) seakan-akan melepaskan diri secara 

sementara dari masalah tersebut. Pada tahap illuminasi, seseorang (siswa) mendapatkan sebuah 

pemecahan masalah yang diikuti dengan munculnya inspirasi dan ide-ide yang mengawali dan 

mengikuti munculnya inspirasi dan gagasan baru. Pada tahap verifikasi, seseorang (siswa) 

menerapkan ide yang didapatkan pada masalah dan memeriksa solusi pemecahan masalah 

tersebut terhadap realitas. Pada tahap verifikasi ini, siswa memerlukan pemikiran kritis dan 

konvergen. 

Mengingat setiap siswa memiliki kemampuan mengatasi kesulitan yang berbeda, tentu 

hal ini memberi dampak yang berbeda dalam proses berpikir kreatif ketika siswa menyelesaikan 

masalah matematika. Menurut Joel Barker (dalam Stoltz, 2000) kreativitas juga muncul dari 

keputusasaan. Oleh karena itu kreativitas menuntut kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang 

ditimbulkan oleh hal-hal yang tidak pasti.  Adversity Quotient (AQ) adalah kemampuan untuk 

mengatasi kesulitan (daya juang) (Stoltz, 2000). Stoltz  mengelompokkan orang dalam 3 

kategori AQ, yaitu: quitter (AQ rendah), camper (AQ sedang), dan climber (AQ tinggi). 

Quitter merupakan kategori AQ yang menunjukkan seseorang yang kurang memiliki 

kemauan untuk menerima tantangan dalam hidupnya. Orang dengan kategori ini cukup puas 

dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologis saja dan cenderung pasif, memilih untuk 

menghindari masalah, mudah putus asa dan menyerah. Camper merupakan kategori AQ yang 

menunjukkan seseorang yang sudah memiliki kemauan untuk berusaha menghadapi masalah 

dan tantangan yang ada, namun berhenti karena merasa sudah tidak mampu lagi. Sedangkan 

climber merupakan kategori AQ yang menunjukkan seseorang yang memilih terus bertahan 

untuk berjuang menghadapi berbagai macam hal yang akan terus menerjang, baik itu dapat 

berupa masalah, tantangan, hambatan, serta hal-hal lain yang tidak biasa dikerjakan. 
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Siswa dengan kategori AQ tinggi (climber) selalu berupaya memecahkan masalah dan 

pantang menyerah serta menggunakan segala cara untuk memperoleh solusi dari pemecahan 

masalah yang dikerjakan, siswa pada kategori ini cenderung sangat kreatif dalam memecahkan 

masalah matematika. Menurut Stoltz (2000) mereka (climber) bisa memotivasi diri sendiri, 

memiliki semangat tinggi, dan berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup.  Siswa 

dengan kategori AQ sedang (camper) berupaya memecahkan masalah namun menyerah jika 

masalah tersebut tidak bisa lagi dikerjakan atau siswa mengalami kesulitan ditengah-tengah 

pengerjaannya, siswa pada kategori ini cenderung kreatif dalam memecahkan masalah 

matematika. Menurut Stoltz (2000) seseorang dengan AQ sedang (camper) bisa melakukan 

pekerjaan yang menuntut kreativitas dan mengambil resiko dengan penuh perhitungan, tetapi 

biasanya mereka mengambil jalan yang aman. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa SMP 

dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas ditinjau dari Adversity 

Quotient (AQ) siswa. Tujuan ini dapat dijabarkan lebih khusus yaitu untuk mendeskripsikan (1) 

Proses berpikir kreatif siswa climber dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan 

tahapan Wallas. (2) Proses berpikir kreatif siswa camper dalam memecahkan masalah 

matematika berdasarkan tahapan Wallas. Dan (3) Proses berpikir kreatif siswa quitter dalam 

memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas. 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif  berupaya untuk 

mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah yang ditinjau dari 

adversity quotiens siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Malang. Subjek dalam 

penelitian ini adalah enam siswa kelas VII SMP Negeri 2 Malang tahun ajaran 2014/2015 

dengan rincian 1 orang siswa climber, 1 orang siswa camper dan 1 orang siswa quitter. 

Pemilihan subjek penelitian ini menggunakan teknik  purposive sampling. 

Instrumen utama penelitian ini peneliti sendiri, bertujuan untuk mencari dan 

mengumpulkan data langsung dari sumber data dibantu dengan instrumen penunjang berupa 

angket Adversity Quotient (AQ), tes tertulis pemecahan masalah dan pedoman wawancara. 

Proses pemilihan subjek dilakukan dengan cara peneliti menetapkan kriteria pemilihan subjek 

yaitu menentukan  Adversity Quotient (AQ) siswa, dengan menggunakan instrumen penunjang 

pertama yang berbentuk angket AQ, akan diketahui apakah siswa berada pada quitter (AQ 

rendah), camper (AQ sedang), atau climber (AQ tinggi). Subjek yang dipilih adalah siswa 

dengan AQ tinggi (climber), AQ sedang (camper), dan AQ rendah (quitter) dengan meminta 

pertimbangan dari guru diambil satu subjek dari masing-masing tingkatan AQ tersebut. Untuk 

lebih mempertajam analisis proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah, tanpa 

adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin siswa maka diambil seorang siswa laki-laki dan 

seorang siswa perempuan untuk setiap tingkatan AQ. Masalah matematika dalam penelitian ini 

merupakan soal open-ended yang memiliki banyak cara dan jawaban. Soal pemecahan masalah 

terdiri dari 3 soal yang merupakan pokok bahasan pecahan kelas VII semester 1. Masalah yang 

diberikan adalah sebagai berikut. 

 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 

    

Bentuk pecahan pada gambar di atas adalah  
 

 
, 
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Buatlah dua gambar yang menunjukkan bentuk pecahan yang jika 

dijumlahkan hasilnya adalah  
 

 
.   

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan minimal dua tahap, yaitu 

data tes tulis dan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid. Proses 

pengumpulan data dimulai melalui pengerjaan tugas pemecahan masalah. Tes tulis pemecahan 

masalah diberikan kepada keenam subjek penelitian yang telah ditentukan. Setelah siswa 

menyelesaikan soal tugas pemecahan masalah yang diberikan, peneliti meneliti dan mencermati 

hasil pengerjaan tugas pemecahan masalah oleh siswa. Hasil jawaban siswa tersebut kemudian 

dikelompokkan berdasarkan indikator berpikir kreatif yakni kefasihan, fleksibilitas dan 

kebaruan dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya selang 

beberapa hari dari siswa mengerjakan tes pemecahan masalah langkah selanjutnya adalah 

melakukan wawancara dengan masing-masing subjek penelitian berkaitan dengan tes hasil 

penyelesaian pemecahan masalah yang telah dikerjakan oleh subjek penelitian. Adapun proses 

analisisnya melalui tahap reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Berpikir Kreatif Siswa Climber 

Subjek FF mewakili siswa dengan kategori AQ tinggi (climber) pada proses penyelesaian 

masalah mampu memenuhi aspek kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan.  FF mampu memahami 

masalah  dan menggali informasi dari masalah dengan baik, FF juga mampu memberikan cara 

lain untuk menyelesaikan masalah dan memiliki ide berbeda dalam menyelesaikan masalah 

dengan subjek kategori lainnya. Seperti pada saat FF ingin menemukan dua pecahan yang jika 

dijumlahkan sama dengan 
 

 
 , subjek tidak hanya mampu menemukan pecahan dengan penyebut 

yang sama seperti 
 

 
 
 

 
, namun subjek juga mampu menemukan pecahan lain dengan penyebut 

yang berbeda dengan cara mengurangi 
 

 
 dengan pecahan lain yang lebih kecil dari pecahan 

tersebut.  

 

 
Gambar 1. Penyelesaian Masalah FF 

          
Gambar 2. Proses Berpikir Kreatif Subjek FF Dalam Menyelesaikan Masalah 
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Kode  Keterangan 

M Memahami Masalah 

F1 Petunjuk 1, Gambar berbentuk pecahan 
 

 
 

F2 Petunjuk 2, dua gambar yang jika dijumlahkan hasilnya 
 

 
 

V Melakukan aktivitas merenung 

C1 Menemukan ide 1, memilih pecahan dengan penyebut yang sama. 

C2 Menemukan ide 2, mengurangkan 
 

 
 dengan pecahan yang lebih kecil 

P1 Menerapkan ide 1, memilih 
 

 
 + 
 

 
 dan 

 

 
 + 
 

 
 

P2 Menerapkan ide 2. 
 

 
 – 
 

 
 = 
 

 
 ,  
 

 
 - 
 

 
 = 
 

 
 , dan  

 

 
 - 
 

 
 = 
  

  
 

J1 Jawaban 1, menggambar bentuk pecahan  
 

 
  dan 

 

 
 

J2 Jawaban 2, menggambar bentuk pecahan  
 

 
 dan  

 

 
 

J3 Jawaban 3, menggambar bentuk pecahan  
 

 
 dan  

 

 
 

J4 Jawaban 4, menggambar bentuk pecahan  
 

 
 dan  

 

 
 

J5 Jawaban 5, menggambar bentuk pecahan  
  

  
 dan  

 

 
 

 

Merujuk proses berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Wallas (1926), pada tahap 

persiapan untuk  masalah yang diberikan siswa climber  mampu memahami masalah dengan 

baik. Subjek  FF dapat menerima informasi dengan membaca soal dengan cermat dan teliti. 

Kemampuan FF dalam mengumpulkan informasi menunjukkan bahwa subjek memberikan 

perhatian yang baik terhadap tugas yang diberikan. informasi yang dikumpulkan bersumber dari 

informasi yang ada dalam masalah matematika serta dari apa yang telah dipelajari sebelumnya. 

Pada tahap inkubasi siswa climber melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda 

dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang ada sehingga dapat menemukan konsep 

yang akan digunakan, siswa cenderung untuk diam sejenak dan merenung atau mengistirahatkan 

pikiran untuk mendapatkan ide suatu pemecahan masalah. Pada tahap iluminasi yaitu tahapan 

ketika siswa mulai menemukan ide yang tepat untuk dihubungkan dengan masalah, dalam 

menyelesaikan masalah siswa climber dapat memberikan jawaban yang benar secara fasih. Pada 

tahap verifikasi, siswa climber menerapkan ide dengan yakin bahkan siswa cenderung dapat 

menemukan cara atau jawaban yang lainnya serta mampu memberikan jawaban yang berbeda 

dengan jawaban siswa pada umumnya. 

Siswa climber memiliki sikap tidak mudah patah semangat, subjek dalam kategori ini 

berusaha menemukan pemecahan masalah dengan mencoba memahami masalah sebaik 

mungkin dan menggali informasi dengan baik, pemahaman terhadap masalah tentu menjadi 

tolak ukur siswa mampu atau tidak untuk menyelesaikan masalah dengan benar dan berpikir 

kreatif.  Mereka berusaha memahami permasalahan secara keseluruhan dan menemukan 

petunjuk yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengaitkan dengan pelajaran 

yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Stolzt (2000) yaitu 

mereka (climber) bisa memotivasi diri sendiri, memiliki semangat tinggi, dan berjuang untuk 

mendapatkan yang terbaik dari hidup. 

Proses Berpikir Kreatif Siswa Camper 

Subjek EIA mewakili siswa dengan kategori AQ sedang (camper) pada proses 

penyelesaian masalah hanya memenuhi salah satu indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan. EIA 

dalam menyelesaikan masalah, mampu memahami masalah dengan baik, namun EIA cenderung 

kurang mampu menggali informasi secara mendalam dari masalah, EIA juga tidak mampu 

memberikan cara atau jawaban lain dari masalah, EIA tidak memahami maksud dari 
 

  
 sampai 
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dan tidak mengetahui ada pecahan lain yang ada antara 
 

  
 sampai 

 

 
. EIA hanya menggetahui 

pecahan 
 

  
 dan 

 

 
 saja, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.  

 
Gambar 3. Penyelesaian Masalah EIA  

 

 
Gambar 4. Proses Berpikir Kreatif  EIA Dalam Menyelesaikan Masalah 

 
Kode  Keterangan 

M Memahami Masalah 

F1 Petunjuk 1, Gambar berbentuk pecahan 
 

 
 

F2 Petunjuk 2, dua gambar yang jika dijumlahkan hasilnya 
 

 
 

V Melakukan aktivitas merenung 

C1 Menemukan ide 1, memilih pecahan dengan penyebut yang sama 

P1 Menerapkan ide 1. 
 

 
 + 
 

 
 dan  

 

 
 + 
 

 
  

J1 Jawaban 1, menggambar bentuk pecahan  . 
 

 
 + 
 

 
 

J2 Jawaban 2, menggambar bentuk pecahan  
 

 
 + 
 

 
 

 

Merujuk proses berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Wallas (1926), pada tahap 

persiapan siswa camper mampu memahami masalah dengan baik, namun cenderung kurang 

mampu menggali lebih dalam petunjuk atau informasi yang diberikan dalam masalah. siswa 

mampu menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah, meski cenderung bahasa 

yang digunakan adalah bahasa soal.Pada tahap inkubasi, siswa camper melakukan aktivitas 

merenung, dengan bekal pemahaman dan informasi yang diperoleh sebelumnya siswa 

memikirkan bentuk penyelesaian yang dapat dibuat untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap 

iluminasi, siswa camper  mampu memunculkan idenya dan menetapkan ide, meskipun ide yang 

diberikan cenderung sama dengan ide yang diberikan siswa lain pada umumnya. Pada tahap 

verifikasi,  siswa camper menerapkan ide secara yakin dan pada umumnya benar, siswa camper 

cenderung mampu memberikan solusi lain dari penyelesaiannya. ketika peneliti bertanya apakah 
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ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, EIA bersedia untuk mencari solusi 

lain, meskipun pada akhirnya siswa cenderung menyerah karena merasa sulit untuk menemukan 

ide lain untuk menyelesaikan masalah. 

 

Proses Berpikir Kreatif Siswa Quitter 

Subjek ASN mewakili siswa dengan kategori AQ rendah (quitter) pada proses 

penyelesaian masalah hanya mampu memenuhi salah satu indikator berpikir kreatif yaitu 

kefasihan. ASN dalam menyesaikan masalah kurang mampu memahami masalah dengan baik, 

ASN tidak mampu menemukan cara atau jawaban lain dari masalah dan memberikan jawaban 

yang salah dalam penyelesaiannya, ASN tidak mampu menemukan cara lain untuk menemukan 

dua pecahan yang jika dijumlahkan sama dengan 
 

 
 . ASN hanya menemukan penyelesaian 

dengan penyebut yang sama seperti  
 

 
 
 

 
.  

 

 
Gambar 5. Penyelesaian Masalah ASN 

 
Gambar 6. Proses Berpikir Kreatif ASN Dalam Menyelesaikan Masalah 

 
Kode  Keterangan 

M Memahami Masalah 

F1 Petunjuk 1, Gambar berbentuk pecahan 
 

 
 

F2 Petunjuk 2, dua gambar yang jika dijumlahkan hasilnya 
 

 
 

V Melakukan aktivitas merenung 

C1 Menemukan ide 1, memilih pecahan dengan penyebut yang sama 

P1 Menerapkan ide 1. 
 

 
 + 
 

 
  

J1 Jawaban 1, menggambar bentuk pecahan   
 

 
 + 
 

 
 

J2 Jawaban 2, menggambar bentuk pecahan  
 

 
 + 

 

 
 dengan bentuk berbeda dari 

jawaban 1 

 

Merujuk proses berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Wallas (1926), pada tahap 

persiapan siswa quitter cenderung kurang mampu memahami masalah dengan baik, siswa hanya 

menggunakan informasi yang tertera di dalam masalah dan tidak bisa menggali lebih jauh dari 

informasi tersebut. Pada tahap inkubasi, siswa melakukan aktivitas merenung. Namun  dalam 

perenungannya tidak terlalu berarti.  Pada tahap illuminasi, siswa quitter menemukan ide untuk 
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menyelesaikan masalah namun  siswa cenderung hanya menjawab untuk sekedar menyelesaikan 

masalah tersebut. Dengan berbekal pemahaman terhadap masalah yang kurang, siswa quitter 

cenderung tidak mampu memberikan solusi-solusi pemecahan masalah dengan benar atau ide 

yang diperoleh biasanya sama dengan ide yang diperoleh siswa lain pada umumnya. Pada tahap 

verifikasi, siswa quitter tidak mampu memberikan solusi lain untuk menyelesaikan masalah,  

dan siswa kurang bisa menjelaskan hasil penyelesaian masalahnya dengan baik. 

Karakter dari siswa quitter terlihat pada saat wawancara, ketika peneliti bertanya apakah 

ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, siswa enggan untuk mencoba 

dengan alasan ―sulit‖ atau ―belum tahu‖ dan menyerah. Hal ini disebabkan karena kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Stoltz (2000) 

seseorang dengan AQ rendah (quitter) bekerja sekedar untuk hidup, mereka mengambil resiko 

sesedikit mungkin dan biasanya kurang kreatif. Orang dengan AQ rendah mempunyai 

kemampuan yang kecil atau bahkan tidak mempunyai sama sekali, itulah yang menyebabkan 

mereka berhenti dan menyerah. 

Dalam memecahkan masalah siswa quitter hanya mampu memenuhi aspek berpikir 

kreatif hanya sampai kefasihan saja atau bahkan tidak kreatif, siswa dalam kategori ini memiliki 

tingkat berpikir kreatif rendah  dengan kemampuan memecahkan masalah tidak baik ( poor 

problem solver). Ruggeiro (dalam Siswono, 2004) menjelaskan ciri pemecah masalah tidak baik 

yaitu seorang pemecah masalah yang tidak  baik tidak dapat membaca suatu masalah dan 

memutuskan bagaimana memulai, meyakini bahwa mereka sendiri mempunyai kekurangan atau 

ketidakmampuan pengetahuan, bekerja loncat-loncat pada bagian masalah-masalah lain, sering 

tidak percaya diri, kurang kritis dan cepat puas. Hal ini sesuai dengan karakteristik quitter yang 

tidak percaya diri dan mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah (Stolzt, 2000). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa proses 

berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tahapan wallas dan 

ditinjau dari adversity quotient. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini. 

1. Proses berpikir kreatif siswa climber dalam memecahkan masalah matematika adalah 

sebagai berikut: (a) Tahap persiapan (preparation), siswa mampu memahami masalah dan 

informasi yang diberikan dengan membaca masalah secara cermat. Subjek  juga mampu 

menggali informasi lebih dalam dari masalah. (b) Tahap inkubasi (incubation), siswa 

cenderung diam sejenak dengan mengamati, membaca kembali dan mengingat materi yang 

pernah diterima untuk menemukan ide penyelesaian. (c) Tahap iluminasi (illumination), 

siswa menemukan ide yang tepat untuk dihubungkan dengan masalah, mampu memberikan 

jawaban yang benar secara fasih. (d) Tahap verifikasi (verification), siswa menerapkan ide 

dengan yakin dan bahkan cenderung dapat menemukan cara atau jawaban yang lainnya 

serta  mampu memberikan jawaban yang berbeda dengan jawaban siswa pada umumnya.  

2. Proses berpikir kreatif siswa camper  dalam memecahkan masalah matematika adalah 

sebagai berikut: (a) Tahap persiapan (preparation), siswa mampu memahami masalah 

dengan baik, namun cenderung kurang mampu menggali lebih dalam petunjuk atau 

informasi yang diberikan dalam masalah. (b) Tahap inkubasi (incubation), siswa 

melakukan aktivitas merenung, dengan bekal pemahaman dan informasi yang diperoleh 

sebelumnya siswa memikirkan bentuk penyelesaian yang dapat dibuat untuk 

menyelesaikan masalah. (c) Tahap iluminasi (illumination), siswa  mampu memunculkan 

idenya dan menetapkan ide, meskipun ide yang diberikan cenderung sama dengan ide yang 

diberikan siswa lain pada umumnya. (d) Tahap verifikasi (verification), siswa camper 

menerapkan ide secara yakin dan pada umumnya benar, siswa camper cenderung mampu 

memberikan solusi lain dari penyelesaiannya atau mau mencoba untuk mencari solusi lain 

meskipun pada akhirnya siswa cenderung menyerah.  

3. Proses berpikir kreatif siswa  quitter  dalam memecahkan masalah matematika adalah 

sebagai berikut: (a) Tahap persiapan (preparation), siswa cenderung kurang mampu 
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memahami masalah dengan baik, siswa hanya menggunakan informasi yang tertera di 

dalam masalah dan tidak bisa menggali lebih jauh dari informasi tersebut. (b) Tahap 

inkubasi (incubation), siswa melakukan aktivitas merenung, namun  dalam perenungannya 

tidak terlalu berarti. (c) Tahap iluminasi (illumination), siswa menemukan ide untuk 

menyelesaikan masalah namun  siswa cenderung hanya menjawab untuk sekedar 

menyelesaikan masalah tersebut. Ide yang diperoleh biasanya sama dengan ide yang 

diperoleh siswa lain pada umumnya. (d) Tahap verifikasi (verification), siswa tidak mampu 

memberikan cara lain dalam menyelesaikan masalah, langkah siswa dalam menyelesaikan 

masalah juga tidak jelas dan siswa kurang bisa menjelaskan hasil penyelesaian masalahnya 

dengan baik.  

 

 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka dapat disarankan beberapa hal terkait 

pembelajaran matematika sebagai berikut: (1) Adversity quotient  sangat mempengaruhi proses 

berpikir kreatif siswa dalam belajar matematika. Untuk itu agar peneliti dan guru dapat memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat memberikan hasil belajar yang positif bagi 

siswa. (2) Guru dalam merancang pembelajaran hendaknya memperhatikan siswa dengan 

kategori camper dan quitter. Dengan memberikan tantangan berupa pemecahan masalah 

sehingga siswa camper dan quitter dapat lebih termotivasi. Hal ini juga dimaksudkan agar 

kemampuan siswa camper dan quitter dalam memecahkan masalah dan berpikir kreatif 

meningkat dan sama dengan siswa climber. (3) Kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

memecahkan masalah dapat ditingkatkan dengan sering berlatih memecahkan masalah, untuk 

itu agar peneliti dan guru pada setiap kompetensi yang diajarkan, siswa diberi kegiatan 

pemecahan masalah. 
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Abstrak 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan hasil analisis kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan dimensi tiga melalui pendekatan Visual Perceptual 

Representation (VPR) yang dikembangkan oleh Gal. Subjek penelitian adalah tiga siswa kelas XI 

MBI Amanatul Ummah dari kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Hasil analisis dan pembahasan 

menghasilkan kesimpulan: 1) Kesulitan dalam tahap pengorganisasian yang teridentifikasi 

berkaitan dengan prinsip similarity dan closure dan hanya terjadi pada subjek dengan kemampuan 

sedang; 2) Kesulitan dalam tahap rekognisi dialami oleh semua subjek penelitian; 3) Kesulitan 

dalam tahap representasi dialami oleh semua subjek penelitian. Kesulitan yang ditemukan 

berkaitan dengan mental images dan yang berkaitan dengan interaksi antara struktur hierarkis 

gambar dan mental images. 

Kata kunci: analisis kesulitan, dimensi tiga, Visual Perseptual Representation (VPR) versi Gal. 

 

 
PENDAHULUAN 

Mayoritas siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah dimensi tiga. 

Murdanu (2004:85), (Harjanto, 2012: 2), dan Rudhito (2006: 125) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran geometri ruang seringkali sulit dipahami oleh siswa. Tidak hanya di Indonesia, 

Ozerem (2012:23) juga menemukan bahwa siswa di negara Siprus juga mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan geometri. 

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua puluh siswa kelas X.F 

Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah juga menunjukkan adanya kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan geometri. Mereka diminta menyelesaikan lima soal uraian 

tentang dimensi tiga, yang disusun berdasarkan kompetensi dasar dimensi tiga kelas X. Dari 

observasi tersebut didapatkan kesulitan beragam yang dialami siswa dalam menemukan 

jawaban yang tepat dan benar. Siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan dimensi tiga bukan hanya mereka yang tidak menyukai matematika atau yang 

memang kesulitan dalam mengusai materi matematika secara keseluuhan. Tetapi ada siswa yang 

menyukai matematika dan tidak mengalami kesulitan dalam menguasai materi lainnya, tetapi 

merasa sangat kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan dimensi tiga. 

Salah satu metode yang bisa digunakan untuk membantu guru menganalisis kesulitan 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan geometri adalah penerapan pendekatan teori Visual 

Perceptual Representation. Salah satu penerapan teori VPR yang digunakan dalam analisis 

kesulitan siswa pada materi geometri dilakukan oleh Gal. Gal menggunakan tiga fase dalam 

VPR, yaitu pengorganisasian (organization), rekognisi (recognition), dan representasi 

(representation) (Gal, 2010:166). Gal (2010:174) menggunakan prinsip pengelompokan Gestalt 

untuk mendeskripsikan tahap pengorganisasian, yang meliputi lima prinsip, yaitu: 1) kedekatan, 

2) keserupaan, 3) kesinambungan, 4) ketertutupan, dan 5) figure ground. Tahap rekognisi 

diinterpretasikan oleh Gal sebagai pemrosesan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. 

Sedangkan untuk representasi, Gal memfokuskan pada representasi pengetahuan berbasis 

persepsi, yaitu: 1. representasi verbal versus gambar, 2. gambaran mental, 3. struktur hierarkis 

dari suatu gambar 
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METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pemilihan subjek penelitian adalah purposive 

sampling. Pertimbangan kriteria untuk pemilihan subjek penelitian ini adalah: 1) siswa yang 

telah mendapatkan materi pokok dimensi tiga, 2) siswa yang mengalami kesulitan 

menyelesaikan permasalahan dimensi tiga, dan 3) siswa yang mampu berkomunikasi dan 

mengemukakan pendapat dengan baik. 

Pemilihan subjek diawali dengan mencermati nilai ulangan dimensi tiga dari 20 siswa 

kelas X.F tahun ajaran 2013/2014 semester II. Kelas X.F telah melaksanakan pembelajaran 

dimensi tiga dan ulangan harian dengan guru matematika mereka. Keseluruhan siswa tersebut 

dirangking berdasarkan nilai ulangan harian dimensi tiga dan dibagi menjadi tiga kelompok, 

yaitu: 1) tinggi: nilai 80-100, 2) sedang: nilai 50-79, dan 3) rendah: 0-49. Berdasarkan 

pengelompokan tersebut terdapat 3 siswa dalam kelompok tinggi, 6 siswa dalam kelompok 

sedang, dan 11 siswa dalam kelompok rendah. Dari masing-masing kelompok diplih satu siswa 

yang memenuhi kriteria subjek penelitian sehingga didapatkan tiga subjek yaitu, BR dari 

kelompok tinggi, FI dari kelompok sedang, dan RG dari kelompok rendah. 

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah yang 

beralamat di Jl. Tirta Wening no. 2, Pacet, Mojokerto. Data yang akan dikumpulkan dalam 

penelitian ini meliputi: (1) hasil tes yang digunakan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam 

mengerjakan permasalahan geometri dimensi tiga,(2) hasil wawancara terhadap subjek 

wawancara. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah model alir (flow model) yang dikemukakan 

Miles dan Huberman (1984:15) yang meliputi kegiatan (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, 

dan (3) menarik kesimpulan serta verifikasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data penelitian menunjukkan ada banyak kesulitan siswa yang teridentifikasi. Beberapa 

diantaranya adalah kesalahan perhitungan, baik ketidakmampuan menghitung maupun 

ketidaktelitian dalam melakukan perhitungan. Kesalahan lain adalah ketika subjek penelitian 

lupa akan konsep dari permasalahan yang ditanyakan. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak akan 

dibahas lebih lanjut dalam bab ini, karena berada di luar topik pembahasan pendekatan VPR.  

 

Data yang menunjukkan kesulitan siswa dalam cakupan VPR terbagi dalam tiga fase, yaitu: 

1. Kesulitan siswa dalam tahap pengorganisasian 

Gal (2010:174) menggunakan prinsip pengelompokan Gestalt untuk mendeskripsikan 

tahap pengorganisasian, yang meliputi lima prinsip, yaitu: 1) kedekatan, 2) keserupaan, 3) 

kesinambungan, 4) ketertutupan, dan 5) figure ground. Dari kelima prinsip tersebut, yang 

teridentifikasi pada analisis data jawaban siswa dalam menyelesaikan permasalahan dimensi 

tiga hanya dua prinsip, yaitu keserupaan dan ketertutupan. Kesulitan yang berkaitan dengan 

prinsip keserupaan hanya ditemukan satu kali, yaitu pada subjek FI ketika mengerjakan soal 

nomor 3(a), sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.  

 
Gambar 1 Kesulitan subjek FI dalam Mengerjakan Soal Nomor 3(a) 
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FI melihat dua sisi (CO dan CG) seakan-akan sama panjang (di gambar kubus yang 

dibuatnya terlihat ukurannya sama), dan menyimpulkan sudut yang bersesuaian dengan kedua 

sisi tersebut juga sama besar. Persepsi FI sesuai dengan kecenderungan yang diungkapkan oleh 

Todorovic (2012:4) bahwa keserupaan adalah prinsip yang menjelaskan tentang kecenderungan 

kita saat mengelompokkan objek-objek yang memiliki ciri-ciri sama. Sehingga peran prinsip 

keserupaan ditemukan pada siswa yang mengalami kesulitan menentukan panjang ruas garis 

dalam kubus yang terlihat sama panjang dengan rusuk kubus. 

Kesulitan yang berkaitan dengan prinsip ketertutupan juga ditemukan hanya satu kali, dan 

tetap oleh subjek FI saat mengerjakan soal nomr 3(b), yaitu ketika FI melihat ruas garis GO 

dalam kubus seakan-akan segaris dengan AC, sebagaimana terlihat pada Gambar 2 berikut. 

 
 

Gambar 2 Kesulitan FI dalam Menyelesaikan soal nomor 3 butir (b) 

 

Hal ini terjadi karena dalam sketsa kubus yang dibuatnya, FI menggambar GO hampir 

segaris dengan AC, sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Temuan ini sesuai dengan yang 

disampaikan Palmer (2002:180), bahwa ketertutupan adalah prinsip Gestalt yang menganggap 

bahwa manusia memiliki kecenderungan mengelompokkan elemen-elemen yang membentuk 

figur tertutup menjadi satu kesatuan utuh. Sehingga prinsip ketertutupan ditemukan pada siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menentukan panjang ruas garis dalam kubus, yang sketsanya 

terlihat segaris dengan diagonal ruang kubus tersebut. 

Dari ketiga subjek penelitian, hanya FI yang mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan 

objek geometris. 

2. Kesulitan siswa dalam tahap rekognisi 

Fase ini paling banyak berperan pada kesulitan yang dialami oleh ketiga subjek 

penelitian. Ketiga subjek penelitian mengalami kesulitan pada fase rekognisi, baik pada soal 

nomor  1, 2 maupun 3. Persepsi subjek penelitian seringkali dipengaruhi oleh gambar bangun 

ruang yang dibuatnya sendiri, yang perbandingan ukurannya memang tidak sesuai dengan 

ukuran sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan pemrosesan dari bawah ke atas, yaitu ketika 

interpretasi berangkat dari data yang terdapat pada gambar (Dewey:2007). Kesulitan-kesulitan 

yang dialami siswa berkaitan dengan pemrosesan dari bawah ke atas dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kesulitan mengenali daerah luasan dalam kubus.  

Dalam gambar terlihat seakan-akan berbentuk persegi panjang, padahal jika dicermati 

lagi panjang semua sisi luasan tidak ada yang sama panjang. Bentuk sebenarnya adalah 
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trapesium sama kaki. Kesulitan tersebut dialami oleh BR dan FI ketika mengerjakan nomor 1 

(c). Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan BR. 

 

Peneliti : ―Coba perhatikan sketsa yang kamu buat ini (menunjuk sketsa ED dan MN 

yang ada di lembar jawaban BR), kalau dari tiap titik ditarik garis, jadinya 

berbentuk bangun datar apa ini? 

BR : ―Persegi panjang‖ 

Peneliti : ―Kalau persegi panjang berarti panjang MN dengan DE bagaimana, boleh 

beda atau harus sama?‖ 

BR : ―Harus sama bu‖ 

Peneliti :‖Coba lihat kembali ke kubus, apakah panjang MN sama dengan panjang DE?‖ 

BR : ―Tidak bu, bukan persegi panjang ini, trapesium…‖ (sambil tersenyum malu) 

Peneliti : ―Coba ceritakan pada ibu, apa yang kamu lihat, trapesium tersebut termasuk 

jenis apa, sama kaki, siku-siku, atau sebarang?‖ 

BR : ―…‖(diam sekitar 15 detik) ―Ini MN lurusnya di tengah ED, jadi bukan siku-

siku‖ 

 

b. Kesulitan menentukan jenis sudut dari daerah luasan (berbentuk segitiga atau 

trapesium) dalam limas segiempat. 

Kesulitan ini dialami RG dalam mengerjakan nomor 1 (c) dan BR ketika mengerjakan 

nomor 2 (a). RG sudah mampu mengenali luasan sebagai trapesium, tapi masih melihatnya 

siku-siku di N. Sehingga RG keliru menentukan jenis trapesiumnya, seharusnya sama kaki tapi 

justru siku-siku. Sedangkan BR melihat satu sudut segitiga dalam limas sebagai siku-siku, 

sehingga menyimpulkannya sebagai segitiga siku-siku, padahal seharusnya sama kaki. 

 

 

c. Kesulitan melihat kesejajaran dua bidang  

Kesulitan ini dialami BR ketika mengerjakan soal nomor 2 (b). BR sama sekali tidak 

punya ide untuk menyelesaikan permasalahan 2(b), tapi ketika diwawancarai diketahui bahwa 

BR juga tidak menyadari bahwa dua bidang yang akan dicari jaraknya (BDT dan PQR) sejajar.  

 
Gambar 4 Limas T.ABCD yang dibuat oleh BR. 

 

Berdasarkan hasil analisis data juga ditemukan bahwa subjek mengalami kesulitan yang 

berkaitan dengan pemrosesan dari atas ke bawah. Hal ini terjadi ketika subjek mempersepsikan 

suatu objek geometris berdasarkan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Sebagaimana 

diungkapkan Khadra (2012) bahwa pemrosesan dari atas ke bawah menekankan pada 

bagaimana konsep serta tingginya level mental sesorang berpengaruh dalam pengenalan suatu 

objek. Kesulitan akan terjadi ketika konteks atau pengetahuan yang dimiliki subjek keliru, maka 

proses rekognisi yang benar juga akan sulit dilakukan. 

Kesulitan siswa yang ditemukan pada pemrosesan dari atas ke bawah adalah kesulitan 

menentukan proyeksi titik ke bidang dalam kubus. Kesulitan ini dialami RG saat mengerjakan 

nomor 1 (c). Sedangkan RG hanya mampu menentukan daerah perkiraan titik proyeksi tersebut 

berada, tetapi tidak bisa menentukan letak tepatnya titik tersebut. Seringkali pemrosesan dari 
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bawah ke atas dan dari atas ke bawah saling berinteraksi. Sebagaimana contoh Gal (2010:170) 

yang telah dipaparkan pada bab II, yaitu ketika siswa kesulitan mendekomposisikan jajaran 

genjang ABCD menjadi pasangan segitiga yang sesuai, diperlukan kedua pemrosesan tersebut.  

 

3. Kesulitan siswa dalam tahap representasi 

Dalam analisis data ditemukan dua jenis kesulitan fase representasi pada subjek 

penelitian, yaitu kesulitan yang berkaitan dengan penggambaran mental dan kesulitan lainnya 

berkaitan dengan interaksi antara struktur hierarkis gambar dan penggambaran mental. 

Sedangkan kesulitan yang berkaitan dengan representasi verbal versus. piktorial tidak 

ditemukan pada subjek penelitian. Kesulitan yang berkaitan dengan penggambaran mental 

sebagai brikut. 

a. kesulitan dalam menentukan sisi yang dijadikan perbandingan untuk menentukan nilai 

trigonometri yang ditanyakan. 

Kesulitan ini dialami BR saat mengerjakan soal nomor 2 subbutir (c). BR seharusnya 

mentransformasi sketsa segitiga siku-siku yang dibuatnya (Gambar 5a) menjadi  gambar 

yang sesuai dengan prototip yang sebelumnya biasa digunakan guru pada pembelajaran 

trigonometri di kelas (Gambar 5b). Sehingga kesalahan pemilihan sisi untuk disubtitusikan 

pada aturan mencari perbandingan trigonometri akan lebih mudah dilakukan. 

 
Gambar 5 (a)  Posisi sudut yang direpresentasikan oleh BR saat mengerjakan soal  nomor 2     

subbutir (c) 

Gambar 5 (b)  Posisi sudut yang biasanya digunakan oleh guru sebagai prototip pada proses 

pembelajaran di kelas  
 

b. Kesulitan dalam menggambar ulang daerah luasan dalam kubus 

Kesulitan menggambar ulang daerah luasan dalam kubus dialami FI dalam mengerjakan soal 

nomor 1 (b). Dalam sketsa kubus dan sebagian perhitungan, terlihat bahwa FI sudah bisa 

menentukan posisi titik-titik yang diperlukan pada daerah luasan yang dimaksud. Tapi ketika 

menggambar ulang luasan tersebut, FI mengalami kesulitan sehingga titik-titik yang 

digambarkannya tidak sesuai dan menjerumuskannya pada jawaban yang salah.  

                    
Gambar 6. Gambar Segitiga HPF Hasil Sketsa FI (kiri) dan  

Gambar Segitiga HPF yang Seharusnya (kanan) 

 

Dari temuan pada Gambar 6 tersebut, FI mengalami kesulitan dalam merepresentasikan 

segitiga HPF dalam pikirannya. Untuk mendapatkan representasi segitiga HPF yang sesuai, FI 

harus melakukan beberapa transformasi mental terhadap segitiga HPF yang ada pada gambar 

dalam kubusnya. Transformasi spasial secara mental inilah yang sulit dilakukan oleh FI. Hasil 

tersebut di atas sejalan dengan yang diungkapkan Zack (2010:2) bahwa transformasi spasial 

secara mental bisa bervariasi, dan semakin besar transformasi yang diperlukan, semakin lama 
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pula proses transformasi dalam pikiran ini diperlukan. Gal (2010:176) juga menggunakan 

argumentasi serupa ketika menjelaskan temuannya pada kesulitan siswa menemukan pasangan 

segitiga sebangun dengan posisi gambar yang berbeda. 

Selanjutnya, kesulitan yang berkaitan dengan interaksi antara struktur hierarkis gambar 

dan penggambaran mental dialami oleh RG dalam menyelesaikan soal nomor 3 subbutir b, yaitu 

kesulitan dalam menentukan sudut luasan daerah berbentuk segitiga dalam kubus. RG kesulitan   

merepresentasikan sudut EBC sebagai kesatuan titik sudut dan kedua kakinya yang melekat 

(tidak bisa terpisah). Sehingga ketika melakukan penggambaran mental yang menurutnya 

adalah pemutaran sudut, dia berpikir itu tidak akan mengubah besarnya sudut (RG menganggap 

ruas garis BC jika diputar dengan titik tetap B akan menghasilkan BD).  

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 1) Kesulitan dalam tahap pengorganisasian yang teridentifikasi adalah yang berkaitan 

dengan prinsip keserupaan dan ketertutupan. Hal ini hanya terjadi pada subjek dengan 

kemampuan sedang. Sedangkan prinsip kedekatan, kesinambungan ,dan  figure ground tidak 

ditemukan pada penelitian ini; 2) Kesulitan yang dialami siswa dalam tahap rekognisi terletak 

pada pemrosesan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kesulitan pada tahap rekognisi 

dialami oleh semua subjek penelitian; 3) Kesulitan yang dialami siswa dalam tahap representasi 

adalah yang berkaitan dengan penggambaran mental dan struktur hierarkis gambar serta dialami 

oleh semua subjek penelitian. Sedangkan representasi verbal vs. piktorial tidak ditemukan 

dalam penelitian ini.  

Deskripsi kesulitan siswa yang telah dibahas pada tesis ini diharapkan bisa dijadikan 

wawasan bagi pembaca, terutama mahasiswa calon guru ataupun guru, agar mencari solusi yang 

bisa digunakan untuk mengantisipasi munculnya kesulitan serupa pada siswanya. 

 

Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Analisis kesulitan menggunakan sudut pandang VPR yang dipaparkan pada tesis ini bisa 

dijadikan alternatif bagi guru dalam menganalisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan dimensi tiga. 

2. Deskripsi kesulitan siswa yang telah dibahas pada tesis ini diharapkan bisa dijadikan 

wawasan bagi pembaca, terutama guru ataupun calon guru, sebagai bahan pertimbangan 

dalam merencanakan pembelajaran bagi siswanya agar terhindar dari kesulitan visual dalam 

mempelajari dimensi ttiga. 

3. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan akan semakin berkembang dengan 

memperbanyak subjek penelitian dan memperluas materinya pada penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan media manipulatif melalui strategi REACT yang dapat memahamkan 

siswa mengenai persamaan linier dua variabel. Jenis penelitian ini adalah  PTK dengan 

dua siklus. Subyek penelitian adalah siswa kelas 8A SMPN 1 Tirtoyudo. Alasan 

pemilihan subyek adalah karena siswa mengalami kesulitan dalam materi persamaan 

linier dua variabel. Pelaksanaan tindakan terdiri dari a) mengingatkan siswa pada materi 

prasyarat, b) penemuan konsep melalui diskusi kelompok menggunakan media botol 

minuman yang berukuran 250 ml, 500 ml , 600 ml dan 1500 ml, c) memberikan 

permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan atau mengaplikasikan konsep serta 

d) pentransferan konsep pada situasi yang baru. 

Kata kunci : media manipulatif, memahamkan, persamaan linier dua variabel, strategi 

REACT 

  
PENDAHULUAN 

 

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir, karena itu matematika 

sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Hudojo, 2003). Walaupun matematika banyak dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari, tetapi banyak siswa yang menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran 

yang sulit dipelajari. Brown (2008) menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu yang tidak 

menyenangkan karena terlalu banyak rumus dan banyak simbol. Menurut Maryunis (2003) 

salah satu penyebab matematika dianggap pelajaran yang sulit adalah matematika merupakan 

bidang studi hirarki yang berarti bahwa kemampuan untuk memahamkan satu satuan bahasan 

menuntut penguasaan materi prasyarat. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi di SMP Negeri 1 Tirtoyudo, salah satu 

materi yang dianggap sulit oleh siswa adalah materi persamaan linier dua variabel. Kesulitan 

yang dialami siswa diduga karena materi tersebut sangat abstrak. Banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep abstrak dalam aljabar karena mereka tidak melihatnya 

secara real (Orton, 1992). Untuk mengetahui kesulitan siswa, peneliti mengadakan tes 

pendahuluan dengan materi persamaan linier satu variabel yang merupakan materi prasyarat 

dari persamaan linier dua variabel. Berdasarkan penelusuran hasil tes, dari 32 siswa hanya 2 

siswa yang benar menjawab soal nomor 1 dan hanya 10 siswa yang benar menjawab soal nomor 

2. Siswa tidak bisa menyebutkan contoh bentuk persamaan linier satu variabel dan tidak bisa 

membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. 

Untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa dalam materi persamaan linier dua 

variabel, diperlukan media manipulatif dalam pembelajaran dan metode yang sesuai sehingga 

siswa lebih memahami materi persamaan linier dua variabel. Menurut Swann & Marshal 

(2010:13) media manipulatif matematika adalah suatu objek yang dapat dikuasai oleh siswa 

melalui panca indera dengan sadar atau tidak sadar sehingga membuat proses berpikir 
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matematika siswa menjadi lebih berkembang. Hunt (2011) menyatakan media manipulatif 

sangat membantu dalam membangun pemahaman konseptual siswa. Sesuai dengan yang 

diungkapkan Durmus (2006) bahwa siswa membutuhkan media manipulatif untuk bisa 

membangun pengetahuan yang bermakna. 

Dalam materi persamaan linier dua variabel, media manipulatif yang sesuai adalah botol 

minuman karena botol minuman mempunyai bervariasi volume yang dapat dimodelkan ke 

dalam bentuk persamaan linier dua variabel. Selain itu, botol minuman merupakan benda yang 

sering dijumpai di kehidupan sehari-hari sehingga botol minuman merupakan pengetahuan lama 

yang sudah ada di benak siswa sebelumnya. Pengetahuan tentang botol minuman kemudian 

dikaitkan dengan pengetahuan baru tentang persamaan linier dua variabel. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapakan Subanji (2013:81) bahwa benda-benda manipulatif atau fisik yang 

digunakan untuk memodelkan konsep-konsep matematika merupakan alat-alat yang penting 

untuk membantu siswa belajar matematika. Berikut ilustrasi penggunaan botol minuman dalam 

materi persamaan linier dua variabel. 

 

 
 

Dalam penelitian ini, penggunaan media manipulatif dalam pembelajaran akan dipadukan 

dengan strategi pembelajaran REACT. REACT merupakan strategi pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan kontekstual dan konstruktivisme. Center of Occupational Research 

and Development (CORD) (1999)  menyampaikan lima strategi bagi pendidik untuk 

menerapkan pembelajaran kontekstual yaitu relating (mengaitkan), experiencing (mengalami), 

applying (menerapkan), cooperating (bekerja sama), dan transferring (mentransfer) atau biasa 

disebut dengan strategi pembelajaran REACT. Crawford (2001:3) menyatakan bahwa REACT 

adalah strategi yang memfokuskan belajar dan pembelajaran berdasarkan prinsip 

konstruktivisme yaitu siswa mengonstruk sendiri pengetahuannya melalui tahapan-tahapan 

REACT. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan judul ‖Penggunaan Media Manipulatif Melalui Strategi REACT untuk 

Memahamkan Persamaan Linier Dua Variabel pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Tirtoyudo‖. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif 

yang terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) 

perencanaan (planning), (2) tindakan (acting), (3) pengamatan (observing) dan (4) refleksi 

(reflecting) (Kemmis & Mc. Tagart, 1998). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Tirtoyudo Kabupaten Malang. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIIA yang berjumlah 32 

siswa terdiri dari 26 siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap bulan Januari 2015 sampai dengan Februari 2015 tahun ajaran 2014/2015.  
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 Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar tes, lembar observasi, lembar 

pedoman wawancara, dan lembar validasi.  Teknik analisis data pada deskriptif kualitatif 

ditempuh dengan tahapan sebagai berikut : reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Reduksi data yaitu kegiatan membaca dan mempelajari data, menandai kata-kata 

kunci yang ada dalam data yang memiliki makna serta menghilangkan data yang tidak lengkap. 

Penyajian data merupakan penyusunan informasi-informasi secara berurutan supaya informasi 

yang diperoleh dapat digunakan sebagai sumbe untuk menentukan suatu kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan, melihat urutan, dan menelaah sebab akibat. 

Peneliti mengambil kesimpulan sesuai dengan target penelitian yang didasarkan pada kriteria 

keberhasilan yang sudah ditetapkan. Kesimpulan menggambarkan keseluruhan hasil dari 

pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

Kriteria yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) Berdasar penelusuran pekerjaan siswa dari hasil tes akhir siklus, diperoleh 

tidak lebih dari 30% siswa yang mempunyai kesalahan-kesalahan konseptual dan procedural, 

(2) Rata-rata nilai tes akhir siklus minimal 75 dan minimal 75% dari banyaknya siswa mencapai 

ketuntasan belajar dengan KKM 75 dan (3) Rata-rata nilai tes akhir siklus minimal 75 dan 

minimal 75% dari banyaknya siswa mencapai ketuntasan belajar dengan KKM 75. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Penggunaan Media Manipulatif melalui Strategi REACT  terdiri dari dua siklus. Siklus I 

terdiri dari tiga kali pertemuan dan siklus II terdiri dari satu kali pertemuan. Tahap-tahap pada 

siklus I terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Perencanaan 

pada siklus I dilakukan dengan menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, LKS, 

instrument tes, lembar observasi kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran, dan lembar 

pedoman wawancara. Perencanaan pada siklus I juga dilakukan dengan dengan pembagian 

tugas antara peneliti dengan guru mitra atau observer. Peneliti bertugas sebagai penyusun 

instrument, perancang tindakan, pelaksana tindakan, penganalisis dan penafsir data serta 

pembuat laporan penelitian. Observer bertugas sebagai pengamat untuk mengisi lembar 

observasi terhadap keterlaksanaan kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran.  

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung diadakan observasi terhadap keterlaksanaan 

kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan data hasil observasi aktivitas guru 

dalam pembelajaran diketahui bahwa pada pertemuan 1,2, dan 3 berada pada kategori sangat 

baik sedangkan hasil observasi aktivitas siswa berada pada kategori baik untuk pertemuan 1, 2, 

dan 3. Dari paparan data tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran telah terlaksana sesuai 

dengan RPP artinya peneliti sudah melakukan tindakan sesuai dengan tahapan dari apa yang 

telah direncanakan. 

Berdasarkan penelusuran kesalahan dan kesulitan siswa diperoleh bahwa dari 31 siswa 

ada 4 siswa mengalami kesalahan prosedural, konseptual dan ketepatan, 22 siswa mengalami 

kesalahan konseptual dan prosedural, dan 5 siswa mengalami kesalahan konseptual. Hal ini 

menunjukkan bahwa siklus I belum memenuhi kriteria keberhasilan karena lebih dari 30% 

siswa mengalami kesalahan konseptual dan prosedural. Hasil tes siklus 1 dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1 Hasil Tes Siklus I 

1 Peserta Tes 31 siswa 

2 Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75 25 siswa 

3 
Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama 

dengan 75 
6 siswa 

4 Persentase ketuntasan 19, 35 % 

 

Berdasarkan Tabel 1 terdapat 25 siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75 dan 

mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75 ada 6 siswa. Sedangkan persentase secara 
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klasikal yang telah mendapatkan nilai minimal 75 adalah sebesar 19, 35%. Hal ini menunjukkan 

bahwa tes akhir pada siklus I belum memenuhi persentase 70% dari 31 siswa yang mendapat 

nilai minimal 75 sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

Beberapa kelemahan dan kekurangan pembelajaran yang terjadi selama siklus I dapat 

dirangkum pada Tabel 2. 
Tabel 2 Kelemahan dan Kekurangan pada Siklus 1 dan Rencana Perbaikan pada Siklus II 

Kelemahan Siklus I Tindakan Perbaikan 

Anggota kelompok yang terlalu banyak 

membuat beberapa siswa tidak aktif dalam 

proses diskusi 

Masing-masing kelompok hanya 

beranggotakan 4 orang 

Tidak ada papan nama kelompok pada saat 

diskusi sehingga peneliti kesulitan untuk 

menyebutkan nama kelompok pada saaat 

presentasi maupun diskusi 

Peneliti menyediakan kertas karton untuk 

menuliskan nama kelompok dan ditempatkan 

di meja kelompok  sehingga memudahkan 

untuk menyebutkan nama kelompok 

Masing-masing kelompok hanya mendapatkan 

satu LKS sehingga ada anggota kelompok 

yang tidak mau membaca LKS karena LKS 

dipegang oleh ketua kelompok 

Setiap anggota kelompok akan mendapatkan 1 

LKS sehingga masing-masing anggota 

kelompok akan mudah untuk membaca dan 

memahami isi LKS 

LKS hanya diisi oleh satu siswa saja Masing-masing siswa harus mengisi LKS 

Pengerjaan LKS tidak sesuai dengan alokasi 

waktu yang disediakan 

LKS akan diberi keterangan lamanya waktu 

mengerjakan baik itu pada tahap expriment 

maupun pada tahap latihan 

Jenis botol minuman yang digunakan tidak 

bervariasi dan sering dijumpai siswa sehingga 

siswa bisa menebak volume air dalam botol 

tanpa harus mengukur pada gelas ukur 

Akan digunakan berbagai macam variasi botol 

minuman  

Volume botol minuman tidak sesuai dengan 

label yang tertera pada botol jika botol diisi 

sampai penuh 

Pada botol diberi tanda batas pengisian 

sehingga sesuai dengan volume yang 

diinginkan 

Materi prasyarat persamaan linier satu 

variabel hanya dilakukan melalui tanya jawab 

dan tidak ada pada LKS  

LKS memuat materi persamaan linier satu 

variable 

 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran dapat diketahui 

bahwa aktivitas guru pada pertemuan 1 berada pada kategori sangat baik sedangkan hasil 

observasi aktivitas siswa berada pada kategori baik. Dari paparan data tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran telah terlaksana sesuai dengan RPP artinya peneliti sudah melakukan 

tindakan sesuai dengan tahapan dari apa yang telah direncanakan. 

Berdasarkan penelusuran kesalahan dan kesulitan siswa diperoleh bahwa dari 31 siswa 

ada 2 siswa mengalami kesalahan konseptual dan prosedural, 9 siswa mengalami kesalahan 

koseptual, dan 5 siswa mengalami kesalahan prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa siklus II 

sudah memenuhi kriteria keberhasilan karena tidak lebih dari 30% siswa mengalami kesalahan 

konseptual dan prosedural. Berdasarkan hasil tes diketahui bahwa 77,42% siswa memperoleh 

nilai di atas 75. Hal ini menunjukkan bahwa tes akhir pada siklus II sudah memenuhi persentase 

70% dari 31 siswa yang mendapat nilai minimal 75. Berdasarkan hasil analisis dan mengacu 

pada kriteria keberhasilan tindakan yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sudah berhasil sehingga tidak perlu diulang pada siklus III. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pembelajaran Persamaan Linier Dua Variabel dengan Menggunakan Media Manipulatif 

melalui Strategi REACT 

Pada tahap awal, peneliti membagi siswa menjadi 6 kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Pembagian kelompok mengacu pada teori Cooperative 

Learning (Slavin, 2005: 149-151) bahwa kelompok-kelompok siswa dibentuk secara heterogen 
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yaitu masing-masing kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, 

rendah)  dan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki, perempuan). Menurut data yang telah 

didapatkan pada siklus I dimana dalam satu kelompok beranggotakan 5 atau 6 siswa, kelas 

menjadi gaduh dan banyak anggota yang tidak aktif dalam berdiskusi sehingga pada siklus II 

peneliti membentuk kelompok siswa yang beranggotakan 4 siswa. Kelompok kecil akan 

menimbulkan kepuasan yang lebih tinggi karena semua anggota kelompok mendapatkan peran 

dan berkontribusi dalam kelompok (Hamman, Pollock, dan Wilson, 2012). 

Pada kegiatan awal pembelajaran, peneliti menginformasikan tujuan pembelajaran. 

Penyampaian tujuan ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2010:75) bahwa tujuan-tujuan yang 

dirumuskan secara tepat berdayaguna sebagai acuan, arahan, pedoman bagi pembelajar dalam 

melakukan kegiatan belajar. Pada siklus I, ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan peneliti tentang tujuan pembelajaran, namun pada siklus II siswa sudah mau 

mendengarkan apa yang disampaikan peneliti karena di awal pembelajaran peneliti 

menyampaikan pentingnya mengetahui tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti diawali dengan kegiatan relating yaitu pembelajaran dengan 

menghubungkan materi yang sudah lebih dulu dipahami dengan materi yang akan dipelajari 

atau menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan contoh-contoh yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari (Crawford, 2001: 3). Kegiatan relating dilakukan agar siswa siap dengan 

pembelajaran  yang akan dilakukan karena penguasaan siswa terhadap materi prasyarat akan 

mempengaruhi pembelajaran baru (Thompson, 2004: 782). Berikut contoh masalah yang 

diberikan pada kegiatan relating.  

 

Ibu menuangkan air ke dalam sebuah botol yang berkapasitas 1500 ml. Ibu 

memerlukan 5 cangkir air untuk bisa mengisi botol tersebut sampai penuh. Berapa 

kapasitas air yang ada dalam satu cangkir? 

 

Peneliti meminta siswa untuk memodelkan masalah di atas menjadi bentuk persamaan linier 

satu variabel dengan memisalkan volume air dalam satu cangkir sebagai x. 

 
 

dituliskan dalam bentuk persamaan linier dua variabel menjadi        . Peneliti meminta 

siswa untuk menuliskan bentuk umum dari persamaan linier satu variabel kemudian 

menyebutkan ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel yaitu persamaan terdiri dari satu 

variabel dan variabelnya berpangkat satu. 

Kegiatan selanjutnya, siswa diminta untuk bereksplorasi menggunakan botol minuman 

(experiencing). Peneliti membagikan beberapa botol minuman dan gelas ukur pada masing-

masing kelompok. Setiap kelompok diberikan variasi botol minuman yang berbeda. Siswa 

diminta untuk mengukur volume air yang ada di semua botol yang ada di meja kelompoknya 

masing-masing kemudian memodelkannya ke dalam bentuk persamaan linier dua variabel. 

Berikut contoh botol minuman yang ada di meja kelompok I. 

 

 +                 =  1860 ml 
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Jika a dimisalkan sebagai volume air dalam satu botol kecil, b sebagai volume air dalam 

satu botol sedang maka diperoleh bentuk persamaan linier dua variabel yaitu: 

          . Dari bentuk-bentuk persamaan yang diperoleh masing-masing kelompok, 

peneliti meminta siswa untuk menyebutkan sifat-sifat bersama dari persamaan-persamaan 

tersebut dan meminta masing-masing kelompok untuk menuliskan definisi dari persamaan linier 

dua variabel. 

Kegiatan experiencing dan cooperating pada penelitian ini berjalan bersamaan yaitu 

terjadi saat siswa melakukan diskusi kelompok dalam menyelesaikan LKS menggunakan media 

botol minuman. Penggunaan media manipulatif berupa botol minuman dalam pembelajaran 

sesuai dengan pendapat Ibrahim dan Syaodih (2010: 118) yang menyatakan bahwa untuk 

mencapai hasil yang optimum dalam proses belajar mengajar, salah satu hal yang dapat 

disarankan adalah penggunaan media yang bersifat nyata atau konkret. Stein (2001) 

mengungkapkan bahwa menggunakan media manipulatif dalam kelas matematika merupakan 

salah satu cara mengajarkan matematika untuk memahamkan siswa. 

Kegiatan ketiga pada kegiatan inti yaitu kegiatan menerapkan (applying) yaitu 

pembelajaran dengan menempatkan konsep-konsep untuk diaplikasikan pada masalah yang 

bersifat realistik dan relevan (Crawford, 2001: 8). Pada siklus I kegiatan Applying dilakukan 

secara berkelompok namun ada beberapa siswa yang tidak mau ikut berdiskusi untuk 

menyelesaikan soal-soal pada tahap Applying sehingga pada siklus II, pengerjaan soal pada 

tahap Applying dilakukan secara individu. 

Kegiatan terakhir pada kegiatan inti adalah mentransfer (Transferring) yaitu 

pembelajaran yang mendorong siswa belajar menggunakan pengetahuan dalam konteks baru 

atau situasi baru (Crawford, 2001: 13). Pada siklus I kegiatan Transferring dikerjakan secara 

individu, namun dalam pelaksanaannya siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal 

pada tahap Transferring  sehingga banyak siswa yang tidak menjawab apapun di lembar 

jawabannya karena tidak bisa sama sekali sehingga pada siklus II kegiatan Transferring 

dilakukan secara kelompok sehingga siswa bisa saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan 

soal-soal tahap Transferring. 

Pada kegiatan akhir, peneliti mengarahkan siswa membuat kesimpulan tentang hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada pertemuan pertama siklus I, peneliti memberikan soal 

kuis di akhir pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa, namun karena terbatasnya 

waktu maka pada pertemuan-pertemuan berikutnya, peneliti tidak mengadakan kuis di akhir 

pembelajaran.  

 

Pemahaman Siswa Tentang Persamaan Linier Dua Variabel dengan Menggunakan Botol 

Minuman 
 Dalam penelitian ini, pemahaman siswa pada materi persamaan linier dua variabel dilihat 

dari nilai tes akhir siklus dan hasil penelusuran kesalahan dan kesulitan siswa. Berdasarkan 

penelusuran kesalahan dan kesulitan siswa pada tes akhir siklus I, diperoleh bahwa dari 31 

siswa yang mengikuti tes, ada 4 siswa mengalami kesalahan konseptual, prosedural dan 

ketepatan, 22 siswa mengalami kesalahan prosedural dan konseptual, dan 5 siswa mengalami 

kesalahan konseptual. Persentase banyaknya siswa yang tuntas dalam mengerjakan soal tes 

adalah 47,62%, sedangkan persentase banyaknya siswa yang tidak tuntas dalam mengerjakan 

soal tes adalah 52,38%. Hal ini menunjukkan bahwa siklus I belum memenuhi kriteria karena 

dari hasil tes siklus I tersebut hanya 47,62% siswa yang tuntas dan lebih dari 9 siswa 

mempunyai kesalahan-kesalahan konseptual dan prosedural. 

Ketidakberhasilan pada siklus I dapat dilihat pada jawaban siswa pada tes akhir siklus I. 

Siswa dengan nama inisial MNA dapat menyelesaikan soal nomor 2 soal tes akhir siklus I yaitu 

menentukan banyaknya botol jenis A dan botol jenis B yang diperlukan Rina namun MNA 

salah dalam membuat persamaan linier dua variabel (kesalahan prosedural) karena kesalahan 

dalam membuat permisalan (kesalahan konseptual). Berikut adalah hasil pekerjaan MNA yang 

menujukkan adanya kesalahan prosedural dan konseptual. 
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Gambar 1 Pekerjaan MNA Tes Sikus I Nomor 2 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa MNA salah dalam membuat permisalan a dan b yang 

seharusnya adalah banyaknya botol minuman jenis A dan B yang diperlukan Rina sehingga 

MNA salah membuat persamaan linier dua variabel yang seharusnya adalah             
       

 

 
Gambar 2 Pekerjaan RPN Tes Siklus I Nomor 5 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa RPN sudah benar dalam membuat persamaan linier dua 

variabel dari masalah yang diberikan namun RPN salah dalam mengartikan huruf b dan k dari 

persamaan yang dibuatnya. Seharusnya huruf b menunjukkan banyaknya penumpang pada 

sampan besar dan huruf k menunjukkan banyaknya penumpang pada sampan kecil. 

Penelusuran kesalahan dan kesulitan pada jawaban tes akhir siklus II diperoleh bahwa 

dari 31 siswa  ada 2 siswa mengalami kesalahan konseptual dan prosedural, 9 siswa mengalami 

kesalahan konseptual, dan 5 siswa mengalami kesalahan prosedural. Berikut ini jawaban siswa 

pada tes akhir siklus II. 
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Gambar 3 Pekerjaan MHD Tes Siklus II Nomor 2 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa MHD sudah benar dalam memisalkan x dan y sebagai 

banyaknya botol minuman jenis A dan jenis B sehingga MHD benar dalam membuat model 

matematika dari permasalahan yang diberikan dan bisa menentukan banyaknya botol minuman 

jenis A dan jenis B yang diperlukan Rina. 

Persentase banyaknya siswa yang tuntas mengerjakan soal tes pada siklus II adalah 

77,42%. Hal ini menunjukkan bahwa siklus II sudah memenuhi kriteria keberhasilan tindakan 

yang ditetapkan karena dari hasil tes siklus II tersebut tidak lebih dari 9 siswa yang mempunyai 

kesalahan prosedural dan konseptual dan lebih dari 70% dari keseluruhan siswa memperoleh 

nilai minimal 75. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan paparan data yang telah dijelaskan dapat disimpulkan penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan media manipulatif botol minuman yang dapat 

memahamkan siswa tentang persamaan linier dua variabel melalui strategi REACT adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal memuat beberapa aktivitas sebagai berikut: 1) menyampaikan salam, 2) 

mengabsen siswa dengan cara bertanya pada siswa siapa yang tidak masuk, 3) 

menyampaikan tujuan pembelajaran, 4) memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya 

mempelajari PLDV dalam kehidupan sehari-hari misalnya untuk menentukan banyaknya 

botol yang dapat diisi jika akan mengemas kembali madu yang ada dalam jurigen untuk 

dijual kembali, 5) membagi siswa dalam kelompok-kelompok, 6) menjelaskan tugas dan 

tanggung jawab anggota kelompok, dan 7) membagikan LKS dan media botol minuman 

serta gelas ukur kepada setiap kelompok. 

b. Kegiatan inti memuat beberapa aktivitas sebagai berikut:  

1) pada tahap relating guru memberikan permasalahan atau pertanyaan yang 

menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi prasyarat. 

2)  pada tahap experiencing, siswa mengeksplorasi botol minuman yang telah disediakan 

sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS sehingga siswa dapat menemukan konsep 

persamaan linier dua variabel. Berikut langkah-langkah penggunaan botol minuman 

untuk memahamkan konsep persamaan linier dua variabel. 

a)  Untuk mengarahkan siswa mengenal bentuk persamaan linier dua variabel, siswa 

diminta untuk mengukur volume air yang ada di dalam botol-botol  minuman yang 

telah disediakan di meja kelompok masing-masing (masing-masing kelompok 

diberikan botol-botol minuman yang berbeda). Misal siswa mengukur volume air yang 

ada dalam dua botol sedang dan satu botol besar menggunakan gelas ukur, sehingga 

diperoleh volumenya adalah 2700 ml. Jika x adalah isi air dalam botol sedang dan y 

adalah isi air dalam botol besar maka model matematikanya adalah          . 
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Dari kegiatan mengukur volume  air dalam botol tersebut didapat berbagai bentuk 

persamaan linier dua variabel, kemudian siswa diminta untuk mencari sifat bersama 

dari berbagai persamaan tersebut.  

b) Untuk mengarahkan siswa mengenal selesaian dari persamaan linier dua variabel, 

siswa diminta untuk mengisikan air yang ada dalam jurigen ukuran 2 liter ke dalam 

botol-botol ukuran 250 ml dan 500 ml. Dari hasil perolehan banyaknya botol 

minuman yang dapat diisi siswa, siswa dikenalkan dengan konsep selesaian dari 

persamaan linier dua variabel. 

3) pada tahap cooperating, siswa diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan 

kelompoknya, saling menyampaikan ide, menanggapi pertanyaan, berkomunikasi 

interaktif antar sesama siswa atau antar siswa dengan guru, menerima saran dari satu 

anggota kelompok kepada anggota lainnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

LKS. 

4)  pada tahap applying, siswa mengerjakan soal-soal latihan dalam LKS secara individu 

5)  pada tahap transferring, siswa mengerjakan soal-soal dalam konteks yang berbeda pada 

LKS secara berkelompok 

c. Kegiatan akhir memuat beberapa aktivitas sebagai berikut: 1) siswa  bersama dengan guru 

membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari, 2) memberikan penguatan konsep pada 

siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk melihat pemahaman 

materi yang diterima, 3) memberikan kesempatan bertanya pada siswa untuk menanyakan 

materi yang belum dipahami dan 4) menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Saran 

Peneliti mempunyai beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tindakan 

kelas yang telah dilaksanakan yaitu:  

1. Pembelajaran persamaan linier dua variabel dengan menggunakan botol minuman melalui 

strategi REACT membutuhkan waktu yang cukup lama pada kegiatan experiencing  karena  

pada saat mengukur air siswa khawatir ada air yang tumpah. Sehingga untuk pembelajaran 

berikutnya perlu menyediakan satu wadah untuk menampung air yang tumpah agar 

pengukuran lebih akurat dan waktu lebih efisien. 

2. Pada kegiatan relating guru menggali pengetahuan prasyarat siswa tentang persamaan linier 

satu variabel namun siswa masih kesulitan dalam membedakan antara variabel, koefisien dan 

konstanta sehingga disarankan pada tahap relating, guru mengingatkan kembali tentang 

pengertian variabel, konstanta dan koefisien untuk memudahkan siswa mempelajari 

persamaan linier dua variabel. 

3. Pada saat presentasi kelompok ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan jalannya 

presentasi dikarenakan guru berada di dekat pelapor sehingga tidak bisa memantau siswa 

yang ada di belakang. Sebagai masukan untuk pembelajaran berikutnya, hendaknya guru 

juga memantau siswa yang tidak presentasi agar diskusi bisa berjalan dengan lancar. 
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Abstrak 

Soal cerita masih merupakan soal yang sulit bagi siswa sehingga banyak siswa yang masih 

melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikannya. Kesalahan juga sering dilakukan oleh 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi balok. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

deskripsi defragmenting struktur berpikir melalui pemetaan kognitif untuk memperbaiki kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi balok. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang dilakukan pada Siswa kelas IX SMPN 6 Penajam Paser Utara yang sudah 

menempuh materi bangun ruang sisi datar. Siswa diberikan soal cerita materi balok kemudian 

diambil 6 orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian dengan rincian 2 siswa berkemampuan 

rendah, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 siswa berkemampuan tinggi. Pengambilan data 

dilakukan dengan metode think-out-loud (TOL) atau sering disebut think aloud. Data yang 

diperoleh kemudian dikodekan dan dijadikan dasar untuk menggambarkan proses defragmenting 

yang dilakukan. 

Kata Kunci: Defragmenting , Kesalahan Siswa, Soal Cerita Materi Balok. 

 

Penguasaan kemampuan menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita sangat 

penting bagi siswa, tetapi pada kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan. 

Adapun selama ini usaha guru di kelas untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita telah dilakukan, selain dengan memberi porsi soal cerita yang lebih banyak, juga 

mencoba menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Namun demikian masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Budiyono (2008) menyatakan 

bahwa soal cerita masih merupakan soal yang cukup sulit bagi sebagian siswa. 

Menurut Orton (2006) bukan masalah mudah untuk menjelaskan kesulitan siswa 

mengenai soal cerita begitu juga tentang cara meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Sementara Gooding (2009) menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita di antaranya adalah membaca dan memahami, bagaimana membaca 

semua informasi, informasi yang mengganggu perhatian, membayangkan konteks, menulis 

kalimat matematika, penghitungan, dan menerjemahkan jawaban. Pendapat serupa juga 

disampaikan Touhima dkk (2008) menyatakan adanya hubungan yang kuat antara kemampuan 

menyelesaikan soal cerita dengan kemampuan membaca dan memahami soal. 

Selanjutnya hasil interview guru bidang studi Matematika kelas VIII SMPN 6 Penajam 

Paser Utara, Catur Fatmawati, S.Pd pada September 2014 menjelaskan kesulitan siswa 

menyelesaikan soal cerita antara lain: (1) memahami soal, (2) membuat rencana, (3) 

pengetahuan prasyarat, (4) tidak bisa menyatakan alasan dan (5) penghitungan. Geometri ruang 

sebagai salah satu materi yang diajarkan pada jenjang SMP, walaupun telah diajarkan sejak SD 

namun ternyata kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal dimensi tiga masih rendah. 

Sebagai contoh, siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal bangun ruang dalam bentuk soal 

cerita. 

mailto:kimberly.erna@gmail.com


 
 

630 

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Penajam Paser Utara 

pada tanggal 11 Oktober 2014, bahwa siswa masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal cerita pada materi bangun  ruang sehingga jawaban yang dihasilkan pun belum benar. 

Bentuk kesalahan siswa adalah ketika diberi soal cerita ‖ Diketahui bagian dalam bak mandi 

berbentuk balok dengan ukuran panjang dua kali ukuran lebarnya sedangkan ukuran tingginya 

sama dengan tiga kali ukuran lebarnya. Jika luas permukaan dalam bagian dalam bak mandi 

adalah 79.200 cm
2
, hitunglah volume bagian dalam bak mandi tersebut (nyatakan dalam 

liter)‖, antara lain seperti Gambar 1, yaitu kesalahan siswa dalam menuliskan apa yang 

diketahui dari soal cerita yang diberikan; Gambar 2, yaitu kesalahan siswa dalam memahami 

konsep; dan Gambar 3, yaitu kesalahan siswa dalam melakukan operasi perkalian aljabar. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kesalahan Siswa dalam Menuliskan yang Diketahui 

 

 

 

 
Gambar 2. Siswa dalam Memahami Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Siswa dalam Melakukan Operasi Perkalian Aljabar 

 

Dari studi pendahuluan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa masih mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi balok. Subanji (2013) menemukan 

bahwa kesalahan matematika siswa, antara lain terjadi dalam bentuk kesalahan mengonstruksi 

konsep, kesalahan dalam bentuk berfikir pseudo benar dan pseudo salah, kesalahan dalam 

analogi, kesalahan dalam bernalar logis dan kesalahan dalam menetapkan prosedur. Untuk 

memperbaiki kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita ini perlu dilakukan penataan 

(defragmenting). 

Penataan (defragmenting) struktur berpikir siswa akan dikaji melalui pemetaan kognitif. 

Pemetaan kognitif merupakan pemetaan yang berisikan metode presentasi pengetahuan 

personal, kemudian dikembangkan sebagai kerangka kerja pemikiran sistem dan kajian 

dinamika sistem (Basuki, 2002). Ackerman, Eden, dan Cropper (2004) menyatakan bahwa 

pemetaan kognitif adalah suatu teknik yang digunakan untuk menstruktur, menganalisa, dan 

membuat persepsi dari berbagai masalah. Rumate (2005) peta kognitif merupakan alat yang 

skematis untuk menunjukkan arti suatu konsep berdasarkan proposisi, dimana proposisi 

merupakan hubungan antara satu konsep atau informasi dengan konsep yang lain. Peta kognitif 

berfungsi menjadi peta visual yang menggambarkan berbagai cara untuk mengartikan suatu 

konsep berdasarkan proposisinya. Sehingga melalui peta kognitif yang dibuat oleh siswa akan 

memudahkan peneliti untuk melakukan restrukturisasi (defragmenting). 
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METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap bagaimana defragmenting struktur 

berpikir melalui pemetaan kognitif untuk memperbaiki kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita pada materi balok. Data hasil penelitian ini nanti pada umumnya berupa data verbal, 

namun ada juga data yang berupa bilangan-bilangan (diperoleh dari lembar jawaban siswa atas 

tugas yang diberikan) yang sifatnya hanya melengkapi dan akan dipaparkan sesuai  dengan 

kejadian yang terjadi dalam penelitian, analisis data dilakukan secara induktif. Sesuai dengan 

karakteristik yang dikemukakan di atas maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 

pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Penajam Paser Utara kelas IX pada semester genap 

tahun pelajaran 2014/2015. Subjek ini diambil dari siswa yang sudah belajar materi balok yang 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi balok yang diberikan dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasinya agar pengungkapan struktur berpikir dapat 

dilakukan dengan baik. Peneliti mengambil 6 orang subjek penelitian berdasarkan tingkat 

kemampuan siswa, yaitu 2 orang siswa berkemampuan tinggi, 2 orang siswa berkemampuan  

sedang dan 2 orang siswa berkemampuan rendah. Penetapan kategori kemampuan matematika 

siswa didasarkan pada hasil tes awal dan informasi dari guru pengajar matematika serta wali 

kelas. 

Dalam penelitian ini, siswa diminta untuk menyampaikan secara keras apa yang sedang ia 

pikirkan (Think Out Louds), ketika menyelesaikan soal. Data dalam penelitian ini berupa 

deskripsi defragmenting struktur berpikir enam orang siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Deskripsi defragmenting struktur berfikir siswa dipaparkan berdasarkan pekerjaan tertulis dan 

ungkapan verbal saat proses menyelesaikan soal cerita pada materi balok yang diberikan 

sebelum maupun sesudah defragmenting. Setelah diperoleh data maka peneliti menganalisis 

data tersebut dengan melakukan reduksi data dan menggambarkan diagram struktur berpikir 

siswa. Dari diagram struktur berpikir siswa tersebut, selanjutnya dikaji terjadinya struktur 

berpikir siswa dan membandingkan dengan struktur masalah. Perubahan struktur berpikir siswa 

diperoleh melalui defragmenting struktur berpikir yang dilakukan. Setelah siswa mampu 

melakukan pemetaan kognitif, kemudian peneliti memberikan soal cerita yang kedua untuk 

meyakinkan bahwa proses defragmenting melalui pemetaan kognitif ini efektif. Struktur 

berpikir siswa dicatat kembali untuk kemudian dibuat diagram struktur berpikir siswa setelah 

dilakukan defragmenting. 

Soal cerita materi balok pada penelitian ini ada 2 soal, yaitu 

1. soal cerita sebelum defragmenting  

―Pak Arman adalah seorang pengusaha ikan lele. Pada awal usahanya pak Arman hanya 

memiliki satu kolam ikan yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 m, ukuran lebar 3 

m dan dalam 2 m. Usaha pak Arman semakin berkembang sehingga membutuhkan kolam 

ikan yang baru. Pak Arman ingin membuat kolam baru yang berada di samping kolam lama 

dengan volume 4 kali lebih besar dari volume kolam lama. Jika tanah yang bersisa hanya 

bisa dibuat kolam dengan ukuran lebar 6 m, berapa ukuran panjang dan tinggi kolam yang 

dibutuhkan untuk membuat kolam baru?‖ 

2. soal cerita setelah defragmenting. 

―Pak Leo adalah seorang pengusaha ikan Gurami. Pada awal usahanya pak Leo hanya 

memiliki satu kolam ikan yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 6 m, ukuran lebar 4 

m dan dalam 2 m. Usaha pak Leo semakin berkembang sehingga membutuhkan kolam ikan 

yang baru. Pak Leo ingin membuat kolam baru dekat kolam yang lama dengan volume 6 kali 

lebih besar dari volume kolam lama. Jika tanah yang bersisa hanya bisa dibuat kolam dengan 

ukuran lebar 9 m, berapa ukuran panjang dan tinggi kolam yang dibutuhkan untuk membuat 

kolam baru?‖ 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Defragmenting yang dilakukan mengacu pada beberapa ahli seperti Wahono (2009), 

Maag (2004), McKay dan Allen dan Woolfolk (dalam Selvera, 2013). Defragmenting 

dimaksudkan untuk mengkaji dan memperbaiki struktur berpikir siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita materi balok yang diadopsi berdasarkan langkah pemecahan masalah menurut Polya 

(1973). Berdasarkan hasil penelitian pada pekerjaan subjek sebelum defragmenting, pada 

langkah pertama memahami masalah diperoleh bahwa S3, S5 dan S6 tidak menuliskan 

pemisalan pada bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan. Sedangkan S1, S2 dan S4 

sudah menuliskannya, namun masih terdapat kesalahan dalam menuliskan pemisalan pada 

bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan, dimana  S1, S2 dan S4  tidak bisa 

memberikan pemisalan yang berbeda seperti memberikan tambahan indeks untuk membedakan 

keterangan kolam awal dan kolam baruseperti terlihat pada Gambar 4 berikut.  

 

 

 

 

 
Gambar 4. Hasil Pekerjaan S2 Pada Bagian yang Diketahui Sebelum Defragmenting 

 Peneliti melakukan defragmenting yang pertama dengan meminta S2 untuk menuliskan 

bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan dari soal yang diberikan dan memberikan 

indeks berbeda untuk membedakan keterangan pada kolam lama dan kolam baru. Setelah 

dilakukan defragmenting, S2 mampu menuliskan bagian yang diketahui dan bagian yang 

ditanyakan dan S2  bisa memberikan indeks berbeda untuk membedakan keterangan pada kolam 

lama dan kolam baru. Dalam hal ini, menurut Polya (1973) subjek telah memahami masalah 

―understand the problem‖ seperti terlihat pada Gambar 5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Hasil Pekerjaan S2 Pada Bagian yang Diketahui Setelah Defragmenting 

Dalam merencanakan cara penyelesaian, masing-masing subjek  mengetahui hal pertama 

yang harus dilakukan, yaitu menghitung volume kolam awal. Dalam hal ini, menurut Polya 

(1973) subjek mampu membuat rencana ―devise a plan‖. Namun setelah kolam awal diketahui, 

S1 melakukan kesalahan dalam merencanakan langkah selanjutnya. Sedangkan Subjek lain 

sudah sesuai dengan struktur masalah. Langkah selanjutnya S3 dan S6 melakukan kesalahan 

dalam merencanakan mencari ukuran panjang dan ukuran tinggi kolam baru dengan melakukan 

trial and error. Selanjutnya S5, tidak bisa melanjutkan perencanaan penyelesaian dalam 

menentukan ukuran panjang dan tinggi kolam. Sehingga S5 tidak bisa menemukan jawaban 

yang benar seperti terlihat pada Gambar 6. S2 dan S4 sebenarnya sudah mempunyai rencana 

yang sesuai dengan struktur masalah, namun mereka melakukan kesalahan dalam perhitungan 

akhir, yaitu pada saat menentukan ukuran panjang dan tinggi kolam. S2 dan S4, berpendapat 

karena ada 2 pertanyaan maka hasil perkalian antara panjang dan tinggi langsung dibagi 2 untuk 

menentukan ukuran panjangnya. Seperti terlihat pada Gambar 6, S4 melakukan kesalahan 

komputasi dalam pembagian. 
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Gambar 6. Hasil Pekerjaan S4 Untuk Memperoleh Ukuran Panjang dan Tinggi Kolam Baru Sebelum 

Defragmenting 

Setelah dilakukan defragmenting melalui pemetaan kognitif, masing-masing subjek 

membuat alur berpikir dengan menghubungkan konsep-konsep yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal cerita yang diberikan. Akhirnya masing-masing subjek memiliki gambaran 

yang lebih luas mengenai melaksanakan rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan soal 

cerita. Dalam hal ini menurut Polya (1973), subjek telah melakukan tahap "carry out the plan‖ 

atau melaksanakan cara penyelesaian . S4 sudah mampu merencanakan dan menyelesaikan soal 

cerita dengan benar, seperti terlihat pada Gambar 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Hasil Pekerjaan S4 Untuk Memperoleh Ukuran Panjang dan Tinggi Kolam Baru Setelah 

Defragmenting 

Setelah melaksanakan rencana, langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali jawaban. 

Pada langkah ini, S3 dan S6 sudah melakukan pengecekan kembali terhadap jawaban yang 

sudah diperoleh. Namun untuk S1, S2, S4 dan S5 tidak melakukan pengecekan kembali 

terhadap jawaban yang diperoleh, untuk itu dilakukan defragmenting. Peneleti melakukan 

defragmenting dengan meminta Subjek untuk mengecek kembali jawaban yang diperoleh 

dengan mengambil pasangan bilangan pada tabel kemudian mencocokkan hasil 𝑉        
   dengan 𝑉    𝑉 . Setelah defragmenting, Subjek mampu mengambil salah satu pasangan 

dari p2 dan t2 yang telah diperoleh dan mensubtitusikannya ke 𝑉           dan 

mencocokkannya dengan hasil 𝑉    𝑉 . Dalam hal ini menurut Polya (1973), subjek telah 

melakukan tahap looking back atau mengecek kembali terhadap jawaban yang sudah ditemukan. 

Defragmenting struktur berpikir yang dilakukan peneliti berhasil dalam memperbaiki 

kesalahan siswa dari struktur berpikir yang kurang lengkap dan salah menjadi struktur berpikir 

yang benar. Ini terlihat seperti pada Diagram 1,yaitu struktur berpikir S5 masih kurang lengkap 

dan salah jika dibandingkan dengan struktur masalah yang dibuat peneliti. Setelah dilakukan 

defragmenting, struktur berpikir S5 seperti pada Diagram 2, sudah sesuai dengan struktur 

masalah. 
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Diagram 1. Struktur Berfikir S5 dalam Menyelesaikan Soal Cerita Nomor 1 Sebelum Defragmenting dan 

Struktur Masalah 

 

 

Diagram 2. Struktur Berfikir S5 dalam Menyelesaikan Soal Cerita Nomor 1 Setelah 

Defragmenting 

Keefektifan defragmenting yang dilakukan oleh peneliti ditunjukkan oleh tertatanya 

struktur berpikir masing-masing subjek dalam menyelesaikan soal cerita materi balok nomor 2. 
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S3 mampu menyelesaikan soal cerita yang diberikan dengan baik, dimulai dari menuliskan 

bagian yang diketahui dan bagian yang ditanyakan dengan memberikan pemisalan yang 

berbeda, yaitu menambahkan indeks pada masing-masing pemisalannya. Kemudian mampu 

merencanakan penyelesaian dan melaksanakan rencana tersebut tanpa keraguan dan berhasil  

menemukan jawaban yang benar sesuai dengan struktur masalah yang dibuat peneliti. Selain itu 

S3 mampu meyakinkan jawaban yang diperoleh dengan melakukan pengecekan kembali, seperti 

terlihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Hasil Pekerjaan S3 Setelah Defragmenting 

 Menurut Wahono (2009) setelah dilakukan defragmentasi, semua data yang terdefrag 

akan saling terhubung dan tertata sehingga memudahkan untuk mengambil dan menjelaskan 

setiap data yang dipanggil. Indikator efektifnya defragmenting yang dilakukan oleh peneliti dan 

tampak pada subjek adalah subjek mampu mengingat, menjelaskan, dan memahami materi atau 

konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan soal cerita, subjek mampu membuat hubungan 

setiap konsep yang diperlukan yang terkait dengan soal cerita yang diberikan, dan ketiga subjek 

mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan menemukan jawaban yang benar. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi balok diawali dengan kesalahan siswa dalam 

proses memahami soal cerita,kesalahan prosedural yang dibuat oleh siswa dalam menentukan 

ukuran panjang dan tinggi kolam baru. Kesalahan siswa yang lain terjadi dalam melakukan 

operasi perkalian dan pembagian, karena siswa terbiasa dengan soal yang memerlukan satu 

jawaban sehingga siswa tidak mencoba untuk mencari kemungkinan adanya jawaban lain. 

Selain itu siswa tidak terbiasa untuk melakukan pengecekan ulangi terhadap jawaban yang 

diperoleh.  
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Adapun defragmenting yang dilakukan peneliti untuk memperbaiki kesalahan siswa 

tersebut, yaitu: 1) Meminta S1 untuk menuliskan bagian yang diketahui dan bagian yang 

ditanyakan dari soal yang diberikan dan memberikan indeks berbeda untuk membedakan 

keterangan pada kolam lama dan kolam baru; 2) Meminta S1 untuk mengingat kembali tentang 

cara menghitung volume, kemudian meminta S1 menentukan volume kolam awal 𝑉     
     dan volume kolam baru 𝑉    𝑉 ; 3) Meminta S1 untuk mensubtitusikan hasil V2 dan 

l2 ke rumus volume kolam baru 𝑉          ; 4) Meminta S1 menyelesaikan          

dengan bantuan tabel; 5) Meminta S1 untuk mengecek kembali jawaban yang diperoleh dengan 

mengambil pasangan bilangan pada tabel kemudian mencocokkan hasil 𝑉           

dengan 𝑉    𝑉 . 
Efektivitas defragmenting melalui pemetaan kognitif dapat ditunjukkan dengan: 1) siswa 

mampu mengingat, menjelaskan, dan memahami materi atau konsep yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal; 2) siswa mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan 

memberikan jawaban yang benar. Defragmenting selain dapat memperbaiki kesalahan siswa, 

juga dapat merestrukturisasi struktur berpikir siswa menjadi struktur berpikir yang benar.  
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                     Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan level berpikir aljabar siswa 

berdasarkan taksonomi SOLO pada materi persamaan linier selanjutnya pemberian 

scaffolding kepada siswa untuk meningkatkan level berpikir aljabar siswa. Penelitian 

ini dilakukan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Malang yang sudah 

mempelajari materi persamaan linier. Subjek penelitian adalah 6 siswa dengan rincian 

2 siswa dengan level berpikir aljabar unistructural, 2 siswa dengan level berpikir 

aljabar multistructural, dan 2 siswa dengan level berpikir aljabar relational. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa setelah pemberian scaffolding pada tes 

tertulis 1, dari dua siswa dengan level berpikir aljabar unistructural satu siswa dapat 

meningkat menjadi multistructural dan lainnya meningkat menjadi relational. Dari 

dua siswa dengan level berpikir aljabar multistructural dapat meningkat menjadi 

extended abstract. Sedangkan dua siswa dengan level berpikir aljabar relational dapat 

meningkat menjadi extended abstract. 

  Kata Kunci: Level Berpikir Aljabar, Taksonomi SOLO, Scaffolding. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat untuk 

mengembangkan cara berpikir (Rosyadi, 2010). Salah satu materi dalam matematika yang 

penting untuk dipelajari adalah aljabar. Aljabar merupakan salah satu topik penting yang 

diajarkan di kelas VIII. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa kesulitan yang sering 

dihadapi siswa adalah aljabar. Bingolbali (2010) berpendapat bahwa siswa pada setiap tingkatan 

pasti mengalami kesulitan dalam belajar matematika dan salah satu materi yang dirasakan sulit 

oleh siswa menengah adalah materi aljabar. Thomas & Tall (1986) menyatakan bahwa masalah 

dan kesulitan yang sering dihadapi siswa adalah aljabar, dan telah terkenal menjadi subjek dari 

banyak penelitian kualitatif. 

Materi aljabar penting untuk dipelajari oleh siswa. Siswa harus memiliki pemahaman 

aljabar. Guru atau pendidik sebenarnya telah mengetahui bahwa berpikir adalah suatu alat untuk 

memahami materi atau menyelesaikan masalah dengan jelas (Wongyai & Kamol, 2003:1). Oleh 

karena itu, penting bagi pendidik untuk mampu mengembangkan cara berpikir siswa terutama 

berpikir aljabar agar siswa dapat meningkatkan pemahaman aljabarnya. Salah satu teori kognitif 

yang memberikan karakteristik dari level berpikir aljabar siswa adalah teori kognitif taksonomi 

SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) (Lim & Idris, 2006). Taksonomi SOLO 

mengklasifikasikan level berpikir aljabar siswa meliputi 4 tingkatan yaitu (1) unistruktural 

(unistructural), (2) multistruktural (multistructural), (3) relasional (relational), dan (4) abstrak 

yang diperluas (extended abstract). Lim & Idris (2006) mengatakan bahwa taksonomi SOLO 

adalah model psikologi kognitif yang lebih menekankan pada investigasi dan proses internal 

siswa dalam menyelesaikan masalah daripada jawaban benar siswa. Proses berpikir aljabar 

dapat diamati ketika siswa menyelesaikan masalah aljabar (Laisouw, 2012). 

Masalah aljabar yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan linier yang 

diajarkan pada kelas VIII. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang pada hari Rabu 18 Maret 2015 di kelas VIII-A, diperoleh fakta 
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bahwa dari 33 siswa, 19 siswa berada pada level 1 yaitu unistruktural, 12 siswa berada pada 

level 2 yaitu multistruktural, 2 siswa berada pada level 3 yaitu relational, dan tidak ada satu 

siswapun yang berada pada level 4 yaitu abstrak yang diperluas. Sehingga peningkatan level 

berpikir aljabar siswa merupakan hal yang penting agar siswa mampu menyelesaikan masalah 

aljabar bahkan mampu menyelesaikan permasalahan aljabar dalam situasi yang baru. 

Peningkatan level berpikir aljabar siswa dapat dilakukan dengan menggunakan 

scaffolding. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Sujiati (2011: 7) bahwa proses berpikir 

siswa dalam penyelesaian masalah bersifat unik dan secara umum proses berpikir tersebut dapat 

berkembang dengan pemberian scaffolding. Slavin (2006: 45) menyatakan bahwa scaffolding 

berarti menyediakan banyak bantuan atau dukungan kepada seorang siswa pada tahap awal 

pembelajaran kemudian menghilangkan dukungan tersebut dan selanjutnya meminta siswa 

untuk lebih bertanggung jawab begitu siswa sanggup dalam menyelesaikan masalah. Tujuan 

diterapkannya scaffolding untuk menggambarkan jenis dukungan terhadap proses yang 

memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan tugas atau mencapai 

tujuannya (Kolikant & Broza, 2010:3). Anghileri (2006) di dalam penelitiannya menyampaikan 

bahwa terdapat 3 level scaffolding yaitu Scaffolding level 1 (environmental provisions) 

contohnya penggunaan media pembelajaran di kelas, Scaffolding level 2 (explaining, reviewing, 

and restructuring) contohnya memberi penjelasan kepada siswa atau memberikan pertanyaan 

arahan, dan Scaffolding level 3 (developing conceptual thinking) contohnya berdiskusi dengan 

siswa. Scaffolding dalam penelitian ini merupakan bantuan secukupnya dari peneliti untuk siswa 

yang memiliki kemampuan berpikir aljabar level 1 sampai level 3 berdasarkan taksonomi 

SOLO. Scaffolding yang diberikan hanya berasal dari interaksi siswa dengan peneliti, oleh 

karena itu scaffolding yang digunakan dalam penelitian ini adalah scaffolding level 2 dan level 

3. Diharapkan dari pemberian scaffolding tersebut, level berpikir aljabar siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul ―Peningkatan 

Level Berpikir Aljabar Siswa Berdasarkan Taksonomi SOLO Pada Materi Persamaan Linier 

Melalui Pemberian Scaffolding‖. 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif-deskriptif-eksploratif. Penelitian ini 

mendeskripsikan level berpikir aljabar siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan linier 

dan pemberian scaffolding untuk meningkatkan level berpikir aljabar siswa. Penelitian ini juga 

merupakan penelitian tindakan partisipan. Karena bukan hanya bertujuan untuk 

mendeskripsikan level berpikir aljabar siswa, tetapi juga melakukan tindakan untuk 

meningkatkan level berpikir aljabar siswa pada materi persamaan linier. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena penelitian ini dilakukan kepada 

individu secara mendalam mulai dari mengkaji level berpikir aljabar siswa berdasarkan 

taksonomi SOLO sampai dengan upaya pemberian scaffolding untuk meningkatkan level 

berpikir aljabar siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu: (1) studi pendahuluan, (2) 

perencanaan, dan (3) pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan penelitian adalah di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang pada Semester Genap. Subjek penelitian dipilih enam orang siswa 

kelas VIII-A yang sudah mempelajari konsep persamaan linier; dua orang siswa pada level 1, 

dua orang siswa pada level 2, dan dua orang siswa pada level 3. Penentuan subjek penelitian 

didasarkan pada hasil pekerjaan siswa pada tes observasi awal. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, lembar tes tertulis 

1, dan lembar tes tertulis 2. Lembar tes disusun berdasarkan superitem test taksonomi SOLO. 

Collis, Romberg, dan Judark (dalam Lim & Wun, 2009) menyatakan superitem test merupakan 

alat asesmen kuat yang dapat mengukur kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika. Superitem memuat suatu masalah dan empat level kesulitan yang berbeda. 

Item yang merepresentasikan empat level tersebut didefinisikan oleh taksonomi SOLO yang 
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meliputi unistruktural, multistruktural, relational, dan abstrak yang diperluas. Sehingga, dengan 

superitem ini, respon atau jawaban yang benar mengindikasikan kemampuan kognitif pada level 

tertentu berdasarkan taksonomi SOLO. Adapun soal tes tertulis 1  dan soal tes tertulis 2 

(diadaptasi dari Lim & Idris, 2006) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

Soal Tes Tertulis 1 

Lukisan yang berbentuk belah ketupat digantungkan di dinding secara berjajar. Lukisan 

tersebut dipaku pada keempat sudut lukisan tetapi bagian dua lukisan yang saling berdekatan 

hanya dilekatkan dengan 1 paku seperti gambar dibawah ini. 

 
Level 1: Unistruktural 

Berapa banyak paku yang dibutuhkan untuk menggantungkan 4 lukisan dengan cara tersebut? 

Level 2: Multistruktural 

 Berapa banyak paku yang dibutuhkan untuk menggantungkan 10 lukisan? 

 Berapa banyak paku yang dibutuhkan untuk menggantungkan 16 lukisan? 

 Berapa banyak paku yang dibutuhkan untuk menggantungkan 22 lukisan?  

Tampilkan jawabanmu di dalam tabel. 

Level 3: Relational 

1. Jika kamu memiliki sebanyak y lukisan, berapa banyak paku yang dibutuhkan? 

2. Tuliskan persamaan linier untuk menentukan banyaknya paku untuk sebarang banyaknya 

lukisan. Misalkan t menunjukkan banyaknya paku dan p menunjukkan banyaknya lukisan. 

3. Berapa banyak lukisan yang dapat digantung jika banyaknya paku adalah 97? Gunakan 

persamaan liniermu untuk menyelesaikannya. 

 

Level 4: Abstrak yang diperluas 

―Aku tidak punya cukup paku untuk menggantungkan banyak lukisan dengan cara seperti itu!‖, 

kata Lisa. Cobalah untuk menciptakan persamaan linier baru yang merepresentasikan 

banyaknya paku (t) untuk sebarang banyaknya lukisan (p) untuk membantu Lisa. 

 

Soal Tes Tertulis 2  

Lihatlah kereta segitiga di bawah. Panjang kereta segitiga ditentukan oleh banyaknya segitiga 

sama sisi yang membangun kereta tersebut. Segitiga sama sisi memiliki panjang sisi 2 cm. 

Keliling kereta segitiga adalah 10 cm jika panjang kereta segitiga adalah 3. 

 
Level 1: Unistruktural 

Berapakah keliling kereta segitiga jika memiliki panjang 4? 

Level 2: Multistruktural 

 Berapakah keliling kereta segitiga yang memiliki panjang 7? 

 Berapakah keliling kereta segitiga yang memiliki panjang 16? 

Level 3: Relational 

Berapakah keliling kereta segitiga untuk panjang h? 

A 

B C 

D 

E 

F 

2 cm 

2 cm 

2 cm 
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Cobalah menuliskan persamaan liniernya untuk menentukan keliling kereta segitiga untuk 

sebarang panjang kereta segitiga. Misalkan r menunjukkan keliling kereta dan s menunjukkan 

panjang kereta. 

Jika kereta memiliki keliling 50 cm, berapakah panjangnya? Cobalah gunakan persamaan linier 

yang telah kamu temukan. 

Level 4: Abstrak yang diperluas 

Misalkan kereta dibangun oleh bentuk lain. Dapatkah kamu menentukan persamaan linier baru 

untuk merepresentasikan keliling (r) kereta dari sebarang panjang kereta (s)? 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua langkah. Langkah pertama adalah 

pemberian tes penyelesaian masalah secara individu kepada subjek penelitian sebelum dan 

setelah pemberian scaffolding. Langkah kedua adalah proses aktivitas scaffolding. Prosedur 

pengumpulan data pada penelitian ini berawal dari pemberian tes 1 kepada siswa kelas VIII-A 

SMP Muhammadiyah 1 Malang. Tes dimaksudkan untuk mengetahui level berpikir aljabar 

siswa dalam menyelesaikan masalah persamaan linier sehingga peneliti mempunyai gambaran 

scaffolding yang akan diberikan yang bertujuan untuk meningkatkan level berpikir aljabar siswa. 

Selanjutnya, peneliti memberikan tes tertulis 2 untuk mengetahui apakah level berpikir aljabar 

siswa mengalami peningkatan atau tidak. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah 

model air (flow model) yang dikemukakan Miles & Huberman (1992: 24-25) yang meliputi 

kegiatan (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, dan (3) menarik kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mendeskripsikan level berpikir aljabar siswa berdasarkan Taksonomi SOLO 

pada materi persamaan linier dan pemberian scaffolding untuk meningkatkan level berpikir 

aljabar siswa. Untuk memilih subjek penelitian, peneliti memberikan tes tertulis 1 kepada 

seluruh siswa kelas VIII-A SMP Muhammadiyah 1 Malang yang terdiri dari 36 siswa. Tes 

tertulis 1 dapat dilihat pada lampiran. Pemilihan kelas VIII-A merupakan masukan dari guru 

mata pelajaran matematika SMP Muhammadiyah 1 Malang. Hasil pekerjaan siswa terhadap tes 

tertulis 1 dikaji peneliti untuk menentukan level berpikir aljabar dari masing-masing siswa. 

Dipilih 6 subjek yaitu 2 siswa dengan kemampuan berpikir aljabar level 1 (S1 dan S2), 2 siswa 

dengan kemampuan berpikir aljabar level 2 (S3 dan S4), dan 2 siswa dengan kemampuan 

berpikir aljabar level 3 (S5 dan S6). 

Level berpikir aljabar masing-masing subjek dipaparkan untuk masalah mengenai 

persamaan linier tentang paku yang dibutuhkan untuk menggantung lukisan. Deskripsi level 

berpikir aljabar masing-masing siswa disajikan baik sebelum maupun sesudah scaffolding dari 

peneliti. Selanjutnya, level berpikir aljabar siswa setelah mengerjakan tes tertulis 2 dikaji 

apakah mengalami peningkatan atau belum.  

 

Deskripsi Level Berpikir Aljabar S1 Berdasarkan Taksonomi SOLO Melalui Pemberian 

Scaffolding 

Berikut ini rincian hasil pekerjaan S1 dalam menyelesaikan masalah tes tertulis 1 dan 

pemberian scaffolding oleh peneliti kepada S1. 

 

Pertanyaan 
Deskripsi Pekerjaan 

S1 
Masalah yang dihadapi S1 

Bentuk scaffolding yang 

diberikan 

Jenis komponen 

scaffolding 

Level 1 S1 menjawab dengan 

benar dengan cara 

menggambarkan 4 

lukisan kemudian 

menghitung semua paku 

pada lukisan tersebut 

- - - 

Level 2 Jawaban yang diberikan S1 melakukan kesalahan Peneliti meminta S1 untuk Reviewing: 
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S1 salah menentukan cara/ strategi 

dalam menyelesaikan 

masalah, S1 hanya berpikir 

bahwa untuk menentukan 

banyaknya paku adalah 

banyak lukisan dikali 3 

menjelaskan strateginya 

dalam menyelesaikan 

masalah sehingga peneliti 

dapat membenarkan cara 

siswa yang salah 

Student 

Explaining and 

Justifying 

Level 3 

pertanyaan 

pertama 

S1 tidak menjawab  S1 belum memahami 

makna variabel y pada 

pertanyaan ini 

 S1 tidak dapat 

menentukan pola linier 

yang terbentuk 

Peneliti memberikan 

pertanyaan arahan hingga S1 

dapat memahami makna 

variabel y dan membimbing 

S1 menyelesaikan masalah  

Reviewing: 

prompting 

question 

Level 3 

pertanyaan 

kedua 

S1 tidak menjawab S1 tidak memahami apa yang 

dimaksud persamaan linier 

Peneliti memberikan contoh 

persamaan linier dua variabel 

dan meminta S1 untuk 

mengidentifikasi ciri-ciri 

persamaan linier 

Explaining: 

Showing and 

Telling 

S1 tidak memahami makna 

variabel t dan p pada soal 

Peneliti meminta S1 untuk 

membaca ulang soal level 3 

yang pertama dan memahami 

perbedaan variabel yang 

digunakan antara soal yang 

pertama dan kedua 

Reviewing: 

Looking, 

Touching, and 

Verbalizing 

Level 3 

pertanyaan 

ketiga 

Hasil pekerjaan 

terhadap tes tertulis 1, 

S1 tidak menjawab 

pertanyaan ini. Namun 

setelah pemberian 

scaffolding pada 

pertanyaan sebelumnya, 

S1 dengan mudah 

menyelesaikan masalah 

ini 

- - - 

Level 4 S1 tidak menjawab S1 tidak memahami maksud 

soal 

Peneliti meminta S1 

membaca ulang masalah 

kemudian mengajak S1 

berdiskusi mengenai cara 

atau alternatif lain untuk 

menyelesaikan masalah 

Developing 

Conceptual 

Thinking: 

Generating 

Conceptual 

Discourse 

 

Hasil pekerjaan S1 terhadap tes tertulis 1 menunjukkan bahwa S1 dapat menjawab 

dengan benar pertanyaan level 1. S1 dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar level 1 

berdasarkan taksonomi SOLO yang disebut unistructural. S1 menjawab pertanyaan level 1 

dengan cara menggambar 4 lukisan kemudian menghitung paku yang dibutuhkan dari gambar 

yang telah dibuatnya. Hal tersebut sejalan dengan Lim & Wun (2012) yang menjelaskan bahwa 

pada siswa dengan level berpikir aljabar unistructural, jawaban yang diperoleh oleh siswa 

berasal dari satu informasi pada masalah yang diberikan, sebagai contoh, siswa menggunakan 

gambar atau benda konkrit untuk mendapatkan jawabannya. 

Peningkatan Level Berpikir Aljabar S1 Berdasarkan Taksonomi SOLO Setelah Pemberian 

Scaffolding 

Peneliti telah memberikan scaffolding kepada S1 seperti pada bagian 1 dalam 

menyelesaikan semua masalah pada tes tertulis 1. Untuk selanjutnya, peneliti memberikan tes 

tertulis 2 kepada S1 untuk mengetahui apakah S1 mengalami peningkatan level berpikir aljabar 

berdasarkan taksonomi SOLO setelah pemberian scaffolding. Berdasarkan hasil tes tertulis 2 
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yang dikerjakan S1, S1 dapat menjawab dengan benar soal level 1, level 2, dan level 3. S1 

dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar level 3 berdasarkan taksonomi SOLO. Dari hal 

tersebut menunjukkan bahwa setelah mendapatkan scaffolding, S1 mengalami peningkatan 

berpikir aljabar berdasarkan taksonomi SOLO dari level 1 menjadi level 3. 

 

Deskripsi Level Berpikir Aljabar S2 Berdasarkan Taksonomi SOLO Melalui Pemberian 

Scaffolding 

Berikut ini rincian hasil pekerjaan S2 dalam menyelesaikan masalah tes tertulis 1 dan 

pemberian scaffolding oleh peneliti kepada S2. 

Pertanyaan 
Deskripsi 

Pekerjaan S2 
Masalah yang dihadapi S2 

Bentuk scaffolding yang 

diberikan 

Jenis komponen 

scaffolding 

Level 1 S2 menjawab 

dengan benar 

dengan cara 

menggambarkan 4 

lukisan kemudian 

menghitung semua 

paku pada lukisan 

tersebut 

- - - 

Level 2 Terdapat satu 

pertanyaan yang 

dijawab salah oleh 

S2 

S2 mengalami kesalahan 

perhitungan 

Peneliti meminta S2 untuk 

melakukan refleksi terhadap 

jawaban yang telah 

dibuatnya sehingga dapat 

menemukan kesalahan yang 

telah dilakukan dan 

meminta siswa untuk 

memperbaiki pekerjaannya. 

Reviewing: looking, 

touching, and 

verbalizing 

Level 3 

pertanyaan 

pertama 

Jawaban S2 salah  S2 tidak memahami 

makna variabel y 

Peneliti menjelaskan kepada 

S2 makna variabel y pada 

pertanyaan pertama level 3 

tersebut 

Explaining: 

Showing and 

Telling 

 S2 tidak dapat 

menentukan pola linier 

yang terbentuk 

Peneliti memberikan 

masalah yang lebih 

sederhana untuk 

memancing S2 

menyelesaikan masalah 

yang lebih rumit dan 

memberikan pertanyaan 

arahan agar S2 dapat 

menjawab pertanyaan 

pertama level 3 dengan 

benar 

restructuring: 

simplifying the 

problem dan 

reviewing: 

prompting question 

Level 3 

pertanyaan 

kedua 

S2 tidak menjawab  S2 tidak memahami 

maksud soal 

Peneliti memberikan contoh 

persamaan linier dua 

variabel dan meminta S2 

untuk mengidentifikasi ciri-

ciri persamaan linier 

Explaining: 

showing and telling 

 S2 tidak memahami 

maksud variabel t dan p 

Peneliti meminta S2 untuk 

membaca ulang soal level 3 

yang pertama dan 

memahami perbedaan 

variabel yang digunakan 

antara soal yang pertama 

dan kedua 

Reviewing: looking, 

touching, and 

verbalizing 
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Level 3 

pertanyaan 

ketiga 

S2 tidak menjawab S2 tidak memahami maksud 

soal 

Peneliti mengajukan 

pertanyaan arahan hingga 

S2 memahami masalah 

dengan benar dan 

membimbing S2 

menyelesaikan masalah 

tersebut. 

Reviewing: 

prompting question 

Level 4 S2 tidak menjawab S2 tidak memahami maksud 

soal 

Peneliti menjelaskan apa 

yang dimaksud pada 

masalah tersebut. 

Selanjutnya, peneliti 

berdiskusi dengan S2 untuk 

menyelesaikan masalah 

level 4 tersebut. 

Explaining: 

showing and telling 

 

Hasil pekerjaan S2 terhadap tes tertulis 1 menunjukkan bahwa S2 dapat menjawab 

dengan benar pertanyaan level 1. S2 dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar level 1 

berdasarkan taksonomi SOLO yang disebut unistructural. S2 menjawab pertanyaan level 1 

dengan cara menggambar 4 lukisan kemudian menghitung paku yang dibutuhkan dari gambar 

yang telah dibuatnya. Hal tersebut sejalan dengan Lim & Wun (2012) yang menjelaskan bahwa 

pada siswa dengan level berpikir aljabar unistructural, jawaban yang diperoleh oleh siswa 

berasal dari satu informasi pada masalah yang diberikan, sebagai contoh, siswa menggunakan 

gambar atau benda konkrit untuk mendapatkan jawabannya. 

 

Peningkatan Level Berpikir Aljabar S2 Berdasarkan Taksonomi SOLO Setelah Pemberian 

Scaffolding 
Peneliti telah memberikan scaffolding seperti pada bagian 2 kepada S2 dalam 

menyelesaikan semua masalah pada tes tertulis 1. Untuk selanjutnya, peneliti memberikan tes 

tertulis 2 kepada S2 untuk mengetahui apakah S2 mengalami peningkatan level berpikir aljabar 

berdasarkan taksonomi SOLO setelah pemberian scaffolding. Berdasarkan hasil tes tertulis 2 

yang dikerjakan S2 di atas, S2 dapat menjawab dengan benar soal level 1 dan level 2. S2 

dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar level 2 berdasarkan taksonomi SOLO. Dari hal 

tersebut menunjukkan bahwa setelah mendapatkan scaffolding, S2 mengalami peningkatan 

berpikir aljabar berdasarkan taksonomi SOLO dari level 1 menjadi level 2. 

 

Deskripsi Level Berpikir Aljabar S3 Berdasarkan Taksonomi SOLO Melalui Pemberian 

Scaffolding 
Berikut ini rincian hasil pekerjaan S3 dalam menyelesaikan masalah tes tertulis 1 dan 

pemberian scaffolding oleh peneliti kepada S3. 

Pertanyaan Deskripsi Pekerjaan S3 
Masalah yang 

dihadapi S3 

Bentuk scaffolding yang 

diberikan 

Jenis komponen 

scaffolding 

Level 1 S3 menjawab dengan benar 

dengan cara menggambar 4 

lukisan dan menghitung jumlah 

paku yang dibutuhkan untuk 4 

lukisan tersebut satu persatu 

- - - 

Level 2 S3 menjawab dengan benar. S3 

menggunakan cara 

(                )  

                  S3 dapat 

mengidentifikasi dengan 

menganggap setiap lukisan 

membutuhkan 4 paku, namun 

karena tiap dua lukisan yang 

- - - 
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saling berdekatan hanya 

dilekatkan dengan 1 paku, S3 

mengurangi 4 kali banyak lukisan 

dengan banyaknya lukisan dan 

karena pojok lukisan terakhir 

masih membutuhkan 1 paku, S3 

menjumlahkan hasilnya dengan 

bilangan 1. 

Level 3 

pertanyaan 

pertama 

Jawaban S3 salah S3 tidak memahami 

makna variabel y 

Peneliti mengajukan 

pertanyaan arahan agar S3 

dapat memahami variabel 

y yang dimaksud soal dan 

membimbing S3 

menyelesaikan masalah 

dengan benar 

Reviewing: 

Prompting 

Question 

Level 3 

pertanyaan 

kedua 

Dari hasil pekerjaan S3 pada 

tertulis 1, S3 tidak menjawab 

pertanyaan ini. Setelah pemberian 

scaffolding pada pertanyaan 

sebelumnya, S3 menjawab 

pertanyaan dengan (   )    

  dan jawaban tersebut masih 

salah 

S3 terlalu tergesa-

gesa dalam menjawab 

dan tidak teliti 

Peneliti meminta S3 

untuk memeriksa kembali 

jawaban yang telah 

dibuatnya sehingga dapat 

menemukan kesalahan 

yang telah dilakukan 

kemudian meminta S3 

untuk memperbaiki 

jawabannya 

Reviewing: 

Interpreting 

looking, touching, 

and verbalizing 

Level 3 

pertanyaan 

ketiga 

Berdasarkan hasil pekerjaan S3 

pada tes tertulis 1, S3 tidak 

menjawab pertanyaan ini. Setelah 

pemberian scaffolding pada 

pertanyaan sebelumnya S3 dapat 

menyelesaikan pertanyaan ini 

dengan benar 

- - - 

Level 4 Jawaban S3 salah S3 belum memahami 

maksud soal 

Peneliti memberikan 

pertanyaan arahan kepada 

S3 sehingga S3 

memahami maksud soal. 

Peneliti berdiskusi dengan 

S3 dalam mencari 

alternatif atau cara lain 

dalam menyelesaikan 

masalah. Dengan 

pemberian tindakan di 

atas, S3 masih belum bisa 

menjawab pertanyaan 

dengan benar maka 

peneliti menunjukkan 

penyelesaian masalah 

level 4 

Reviewing: 

Prompting 

Question. 

  

Developing 

Conceptual 

Thinking: 

Generating 

Conceptual 

Discourse 

 

Explaining: 

Showing and 

Telling 

 

Hasil pekerjaan S3 terhadap tes tertulis 1 menunjukkan bahwa S3 dapat menjawab 

dengan benar pertanyaan level 1 dan level 2. S3 dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar 

level 2 berdasarkan taksonomi SOLO yang disebut multistructural. S3 menjawab pertanyaan 

level 1 dengan cara menggambar 4 lukisan kemudian menghitung paku yang dibutuhkan dari 

gambar yang telah dibuatnya. Sedangkan untuk pertanyaan level 2, S3 menentukan jawaban 

dengan cara (                )                  . S3 dapat mengidentifikasi dengan 

menganggap setiap lukisan membutuhkan 4 paku, namun karena tiap dua lukisan yang saling 
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berdekatan hanya dilekatkan dengan 1 paku, S3 mengurangi 4 kali banyak lukisan dengan 

banyaknya lukisan dan karena pojok lukisan terakhir masih membutuhkan 1 paku, S3 

menjumlahkan hasilnya dengan bilangan 1. Hal tersebut sejalan dengan Lim & Wun (2012) 

yang menjelaskan bahwa pada siswa dengan level berpikir aljabar multistructural, siswa mulai 

mengidentifikasi hubungan antara variabel. Dalam kasus suatu barisan bilangan, pelajar mampu 

melihat pola yang diberikan sebagai proses berturut-turut. 

 

Peningkatan Level Berpikir Aljabar S3 Berdasarkan Taksonomi SOLO Setelah Pemberian 

Scaffolding 
Peneliti telah memberikan scaffolding kepada S3 seperti pada bagian 3 dalam 

menyelesaikan semua masalah pada tes tertulis 1. Untuk selanjutnya, peneliti memberikan tes 

tertulis 2 kepada S3 untuk mengetahui apakah S3 mengalami peningkatan level berpikir aljabar 

berdasarkan taksonomi SOLO setelah pemberian scaffolding. Berdasarkan hasil tes tertulis 2 

yang dikerjakan S3 di atas, S3 dapat menjawab dengan benar soal level 1 sampai dengan level 

4. S3 dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar level 4 berdasarkan taksonomi SOLO. 

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa setelah mendapatkan scaffolding, S3 mengalami 

peningkatan berpikir aljabar berdasarkan taksonomi SOLO dari level 2 menjadi level 4. 

 

Deskripsi Level Berpikir Aljabar S4 Berdasarkan Taksonomi SOLO Melalui Pemberian 

Scaffolding 
Berikut ini rincian hasil pekerjaan S4 dalam menyelesaikan masalah tes tertulis 1 dan 

pemberian scaffolding oleh peneliti kepada S4. 

Pertanyaan Deskripsi Pekerjaan S4 
Masalah yang 

dihadapi S4 

Bentuk scaffolding yang 

diberikan 

Jenis komponen 

scaffolding 

Level 1 S4 menjawab dengan benar 

dengan cara menggambar 4 

lukisan dan menghitung jumlah 

paku yang dibutuhkan untuk 4 

lukisan tersebut satu persatu 

- - - 

Level 2 S4 menjawab dengan benar 

menggunakan cara yang sama 

dalam menjawab soal level 1 

- - - 

Level 3 

pertanyaan 

pertama 

Jawaban S4 salah S4 tidak memahami 

makna variabel y dan 

tidak dapat menentukan 

pola bilangan yang 

terbentuk 

Peneliti memberikan 

penjelasan mengenai makna 

variabel y yang kemudian 

memberikan pertanyaan 

arahan untuk menuntun S4 

menemukan jawaban yang 

benar pada pertanyaan 

pertama level 3 

Reviewing: 

Prompting 

Question 

 

Explaining: 

Showing and 

Telling 

Level 3 

pertanyaan 

kedua 

S4 tidak menjawab S4 tidak memahami 

persamaan linier dua 

variabel dan belum 

dapat menentukan 

persamaan linier yang 

diinginkan soal 

Peneliti memberikan contoh 

persamaan linier dua variabel 

dan meminta S4 untuk 

mengidentifikasi ciri-ciri 

persamaan linier. Peneliti 

memberikan pertanyaan 

arahan sehingga S4 dapat 

menentukan jawaban dengan 

benar. 

Explaining: 

Showing and 

Telling 

 

Reviewing: 

Prompting 

Question 

Level 3 

pertanyaan 

ketiga 

Berdasarkan hasil pekerjaan S4 

pada tes tertulis 1, S4 tidak 

menjawab pertanyaan ini. 

Setelah pemberian scaffolding 

pada pertanyaan sebelumnya S4 

- - - 



 
 

646 

 

dapat menyelesaikan 

pertanyaan ini dengan benar 

Level 4 S4 tidak menjawab S4 belum memahami 

maksud soal dimana 

tidak memahami 

maksud mencari 

persamaan linier baru 

untuk membantu 

masalah Lisa 

Peneliti menjelaskan maksud 

soal kepada S4. Peneliti 

mengajak diskusi S4 untuk 

mencari alternatif atau cara 

baru dalam menyelesaikan 

masalah level 4 

Explaining: 

Showing and 

Telling 

  

Developing 

Conceptual 

Thinking: 

Generating 

Conceptual 

Discourse 

 

Hasil pekerjaan S4 terhadap tes tertulis 1 menunjukkan bahwa S4 dapat menjawab 

dengan benar pertanyaan level 1 dan level 2. S4 dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar 

level 2 berdasarkan taksonomi SOLO yang disebut multistructural. S4 menjawab pertanyaan 

level 1 dengan cara menggambar 4 lukisan kemudian menghitung paku yang dibutuhkan dari 

gambar yang telah dibuatnya. Sedangkan untuk pertanyaan level 2, S4 menuliskan jawabannya 

dalam tabel tidak hanya untuk banyak lukisan 10,16, dan 22, namun juga 4, 8, 12, dan 20 

lukisan. S4 menjawab demikian karena dia menggunakan cara yang sama pada saat S4 

menjawab pertanyaan level 1 yaitu dengan cara menghitung satu-persatu paku pada 4 lukisan 

yang dia gambar. Oleh karena itu, alasan dia menuliskan tambahan banyak lukisan di dalam 

tabel adalah kelipatan 4. Hal tersebut sejalan dengan Lim & Wun (2012) yang menjelaskan 

bahwa siswa berfokus pada beberapa informasi yang relevan pada masalah yang diberikan 

untuk memberikan respon terhadap masalah tersebut tetapi informasi-informasi ini masih 

diperlakukan dengan bebas atau tidak terintegrasi.  

 

Peningkatan Level Berpikir Aljabar S4 Berdasarkan Taksonomi SOLO Setelah Pemberian 

Scaffolding 
Peneliti telah memberikan scaffolding kepada S4 seperti pada bagian 4 dalam 

menyelesaikan semua masalah pada tes tertulis 1. Untuk selanjutnya, peneliti memberikan tes 

tertulis 2 kepada S4 untuk mengetahui apakah S4 mengalami peningkatan level berpikir aljabar 

berdasarkan taksonomi SOLO setelah pemberian scaffolding. Berdasarkan hasil tes tertulis 2 

yang dikerjakan S4 di atas, S4 dapat menjawab dengan benar soal level 1 sampai dengan level 

4. S4 dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar level 4 berdasarkan taksonomi SOLO. 

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa setelah mendapatkan scaffolding, S4 mengalami 

peningkatan berpikir aljabar berdasarkan taksonomi SOLO dari level 2 menjadi level 4. 

 

Deskripsi Level Berpikir Aljabar S5 Berdasarkan Taksonomi SOLO Melalui Pemberian 

Scaffolding 
Berikut ini rincian hasil pekerjaan S5 dalam menyelesaikan masalah tes tertulis 1 dan 

pemberian scaffolding oleh peneliti kepada S5. 

Pertanyaan Deskripsi Pekerjaan S5 
Masalah yang 

dihadapi S5 

Bentuk scaffolding 

yang diberikan 

Jenis 

komponen 

scaffolding 

Level 1 S5 menjawab dengan benar dengan cara 

menggambar 4 lukisan dan menghitung 

jumlah paku yang dibutuhkan untuk 4 

lukisan tersebut satu persatu 

- - - 

Level 2 S5 menjawab dengan benar. S5 dapat 

mengidentifikasi bahwa setiap lukisan tidak 

hanya membutuhkan 3 paku untuk 

digantungkan tetapi juga butuh 1 paku lagi 

- - - 
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untuk lukisan terakhir sehingga S5 

menentukan cara yaitu banyak lukisan 

dikali 3 ditambah 1. 

Level 3 

pertanyaan 

pertama 

S5 menjawab dengan benar. S5 telah 

memahami apa yang diketahui maupun 

yang diinginkan soal. S5 memahami makna 

variabel y pada pertanyaan pertama level 3 

yaitu mewakili banyaknya lukisan. Jawaban 

S5 adalah      

- - - 

Level 3 

pertanyaan 

kedua 

S5 menjawab dengan benar. 

S5 dapat menentukan persamaan linier yang 

diinginkan soal dengan benar. S5 

memahami makna variabel t dan p pada 

pertanyaan tersebut. Jawaban S5 adalah 

       

- - - 

Level 3 

pertanyaan 

ketiga 

S5 menjawab pertanyaan ketiga dengan 

benar tetapi tidak menuliskan penggunaan 

persamaan liniernya. Namun setelah 

peneliti meminta S5 untuk menunjukkan 

kerjanya dalam menjawab pertanyaan 

ketiga ini, S5 bisa menggunakan persamaan 

linier dengan benar 

- - - 

Level 4 Jawaban S5 salah. S5 tidak dapat 

menjelaskan maksud jawaban yang dia 

tuliskan 

S4 belum 

memahami 

maksud soal  

Peneliti menyelesaikan 

masalah dengan 

penyelesaian yang 

memiliki karakteristik 

mirip dengan masalah 

original kemudian 

meminta S5 untuk 

mengomentari 

penyelesaian tersebut. 

Selanjutnya menuntun 

S5 menyelesaikan 

masalah level 4 dengan 

benar. 

Reviewing: 

Parallel 

Modelling 

Hasil pekerjaan S5 terhadap tes tertulis 1 menunjukkan bahwa S5 dapat menjawab 

dengan benar pertanyaan level 1, level 2, dan level 3. S5 dikatakan memiliki kemampuan 

berpikir aljabar level 3 berdasarkan taksonomi SOLO yang disebut relational. Menurut Lim & 

Wun (2012) siswa relational mengintegrasikan semua aspek informasi yang diberikan satu 

sama lain menjadi struktur yang koheren. Pada tahap ini, pelajar mampu menggeneralisasi 

hubungan dari pola simbolis berdasarkan semua informasi yang diberikan. S5 menjawab 

pertanyaan level 1 dengan cara menggambar 4 lukisan kemudian menghitung paku yang 

dibutuhkan dari gambar yang telah dibuatnya. Pada pertanyaan level 2, S5 mendapatkan 

jawaban dengan cara banyak lukisan dikali 3 ditambah 1. Dalam hal ini, S5 dapat 

mengidentifikasi bahwa setiap lukisan membutuhkan 3 paku untuk digantungkan dan 

dibutuhkan satu paku lagi untuk lukisan yang terakhir. Sedangkan untuk pertanyaan level 3 

yang pertama, S5 menjawab dengan benar karena S5 memahami makna variabel y pada 

pertanyaan pertama level 3 yaitu mewakili banyaknya lukisan. Pada pertanyaan kedua level 3, 

S5 dapat menentukan persamaan linier yang diinginkan soal dengan benar. S5 memahami 

makna variabel t dan p pada pertanyaan tersebut. Pada pertanyaan ketiga level 3, S5 menjawab 

dengan benar yaitu terdapat 32 lukisan yang dapat digantungkan jika terdapat 97 paku. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Lim & Idris (2006) yang mengatakan bahwa pada pertanyaan-

pertanyaan level ini dibutuhkan keterkaitan semua informasi yang diperoleh untuk membuat 
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bentuk umum dari pola tersebut. Hal ini mengharuskan siswa untuk melihat bahwa tidak hanya 

tiga paku yang dibutuhkan untuk tiap gambar tetapi dibutuhkan 1 paku lagi untuk menggantung 

lukisan terakhir sehingga diperoleh persamaan       . Jika siswa mampu merespon seperti 

itu, hal tersebut menunjukkan kemampuan berpikir aljabar siswa dalam mengindentifikasi 

hubungan linier dengan variabel dan menerapkan simbol aljabar untuk membuat representasi. 

Disamping itu, siswa mampu bekerja mundur yang dibutuhkan dalam penerapan persamaan 

tersebut. 

 

Peningkatan Level Berpikir Aljabar S5 Berdasarkan Taksonomi SOLO Setelah Pemberian 

Scaffolding 
Peneliti telah memberikan scaffolding kepada S5 seperti pada bagian 5 dalam 

menyelesaikan semua masalah pada tes tertulis 1. Untuk selanjutnya, peneliti memberikan tes 

tertulis 2 kepada S5 untuk mengetahui apakah S1 mengalami peningkatan level berpikir aljabar 

berdasarkan taksonomi SOLO setelah pemberian scaffolding. Berdasarkan hasil tes tertulis 2 

yang dikerjakan S5 di atas, S5 dapat menjawab dengan benar soal level 1 sampai dengan level 

4. S5 dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar level 4 berdasarkan taksonomi SOLO. 

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa setelah mendapatkan scaffolding, S5 mengalami 

peningkatan berpikir aljabar berdasarkan taksonomi SOLO dari level 3 menjadi level 4. 

 

Deskripsi Level Berpikir Aljabar S6 Berdasarkan Taksonomi SOLO Melalui Pemberian 

Scaffolding 
Berikut ini rincian hasil pekerjaan S6 dalam menyelesaikan masalah tes tertulis 1 dan 

pemberian scaffolding oleh peneliti kepada S6. 

Pertanyaan Deskripsi Pekerjaan S6 
Masalah yang 

dihadapi S6 

Bentuk scaffolding yang 

diberikan 

Jenis 

komponen 

scaffolding 

Level 1 S6 menjawab dengan benar. Pada 

pertanyaan ini S6 sudah dapat 

menentukan pola bilangan yang 

terbentuk. S6 menentukan banyak paku 

yang dibutuhkan untuk 

menggantungkan 4 lukisan dengan cara 

4 dikali 3 ditambah 1 

- - - 

Level 2 S6 menjawab dengan benar. S6 dapat 

mengidentifikasi bahwa tiap lukisan 

tidak hanya membutuhkan 3 paku untuk 

digantungkan tetapi juga butuh 1 paku 

lagi untuk lukisan terakhir. 

- - - 

Level 3 

pertanyaan 

pertama 

S6 menjawab dengan benar. S6 dapat 

memahami makna variabel y yang 

dimaksud soal. S6 menjelaskan bahwa y 

pada pertanyaan pertama level 3 

tersebut mewakili banyaknya lukisan. 

Jawaban S6 adalah       

- - - 

Level 3 

pertanyaan 

kedua 

S6 menjawab dengan benar. 

S6 sudah memahami apa yang 

dimaksud persamaan linier yang 

diinginkan soal. S6 memahami makna 

variabel t dan p pada pertanyaan kedua 

level 3 tersebut. Jawaban S6 adalah 

        

- - - 

Level 3 

pertanyaan 

ketiga 

S6 menjawab pertanyaan ketiga dengan 

benar  

- - - 
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Level 4 Jawaban S6 salah. S6 sebenarnya telah 

memahami maksud soal 

S6 tidak 

memperhatikan 

bahwa lukisan yang 

digantungkan 

berbentuk belah 

ketupat berjajar 

seperti pada gambar 

masalah tes tertulis 1. 

Posisi lukisan tidak 

bisa diputar karena 

lukisan akan menjadi 

terbalik 

Peneliti berdiskusi dengan 

S6 mengenai jawaban S6 

tersebut dan membimbing 

S6 untuk dapat 

menentukan alternatif 

baru atau cara baru untuk 

menyelesaikan masalah 

level 4 dengan benar 

Developing 

Conceptual 

Thinking 

 

Hasil pekerjaan S6 terhadap tes tertulis 1 menunjukkan bahwa S6 dapat menjawab 

dengan benar pertanyaan level 1, level 2, dan level 3. S6 dikatakan memiliki kemampuan 

berpikir aljabar level 3 berdasarkan taksonomi SOLO yang disebut relational. Menurut Lim & 

Wun (2012) siswa relational mengintegrasikan semua aspek informasi yang diberikan satu 

sama lain menjadi struktur yang koheren. Pada tahap ini, pelajar mampu menggeneralisasi 

hubungan dari pola simbolis berdasarkan semua informasi yang diberikan. Dalam menjawab 

pertanyaan level 1, S6 sudah dapat menemukan pola bilangan yang terbentuk. S6 menentukan 

banyak paku yang dibutuhkan untuk menggantungkan 4 lukisan dengan cara 4 dikali 3 ditambah 

1. S6 dapat mengidentifikasi bahwa tiap lukisan tidak hanya membutuhkan 3 paku untuk 

digantungkan tetapi juga butuh 1 paku lagi untuk lukisan terakhir. Pada pertanyaan pertama, S6 

sudah menemukan pola bilangan yang terbentuk sehingga dalam menjawab pertanyaan level 2, 

S6 menerapkan pola tersebut. Pada pertanyaan level 3 yang pertama, S6 dapat memahami 

makna variabel y yang dimaksud soal. S6 menjelaskan bahwa y pada pertanyaan pertama level 3 

tersebut mewakili banyaknya lukisan. Pada pertanyaan kedua level 3, S6 sudah memahami apa 

yang dimaksud persamaan linier yang diinginkan soal. S6 memahami makna variabel t dan p 

pada pertanyaan kedua level 3 tersebut. S6 menuliskan persamaan linier dua variabel yang 

diminta soal dengan tepat. Pada pertanyaan ketiga level 3, S6 bisa mendapatkan jawaban 

dengan benar yaitu 32 lukisan dapat digantungkan jika memiliki 97 paku. S6 sudah 

menggunakan persamaan linier yang dibuatnya pada pertanyaan kedua level 3. S6 mengganti t 

dengan 97 dan menentukan nilai p yang merupakan banyak lukisan yang dapat digantungkan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lim & Idris (2006) yang mengatakan bahwa pada 

pertanyaan-pertanyaan level ini dibutuhkan keterkaitan semua informasi yang diperoleh untuk 

membuat bentuk umum dari pola tersebut. Hal ini mengharuskan siswa untuk melihat bahwa 

tidak hanya tiga paku yang dibutuhkan untuk tiap gambar tetapi dibutuhkan 1 paku lagi untuk 

menggantung lukisan terakhir sehingga diperoleh persamaan       . Jika siswa mampu 

merespon seperti itu, hal tersebut menunjukkan kemampuan berpikir aljabar siswa dalam 

mengindentifikasi hubungan linier dengan variabel dan menerapkan simbol aljabar untuk 

membuat representasi. Disamping itu, siswa mampu bekerja mundur yang dibutuhkan dalam 

penerapan persamaan tersebut. 

 

Peningkatan Level Berpikir Aljabar S6 Berdasarkan Taksonomi SOLO Setelah Pemberian 

Scaffolding 
Peneliti telah memberikan scaffolding kepada S6 seperti pada bagian 6 dalam 

menyelesaikan semua masalah pada tes tertulis 1. Untuk selanjutnya, peneliti memberikan tes 

tertulis 2 kepada S6 untuk mengetahui apakah S1 mengalami peningkatan level berpikir aljabar 

berdasarkan taksonomi SOLO setelah pemberian scaffolding. Berdasarkan hasil tes tertulis 2 

yang dikerjakan S6 di atas, S6 dapat menjawab dengan benar soal level 1 sampai dengan level 

4. S6 dikatakan memiliki kemampuan berpikir aljabar level 4 berdasarkan taksonomi SOLO. 

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa setelah mendapatkan scaffolding, S6 mengalami 

peningkatan berpikir aljabar berdasarkan taksonomi SOLO dari level 3 menjadi level 4. 
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SIMPULAN 

Siswa dengan kemampuan berpikir aljabar level 1 yang disebut unistructural dalam 

menyelesaikan masalah aljabar berdasarkan taksonomi SOLO berfokus pada satu informasi 

relevan pada masalah yang diberikan untuk memberikan respon terhadap masalah tersebut. 

Dengan kata lain, jawaban yang diperoleh oleh siswa berasal dari satu informasi pada masalah 

yang diberikan. Sebagai contoh dalam mengerjakan tes tertulis 1, siswa menggunakan gambar 

(objek konkrit) untuk mendapatkan jawaban dengan benar. 

Siswa dengan kemampuan berpikir aljabar level 2 yang disebut multistructural dalam 

menyelesaikan masalah aljabar berdasarkan taksonomi SOLO berfokus pada beberapa informasi 

yang relevan pada masalah yang diberikan untuk memberikan respon terhadap masalah tersebut 

tetapi informasi-informasi ini masih diperlakukan dengan bebas atau tidak terintegrasi. Sebagai 

contoh dalam mengerjakan tes tertulis 1, siswa menentukan banyak paku pada beberapa banyak 

lukisan berturut-turut, mereka menyadari bahwa ada pola bilangan yang terbentuk namun belum 

bisa menemukan pola tersebut. 

Siswa dengan kemampuan berpikir aljabar level 3 yaitu relational dalam menyelesaikan 

masalah aljabar berdasarkan taksonomi SOLO siswa mengintegrasikan semua aspek informasi 

yang diberikan satu sama lain menjadi struktur yang koheren. Pada tahap ini, siswa mampu 

menggeneralisasi hubungan dari pola simbolis berdasarkan semua informasi yang diberikan. 

Sebagai contoh dalam mengerjakan tes tertulis 1, siswa dapat menentukan pola linier yang 

terbentuk, memahami simbol y, dapat menentukan persamaan linier yang diinginkan soal dan 

dapat menerapkan persamaan linier tersebut untuk menyelesaikan masalah. 

Upaya pemberian scaffolding yang tepat terhadap siswa dengan level berpikir aljabar 

unistructural, multistructural, dan relational dapat meningkatkan level berpikir belajar siswa. 

Hal tersebut ditunjukkan pada hasil penelitian, satu siswa dengan level berpikir aljabar 

unistructural setelah pemberian scaffolding menjadi multistructural, dan satunya dapat sampai 

relational. Dua siswa dengan level berpikir aljabar multistructural dapat mencapai level 

extended abstract dan dua siswa level relational menjadi level extended abstract.  

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada peneliti, 

guru, dan pemerhati proses pembelajaran perlu untuk memahami level berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah aljabar, sehingga dapat memberikan perlakuan (scaffolding) yang tepat 

dan diperlukan siswa untuk meningkatkan level berpikir aljabar siswa dalam menyelesaikan 

masalah aljabar. 

  

DAFTAR PU\STAKA 

Anghileri, J. 2006. Scaffolding Practices That Enhance Mathematics Learning. Journal of 

Mathematics Teacher Education, 9: 33-52. 

Bingolbali, Erhan. 2010. Pre-Service and In-Service Teachers' Views of the Sources of 

Students' Mathematical Difficulties. International Electronic Journal of Mathematics 

Education – HJMI. Vol 6, No.1. 

Kolikant,Y.B. dan Broza, Orit. 2010. The effect of using a video clip presenting a contextual 

story on low-achieving students' mathematical discourse. Jerusalem: The Hebrew 

University of Jerusalem. 

Laisouw, Ruslan. 2012. Profil Respon Siswa Dalam Memecahkan Masalah Aljabar 

Berdasarkan Taksonomi SOLO Ditinjau Dari Minat Belajar Matematika. Tesis tidak 

diterbitkan. Ternate: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 

Ternate. 



 
 

651 

 

Lim & Idris. 2006. Assessing Algebraic Solving Ability of Four Form Students, Journal of 

Educatinal Mathematics vol 1: 55-73. 

Lim & Wun. 2009. Superitem Test: An Alternative Assessment Tool To Assess Students' 

Algebraic Solving Ability. International Journal for Mathematics Teaching and 

Learning.  

Lim & Wun. 2012. Assessing Algebraic Solving Ability: A Theoretical Framework. 

International Journal for Mathematics Teaching and Learning. 

Miles, M.B., dan Huberman, A. M. 1992. Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook. 

California: SAGE Publicatiions, Inc. 

Rosyadi, A.A.P. 2010. Meningkatkan Pemahaman tentang Faktorisasi Suku Aljabar dengan 

Menggunakan Bahan Manipulatif Potongan Kertas Bufallo di Kelas VII Semester I 

SMP PGRI 4 Malang. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang.  

Slavin, Robert. E. 2006. Educational Psychology Theory and Practice, 8
th
 ed. Boston: Pearson 

Education, Inc. 

Sujiati, Anik. 2011. Proses Berpikir Siswa dalam Pemecahan Masalah dengan Pemberian 

Scaffolding. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Malang. 

Thomas, Michael dan Tall, David.1986. The Value of the Computer in Learning Algebra 

Concepts. Proceedings of the Tenth International Conference on Psychology of 

Mathematics Education 313-318. London.  

Walle, V. D., John, A.K, Karen, S., & Bay, W.J.M. 2010. Elementary and Middle School 

Mathematics, Teaching Developmentally (7
th
 ed). Boston: Allyn & Bacon. 

Wongyai, Piyavadee & Kamol, Natcha. 2003. A Framework in Characterizing Lower 

Secondary School Students' Algebraic Thinking. Srinakharinwirot University, Bangkok, 

Thailand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

652 

 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) 

DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIKUNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJARMATEMATIKA SISWA 

KELAS VII 

SMP AL MA’ARIF 01 SINGOSARI-MALANG 
 
 

Amy Nilam Wardathi
1)

, I Nengah Parta
2)

, Tjang Daniel C
3)

. 
1,2,3)

Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

amynilam568@yahoo.co.id 
 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika siswa 

kelas VII karena pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan pendekatan 

saintifik yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Al 

Ma‘arif 01 singosari-Malang. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilaksanakan selama 2 siklus. Tes akhir dan LKS digunakan untuk mengukur 

hasil belajar kognitif. Sedangkan hasil belajar afektif dilihat dari lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

tipe TPS dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa. 

Kata Kunci: Pembelajaran kooperatif TPS, pendekatan saintifik, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Masalah pembelajaran di SMP Al ma‘arif 01 Singosari Malang adalah hasil belajar 

matematika siswa masih rendah karena pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru 

mencatatkan materi pelajaran di papan tulis secara lengkap, menerangkan materi, memberikan 

latihan soal dan membahasnya bersama siswa. Trianto (2010:6) menyebutkan bahwa hasil 

belajar rendah adalah hal wajar jika proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher 

center). Hal tersebut karena siswa pasif dan lebih sering hanya diberikan rumus-rumus siap 

pakai tanpa memahami makna dari rumus tersebut. Jarang sekali siswa memahami materi atau 

menyelesaikan masalah dengan hafalan atau prosedur saja (Yakin, 2011:3), karena prosedur 

penyelesaian masalah mungkin tidak sama dengan prosedur pembelajaran matematika di kelas 

(Caglayan dan Olive, 2010:147). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mengatasi 

permasalahan yang terjadi di kelas yang menjadi objek penelitian sehingga meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

mengonstruksi pengetahuannya sendiri (NCTM, 1989, Cheng, 2003, Hunter, 2010). Siswa tidak 

bisa dipandang sebagai gelas kosong yang diisi guru, tetapi siswa merupakan individu unik 

yang memiliki potensi mengembangkan pola pikirnya. Siswa akan mengalami proses konstruksi 

pengetahuan yang terus berkembang secara paralel sesuai dengan masalah yang dihadapi 

(Kidron dan Dreyfus, 2010:75). Oleh karena itu, pada penelitian ini diterapkan pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dengan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mewadahi siswa 

untuk think (berpikir individu) terlebih dahulu sebelum pair (bekerja berpasangan) dengan 

teman sebangkunya, kemudian dilanjutkan dengan share (presentasi). Pendekatan saintifik yang 

ada didalamnya meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, serta 

mengomunikasikanakan ―memaksa‖ siswa menjadi pusat pembelajaran (PPPPTK-SB 

Yogyakarta, 2013). 
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Pembelajaran kooperatif dipilih karena menempatkan siswa pada kelompok belajar untuk 

berkolaborasi, saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian 

hasil belajar individu dan kelompok (Goodsell, 1992:15, Slavin, 1997, 2009). Pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dipilih karena dapat meningkatkan penguasaan akademik (Nurhadi, 

2004:66), mempengaruhi interaksi siswa (Trianto, 2010:81), memberi kesempatan siswa bekerja 

sama dengan orang lain (Lie, 2008:56), memberikan waktu lebih banyak untuk memikirkan 

secara mendalam tentang apa yang dijelaskan guru (Suyatno, 2009:54). 

Pada tahap think, siswa secara individu mengamati atau mulai membaca soal/masalah 

pada LKS bagian ―tugas pengamatan‖. Selanjutnya siswa secara individu menanya atau 

menuliskan beberapa pertanyaan seputar objek yang diamati pada ―kolom bertanya‖. Setelah 

itu, siswa secara individu mencoba mengerjakan LKS bagian ―tugas eksperimen‖. Pada tahap 

pair, siswa diarahkan untuk bekerja berpasangan dengan teman sebangkunya untuk menalar 

atau mendiskusikan langkah-langkah penyelesaian LKS mulai awal hingga akhir. Mereka saling 

memberi masukan dan melihat kembali keruntutan langkah-langkah penyelesaian yang dipakai. 

Selain itu mereka juga mengecek perhitungan untuk memastikan kebenaran jawaban akhir 

mereka. Sedangkan pada tahap share, guru meminta kepada beberapa pasangan siswa untuk 

mengomunikasikan jawaban LKS mereka di depan kelas untuk dibahas bersama pasangan yang 

lain. 

Penelitian (Ihsan, 2013) menyimpulkan bahwa penerapan model kooperatif tipe TPS 

(Think Pair Share) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian (Pramesti, 2010) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran koooperatif TPS (Think Pair Share) dapat meningkatkan 

prestasi belajar mahasiswa prodi pendidikan matematika STKIP PGRI Blitar pada materi ruang 

vektor real. Penelitian (Wahyudi, 2010) menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe TPS (Think Pair Share ) dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan 

kemampuan afektif siswa kelas X TKJ B pada materi program linear di SMK Negeri 8 Malang. 

Penelitian Marlina,dkk dalam (Husnidar, 2014) menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

tipe TPS meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di SMAN 1 Biruen Banda 

Aceh. 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah Classroom Action Research (Penelitian Tindakan Kelas), 

karena penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas yang dilakukan guru. 

Penelitian tindakan ini mengacu pada model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dikembangkan oleh Lewin (2007). Secara garis besar, penelitian berupa siklus yang terdiri dari 

empat tahap, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (action), observasi (observations) dan 

refleksi (reflection). Siklus akan diulang sampai kriteria keberhasilan tercapai. 

 Partisipan pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Al Ma‘arif 01 Singosari-

Malang Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 79 siswa, yang terbagi menjadi dua kelas. 

Penentuan partisipan berdasarkan pada hasil pengamatan awal dan diskusi dengan guru 

matematika yang menunjukkan kelas tersebut hasil belajarnya matematikanya masih rendah. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada materi aritmetika sosial kelas VII tahun 

pelajaran 2014/2015. Pertemuan pertama membahas materi nilai suatu barang, harga jual, harga 

beli, untung/keuntungan, rugi/kerugian.Pada pertemuan kedua membahas materi persentase 

keuntungan dan persentase kerugian. Sedangkan pada pertemuan ketiga membahas materi 

diskon (rabat), pajak, bunga tabungan, bruto, tara, dan neto. 

 Data pada penelitian ini meliputi data validasi perangkat pembelajaran dan instrumen 

penelitian yang berasal dari validator, data hasil observasi kegiatan guru dan siswa yang berasal 

dari observer, data skor LKS dari hasil kinerja siswa pada LKS, hasil tes di akhir tindakan dan 

isi dari catatan lapangan.Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah menurut 

Milles dan Huberman (2014) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, analisis data dalam penelitian ini 

meliputi tiga tahap kegiatan yaitu: (1) mereduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal 
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pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan 

yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan, (2) menyajiakan data, yaitu menyusun 

informasi secara runtut dan jelas yang memungkinkan dapat digunakan peneliti sebagai dasar 

dalam pengambilan kesimpulan. Data yang disajikan tersebut selanjutnya dibuat penafsiran dan 

evaluasi untuk siklus berikutnya. (3) menarik kesimpulan, dilakukan berdasarkan sajian data 

dengan cara menafsirkan makna seluruh temuan yang terjadi selama tindakan berlangsungyang 

disesuaikan dengan kriteria keberhasilan penelitian. 

Kriteria keberhasilan pada penelitian ini adalah: (1) Minimal 80% siswa di kelas 

penelitian mendapatkan nilai tes tidak kurang dari 75. (2) Skor rata-rata hasil unjuk kerja siswa 

pada LKS tidak kurang dari 75. (3) Aktivitas guru dalam menerapkan pembelajaran minimal 

berkategori baik. (4) Aktivitas belajar siswa yang didalamnya terdapat proses mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengomunikasikan suatu permasalahan minimal berkategori 

baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penerapan pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan pendekatan saintifik terdiri dari 

dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari: 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

Perencanaan pada siklus I dilakukan dengan menyusun perangkat pembelajaran dan 

instrumen penelitian yang meliputi RPP, LKS, lembar validasi, lembar observasi, dan tembar 

tes. Setelah itu peneliti melakukan validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian 

kepada 2 validator. Satu validator adalah dosen pendidikan matematika dengan pendidikan S3 

dan satu validator berikutnya adalah guru matematika kelas VII dengan pendidikan S1. 

Kemudian, peneliti menentukan jadwal penelitian, menyiapkan 2 observer yang bertugas 

sebagai pengamat untuk mengisi lembar observasi terhadap keterlaksanaan kegiatan guru dan 

siswa dalam pembelajaran. Peneliti juga membentuk kelompok berdasarkan nilai pre-tes. 

Pelaksanaan terdiri dari kegiatan awal, inti dan akhir. Selama pelaksanaan berlangsung 

diadakan pengamatan terhadap aktivitas guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 

TPS dengan pendekatan saintifik dan pengamatan terhadap kegiatan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaaan pembelajaran siklus I ditemukan 

beberapa kekurangan, antara lain : (1) Pada pertemuan pertama, guru lupa tidak memberikan 

motivasi belajar sehingga siswa kurang bersemangat dalam belajar. (2) Tahap think (berpikir 

individu) yang dilaksanakan pada pertemuan 1 dan 2 sedikit  melebihi alokasi waktu yang 

ditentukan karena guru terlalu lama memberikan kesempatan siswa untuk mengamati dan 

menanya. (3) Aktivitas pengumpulan informasiyang dilakukan  siswa kurang sesuai harapan 

karena beberapa siswa tidak mau membaca rangkuman materi yang diberikan. Mereka memilih 

bertanya kepada teman sebangkunya. (4) Guru kurang memberikan umpan balik saat siswa 

menanyakan langkah penyelesaian tugas eksperimen pada LKS. Sebenarnya guru menginginkan 

siswa berpikir mandiri, akan tetapi siswa belum terbiasa sehingga banyak kesalahan jawaban 

siswa, terutama pada LKS 3. (5)  Pelaksanaan pembelajaran tahap pair (bekerja berpasangan) 

kurang maksimal karena beberapa siswa cenderungmempertahankan jawaban LKS aritmetika 

sosial mereka .(6) Kegiatan share (presentasi) belum maksimal karena waktu yang diberikan 

kurang panjang (kehabisan waktu). 

Pada siklus I ketuntasan klasikal siswa pada tes akhir adalah 61,3% (belum memenuhi 

kriteria keberhasilan). Skor rata-rata hasil unjuk kerja siswa pada LKS sebesar 74,6 (belum 

memenuhi kriteria keberhasilan). Skor rata-rata aktivitas guru adalah 3,44 (berada pada kategori 

baik). Skor rata-rata aktivitas siswa adalah 3,26 (berada pada kategori baik). Dengan demikian, 

maka penelitian belum berhasil dan perlu dilakukan perbaikan pada siklus II. 

Tahap perencanaan siklus II dilakukan dengan merevisi perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari RPP dan LKS untuk menutupi kekurangan pembelajaran pada siklus I, menentukan 
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jadwal penelitian dan membentuk kelompok.Pelaksanaan tindakan selama siklus II terbagi 

menjadi tiga pertemuan dengan alokasi waktu 2  40 menit. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran siklus II diketahui bahwa: 

(1) Pemberian motivasi yang dilakukan guru pada setiap pertemuan membuat siswa 

bersemangat mengikuti pembelajaran. (2) Pembatasan waktu yang jelas pada setiap tahap 

membuat pembelajaran berjalan sesuai rencana. (3) Pemberian bantuan berupa pertanyaan 

pancingan terhadap siswa pada aktivitas ―menanya‖ dan ―mencoba‖ berdampak baik terhadap 

hasil kerja siswa pada LKS. (4) Pengoptimalan peran guru sebagai mediator pada tahap pair 

(bekerja berpasangan) sangat mendukung proses ―menalar‖ siswa. (5) Pemberian waktu yang 

cukup untuk presentasi menjembatani siswa untuk bertukar pendapat mengenai ide-ide 

matematika yang dimiliki. 

Pada siklus II ketuntasan klasikal siswa pada tes akhir adalah 90 % (memenuhi kriteria 

keberhasilan).Skor rata-rata hasil unjuk kerja siswa pada LKS sebesar 81,6 (memenuhi kriteria 

keberhasilan). Skor rata-rata aktivitas guru adalah 3,70 (berada pada kategori baik).Skor rata-

rata aktivitas siswa adalah 3,31 (berada pada kategori baik). Dengan demikian kriteria 

keberhasilan telah terpenuhi sehingga penelitian dikatakan berhasil. 

 

A. Pembelajaran Kooperatif tipe TPS dengan Pendekatan Saintifik  
Pada kegiatan awal, guru menyampaikan materi, model serta tujuan pembelajaran di 

depan kelas. Kemudian guru melakukan tanya jawab terkait materi prasyarat yang dikaitkan 

dengan materi ajar yang akan dipelajari. Setelah itu guru memberikan motivasi belajar kepada 

siswa dengan mengajak siswa menyanyikan lagu motivasi bersama-sama agar siswa lebih 

bersemangat mengikuti pembelajaran. 

Kegiatan inti berupa lima langkah pendekatan saintifik menurut Kemendikbud (2013) 

yaitu kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengomunikasikan yang tersebar 

pada tiga sintak pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) menurut Jones (2006) 

sebagaimana tergambar berikut. 

Tahap TPS    Pendekatan saintifik 

Tahap think (Berpikir individu)               Mengamati, Menanya dan Mencoba 

Tahap Pair (Bekerja berpasangan)                  Menalar 

Tahap Share (Presentasi)                          Mengomunikasikan 

Kegiatan ―mengamati‖ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa diarahkan untuk 

membaca soal/permasalahan pada LKS. Berikut contoh soal/masalah yang diberikan pada LKS 

1. 

DAFTAR HARGA ALAT TULIS DI TOKO ―MAJU CANTIQ‖ 

       
 

 

       
  

 

1. Berapakah harga satuan dari pensil 2B di toko ―MAJU CANTIQ‖? 

2. Berapakah nilai satuan dari pensil 2B di toko ―MAJU CANTIQ‖? 

3. Ahmad membeli 2 buah buku tulis, 2 buah bolpoin, dan satu buah penggaris di toko 

―MAJU CANTIQ‖. Berapakah total uang yang harus dibayar Ahmad? 

4. Indah membeli 5 buah penghapus dan 3 buah stipo di toko ―MAJU CANTIQ‖ dengan 

menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00. Berapakah uang kembalian yang diterima indah? 

 

BUKU TULIS BIASA 

@ Rp. 2.500,00 
BOLPOIN HITAM 

@ Rp. 2.000,00 

PENSIL 2B 

@ Rp. 3.500,00 

PENGGARIS 

@ Rp. 1.500,00 

PENGHAPUS 

@ Rp. 1.000,00 

STIPO 

@ Rp.5.000,00 



 
 

656 

 

―TABEL UNTUNG dan RUGI‖ 

Gambar Nama 

barang 

Modal Harga Jual Untung Rugi 

Harga Beli Biaya 

transportasi 

 

Tas Rp.65.000,00 Rp.5000,00 Rp.90.000,00 Rp.20.000,0

0 

- 

 

Baju Rp. 40.000,00 Rp.3000,00 Rp. 30.000,00 - Rp.13.000,0

0 

 

HP Rp.500.000,0

0 

- Rp. 

500.000,00 

- - 

 

Bolpoin Rp. 900,00 - Rp.1.500,00 Rp.600,00 - 

 

Printer Rp.650.000,0

0 

Rp.5000,00 Rp.750.000,0

0 

Rp.95.000,0

0 

- 

1. Apakah yang membedakan antara harga beli dan harga jual? 

2. Mengapa biaya transportasi ada yang diperhitungkan ada yang tidak 

diperhitungkan?siapakah yang menentukan demikian? 

3. Mungkinkah seseorang mengalami untung dan rugi dalam satu transaksi jual beli? 

berikan alasan kalian! 

 

Pada kegiatan ―menanya‖ siswa diarahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait 

objek yang diamati dengan menuliskannya pada LKS bagian ―kolom bertanya‖. Pada penelitian 

ini, kegiatan ―menanya‖ ini dilaksanakan siswa dengan cukup baik namun sedikit melebihi 

alokasi waktu yang ditentukan. Hal tersebut karena siswa belum terbiasa mengajukan 

pertanyaan sebelumnya secara tertulis. Kendati demikian siswa mampu menuliskan pertanyaan 

secara individu tanpa bantuan teman sebangkunya. Berikut contoh pertanyaan yang ditulis siswa 

pada LKS 1. 

 

 
Gambar 1. Pertanyaan yang ditulis oleh siswa 1 

Pertanyaan jelas 

dan bervariasi 

(relevan) 
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Gambar 2. Pertanyaan yang ditulis oleh siswa 2 

 

 
Gambar 3. Pertanyaan yang ditulis oleh siswa 3 

 

Siswa 1 cenderung menduplikasi kata tanya yang dicontohkan, yaitu memakai kata tanya 

―apakah‖ untuk menanyakan materi yang belum diketahuinya. Siswa 2 lebih peka terhadap cara 

berpikir nyata dengan memanfaatkan konsep matematika yang dimilikinya. Sedangkan siswa 3 

mengajukan pertanyaan sesuai persepsinya terhadap materi. Misalnya, ―Mengapa harga beli 

lebih sedikit dari harga jual?‖ (pertanyaan nomer 3). Siswa 3 mengira bahwa harga beli selalu 

lebih sedikit dari harga jual, padahal tidak selalu demikian. Kemungkinan pertanyaan tersebut 

muncul setelah siswa 3 membaca tabel untung rugi nomer 1 saja, tidak menelaah soal lain 

secara tuntas.  

Setelah itu, siswa diarahkan untuk mengumpulkan informasi dengan membaca 

rangkuman materi, membaca buku paket serta bertanya pada guru. Kemudian guru meminta 

siswa ―mencoba‖ atau mengerjakan tugas eksperimen secara individu. Tugas eksperimen 

pertama meminta siswa menjawab soal/masalah pada tugas pengamatan. Tugas eksperimen 

kedua meminta siswa menjawab pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya pada ―kolom 

bertanya‖. Tugas eksperimen ketiga meminta siswa menjawab beberapa soal cerita.  

Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar siswa telah mampu bekerja secara individu 

dengan baik. Contohnya kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang menuliskan jawaban yang 

berbeda untuk menjawab tugas eksprimen yang diberikan. Berikut contoh perbedaan jawaban 

siswa pada tugas eksperimen. 

Pertanyaan cukup 

jelas dan kreatif. 

Namun monoton 

pada soal aplikasi. 

(cukup relevan) 

Pertanyaan nomer 3 

dan nomer 6  

kurang relevan karena 

melibatkan persepsi 

siswa yang salah 

terhadap materi 
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Gambar 4. Perbedaan jawaban yang ditulis anggota kelompok 10 

 

Tahap think (berpikir individu) pada penelitian ini cukup sulit dilaksanakan karena guru 

menerapkan teori Piaget yang dikemukakan oleh Berk (2003: 43), yaitu : (1). Memusatkan 

perhatian pada proses berpikir anak, bukan sekedar pada hasilnya. (2). Menekankan pada 

pentingnya peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan secara aktif dalam 

pembelajaran. (3) Memaklumi adanya perbedaan individual dalam kemajuan perkembangan, 

sehingga guru harus melakukan upaya khusus untuk mengatur kegiatan kelas secara individual 

atau dalam kelompok-kelompok kecil. Sedangkan siswa belum terbiasa bekerja secara individu 

tanpa bantuan teman atau guru. Pembiasaan siswa membaca dan menulis pada pertemuan 

sebelumnya juga masih kurang. Oleh karena itu, alokasi waktu yang ―molor‖ pada tahap ini 

khususnya pada pertemuan pertama dianggap wajar karena terdapat proses adaptasi yang 

dilakukan siswa dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Dengan menerapkan pembelajaran serupa pada beberapa kali pertemuan 

membuat siswa semakin paham apa yang dikehendaki guru dan apa yang harus ia lakukan. 
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Kegiatan inti yang kedua yaitu pair (bekerja berpasangan). Pada tahap ini siswa diminta 

untuk menalar atau mendiskusikan langkah penyelesaian LKS mulai awal hingga akhir dengan 

pasangannya. Pada pertemuan pertama siswa cenderung tidak mau mendiskusikan langkah 

penyelesaian LKS aritmetika sosial dengan pasangannya. Peneliti menanggapi hal tersebut 

dengan menjelaskan kepada siswa bahwa kegiatan menalar bukanlah aksi contoh-mencontoh, 

tetapi siswa diberi kesempatan untuk saling mengecek keruntutan langkah penyelesaian soal 

serta mengecek perhitungan dengan menggabungkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan 

penjelasan tersebut, pada pertemuan selanjutnya kegiatan menalar yang dilakukan siswa 

semakin baik. 

Kegiatan inti yang ketiga adalah share (presentasi). Siswa yang ditunjuk guru harus 

mengomunikasikan jawaban LKS mereka di depan kelas. Peneliti memberikan apresiasi kepada 

kelompok yang maju dengan memberikan tepuk tangan yang dikuti kelompok lain. 

Penghargaan ini diperlukan untuk meningkatkan sikap, rasa puas, dan rasa bangga terhadap 

pembelajaraan matematika (Hudojo, 1981). 

Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan presentasi pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 

siklus I belum sesuai harapan karena siswa masih malu-malu untuk maju kedepan kelas. Selain 

itu pada siklus I, alokasi waktu untuk presentasi kurang panjang sehingga proses diskusi belum 

maksimal. Sehingga pada siklus II peneliti mengefektifkan pembelajaran agar siswa mempunyai 

waktu yang cukup untuk bertukar pendapat mengenai ide-ide matematika yang dimiliki. Selain 

itu, guru memberikan motivasi secara verbal dan hadiah bagi siswa yang dapat 

mengomunikasikan jawaban LKS mereka dengan baik dan benar. 

Kegiatan akhir pada pembelajaran ini, peneliti memandu siswa merangkum materi 

dengan tanya jawab, hal ini dimaksudkan untuk mengecek pemahaman serta daya tangkap siswa 

terhadap materi selama pembelajaran berlangsung. Peneliti kemudian memberikan PR sebagai 

penugasan yang melatih kemandirian siswa. 

 

B. Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Al Ma’arif 01 Singosari Malang 

Fokus penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Upaya yang dilakukan peneliti adalah dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TPS 

dengan pendekatan saintifik. Menurut Sudjana (2010: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Benyamin S. Bloom (1956) dan Parta 

(2011) menyebutkan bahwa tiga ranah (domain) hasil belajar adalah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Adapun peningkatan hasil belajar matematika siswa pada penelitian ini dilihat 

dari nilai tes, skor rata-rata hasil unjuk kerja siswa pada LKS, serta aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran. 

Pada siklus I ketuntasan klasikal siswa pada tes akhir adalah 61,3%. (belum memenuhi 

kriteria keberhasilan). Hal tersebut wajar karena skor rata-rata LKS siswa pada siklus I juga 

belum memenuhi kriteria keberhasilan, yaitu sebesar 74,6. Skor rata-rata LKS pada pertemuan 

pertama adalah 74. Kemudian pada pertemuan kedua meningkat menjadi 82. Peningkatan skor 

rata-rata LKS dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua akibat perbaikan tindakan guru dari 

pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan pertama guru tidak memberikan motivasi belajar 

sehingga siswa kurang bersemangat mengikuti pelajaran. Pada pertemuan kedua guru mengajak 

siswa menyanyikan lagu motivasi yang telah dipersiapkan sehingga siswa lebih semangat dalam 

mengikuti pelajaran. Selain itu, pada pertemuan kedua kegiatan tanya jawab untuk apersepsi 

lebih lama sehingga siswa benar-benar paham materi prasyarat. Kendati demikian, beberapa 

siswa masih salah dalam menuliskan rumus dan menghitung. 

Skor rata-rata LKS siswa menurun pada pertemuan ketiga. Hal ini disebabkan oleh : (1) 

Materi ajar sedikit lebih banyak dari pertemuan sebelumnya. (2) Adanya kesalahan ketik pada 

dua soal di LKS 3 berupa ketidaksingkronan antara tugas pengamatan dengan lembar jawaban 

yang disediakan pada ―tugas eksperimen‖ sehingga siswa bingung. (3) Pada saat kegiatan 

―mencoba‖ guru kurang memberikan umpan balik terhadap pertanyaan yang diajukan siswa 

terkait langkah penyelesaian LKS.  
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Pada siklus I skor rata-rata aktivitas guru dalah 3,44 (berada pada kategori baik). Pada 

pertemuan pertama diperoleh skor 3,31. Pada pertemuan kedua diperoleh skor 3,42. Pertemuan 

ketiga diperoleh skor 3,56. Sedangkan skor rata-rata aktivitas siswa adalah 3,26 (berada pada 

kategori baik). Pada petemuan pertama diperoleh skor 3,05. Pada pertemuan kedua diperoleh 

skor 3,32. Pertemuan ketiga diperoleh skor 3,36. 

Pada siklus II ketuntasan klasikal siswa meningkat menjadi 90%. Hal tersebut selaras 

dengan peningkatan skor rata-rata LKS siswa yang meningkat menjadi 81,6. Skor rata-rata LKS 

siswa pada pertemuan 1 sebesar 88. Skor tersebut meningkat tajam jika dibandingkan dengan 

siklus I. Faktor yang menyebabkan peningkatan nilai LKS siswa antara lain adalah adanya 

pembatasan waktu saat think (berpikir individu) sehingga waktu presentasi siswa lebih panjang. 

Kemudian guru memaksimalkan scaffolding saat siswa mengumpulkan informasi. Selain itu, 

jawaban siswa lebih terarah karena guru meminta siswa mengerjakan dengan menuliskan apa 

yang diketahui, apa yang ditanyakan kemudian jawaban. Skor rata-rata LKS siswa pada 

pertemuan 2 sebesar 82. Jika dibandingkan dengan pertemuan pertama terjadi penurunan namun 

jika dibandingkan dengan pertemuan 2 pada siklus I terjadi peningkatan. Hal ini karena banyak 

siswa memilih angka yang sedikit sulit untuk dihitung pada soal open ended yang diberikan. 

Sehingga cukup banyak siswa yang melakukan kesalahan hitung terutama pada angka desimal 

dan persen. Sedangkan skor rata-rata LKS siswa pada pertemuan 3 sebesar 75. Skor tersebut 

jika dibandingkan dengan pertemuan 2 siklus II (pertemuan sebelumnya) terjadi penurunan, 

akan tetapi jika dibandingkan dengan pertemuan 3 siklus I terjadi peningkatan. Kendalanya 

adalah materi ajar yang diberikan sedikit terlalu banyak. Dengan demikian banyak siswa yang 

tidak memeriksa kembali jawaban LKS mereka sebelum dikumpulkan. Setelah dikoreksi 

banyak kesalahan dalam perhitungan. 

Skor rata-rata aktivitas guru pada adalah 3,70 (berada pada kategori baik). Pada 

pertemuan pertama diperoleh skor 3,63. Pada pertemuan kedua diperoleh skor 3,84. Pertemuan 

ketiga diperoleh skor 3,89. Sedangkan skor rata-rata aktivitas siswa adalah 3,31 (berada pada 

kategori baik). Pada petemuan pertama diperoleh skor 3,13. Pada pertemuan kedua diperoleh 

skor 3,38. Pertemuan ketiga diperoleh skor 3,42.  Berdasarkan uraian tersebut, maka 

pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini dikatakan berhasil setelah dilaksanakan selama 

2 siklus karena telah mencapai kriteria yang ditetapkan. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat  

1. Faktor pendukung utama pembelajaran adalah siswa di kelas penelitian yang memiliki 

karakter mudah diajak kerjasama oleh guru. 

2. Faktor penghambat pada penelitian ini adalah tidak adanya fasilitas LCD di ruang kelas 

sehingga guru harus menjelaskan materi, model dan tujuan pembelajaran dengan ceramah, 

dampaknya adalah guru harus bekerja ekstra dalam mengatur waktu. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 Pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan pendekatan saintifik didalamnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar tersebut meliputi meningkatnya 

skor ketuntasan klasikal siswa pada tes akhir, meningkatnya skor rata-rata LKS siswa sehingga 

memenuhi KKM yang ditentukan yaitu 75, serta meningkatkan aktivitas belajar siswa yang 

didalamnya terdapat proses ―mengamati‖, ―menanya‖, ―mencoba‖, ―menalar‖, dan 

―mengomunikasikan‖ suatu permasalahan hingga berkategori baik 

Berdasarkan paparan data pada hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan kepada 

guru/peneliti lain untuk menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran matematika karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. Penerapan dapat dilakukan pada materi matematika lain (tidak hanya pada 

aritmetika sosial). 

Dalam melaksanakan pembelajaran, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) 

Guru harus mengelola waktu dengan cermat agar pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana. (2) 
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Pada tahap think (berpikir individu), guru harus memantau siswa agar benar-benar bekerja 

secara individu sesuai alokasi yang ditentukan. (3) Pada tahap pair (bekerja berpasangan), guru 

harus mengoptimalkan perannya sebagai mediator. (4) Pada tahap share (presentasi), guru harus 

memberikan waktu yang cukup agar siswa dapat bertukar pikiran mengenai ide matematika 

mereka. Selain itu guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan pujian 

dan hadiah. 
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Abstrak 

 
Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

kesulitan mahasiswa pada matakuliah geometri analitik dan pelaksanaan 

scaffoldingnya. Penelitian dilakukan pada program studi pendidikan matematika 

FMIPA UM yang diawali dengan memberikan tes diagnostik kepada 19 mahasiswa 

dari 3 offering. Dari 19 mahasiswa diambil 6 subjek yang kesalahannya sesuai 

dengan indikator pada tiap-tiap tahap Taksonomi Bloom. Subjek diwawancarai 

untuk mendiagnosis kesulitan yang dialami dan diperoleh hasil bahwa kesulitan 

subjek antara lain menyebutkan rumus keliling segitiga, membuat representasi 

geometris, menggunakan konsep jarak dua titik, mengidentifikasi persamaan, 

menguji himpunan selesaian dan mengerjakan soal dengan strategi lain. Berdasarkan 

kesulitan tersebut dilakukan scaffolding Anghileri pada level 2 dan 3. 

Kata kunci: diagnosis, geometri analitik, kesulitan mahasiswa, scaffolding, taksonomi 

Bloom 

 

PENDAHULUAN 

Kilpatrick dkk (2011:5) mengungkapkan 5 keahlian matematika sebagai indikator bahwa 

seseorang memahami dan mampu melakukan matematika yang meliputi: (1) conceptual under-

standing, (2) procedural fluency, (3) strategic competence, (4) adaptive reasoning, dan  

(5) productive disposition. Dari 5 keahlian tersebut, pemahaman konsep merupakan komponen 

keahlian matematika yang penting karena melalui pemahaman konsep, siswa secara aktif 

membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (NCTM, 

2000:20). Empat bukti bahwa seseorang telah memahami konsep matematika yaitu konsepsi, 

representasi, koneksi, dan aplikasi (Kastberg, 2002:12). Selain itu, pemahaman konsep 

matematika seseorang juga dapat diukur melalui kemampuannya dalam menyelesaikan soal 

rutin dan adaptasi pema-hamannya untuk menyelesaikan soal tidak rutin (Shannon, 1999). 

Namun, konsep matematika bersifat abstrak dan mempunyai definisi yang tepat berdasarkan 

pada struktur relasionalnya sehingga baik anak-anak maupun orang dewasa sulit untuk 

memahaminya (Kaminski dkk, 2009:151). 

Peneliti menemukan fakta bahwa mahasiswa masih tidak mampu menyelesaikan masalah 

matematika. Beberapa mahasiswa yang merupakan perserta perkuliahan ketika peneliti menjadi 

praktikan dalam kegiatan PPL dan mahasiswa calon guru yang menjadi subjek dalam studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti, melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal tentang 

irisan kerucut. Kesalahan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika 

mahasiswa masih rendah (Barmby dkk, 2007:42). Hal itu sesuai dengan penelitian Morris 

(dalam Southwell dan Penglase, 2005) yang menyatakan bahwa calon guru tidak selalu 

memiliki pengetahuan konseptual tentang konten matematika yang akan diajarkan. Kurangnya 
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pemahaman konsep matematika berperan penting dalam kesulitan yang dialami oleh mahasiswa 

(Baker dalam Ciltas dan Tatar, 2011). 

Kesadaran tentang kesulitan dibutuhkan untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang 

efektif dan dalam rangka mengembangkan desain pembelajaran (Yetkin, 2003). Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesulitan yang dialami mahasiswa adalah dengan 

melakukan diagnosis. Pada penelitian ini diagnosis kesulitan dilakukan peneliti dengan 

memberikan mahasiswa soal tes diagnostik. Setelah mengetahui kesulitan yang dialami, salah 

satu upaya yang dapat dilakukan agar kesulitan-kesulitan mahasiswa dapat ditemukan solusinya 

adalah melalui scaffolding. Wood, Bruner, dan Ross (dalam Anghileri, 2006:33) mengatakan 

scaffolding sebagai suatu proses dimana seorang siswa dibantu menuntaskan masalah tertentu 

melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan dari seorang guru atau orang lain yang 

memiliki kemampuan yang lebih dan secara perlahan-lahan bantuan tersebut akan ditinggalkan 

ketika siswa tersebut telah dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Anghileri (2006:38) 

mengusulkan tiga hierarki penggunaan scaffolding yang merupakan dukungan dalam 

pembelajaran matematika yaitu (1) environmental provisions, (2) explaining, reviewing dan 

restructuring, serta (3) developing conceptual thinking. Pada penelitian ini scaffolding yang 

akan dilakukan adalah scaffolding level 2 yaitu explaining, reviewing dan restructuring serta 

scaffolding level 3 yaitu developing conceptual thinking. 

Pol, Volman dan Beishuizen (2010) menyebutkan tiga karakteristik umum scaffolding 

yaitu contingency, fading dan transfer of responsibility. Contingency berarti bahwa dukungan 

yang diberikan harus disesuaikan dengan level kemampuan mahasiswa saat ini atau sedikit di 

atasnya. Fading yaitu berangsur-angsur menarik diri dari scaffolding. Tingkat fading 

bergantung pada tingkat perkembangan dan kompetensi mahasiswa. Fading dalam scaffolding 

berkaitan erat dengan karakteristik ketiga yaitu transfer of responsibility yang merujuk pada 

aktivitas kognitif mahasiswa. Aktivitas kognitif pada penelitian ini merujuk pada Taksonomi 

Bloom yang telah direvisi yang meliputi (1) mengingat (remember), (2) memahami (under-

standing), (3) aplikasi (apply), (4) analisis (analyze), (5) evaluasi (evaluate), dan (6) create. 

Masing-masing kategori Taksonomi Bloom tersusun urut dari yang sederhana menuju yang 

lebih kompleks dan dari yang konkrit menuju yang abstrak. Penguasaan pada kategori yang 

sederhana merupakan prasyarat untuk menguasai kategori yang lebih kompleks (Krathwohl, 

2002:213). Kemampuan pada tiga level terakhir menunjukkan bahwa seseorang merupakan 

pemecah masalah yang baik, sedangkan tiga level pertama menunjukkan apakah seseorang 

benar-benar paham terhadap suatu konsep. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hal itu dikarenakan data yang diperoleh 

dari penelitian ini berupa data deskriptif yaitu berupa deskripsi kesulitan yang dialami 

mahasiswa pada mata kuliah geometri analitik yang dibatasi pada materi irisan kerucut elips 

serta jarak antara dua titik. Kesulitan didiagnosis berdasarkan pada struktur kognitif Taksonomi 

Bloom yang telah direvisi yang meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi dan create. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa prodi pendidikan 

matematika FMIPA UM angkatan 2014 yang saat penelitian dilakukan sedang menempuh mata 

kuliah geometri analitik.  

Penelitian ini diawali dengan memberikan tes diagnostik kepada 19 mahasiswa. Dari 19 

mahasiswa diambil 6 subjek (S1-S6) yang kesalahannya sesuai dengan indikator kesalahan pada 

tiap-tiap tahap Taksonomi Bloom. Keenam subjek diwawancarai untuk mendiagnosis kesulitan 

yang dialami oleh masing-masing subjek. Selanjutnya, subjek diberikan scaffolding berdasarkan 

kesulitan yang dialami. 

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti, lembar soal tes diagnostik dan 

pedoman scaffolding. 
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Gambar 1 soal tes diagnostik 

Data pada penelitian ini berupa hasil jawaban mahasiswa ketika mengerjakan soal, hasil validasi 

instrumen penelitian, hasil rekaman ketika scaffolding dan hasil catatan lapangan peneliti. 

Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah validator dan subjek penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan 

Huberman (1994). yang terdiri dari tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara berurutan, yaitu 

mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesulitan Subjek pada Tahap Mengingat dan Scaffolding-nya 

Pada penelitian ini terdapat satu subjek yang mengalami kesulitan pada tahap mengingat 

yaitu S1. S1 salah menuliskan rumus luas sebagai rumus keliling segitiga. Selain itu S1 juga 

salah menuliskan absis untuk koordinat titik C. Kesalahan yang dialami menunjukkan bahwa S1 

mengalami kesulitan pada tahap mengingat. Hal itu karena S1 tidak mampu memenuhi indikator 

kemampuan mengingat sesuai yang dinyatakan Krathwohl (2002) yaitu kemampuan untuk 

mengenali dan menggunakan kembali pengetahuan relevan yang telah dimiliki sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Jawaban salah S1 

Peneliti melakukan scaffolding untuk mengatasi kesulitan yang dialami S1 seperti 

berikut: 

P : ―Coba dibaca kembali soalnya dan perhatikan jawabanmu. Masih ingat rumus keliling 

segitiga?‖ 

S1 : ―Ingat bu.‖ 

P : ―Bagaimana? Apakah seperti jawabanmu itu?‖ 

S1 : ―Bentar bu, keliling segitiga...ohhh ini rumus luas bu bukan keliling segitiga.‖ 

Scaffolding yang digunakan peneliti untuk membantu mengatasi kesulitan subjek menurut 

Anghileri (2006) merupakan scaffolding level 2 yaitu reviewing. Setelah diberikan scaffolding 

Diketahui segitiga 𝐴𝐵𝐶 dengan koordinat titik 𝐴(    ), 𝐵(   ) dan 𝐶(𝑥 𝑦). Jika keliling segitiga 

𝐴𝐵𝐶 adalah 30 cm, maka 

a. tentukan persamaan yang menunjukkan semua kemungkinan tempat kedudukan titik 𝐶, 

b. gambarkan grafik dari persamaan tersebut, 

c. berbentuk apakah grafik dari persamaan pada soal (b), 

d. tentukan solusi untuk titik 𝐶 yang memenuhi dengan menganalisis grafiknya. 
 

Menuliskan rumus luas 

segitiga sebagai keliling 

Salah 

menuliskan 

absis 
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oleh peneliti, subjek mengetahui bahwa rumus yang digunakan salah, dan S1 mengerjakan soal 

kembali dengan menggunakan konsep keliling segitiga yang tepat dan dengan menerapkan 

konsep jarak antara dua titik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Jawaban S1 setelah scaffolding 

 

 

 

 
Gambar 3 Jawaban S1 setelah scaffolding 

Kesulitan Subjek pada Tahap Memahami dan Scaffolding-nya 

Subjek yang mengalami kesulitan pada tahap memahami yaitu S1 dan S2. S1 setelah 

diberikan scaffolding pertama pada tahap mengingat, mengerjakan kembali soal dengan 

menggunakan konsep jarak antara dua titik. Namun, S1 tidak melanjutkan pekerjaannya. Hal itu 

menunjukkan bahwa S1 mengalami kesulitan pada tahap memahami karena tidak mampu 

memenuhi indikator kemampuan memahami yang diungkapkan Krathwohl (2002) yaitu tidak 

merencanakan strategi penyelesaian soal. Bantuan yang diberikan oleh peneliti untuk mengatasi 

kesulitan tersebut adalah dengan melakukan scaffolding level 2 yaitu reviewing seperti berikut. 

 P : ―Pada persamaan itu memuat bentuk apa?‖ 

 S1 : ―Bentuk akar.‖ 

 P : ―Supaya akarnya hilang harus diapakan?‖ 

 S1 : ―Dikuadratkan.‖ 

Setelah diberikan scaffolding, S1 merencanakan untuk menguadratkan persamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4 Jawaban salah S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 Jawaban S1 setelah scaffolding 

Rumus keliling benar 

Menerapkan konsep jarak 

Tidak melanjutkan pekerjaan 
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S2 mengerjakan soal dengan mencoba mensubstitusikan titik-titik yang memenuhi 

sebagai koordinat titik  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6 Jawaban salah S2 

Ketika peneliti bertanya tentang konsep yang terkait dengan soal, S2 mengatakan bahwa 

konsep yang terkait adalah konsep tentang parabola. Jawaban yang diberikan kurang tepat. 

Alasan S2 menjawab parabola adalah karena S2 mencoba mensubstitusikan beberapa titik yang 

jika titik-titik itu dihubungkan akan terbentuk kurva parabola. Selanjutnya, peneliti melakukan 

wawancara sebagai berikut. 

P : ―Tadi kamu mendefinisikan parabola itu apa?‖ 

S2 : ―Titik yang berjarak sama terhadap suatu garis dan suatu titik.‖ 

P : ―Nah sekarang kalau kamu mengatakan bahwa titik   nanti membentuk kurva 

parabola, titik titiknya itu nanti jaraknya sama terhadap titik dan garis yang mana?‖ 

S2 : ―Ndak ada garis bu, adanya titik   sama titik  .‖ 
P : ―Sesuai ndak sama definisinya parabola?‖ 

S2 : ―Tidak bu, bagaimana bu?‖ 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui bahwa S2 mengingat konsep tentang 

parabola, namun tidak dapat mengaitkannya dengan masalah yang diberikan. Hal itu 

menunjukkan bahwa S2 mengalami kesulitan dalam memahami konsep parabola. Selanjutnya, 

untuk membantu mengatasi kesulitannya dan mengarahkan S2 pada jawaban yang benar, 

peneliti melakukan scaffolding sebagai berikut. 

P : ―Nah, tadi kan kamu mengambil titik C-nya yang terletak pada sebelah kanan sumbu  , 

bisa ndak kalau ambil titik yang lain? Kalau di sebelah kirinya sumbu  ?‖ 
S2 : ―Bisa.‖ 

P : ―Kalau begitu benar ndak kalau bentuknya  parabola?‖ 

S2 : ―Ohhh elips.‖ 

Scaffolding yang dilakukan peneliti tersebut menurut Anghileri (2006) merupakan scaffolding 

level 2 yaitu reviewing.  

 

Kesulitan Subjek pada Tahap Menerapkan dan Scaffolding-nya 

Terdapat tiga subjek yang mengalami kesulitan pada tahap menerapkan. Dua subjek 

diantaranya mengalami kesulitan pada tahap mene-rapkan dan memahami dan subjek lainnya 

mampu memahami tetapi mengalami kesulitan pada tahap menerapkan. Berdasarkan scaffolding 

yang telah diterima, akhirnya S1 paham bahwa persamaan dapat diselesaikan jika salah satu 

bentuk akar dipin-dahkan ke ruas lainnya. Ketika peneliti bertanya, S1 juga paham bahwa untuk 

menyelesaikannya persamaan tersebut dikuadratkan. Tetapi S1 mengalami kesulitan dalam 

menguadratkan bentuk penjumlahan. Menurut Krathwohl (2002) kesulitan subjek tersebut 

adalah pada tahap menerapkan. Peneliti melakukan scaffolding sebagai berikut. 

P : ―Apakah benar seperti itu menguadratkan persamaan?‖ 

S1 : ―Bagaimana bu?‖ 

P : ―Bagaimana menguadratkan bentuk     ?‖ 

S1 : ―Oh iya bu salah.‖ 

Hanya titik di sebelah kanan sumbu y saja 
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Scaffolding yang dilakukan oleh peneliti tersebut menurut Anghileri (2006) adalah 

scaffolding level 2 reviewing yaitu memberikan pertanyaan yang menyarankan dan menyelidiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Jawaban salah S1 

 

Gambar 7 Jawaban salah S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Jawaban S1 setelah scaffolding 

S2 adalah subjek yang mengalami kesulitan pada tahap memahami. Setelah diberikan 

scaffolding, S2 paham bahwa soal tersebut terkait dengan konsep elips. S2 mampu mengingat 

definisi dan persamaan elips tetapi belum mampu menerapkan konsep elips untuk 

menyelesaikan soal. S2 tidak memenuhi indikator kemampuan menerapkan yang dinyatakan 

oleh Krathwohl (2002) yaitu mengimplementasikan suatu konsep untuk menyelesaikan soal. 

Scaffolding yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi kesulitan subjek menurut Anghileri 

(2006) adalah scaffolding level 2 yaitu restructuring. Hal itu dilakukan dengan mendiskusikan 

makna dari suatu persamaan dengan menyusunnya dari definisi yang diketahui.  

S3 mampu memahami makna keliling segitiga dan paham bahwa soal dapat dikerjakan 

dengan menggunakan konsep jarak dua titik. Namun, S3 melakukan kesalahan ketika menerap-

kan konsep jarak yaitu dengan mengeliminasi kedua persamaan. Hal itu menunjukkan bahwa 

meskipun S3 mengingat dan memahami konsep jarak dua titik dan keliling segitiga, namun S3 

masih mengalami kesulitan untuk menerapkannya dalam menyelesaikan soal. Untuk mengatasi 

kesulitan tersebut, peneliti melakukan scaffolding seperti berikut. 

P : ―Yang diketahui apa?‖ 

S3 : ―Yang diketahui titik  (    ),  (   ) dan  (   ), keliling segitiga       ‖. 
P : ―Keliling segitiga itu apa?‖ 

S3 : ―              ‖. 
P : ―Berapa kelilingnya?‖ 

S3 : ―  ‖. 
P : ―Sisisnya apa saja?‖ 

S3 : ―                    ‖ 
P : ―Sisi A itu yang mana 

S3 : ―Oh garis   , garis   , dan garis   ‖. 

P : ―Sudah, masukkan apa yang kamu miliki‖. 

S3 : ―  -nya      -nya tidak tahu,   -nya tidak tau‖. 

Menguadratkan masing-masing suku 
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P : ―Kamu tadi sudah menghitung bagaimana panjang    dan    ?‖ 

S3 : ―Ini tah?‖ 

P : ―Iya‖. 

S3 : ―Oh iya iya aku tahu. Tak kerjakan dulu.‖  

 Scaffolding yang diberikan oleh peneliti tersebut menurut Anghileri (2006) adalah 

scaffolding level 2 yaitu reviewing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Jawaban salah S3 

 

 

 

 
Gambar 9 Jawaban salah S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Jawaban S3 setelah scaffolding 

 

 
Gambar 10 Jawaban S3 setelah scaffolding 

 

 

Menyamadengankan panjang sisi dengan nol dan mengeliminasi 

variabelnya 

Menuliskan persamaan untuk keliling dan mensubstitusi 

panjang masing-masing sisi 
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Kesulitan Subjek pada Tahap Menganalisis dan Scaffolding-nya 

Pada penelitian ini, terdapat 4 subjek yang mengalami kesulitan pada tahap menganalisis. 

3 subjek mengalami kesulitan pada tahap menganalisis dan menerapkan. Subjek lainnya hanya 

mengalami kesulitan pada tahap menganalisis saja. S2 dan S3 tidak melakukan analisis terhadap 

persamaan yang diperolehnya. Kedua subjek menuliskan kembali persamaan yang diperoleh 

sebelumnya sebagai solusi tanpa mempertimbangkan titik-titik yang tidak memenuhi. 

Kesalahan yang dilakukan subjek menunjukkan bahwa subjek mengalami kesulitan pada tahap 

menganalisis. Hal itu sesuai dengan indikator kemampuan pada tahap menganalisis yang 

disampaikan Krathwohl (2002) yaitu mengaitkan persamaan yang diperoleh dengan informasi 

pada soal. Scaffolding yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi kesulitan tersebut menurut 

Anghileri (2006) adalah scaffolding level 2 yaitu restructuring yaitu menjelaskan makna dari 

titik-titik yang menyusun suatu segitiga.  

S1 tidak mampu menganalisis grafik karena tidak dapat mengenali bentuk persamaan 

yang diperoleh. Hal itu terjadi karena S1 tidak tahu konsep tentang elips. Untuk mengatasi 

kesulitan tersebut, peneliti melakukan scaffolding level 2 yaitu explaining (Anghileri, 2006). 

Scaffolding yang dilakukan adalah dengan menyampaikan kembali konsep tentang elips yang 

meliputi definisi, unsur-unsur dan langkah-langkah memperoleh persamaan elips.  

S4 tidak dapat menyebutkan bahwa persamaan yang diperoleh merupakan persamaan 

elips. Subjek mengatakan bahwa grafik dari persamaan tersebut berbentuk garis. Subjek tidak 

dapat membedakan persamaan yang grafiknya berbentuk garis dan yang bukan garis. 

Berdasarkan hal itu, maka subjek mengalami kesulitan pada tahap menganalisis karena tidak 

memenuhi indikator kemampuan menganalisis yang dikemukakan oleh Krathwohl (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11 Jawaban salah S4 

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, peneliti melakukan scaffolding seperti berikut. 

P : ―Persamaan garis bagaimana, bentuk umum  persamaan garis bagaimana?‖ 

S4 : ―    .‖ 
P : ―Persamaan itu apa?‖ 

Seharusnya ada 

dua nilai 

Gambar salah seharusnya 

bukan garis lurus 
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S4 : ―      .‖ 
P : ―Yakin?‖ 

S4 : ―      . Loh lha   nya mana, saya bingung bu‖ 

P : ―nah seperti itu kan?‖ 

S4 : ―Ini persamaan garis ya bu.‖ 

P : ―Bentuknya persamaan itu apa?‖ 

S4 : ―Persamaan linear.‖ 

P : ―Ini persamaan linear atau bukan?‖ 

S4 : ―Looo...lha ada kuadratnya itu apa.‖ 

P : ―Ada kuadratnya, kok jadi garis?‖ 

S4 : ―ndak tahu.‖ 

P : ―Coba persamaan itu kamu sederhanakan!‖ 

 

 

S4 :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : ―Ndak ingat itu persamaannya apa?‖ 

S4 : ―Apa ini bu? Elips a bu?‖ 

Setelah dilakukan scaffolding S4 dapat mengenali bahwa persamaan tempat kedudukan 

titik C berupa persamaan elips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12 Jawaban S4 setelah scaffolding 

 

Kesulitan Subjek pada Tahap Mengevaluasi dan Scaffolding-nya 

Pada penelitian ini terdapat 5 subjek yang mengalami kesulitan pada tahap mengevaluasi. 

Kelima subjek tersebut melakukan kesalahan yang sama yaitu ketika telah menemukan titik-titik 

yang tidak memenuhi sebagai koordinat titik C, mereka belum mampu menuliskan himpunan 

selesaian yang tepat. Subjek-subjek tersebut tidak mampu mengkritisi dan mengecek apakah 

solusi yang dituliskannya sudah tepat atau belum. Kemampuan untuk mengkritisi dan mengecek 

menurut Krathwohl (2002) merupakan indikator kemampuan pada tahap mengevaluasi. 

Ketidakmampuan subjek menunjuk-kan kesulitannya pada tahap mengevaluasi. 

Peneliti melakukan scaffolding berikut ini untuk mengatasi kesulitan subjek.  

P : ―Misal diambil titik (    ) dimana letaknya?‖ 
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S : ―Disini bu.‖ 

P : ―Kalau dihubungkan dengan soal bagaimana gambarnya?‖ 

S : ―ndak jadi segitiga.‖ 

P : ―tadi katanya semuanya?‖ 

S : ―ndak jadi semuanya.‖ 

P : ―ada berapa titik yang tidak bisa?‖ 

S : ―ada dua.‖ 

P : ―Titik mana saja?‖ 

S : ―Di      dan      .‖ 
P : ―Berarti himpunan selesaiannya bagaimana?‖ 

S : ―Semua titik pada elips kecuali      dan y    .‖ 
Scaffolding yang dilakukan peneliti tersebut menurut Anghileri (2006) merupakan 

scaffolding level 2 yaitu reviewing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13 Jawaban salah subjek  

 

 

 
Gambar 14 Jawaban setelah scaffolding 

Kesulitan Subjek pada Tahap Create dan Scaffolding-nya 

Semua subjek pada penelitian ini mengalami kesulitan pada tahap create. Pada tahap ini 

subjek dituntut untuk memikirkan strategi lain dalam menyelesaikan soal yang sama. Setelah 

memperoleh jawaban untuk semua soal yang diberikan, peneliti bertanya kepada subjek apakah 

ada cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Subjek tidak mampu 

menyebutkan bagaimana mengerjakan soal dengan cara yang berbeda. Ketidakmampuan subjek 

untuk menemukan strategi lain dalam menyelesaikan soal menunjukkan bahwa subjek 

mengalami kesulitan pada tahap create. Hal itu sesuai dengan indikator kemampuan pada tahap 

create yang diutarakan Krathwohl (2002) yaitu kemampuan untuk merencanakan atau 

menghasilkan. 

Untuk mengatasi kesulitan yang dialami subjek, peneliti melakukan scaffolding. Karena 

pada awalnya subjek mengerjakan soal dengan cara yang berbeda-beda, maka scaffolding yang 

diberikan kepada masing-masing subjek juga berbeda. Namun, scaffolding yang dilakukan 

peneliti bersifat sama yaitu mengembangkan pemikiran konseptual subjek untuk 

mengungkapkan pemahaman. Scaffolding yang dilakukan peneliti menurut Anghileri (2006) 

merupakan scaffolding level 3 yaitu developing conceptual thinking. Kenyataannya, meskipun 

tahu konsep yang akan digunakan untuk mengerjakan soal, subjek masih mengalami kesulitan 

dalam menerapkannya. Sehingga, peneliti memberikan arahan disaat subjek mengerjakan. 

Arahan yang diberikan peneliti merupakan salah satu bentuk scaffolding level 2 yaitu reviewing 

(Anghileri, 2006). 

Solusi hanya untuk 𝑥 saja 

Harusnya 𝑥 𝑦𝜖ℝ 

Tidak menyertakan (𝑥 𝑦)  
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S1, S3 dan S4 pada awalnya mengerjakan soal dengan menerapkan konsep jarak. Ketiga 

subjek  tidak tahu bahwa soal yang dikerjakan sesuai dengan konsep elips. Peneliti bertanya 

kepada subjek tentang definisi elips dan unsur-unsurnya. Ketiga subjek dapat menyebutkan 

definisi elips karena sudah diberikan peneliti pada tahap sebelumnya. Selanjutnya peneliti 

bertanya hubungan antar unsur-unsur pada elips. Peneliti meminta subjek untuk 

menggambarkan suatu elips yang titik pusatnya terletak pada titik pusat koordinat dan titik 

fokusnya terletak pada sumbu   agar sesuai dengan soal. Setelah menggambarkan elipsnya, 

peneliti meminta subjek untuk memisalkan panjang sumbu mayor, sumbu minor dan jarak titik 

fokus ke titik pusat koordinat. Setelah memisalkan panjang unsur-unsurnya, peneliti meminta 

subjek untuk mencari hubungan panjang antara unsur-unsur tersebut berdasarkan definisi elips. 

Jika hubungannya sudah diketahui, peneliti meminta subjek untuk mengaitkan soal dengan 

konsep elips dan menentukan besar masing-masing unsur sesuai dengan soal yang diberikan. 

Setelah mengetahui keterkaitannya, subjek dapat menentukan persamaan elips yang merupakan 

persamaan tempat kedudukan titik   yang diperoleh melalui cara yang berbeda dengan 

pekerjaan subjek sebelumnya. 

S2 pada awalnya mengerjakan soal dengan menggunakan konsep elips, sehingga untuk 

tahap ini subjek akan diarahkan untuk mengerjakan soal menggunakan konsep jarak dua titik. 

Sebelumnya subjek mengerjakan soal dengan mencoba-coba sehingga ketika peneliti bertanya 

tentang cara lain yang dapat digunakan untuk mengerjakan soal subjek menjawab cara lainnya 

adalah dengan menggunakan caranya tadi. Peneliti meminta subjek untuk menuliskan informasi 

yang diberikan pada soal yaitu tentang keliling segitiga. Setelah itu, peneliti meminta subjek 

untuk memahami makna keliling dan mensubstitusikan panjang sisi segitiga yang sudah 

diketahui. Untuk panjang dua sisi lainnya peneliti bertanya terhadap subjek bagaimana 

menentukan panjang ruas garis jika diketahui koordinat titik ujungnya. Subjek mampu 

menjawab bahwa panjang ruas garis dapat dicari dengan menerapkan konsep jarak dua titik. 

Peneliti meminta subjek untuk menuliskan apa yang ia maksud dan mengerjakan soalnya 

sehingga diperoleh persamaan yang sama dengan persamaan yang ia peroleh sebelumnya. 

S5 pada penelitian ini mampu mengerjakan soal dengan menerapkan konsep jarak dua 

titik. Ketika peneliti melakukan wawancara, jawaban dari subjek yaitu bahwa soal yang ia 

kerjakan sesuai dengan konsep elips. Kesesuaian itu yaitu bahwa yang diketahui pada soal 

adalah titik-titik fokus elips dan jumlah tetapnya dan yang dicari adalah persamaan elips. 

Namun, meskipun tahu bahwa soal yang dikerjakan sesuai dengan konsep elips, subjek tidak 

mampu mengerjakan soal dengan konsep elips. Untuk mengarahkan subjek, peneliti meminta 

subjek untuk mencari tahu hubungan antar unsur pada elips berdasarkan definisi yang ia ingat. 

Setelah mengetahui hubungan antar unsur, peneliti meminta untuk mensubstitusikan nilai-nilai 

yang sesuai yang diberikan pada soal. Sehingga, subjek dapat mengerjakan soal dengan cara 

yang berbeda. 

Subjek keenam pada awalnya mengerjakan soal dengan menggunakan konsep elips. 

Subjek memahami konsep elips dengan baik sehingga mampu menghubungkan soal dengan 

konsep elips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15 Jawaban S6 dengan menerapkan konsep elips 
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Namun, ketika peneliti bertanya bagaimana strategi lainnya untuk menyelesaikan soal, 

subjek mengalami kesulitan. Sehingga, peneliti memberikan bantuan berupa arahan agar subjek 

megerjakan soal dimulai dari setiap informasi yang diberikan.  

Scaffolding yang dilakukan terhadap S6  diuraikan sebagai berikut. 

P : ―Apa yang diketahui di soal?‖ 

S6 : ―Yang diketahui titik   sama titik  .‖ 
P : ―Selain itu?‖ 

S6 : ―Selain itu kelilingnya   .‖ 
P : ―Keliling segitiga itu apa?‖ 

S6 : ―Jumlah ketiga sisinya.‖ 

P : ―Kalau segitiganya     berarti?‖ 

S6 : ―        .‖ 
P : ―Ada yang diketahui tidak?‖ 

S6 : ―Yang  .‖ 
P : ― -nya berapa?‖ 

S6 : ― -nya   .‖ 
P : ―Yang   sama  ?‖ 
S6 : ―  dan   nya belum diketahui.‖ 

P : ―Untuk mencari   dan   nya bagaimana?‖ 

S6 : ―Bagaimana bu?‖ 

P : ―  itu apa?‖ 

S6 : ―Panjang sisi di depan titik  .‖ 
P : ―Berarti panjang ruas garis apa?‖ 

S6 : ―Panjang ruas garis   .‖ 
P : ―Kalau  ?‖ 
S6 : ― -nya panjang ruas garis   .‖ 
P : ―Bisa tidak dicari panjang ruas garisnya, pernah dapat konsep panjang ruas garis?‖ 

S6 : ―Ya.‖ 

P : ―Bagaimana?‖ 

S6 : ―   √(   )  (   ) , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16 Jawaban S6 dengan menerapkan konsep jarak antara dua titik. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa  

(a) kesulitan mahasiswa pada tahap mengingat yaitu tidak mampu menyebutkan konsep yang 

terkait dengan soal dan tidak mampu menyebutkan definisi atau persamaan suatu konsep, (b) 

kesulitan yang dialami subjek pada tahap memahami yaitu ketidakmampuan subjek untuk 

memahami konsep parabola dan elips dan ketidakmampuan subjek untuk memahami konsep 

penjumlahan yang melibatkan bentuk akar, (c) kesulitan yang dialami subjek pada tahap 

menerapkan yaitu tidak mampu menguadratkan bentuk penjumlahan, tidak dapat menerapkan 

konsep elips meskipun sudah paham definisinya, dan tidak dapat menerapkan konsep jarak dua 

titik dengan benar, (d) kesulitan yang dialami subjek pada tahap menganalisis yaitu tidak dapat 

menentukan bentuk grafik dari persamaan yang dihasilkan dan tidak dapat menentukan titik-

titik yang tidak memenuhi sebagai koordinat titik  , (e) kesulitan yang dialami subjek pada 

tahap mengevaluasi yaitu ketidakmampuan subjek untuk mengaitkan solusi yang diperoleh 

dengan soal yang diberikan yang ditunjukkan dengan tidak mengecek apakah semua titik-titik 

yang terdapat pada solusi yang dituliskannya merupakan solusi untuk titik  , (f) kesulitan yang 

dialami subjek pada tahap create ditunjukkan dengan ketidakmampuan subjek untuk 

menentukan strategi lain dalam menyelesaikan soal yang sama. Scaffolding yang dilakukan 

untuk mengatasi kesulitan subjek adalah scaffolding level 2 yaitu explaining, reviewing dan 

restructuring serta scaffolding level 3 yaitu developing conceptual thinking.  

Peneliti melakukan diagnosis kesulitan mahasiswa yang diketahui berdasarkan kesalahan 

yang dilakukan ketika mahasiswa mengerjakan soal. Disarankan bagi penelitian lanjutan untuk 

menganalisis lebih lanjut tentang penyebab kesulitan yang dialami oleh mahasiswa dan 

mengkaji lebih dalam tentang proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh mahasiswa 

misalnya tentang strategi yang dipilih mahasiswa untuk menyelesaikan soal. 
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Abstrak

Pemahaman konsep geometri tidak dapat lepas dari proses abstraksi dan
idealisasi yang memerlukan pengamatan bentuk fisik, model atau gambar yang
mewakili hubungan dan sifat-sifat dari konsep yang diwakilinya. Tentu saja siswa
tunanetra yang memiliki keterbatasan dalam fungsi kognitif, terutama pengalaman
visual, akan mengamati bentuk-bentuk geometris menggunakan indera lain seperti
indera peraba (taktil). Penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif dengan
pendekatan kualitatif menggunakan wawancara berbasis tugas. Penelitian yang
dilakukan terhadap siswa tunanetra SLB-A Tegalsari Surabaya yang buta total pada
usia sekolah ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas memahami siswa
tunanetra dalam mempelajari geometri, khususnya materi bangun datar.

Kata kunci: aktivitas, siswa tunanetra, pembelajaran, geometri

PENDAHULUAN

Selama ini dalam proses pembelajaran geometri di sekolah, penggunaan pola piker
induktif masih digunakan untuk menyesuaikan tahap perkembangan siswa. Di jenjang Sekolah
dasar, guru memperkenalkan konsep suatu lingkaran dengan menunjukkan berbagai gambar
bangun datar kepada siswa dan menunjuk salah satu gambar bangun yang berbentuk lingkaran
sebagai contoh model lingkaran, kemudian menunjuk gambar bangun lain yang tidak berbentuk
lingkaran sebagai bukan contoh model lingkaran. Dengan demikian, secara visual dan intuitif
siswa menangkap pengertian lingkaran sehingga ia dapat membedakan gambar bangun yang
berbentuk lingkaran dan bukan lingkaran.

Meskipun langkah yang dilakukan guru tersebut menggunakan pola pikir induktif, namun
guru harus tetap mengarahkan siswa untuk berpikir secara deduktif. Selain itu, guru juga harus
berusaha mengurangi keabstrakan objek matematika sesuai perkembangan penalaran siswa agar
konsep matematika dalam pembelajaran geometri mudah dipahami. Hal ini tentu menjadi
kesulitan tersendiri bagi guru.

Pada dasarnya geometri mempunyai peluang lebih besar untuk dipahami siswa karena
ide-ide geometri (seperti: garis, bidang dan ruang) sudah dikenal siswa sebelum mereka masuk
sekolah. Namun karena pemahaman konsep geometri tidak dapat lepas dari proses abstraksi dan
idealisasi yang memerlukan pengamatan bentuk fisik, model atau gambar yang mewakili
hubungan dan sifat-sifat dari konsep yang diwakilinya, maka dari fakta di lapangan ditemukan
hasil belajar geometri siswa masih rendah (Purnomo, 1999). Tidak semua siswa dapat
memaksimalkan kemampuannya untuk belajar geometri, tidak terkecuali siswa berkebutuhan
khusus yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh pengalaman kinestetik atau sensori
tertentu seperti tunanetra.

Siswa tunanetra yang memiliki keterbatasan dalam fungsi kognitif, terutama pengalaman
visual, akan mengamati bentuk-bentuk geometris menggunakan indera lain seperti indera peraba
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(taktil). Siswa tunanetra akan memerlukan waktu lebih lama untuk menyelidiki karakteristik
suatu bangun secara taktual, bahkan mereka seringkali mengalami kesulitan melewati keadaan
operasi konkret.

Meskipun siswa tunanetra memiliki hambatan dan keterbatasan, namun menurut Hayes
(dalam Hallahan dan Kauffman, 1991) kemampuan intelegensi seorang tunanetra tidak secara
otomatis rendah dan mengalami hambatan yang berarti. Bahkan Stephens dan Grube (dalam
Hallahan dan Kauffman, 1991) mengatakan bahwa, daya ingat seorang tunanetra cukup kuat
karena mereka mempunyai kemampuan konseptual yang diperoleh setelah melakukan latihan
ekstensif dalam memahami teori-teori matematika, serta latihan-latihan mengelompokkan
benda-benda untuk mampu mengetahui hubungan secara fisik dalam kegiatan pembelajaran
yang bersifat vokasional. Siswa tunanetra juga memiliki kemampuan taktil untuk bisa
merasakan objek melalui ujung-ujung jarinya sebagai pengganti indera penglihatan.
Kemampuan taktil yang tinggi ini disebabkan adanya kemampuan persepsi taktualnya, yaitu
synthetic touch dan analytic touch.

Berkaitan dengan aktivitas memahami siswa tunanetra dalam pembelajaran geometri,
subjek yang menarik bagi peneliti adalah siswa tunanetra total yang mengalami kebutaan pada
usia sekolah atau di atas enam tahun, sehingga tidak ada bantuan visual sedikitpun (visus 0) dan
pernah memiliki kesan atau pengalaman visual tentang bangun datar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini
adalah bagaimana aktivitas memahami siswa tunanetra dalam pembelajaran geometri. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas memahami siswa tunanetra dalam
mempelajari geometri, khususnya materi bangun datar. Hasilnya akan dapat dimanfaatkan sebagai
pengembangan teori tentang pemahaman siswa, khususnya siswa tunanetra. Sedangkan hasil kajian
pemahaman siswa tunanetra dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun pembelajaran
yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tunanetra dalam belajar geometri.

Dalam hasil studinya, Skemp (1987) menyatakan bahwa: “To understand something
means to assimilate it into an appropriate schema”. Pernyataan ini menyatakan bahwa
memahami sesuatu berarti mengasimilasi sesuatu tersebut ke dalam skema yang sesuai. Skema
adalah sebuah struktur mental yang berupa kumpulan konsep-konsep yang saling terkait oleh
suatu relasi atau transformasi tertentu. Skema tersebut tidak hanya digunakan untuk
mengintegrasikan pengetahuan atau pengalaman yang ada sebelumnya, tapi juga untuk
mendapatkan pengetahuan yang baru. Jika siswa menemui suatu situasi yang tidak cukup
diterima oleh skema yang ada, maka siswa dapat beradaptasi lagi melalui proses rekonstruksi
atau pengubahan skema lama. Dengan kata lain, istilah memahami konsep berkaitan dengan
pernyataan Skemp di atas adalah apabila siswa dapat mengaitkan konsep tersebut ke dalam
skema yang telah dimilikinya.

Menurut Anderson dan Karthwohl (2001), siswa dikatakan memahami ketika mereka
dapat mengkonstruk makna dari pengajaran yang telah disampaikan kepadanya.  Proses kognitif
memahami ini melibatkan tujuh aktivitas yang mengacu pada kemampuan siswa untuk dapat
menginterpretasikan, memberi contoh, mengelompokkan, meringkas, menyimpulkan,
membandingkan, dan membuktikan.
(1) Siswa dikatakan mampu menginterpretasikan jika dapat merubah informasi dari satu

bentuk representasi ke bentuk lainnya.
(2) Siswa dikatakan mampu memberikan contoh jika dapat memberikan contoh spesifik dari

sebuah prinsip atau konsep umum tertentu.
(3) Siswa dikatakan mampu mengelompokkan jika dapat menentukan sesuatu (objek) ke dalam

kategori (prinsip atau konsep) tertentu. Untuk menentukan suatu objek ke dalam kategori
tertentu, terjadi pengidentifikasian sifat objek yang relevan dengan kategori (konsep).
Mengelompokkan ini adalah aktivitas atau proses yang melengkapi aktivitas memberi
contoh. Dalam pengelompokan, aktivitas dimulai dengan pengidentifikasian sifat pada
contoh spesifik, kemudian menggunakan sifat tersebut untuk menemukan sebuah prinsip
atau konsep umumnya.
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(4) Siswa dikatakan mampu meringkas jika dapat menyusun kalimat tungal untuk
menghadirkan informasi yang disajikan.

(5) Siswa dikatakan mampu menyimpulkan jika dapat mengabstraksi konsep atau prinsip yang ada,
termasuk mengabstraksi penemuan pola dari sederetan contoh.

(6) Siswa dikatakan membandingkan jika mampu mendeteksi hubungan antara dua atau lebih
objek, kejadian, masalah atau situasi, baik persamaan maupun perbedaannya.

(7) Siswa dikatakan membuktikan jika dapat membuat dan menggunakan hubungan sebab-
akibat pada suatu model atau sistem.

Selanjutnya menurut Snow (2002), kapasitas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman
individu merupakan factor yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang memahami sesuatu.
Pengetahuan yang dimiliki seseorang sebelumnya akan mempengaruhi bagaimana ia menentukan
hal apa saja yang relevan, asumsi yang dibuat dan pengambilan fakta yang secara eksplisit tidak
ada pada materi. Perspektif yang dimiliki individu juga sangat mempengaruhi jenis informasi yang
akan diingat kembali oleh individu tersebut.

METODE

Penelitian ini akan mendeskripsikan aktivitas memahami siswa tunanetra dalam
mempelajari geometri, khususnya materi bangun datar. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk
jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada wawancara
berbasis tugas.

Penelitian dilaksanakan di SLB-A Tegalsari Surabaya dengan subjek penelitian adalah
siswa kelas VI pada semester genap tahun 2013/2014. Subjek dipilih dengan mempertimbangkan
tingkat ketajaman penglihatan atau ketunanetraan dan saat terjadinya ketunanetraan. Dalam hal ini
subjek penelitian ini adalah satu orang siswa tunanetra yang buta total pada usia sekolah, yaitu
usia dua belas tahun (kelas lima SD). Dengan catatan siswa tersebut tidak memiliki ketunaan
ganda dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga representasi matematika dalam memahami
konsep bangun datar dapat diketahui dengan jelas dan benar.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen pendukungnya
adalah model-model bangun datar dan pedoman wawancara yang berkaitan dengan aktivitas
memahami siswa terhadap konsep bangun-bangun datar pada pembelajaran geometri. Tahapan
proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Subjek diberi model-model bentuk bangun datar berbagai ukuran seperti persegi,
persegipanjang, segitiga, lingkaran, trapesium dan jajargenjang.

(2) Subjek diminta untuk mengelompokkan model-model bangun tersebut sesuai dengan
kelompok bangun yang dipahami subjek.

(3) Sesuai dengan pedoman wawancara, peneliti meminta subjek menjelaskan kelompok-
kelompok bangun yang sudah dibuatnya beserta alasan subjek mengelompokkan bangun-
bangun tersebut. Selanjutnya peneliti juga mengobservasi aktivitas yang dilakukan subjek
selama mengelompokkan model-model bangun tersebut.
Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang

saling berinteraksi mulai dari mentranskrip, mereduksi, mengklasifikasikan atau
mengkategorikan, menginterpretasikan sampai pada pembuatan kesimpulan untuk menghasilkan
suatu laporan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan pada respon subjek dalam mengelompokkan model-model
bangun datar dan menjawab pertanyaan berkaitan hasil pengelompokan tersebut. Data penelitian
diperoleh dari tugas dan wawancara terhadap subjek yang akan digunakan untuk menjawab
pertanyaan penelitian tentang aktivitas memahami siswa tunanetra dalam pembelajaran
geometri, khususnya bangun datar. Adapun transkripsi hasil wawancara terhadap subjek yang
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menggambarkan aktivitas subjek  dalam mengelompokkan bangun datar disajikan sebagai
berikut. (P: Peneliti, AT: Subjek).
AT1 : Mana kelompok bangun yang pertama?
P1 : Ini. (AT menyerahkan model jajargenjang, trapesium, belahketupat,

lingkaran, dan segitiga)
P2 : Menurutmu ini kelompok bangun apa?
AT2 : Tidak persegi dan tidak persegipanjang
P3 : Kenapa?
AT3 : Karena tidak memiliki sudut siku-siku
P4 : Ada lagi alasan lain?
AT4 : Sudah
P5 : Terus kelompok yang kedua mana?
AT5 : Ini. (AT menyerahkan model-model bangun persegi berukuran 12×12 cm2,

bangun berukuran 5×5 cm2, bangun berukuran 3×3 cm2, bangun berukuran
2×2 cm2 dan bangun berukuran10×10 cm2)

P6 : Itu kelompok bangun apa?
AT6 : Persegi
P7 : Kenapa?
AT7 : Karena memiliki empat sisi sama panjang dan memiliki empat sudut siku-

siku
P8 : Ada alasan lainnya?
AT8 : Sudah
P9 : Terus mana kelompok yang ketiga?
AT9 : Ini. (AT menyerahkan model-model bangun persegipanjang berukuran

18×20 cm2, bangun berukuran 3×4 cm2 , bangun berukuran 10×12 cm2, bangun
berukuran 9×10 cm2, bangun berukuran 5×6 cm2, bangun berukuran 6×8 cm2,
bangun berukuran 15×18 cm2, bangun berukuran 3×8 cm2 dan bangun berukuran
9×24 cm2)

P10 : Itu kelompok bangun apa?
AT10 : Persegipanjang
P11 : Kenapa kamu kelompokkan dalam persegipanjang?
AT11 : Karena memiliki empat sisi, dua sisi berhadapan sama panjang dan dua sisi

berhadapan sama pendek
P12 : Terus ada lagi?
AT12 : Memiliki empat sudut siku-siku
P13 : Terus ada lagi?
AT13 : Sudah

Hasil deskripsi wawancara dengan subjek AT di atas, menunjukkan bahwa subjek
mengelompokkan model-model bangun datar menjadi tiga kelompok bangun, yaitu  persegi,
persegipanjang, dan bukan keduanya (bukan persegi maupun bukan persegipanjang).
Pengelompokan model-model bangun tersebut didasarkan pada jenis sudutnya yaitu sudut siku-
siku. Model bangun yang memiliki sudut siku-siku dikelompokkan berdasarkan panjang sisi,
yaitu persegi untuk kelompok bangun yang keempat sisinya sama panjang dan persegipanjang
untuk kelompok bangun yang dua pasang sisinya sama panjang. Berikutnya, model bangun
yang tidak memiliki sudut siku-siku dikelompokkan dalam kelompok bangun yang bukan
persegi maupun persegipanjang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami konsep suatu
bangun, subjek mengaitkannya dengan pengetahuannya tentang konsep sudut dan konsep garis
(sisi) yang terdapat pada bangun tersebut.

Dari pengelompokan model-model bangun yang dilakukan subjek, diketahui bahwa untuk
menentukan suatu model bangun ke dalam kelompok persegi atau persegipanjang, subjek
mengidentifikasi ciri setiap model bangun yang relevan dengan kelompok persegi atau
persegipanjang berdasarkan panjang sisi model bangun tersebut. Adapun beberapa cara yang
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dilakukan subjek untuk mengenali panjang sisi pada model bangun yang diperiksanya adalah
menumpuk dua model bangun, menggenggam sepenjangkauan, dan menempelkan sebuah sisi
sepanjang jari telunjuk.

Pada waktu subjek menumpuk  dua  model   bangun , salah satu sudut dan sisi pada kedua
bangun terlihat tepat berhimpit, kemudian subjek menjepit titik batas sisi-sudut pada bagian sisi
bangun yang berada di tumpukan atas untuk menandai panjang sisi bangun di tumpukan bawah yang
akan diukurnya. Masih dengan posisi jari menjepit titik sisi-sudut, subjek merotasi 900 bangun yang
berada di tumpukan bawah untuk mengukur panjang sisi yang lain dan kembali melakukan aktivitas
menumpuk seperti sebelumnya. Jika ujung sisi bangun yang dirotasi melebihi ataupun tidak
menyentuh titik batas sisi-sudut yang dijepit jari subjek, maka panjang sisi yang diukur tersebut tidak
sama dengan panjang sisi yang diukur sebelumnya.

Berkaitan dengan aktivitas menumpuk bangun, subjek juga meraba sisi berhimpit kedua
bangun yang ditumpuknya untuk meluruskan atau mengepaskan salah satu sudut yang tepat
berhimpit pada kedua bangun. Dalam hal ini, bangun yang berada di tumpukan bawah adalah
bangun yang akan diukur panjangnya, sedangkan bangun yang berada di tumpukan atas
dijadikan subjek sebagai pengukur atau penggaris.

Adapun ciri model bangun yang digunakan subjek sebagai pengukur atau penggaris tersebut
adalah model bangun yang lebih besar dari bangun yang akan diukur, model bangun yang tidak
dapat subjek ukur menggunakan jari dan tidak bisa subjek genggam,  model bangun yang selisih
ukuran panjang antara sisi-sisi yang saling tegak lurusnya signifikan besar, dan model bangun yang
berupa persegipanjang. Di sisi lain, subjek juga mengukur bangun yang masih bisa diukurnya
menggunakan jari atau digenggam tangan dengan menggunakan model persegipanjang sebagai
penggaris, hanya supaya hasil pengukuran yang dilakukannya lebih meyakinkan atau lebih teliti.
Jika tidak ada model persegipanjang yang subjek maksud, maka  subjek menumpuk dua bangun lain
di atas bangun yang akan diukur.

Selain menumpuk dua atau lebih dua model bangun, subjek juga menggenggam
sepenjangkauan model bangun untuk mengukur panjang sisi bangun, bahkan ketika subjek
melakukan aktivitas tersebut berarti subjek juga mengukur sepasang sisi sejajar pada model bangun.
Selanjutnya, subjek merotasi 900 bangun tersebut untuk mengukur panjang sebuah atau sepasang sisi
sejajar yang lainnya, dan kembali melakukan aktivitas menggenggam sepenjangkauan seperti
sebelumnya.

Cara mengukur panjang sisi-sisi model bangun yang lain adalah menempelkan salah satu sisi
sebuah model bangun sepanjang jari telunjuk, merotasi 900 bangun tersebut untuk mengukur
panjang sisi yang lain, dan kembali melakukan aktivitas menempelkan sisi seperti sebelumnya.
Panjang sisi bangun, diukur subjek mulai dari bagian tertentu pada batang jari telunjuknya sampai
arah keluar atau mengarah ke ujung jarinya. Ujung sisi bangun yang menempel pada bagian tertentu
batang jari tersebut dinyatakan sebagai titik nol pengukuran karena subjek merasa kesulitan
memegang bangun jika titik nolnya berada pada ujung jari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada aktivitas memahami siswa tunanetra dalam pembelajaran geometri, khususnya
bangun datar, siswa yang sudah dapat dikatakan memahami konsep bangun datar dengan baik. Hal
ini ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam menentukan model-model bangun yang diberikan
kepadanya dalam kelompok-kelompok bangun tertentu dengan sangat baik. Pengelompokan model
bangun dilakukan siswa berdasarkan pada jenis sudutnya yaitu sudut siku-siku, model bangun
yang memiliki sudut siku-siku dikelompokkan dalam kelompok persegi dan persegipanjang,
sedangkan model bangun yang tidak memiliki sudut siku-siku dikelompokkan dalam kelompok
bangun yang bukan persegi maupun persegipanjang. Model bangun yang memiliki sudut siku-
siku dan keempat sisinya sama panjang dikelompokkan dalam kelompok persegi, sedangkan
kelompok bangun yang memiliki sudut siku-siku dan dua pasang sisinya sama panjang
dikelompokkan dalam kelompok persegipanjang. Ini berarti dalam memahami konsep suatu
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bangun, subjek mengaitkan ciri-ciri yang dimiliki bangun dengan pengetahuannya tentang
konsep sudut dan konsep garis (sisi) yang sudah dimilikinya.

Penentuan suatu model bangun ke dalam kelompok persegi atau persegipanjang, dilakukan
siswa dengan mengidentifikasi panjang sisi model bangun tersebut melalui beberapa cara yaitu
menumpuk dua model bangun, menggenggam sepenjangkauan, dan menempelkan sebuah sisi
sepanjang jari telunjuk. Pengidentifikasian panjang sisi pada model bangun tersebut, kemungkinan
dilatarbelakangi pengetahuan subjek yang pernah memperoleh pengalaman visual sebelum
mengalami kebutaan total. Hal ini terlihat dari salah satu cara subjek mengukur panjang yaitu
menumpuk dua model bangun dan menggunakan salah satu model bangunnya sebagai
pengukur/penggaris.
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Absract

Cooperative learning model nowadays widely applied in the mathematics learning
and other subjects. There were several advantages of applying of cooperative
learning than applying of individual learning. In addition to these advantages, there
were several lacks based on researcher.The intention of this study was to develop a
learning model that consists of four components, namely syntax, the social system,
the principle of reaction, and support systems. The resulted models were expected to
increase the active participation of student teachers in the discussion process while
learning was going on by using peer assessment interaction. The subject of this
study was student teachers who were taking Mathematical Statistics course. The
preliminary study showed a positive result by regarding the outcome of learning,
students activities, students response to the learning process, although many lacks
should be repaired

Keywords: Cooperative Learning Model , Interaction , Associate Assessment

PENDAHULUAN
Mahasiswa pendidikan matematika, sebagai calon guru dituntut untuk

dapatmenguasaikonten dan pengetahuan pedagogi yang berkaitan dengan kontenmatematika
tersebut, agar ketika menjadi guru dapatmenerapkan bagaimana membelajarkan konten  tersebut
kepadasiswanya. Pembelajaran konten yang terdapat pada matakuliah Statistika Terapan,
utamanya topik ukuran pemusatan dan penyebaran serta peluang, memerlukan keahlian dan
keterampilan dalam membelajarkan topik tersebut.  Pembelajaran tentang topik tersebut  tidak
hanya menekankan pada kemampuan prosedural, tetapi yang lebih penting kapan dan mengapa
menggunakan statistik tersebut. Jika guru kurangmemilikikeahlian  dankurangmahir dalam
topik tersebut, danjugadalamketerampilan mengajarnya,maka akan berdampak pada
pembohongan statistik (statistik yang digunakan tidak tepat).  Dengan kata lain  guru  yang
memiliki tingkat pengetahuan konten pedagogik tinggi akan berdampak pada kualitas
pengajaran dan selanjutnya akan berpengaruh positif  terhadap  prestasi siswa, (Miller dan
Davidson, 2006;  Hanushek & Rivkin, 2006;Lasley di al, 2006 dalam Laura, 2012).

Fakta yang terjadi sampai saat ini, pengetahuan pedagogi yang berkaitan dengan konten
matematika yang dimiliki calon guru maupun guru masih jauh dari yang diharapkan, terutama
tentang pengetahuan bagaimana merancang strategi pembelajaran,  materi ajar dan menyusun
rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih serta melakukan asesmen pada saat
proses pembelajaran berlangsung agar pembelajaran berjalan efektif.

Salah satu penyebab ketidakefektifan tersebut karena guru masih belum mumpuni
dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan
dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, utamanya
keterampilan membelajarkan pada pebelajar. Menurut Finch &Crunkilton, (1992: 220) dalam
Kemendiknas, 2005, menyatakan “Competencies are those taks, skills, attitudes, values, and
appreciation that are deemed critical to successful employment”. Pernyataan ini mengandung
makna bahwa kompetensi atau keahlian merupakan perpaduan antara pengetahuan,
kemampuan, dan penerapan dalam melaksanakan tugas di kelas. Keterampilan membelajarkan
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suatu materi terkait erat dengan model pembelajaran yang diterapkan dalam proses
pembelajaran.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh universitas eks LPTK sebagai pencetak tenaga
guru dengan bantuan pemerintah  untuk meningkatkan pengetahuan pedagogis  calon guru
maupun guru.  Pengetahuan pedagogi calon guru (mahasiswa) dibekali melalui matakuliah-
matakuliah yang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan
teknologi berdasarkan teori-teori belajar.   Peningkatan pengetahuan konten pedagogik  guru
telah diupayakan melalui program PPG, dengan beberapa meteri yang diberikan berupa
pendalaman konten dengan mengenalkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran
kooperatif.

Perkembangan pembelajaran kooperatif dipandang cocok untuk pembelajaran dengan
jumlah siswa besar dan dalam masyarakat yang falsafah hidupnya gotong royong. Berbeda
dengan proses-proses belajar kelompok yang biasa digunakan, pembelajaran kooperatif
memiliki unsur-unsur dasar dan prosedur khusus pelaksanaan sehingga memungkinkan
pengelolaan kelasnya lebih efektif. Model pembelajaran kooperatif   termasuk kedalam rumpun
pembelajaran pemrosesan informasi dan perilaku (Lundgren, 1994), dengan berprinsip pada : 1)
saling tergantung secara positif, artinya anggota kelompok menyadari bahwa mereka perlu
bekerja sama untuk mencapai tujuan,  2) semua anggota berinteraksi dengan saling berhadapan,
3) setiap anggota bertanggung jawab  menyumbang demi pekerjaan dan keberhasilan kelompok,
4) keterampilan bekerjasama dan bersosialisasi diperlukan, untuk ini diperlukan bimbingan guru
agar siswa dapat bekerja secara kooperatif - berkolaboratif, 5) siswa perlu menilai bagimana
mereka bekerja secara efektif (Kellough & Kellough, 1999).

Berdasarkan kenyataan yang ditemukan peneliti pada pelaksanaan pembelajaran dengan
model kooperatif yaitu tidak adanya tanggung jawab perorangan/tidak semua pebelajar
presentasi,  buku atau bahan ajar yang beredar belum banyak mendukung proses pembelajaran
yang efektif,  interaksi yang terjadi kurang maksimal, dan penilaian dilakukan terpisah oleh
guru. Untuk itu perlu mengembangan model pembelajaran, yang dapat meningkatkan
keikutsertaan peran siswa/mahasiswa pada saat diskusi dan presentasi dari kelompok lain.
Selain itu penilaian yang dilakukan guru/dosen tidak terpisah dari proses pembelajaran.   Salah
satu upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi dan penilaian tidak
terpisah dengan pembelajaran, dapat dilakukan dengan mengembangkan model pembelajaran.

Pengembangan model pembelajaran yang akan dilakukan pada artikel ini mencakup dua
aspek yaitu komponen model pembelajaran  (sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem
pendukung) dan dampak (instruksional dan pengiring).  Sintak, sistem sosial, prinsip reaksi
merupakan desain model yang mencakup  pengembangan skenario pembelajaran, sedangkan
sistem pendukung merupakan desain perangkat yang mencakup ( bahan ajar/materi , media dan
asesmen).

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa isu pokok yang diangkat dalam penelitian ini
adalah bagaimana mengembangkan (1) skenario (2) materi, (3) media, yang akan digunakan, (4)
asesmen yang akan diterapkan,  dalam rangka mengonstruksi pengetahuan konten pedagogik
mahasiswa (calon guru) pendidikan matematika.   Oleh karena itu, masalah penelitian ini adalah
“ Bagaimana proses pengembangan dan hasil pengembangan model pembelajaran untuk
mengonstruksi pengetahuan konten pedagogik  calon guru matematika yang valid, praktis dan
efektif “

Pengembangan model pembelajaran  mengikuti fase-fase pengembangan pada model dari
Plomp (2007). Model pembelajaran merupakan suatu rancangan yang telah diprogram melalui
media media peraga dalam membantu untuk memvisualisasikan pesan yang
terkandung didalamnya untuk mencapai tujuan belajar sebagai pegangan dalam melaksanakan
kegiataan pembelajaran.
Sintaks

Sintaks pengembangan model pembelajaran  merupakan alur keseluruhan proses yang
akan dilakukan.  Alur tersebut mencerminkan tahap-tahap tindakan dosen  dan mahasiswa calon
guru, maupun tugas-tugas yang akan disusun bagi mahasiswa. Sintak  model pembelajaran
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disusun dengan memperhatikan aspek material dan managerial kegiatan pengembangan model
pembelajaran.  Sintaks yang dimaksud seperti dijelaskan pada sintak Model Pembelajaran
Interaksi Asesmen Sejawat untuk Mengonstruksi Pengetahuan Konten Pedagogik Calon Guru
Matematika.
Tabel 1. Sintak model pembelajaran interaksi Asesmen Sejawat
No Fase Rincian dan Contoh Kegiatan
1 Memfokuskan  Menjelaskan prosedur interaksi asesmen

sejawat
 Menjelaskan teknik pembuatan catatan

jendela
2 Pemberian Problem - Penguasaan

(Konstruksi PCK)
 Memberikan permasalahan dalam kehidu-

pan sehari-hari
 Menumbuhkan kemampuan mengingat dan

membuat ringkasan
3 Eksperimen- Pemahaman - ekspresi

diri-simulasi (Konstruksi PCK)
 Melakukan percobaan
 Membuat suatu penalaran  berdasarkan pada

bukti dan logika
 Mampu berimaginasi dan berkreasi
 Mampu menerapkan simulasi data dan

menafsirkan
4 Interpersonal-presentasi-asesmen

sejawat
 bekerja dalam kelompok dan saling mem-

beri motivasi
 memberikan gambaran ide dan penjelasan
 memberikan penilaian kepada teman lain

dalam kelompok
5 Refleksi  Memberikan penguatan hasil diskusi

 Memberikan tugas

Sistem sosial
Sistem sosial pada model pembelajaran  interaksi asesmen sejawat  merupakan peran

dan hubungan antara mahasiswa  dan dosen.  Sistem sosial pada kegiatan pengembangan model
pembelajaran interaksi asesmen sejawat  disusun dengan menggali aspek interaksi dan aspek
managerial. Aspek interaksi yang dimaksud menekankan pada pentingnya membangun interaksi
individu pada kegiatan pengembangan model pembelajaran  interaksi asesmen sejawat,
sehingga terjadi interaksi yang efektif dan kompetitif.  Aspek interaksi tersebut memberikan
kesempatan kepada mahasiswa (calon guru) agar : (i) dapat menyampaikan pendapat dalam
kelompok , (ii) bekerja sama dalam kelompok ,(iii) menghargai pendapat , (iv) memiliki sikap
toleransi dalam kerja kelompok , (v)  dapat menerima kritik, (vi) menerima pemufakatan.(vii)
memberi penilaian pada teman sejawat
Prinsip Reaksi

Prinsip reaksi dalam kegiatan pengembangan model pembelajaran  interaksi asesmen
sejawat, menggambarkan peran dosen memperhatikan dan memperlakukan mahasiswa calon
guru, agar dapat melakukan kegiatan model pembelajaran  interaksi asesmen sejawat secara
optimal. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran dikembangkan dalam aspek material dan
managerial kegiatan pembelajaran. Melalui penelaahan terhadap aspek tersebut dapat disusun
prinsip reaksi sebagai berikut : (i) dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon guru
untuk melakukan aktvfitas sesuai fase-fase pengkajian konsep , (ii) dosen memberikan
penjelasan atau pertanyaan yang besifat mengembangkan kemampuan mahasiswa calon guru,
(iii) dosen membantu kelancaran interaksi, (iv) dosen memberikan respon positif terhadap
pertanyaan mahasiswa (calon guru).
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Sistem Pendukung
Sistem pendukung model  menunjuk pada kebutuhan  pembelajaran yag berhubungan

dengan sarana  fisik, alat atau  bahan yang diperlkan dalam pengembangan model pembelajaran.
Kebutuhan model pembelajaran  tersebut dikembangkan  dengan memperhatikan aspek
managerial kegiatan pembelajaran melalui penelaahan atas aspek managerial, dapat ditentukan
sistem pendukung kegiatan pembelajaran, yaitu: (i) alat atau prasarana pembelajaran, (ii)
kelengkapan atau sarana pembelajaran, dan (iii) materi pembelajaran.

Model pembelajaran  interaksi asesmen sejawat  yang dikembangkan pada peneliti
ini, diharapkan memenuhi indikator kualitas. Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan uji
coba lapangan.  Dalam uji coba lapangan model pembelajaran  interaksi asesmen sejawat,
memerlukan perangkat pembelajaran,  perangkat tersebut digunakan sebagai pendukung untuk
memenuhi indikator kualitas model pembelajaran  interaksi asesmen sejawat.  Adapun
perangkat pembelajaran  yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah : (i) Bahan ajar
(materi) stater  lengkap dengan Lembar Kerja Mahasiswa yang dibuat dalam bentuk catatan
jendela,  (ii) Modul Pratikum, (iii) Instrumen asesmen sejawat.
Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring

Dampak instruksional yang dapat disusun pada pengembangan model pembelajaran
interaksi asesmen sejawat   adalah calon guru  berpartisipasi aktif, memiliki penguasaan
komputasi melalui simulasi, dan pemahaman konsep stater.  Dampak pengiring kegiatan
pengembangan model pembelajaran  interaksi asesmen sejawat dilandasi oleh implikasi
pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran, prinsip-prinsip dasar dalam membangun
model pembelajaran dan prinsip-prinsip dasar dasar dalam belajar. Masing-masing aspek
tersebut memberi perhatian pada pentingnya membangun interaksi.
Teori Belajar

Untuk memahami kegiatan dan proses belajar serta faktor-faktor yang menghambat
kelancaran proses belajar, guru perlu memahami beberapa teori belajar.  Pemahaman teori
belajar memungkinkan guru dapat memprediksi hasil belajar serta membuat hipotesis kemajuan
belajar siswa.  Selain itu dengan bantuan teori, konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran guru
dapat mengelola pembelajaran menjadi lebih baik. Terdapat perbedaan sudut pandang tentang
teori dan proses belajar merupakan hal yang wajar.  Namun perlu kita kaji kembali dua teori
yang paling sering disebut sebagai dasar pembelajaran, yaitu cognitivism dan constructivism.
Cognitivism

Cognitivism menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman
yang tidak terlihat sebagai tingkah laku. Teori ini lebih mementingkan proses belajar dari pada
hasil belajar itu sendiri.  Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini
sangat erat berhubungan dengan teori sibermetik.  Para ahli mencoba menjelaskan bagaimana
siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa tersebut bisa sampai ke respon tertentu
(pengaruh aliran tingkah laku masih terlihat di sini).

Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui
proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-
patah, terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, menyeluruh.
Dalam praktek, teori ini antara lain terwujud dalam  "belajar bermakna"-nya  Ausubel, dan teori
interaksi sosial (Socially Mediated Learning) dengan model ZPD-nya Vygotsky.
Constructivism

Menurut para ahli Constructivism, “belajar” merupakan pemaknaan pengetahuan
(informasi baru yang bisa berubah). Sedangkan pengetahuan bersifat temporer, selalu berubah.
Karena segala sesuatu bersifat temporer maka manusialah yang harus  memberi makna terhadap
realitas. Dalam hal ini belajar adalah proses pemaknaan informasi baru.  Pada kenyataannya kita
tidak pernah memperoleh pengetahuan yang telah jadi atau dalam paket-paket, yang dapat
dipersepsi secara langsung. Semua pengetahuan, metode untuk mengetahui, dan berbagai
disiplin ilmu yang ada dalam masyarakat dibangun (constructed) oleh pikiran manusia.
Constructivism adalah salah satu filsafat yang percaya bahwa pengetahuan yang miliki
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seseorang adalah hasil konstruksi (bentukan) oleh dirinya sendiri (Von Glasersfeld, 1988 dan
Matthews, 1944 dalam Suparno 2008).
Teori Interaksi

Adanya perubahan paradigma pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru
beralih pada pendekatan pembelajaran  berpusat pada peserta didik, interaksi berfungsi sebagai
katalis. ( Flottemesch , 2000; Garrison & Anderson, 2003; Juwah, 2006; Kearsley, 1995,
Picciano, 2002; Sherry, 1996), menyatakan interaksi dipahami sebagai elemen mendasar untuk
lingkungan belajar yang berkualitas .

Interaksi dikonseptualisasikan sebagai mekanisme dimana peserta dalam lingkungan
belajar berkomunikasi satu sama lain dan menanggapi kebutuhan masing-masing, interaksi juga
dapat digeneralisasi untuk mencerminkan beragam proses - baik intrapersonal, inter-personal,
atau berinteraksi dengan teknologi ( Hirumi, 2006; Mayes, 2006).  Dalam konteks sederhana,
interaksi dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan dalam belajar (Wanstreet, 2006). Interaksi
juga diidentifikasi sebagai komponen utama untuk membuat lingkungan belajar lebih  menarik
dan sebagai katalis untuk pengembangan komunitas belajar  ( Hodge , Bosse, Foulconer,  &
Fewel , 2006; Swan, 2002 dalam Rhode.  2009 ).
Asesmen Sejawat

Sebagai metode penilaian alternatif, asesmen sejawat  juga digunakan sebagai kegiatan
pembelajaran disamping untuk menilai kinerja (Freedman, 1995).  Namun dosen dan mahasiswa
memiliki beberapa keraguan tentang tingkat validitas asesmen, yang dibuat oleh mahasiswa
pada tingkat pengetahuan yang sama, antara satu mahasiswa dengan lainnya ( Holroyd, 2000).
Sikap ini nampaknya menjadi penghalang  utama dalam  penggunaan asesmen sejawat.   Dalam
hasil penelitian  diungkapkan bahwa  bila asesmen sejawat ini diterapkan dengan cara yang
benar,  maka asesmen  sejawat  menunjukkan hasil  yang sebanding dengan asesmen dosen (
Fry, 1990).

Penggunaan asesmen sejawatdalam pengembangan model pembelajarn ini digunakan
sebagaikegiatan pendukung atau pelengkap untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa
dalam suatu diskusi merupakan kegiatan utama dalam pembelajaran kooperatif. Asesmen
sejawat dilakukan dimana setiap mahasiswa memberikan penilaian kepada teman sejawatnya
dalam satu kelompok dan antar kelompok.  Penilaian /asesmen tersebut meliputi ranah kognitif
dan afektif ketika menyelesaikan permasalahan/topik yang sedang dihadapinya.  Penilaian ranah
kognitif ini dilakukan dengan menilai catatan jendela dalam penyelesaian masalah dengan
melihat catatan fakta, pertanyaaan yang dibuat, refleksi dan gagasan apakah sudah tepat dan
lengkap.   Sedangkan penilaian ranah afektif berupa rubrik penilaian untuk komentar atau
usulan dengan indikator kualitas komentar, kualitas usulan, dan penggunaan bahasa.
Pedagogical Conten Knowledge (PCK)/ Pengetahuan Konten Pedagogi

Pada tahun 1986, Shulman mengklaim bahwa penekanan pada pengetahuan konten
seorang guru dan pedagogiknya, diperlakukan saling terpisah. Dia percaya bahwa program
pendidikan guru harus menggabungkan dua bidang pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi
dikotomi ini, ia memperkenalkan konsep pengetahuan konten pedagogi ( PCK ) yang meliputi
pengetahuan pedagogis dan pengetahuan konten, antara kategori lainnya ( Hlas & Hilderbrandt
2010 ).

Deskripsi awal pengetahuan guru termasuk pengetahuan kurikulum, dan pengetahuan
tentang konteks pendidikan. Pengetahuan pedagogis berarti " bagaimana " mengajar , umumnya
diperoleh melalui kursus pendidikan dan pengalaman pribadi.  Pengetahuan konten  disisi lain
adalah " apa " yang dibelajarkan. Hal ini berbeda dari pengetahuan dari pakar disiplin dan dari
pengetahuan pedagogis umum" dalam pandangan Shulman, pengetahuan konten pedagogi
merupakan bentuk pengetahuan praktis yang digunakan oleh guru untuk membimbing tindakan
siswa dalam pembelajaran secara kontekstual agar lebih efektif.   Bentuk pengetahuan praktis
ini memerlukan, antara lain: (A) pengetahuan tentang bagaimana konten tersebut akan di
belajarkan secara langsung kepada siswa , ( b ) pengetahuan tentang konsep-konsep umum
dalam teknik mengajar, dan kesulitan yang siswa hadapi ketika belajar konten tertentu, dan (c)
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pengetahuan tentang strategi pengajaran khusus yang dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan belajar siswa dalam keadaan kelas tertentu.

Menurut Shulman, (1986), aspek penekanan PCK merupakan  upaya secara khusus
bagaimana seorang guru memahami konten pada topik-topik tertentu, masalah atau isu-isu yang
terorganisir, dapat disesuaikan dengan beragam kepentingan dan kemampuan peserta didik yang
disajikan dalam pembelajaran.

METODE

Dalampenelitianinidikembangkan model pembelajarandengan interaksi asesmen sejawat
yang memilikikriteriatertentu.Untukmendukungpelaksanaan model pembelajaran ini,
makadikembangkanperangkatpembelajaran (materi, media/LKM, skenario, dan asesmen)dan
instrument (rubrik penilaian asesmen sejawat, rubrik penskoran, kuisioner dan lain-lain).
Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan memfokuskan pada prosedur pengembangan model
pembelajaran, perangkat prototipe dan instrument penelitian. Fase-fase pengembangan model
pembelajaran interaksi asesmen sejawat  untuk mengkonstruksi  pengetahuan matematika
melalui catatan jendela terdiri dari : (i) Penelitian Pendahuluan   (ii) fase pembuatan Prototipe,
(iii) Evaluasi akhir, (iv) dokumentasi dan refleksi sistematis.
Subjek Uji Coba

Dalam penelitian ini populasi adalah mahasiswa yang menempuh matakuliah Statistik
Matematik I dari prodi matematika angkatan Tahun Akademik 2013/2014 dengan menggunakan
tiga offering G dan H

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Investigasi Awal dengan wawancara terhadap 7 mahasiswa
Observasi yang dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 7 mahasiswa, dimana 2

mahasiswa dari angkatan 2010 dan 5 mahasiswa dari angkatan 2011.  Dari hasil wawancara
tentang materi apa yang sulit diantara matakuliah bidang statistika di dalam jurusan pendidikan
matematika hampir semua menyepakati bahwa statistik matematik I dan statistik matematik II
dirasa sangat sulit oleh mahasiswa tersebut.  Kesulitan yang dirasakan mereka umumnya belum
mempunyai banyangan didalam pikiran mereka (masih abstrak) tentang materi yang ada dalam
matakuliah statistik matematik I oleh sebab itu perlu dibuat pembelajaran dengan materi yang
dapat melakukan pembuktian secara empiris (selain pembuktian teoritis) tentang peluang,
distribusi peubah acak diskrit dan kontinu,  distribusi peluang khusus, distribusi peluang
bersama , peluang bersyarat, kebebasan stokastik, sifat-sifat peubah acak, dan fungsi peubah
acak.  Selain inovasi dalam kandungan materi yang diperbaiki dalam disertasi ini, maka strategi
penyampaiannya pun perlu adanya perubahan untuk meningkatkan interaksi antar mahasiswa
sehingga kemampuan dalam Pemecahan Masalah Statistik Matematik (PMSM) lebih
meningkat.
Hasil Angket Investigasi Awal terhadap 45 mahasiswa

Hasil investigasi awal terhadap 45 mahasiswa jurusan matematika UM dan jurusan
matematika dan statistika ITS tentang pendapat dan  harapan mahasiswa untuk perbaikan
perkuliahan memberikan hasil sebagai berikut :
1. Pembelajaran terlalu monoton, kurang berinovasi. Jika pembelajaran berinovasi maka akan

lebih mendorong mahasiswa semangat belajar.
2. Upaya yang dilakukan dosen untuk menjadikan mahasiswanya paham kurang. Karena jika

hanya sistem presentasi dari mahasiswanya saja, materi yang diberikan kurang begitu
dipahami. Jadi perlu adanya pengulangan dari pegampu materi dari dosen agar materi bisa
dipahami betul oleh mahasiswa.

3. Dosen harus lebih bisa berinteraksi / mengajar lebih menarik. Slide yang dipakai lebih
beragam biar tidak bosan.
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4. Bisa mengadakan revisi pembelajaran yang lebih variatif lagi.
5. Metode pembelajaran harus lebuh variatif dan baik agar mahasiswa lebih paham akan

materi
6. Dalam pembelajaran seharusnya dosen tidak hanya menggunakan metode ceramah atau

diskusi kelompok saja, karena itu akan membosankan dan membuat mahasiswa kurang
semangat untuk mengikuti perkuliahan.

7. Dosen haruslah membuat kondisi dimana mahasiswa dapat tertarik belajar mata kuliah
yang ditempuh, sehingga mahasisiwa tertarik untuk belajar mata kuliah tersebut.

8. Pada saat menerangkan materi sebaiknya diberikan contoh penggunaan/ aplikasi dari
materi yang sedang diajarkan dalam kehidupan.

9. Penjelaskan materi secara berkelompok memungkinkan ada beberapa isi dan materi yang
tidak dikuasai, sebaiknya dosen dapat lebih komunikatif menjelaskan pada mahasiswa, dan
penilaian terhadap mahasiswa dalam 1 kelompok tidak hanya dilihat pereorangan.

10. Dalam perkuliahan hendaknya setiap dosen mempunyai metode pembelajaran sendiri yang
unik dan berkesan, sehingga dalam pembelajaran tercipta perkuliahan yang walaupun
serius tapi tetap santai dan adanya interaksi yang baik antara mahasiswa dengan dosen.

11. Interaksi dengan anggota kelompok lain lebih ditingkatkan agar setiap mahasiswa lebih
paham dengan materi yang dibahas kelompok lain.

Uji validitas dan reliabilitas instrumen
Hasil uji coba pembelajaran dengan interaksi asesmen sejawat pada dua offering G dan H

untuk meningkatkan keikutsertaan peran mahasiswa didalam skenario pembelajaran dan untuk
memudahkan pemahaman konsep terhadap suatu mata kuliah.
Tabel 1. Hasil uji validitas rubrik penilaian penyelesaian masalah, kualitas komentar dan
Usulan serta penggunaan bahasa oleh teman sejawat pada Offering G
RUBRIK Penilai teman

Sejawat
Nilai korelasi p-Value Keterangan

Penyelesaian Masalah
(Ketepatan)

Pertama .853** .000 valid
Kedua .886** .000 valid

Penyelesaian Masalah
Kelengkapan

Pertama .764** .000 valid
Kedua .721** .000 valid

Komentar Pertama .854** .000 valid
Kedua .738** .000 valid

Usulan Pertama .596** .001 valid
Kedua .728** .000 valid

Penggunaan Bahasa Pertama .480** .010 valid
Kedua .866** .000 valid

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas rubrik penilaian penyelesaian masalah, kualitas komentar
dan Usulan serta penggunaan bahasa oleh teman sejawat pada Offering G
RUBRIK Penilai teman

Sejawat
Nilai alpha
Crownbach

Keterangan

Penyelesaian Masalah  (Ketepatan) Pertama .361 sedang
Kedua .280 rendah

Penyelesaian Masalah (Kelengkapan ) Pertama .278 Rendah
Kedua .265 Rendah

Komentar Pertama .290 Rendah
Kedua .238 Rendah

Usulan Pertama .265 Rendah
Kedua .311 Sedang

Penggunaan Bahasa Pertama .322 Sedang
Kedua .293 rendah
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Hasil uji validitas pada offering G menunjukkan hasil validitas yang tinggi, akan tetapi
hasil  reliabilitas  masih dalam tahap rendah sampai sedang.  Hal ini menunjukkan perlunya
penjelasan sebelumnya (sosialisasi singkat ) tentang prosedur penilaian teman sejawat tersebut.
Penjelasan tentang penilaian teman sejawat dicobakan pada offering berikutnya (offering H)
Tabel  3. Hasil uji validitas rubrik penilaian penyelesaian masalah denga teman sejawat
Offering H
RUBRIK Penilai teman

Sejawat
Nilai korelasi p-Value Keterangan

Penyelesaian Masalah
(Ketepatan)

Pertama .910** .000 valid
Kedua .903** .000 valid

Penyelesaian Masalah
Kelengkapan

Pertama .918** .000 valid
Kedua .926** .000 valid

Komentar Pertama .934** .000 valid
Kedua .961** .000 valid

Usulan Pertama .696** .000 valid
Kedua .866** .000 valid

Penggunaan Bahasa Pertama .881** .000 valid
Kedua .742** .000 valid

Tabel  4.  Hasil uji reliabilitas rubrik penilaian penyelesaian masalah, kualitas komentar
dan Usulan serta penggunaanbahasa oleh teman sejawat pada Offering H
RUBRIK Penilai teman

Sejawat
Nilai alpha
Crownbach

Keterangan

Penyelesaian Masalah  (Ketepatan) Pertama .869 sangat tinggi
Kedua .869 sangat tinggi

Penyelesaian Masalah (Kelengkapan ) Pertama .875 sangat tinggi
Kedua .855 sangat tinggi

Komentar Pertama .850 sangat tinggi
Kedua .850 sangat tinggi

Usulan Pertama .877 sangat tinggi
Kedua .865 sangat tinggi

Penggunaan Bahasa Pertama .865 sangat tinggi
Kedua .865 sangat tinggi

Hasil uji validitas dan reliabilitas  pada offering H menunjukkan hasil validitas dan
rlibilitas yang sangat tinggi, Hal ini menunjukkan penjelasan  prosedur penilaian teman sejawat
tersebut sudah bisa di pahami.
Analisis faktor

Hasil Tabel 5. anaisis faktor layak digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang
dominan  (nilai KMO > 0,5 dan nilai  Bartlett’s test < 0,05).  Analisis faktor digunakan untuk
menentukan besarnya bobot yang akan digunakan dalam penilaian teman sejawat.  Hasil analisis
faktor menunjukkan besarnya kelima variabel menjelaskan sebesar  43,668 %  dengan rincian
untuk ketepatan (27,5%) kelengkapan (21,4 %), komentar (59,8 %), Usulan (54,7 %) dan
penggunaan bahasa (54,9 %).

Hasil ini menunjukkan mahasiswa masih kurang mumpuni (prosentasenya kecil) dalam
menilai hasil pekerjaan temannya (ketepatan dan kelengkapan).  Akan tetapi dalam penilaian
komentar, usulan dan penggunaan bahasa mahasiswa cenderung sudah bisa melakukan
penilaian (prosentase lebih 50%).
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Tabel 5.  Uji KMO dan Barlett
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .664

Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 42.866
Df 10
Sig. .000

Tabel 6.  Hasil ekstraksi setiap faktor
Initial Extraction

TOT_T 1.000 .275
TOT_L 1.000 .214
TOT_K 1.000 .598
TOT_U 1.000 .547
TOT_B 1.000 .549

Tabel 7. Nilai akar ciri  dan prosentase keragaman analisis faktor
Total Variance Explained
Component Initial Eigenvalues

Total % of Variance Cumulative %
1 2.183 43.668 43.668
2 .982 19.634 63.302
3 .849 16.982 80.285
4 .555 11.109 91.394
5 .430 8.606 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabel 8. Nilai kompoen matriks
Component Matrixa

Component
1

TOT_K .773
TOT_B .741
TOT_U .740
TOT_T .525
TOT_L .463

Kurangnya kemampuan mahasiswa menilai temannya merupakan hal yang wajar  dan
diharapkan tidak mempunyai hubungan dengan penilai yang dilakukan oleh dosen.  hal ini
didukung oleh  hasil analisis regresi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara hal yang
dinilai mahasiswa  dengan hasil penilaian  dosen ( kemampuan pemahaman konsep), dapat
dilihat dari hasil anova regresi (Tabel 10) dengan nilai F hitung 0,555 (tidak sig) dengan nilai
R2 = 5,4 % sangat kecil (Tabel 9).

Tabel 9. Nilai R2 analisis regresi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate
1 .231a .054 -.043 19.68408
Predictors: (Constant), TOT_B, TOT_T, TOT_L, TOT_K, TOT_U
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Tabel 10.  Anova  analisis regresi
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 1074.740 5 214.948 .555 .734b

Residual 18985.696 49 387.463
Total 20060.436 54

a. Dependent Variable: NILAI_G
b. Predictors: (Constant), TOT_B, TOT_T, TOT_L, TOT_K, TOT_U

Demikian pula hasil analsis regresi parsial  (Tabel 11) tidak ada satupun variabel yang
signifikan, hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara penilaian yang dilakukan
oleh mahasiswa dengan dosen.

Tabel 11 Pengujian  koefisien regresi parsial
Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 78.382 31.176 2.514 .015
TOT_T 1.440 3.396 .064 .424 .673
TOT_L -4.004 2.899 -.205 -1.38 .173
TOT_K 1.851 3.021 .102 .613 .543
TOT_U -3.019 3.548 -.145 -.851 .399
TOT_B 2.869 3.435 .143 .835 .408

Dependent Variable: NILAI_G

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji coba desain pengembangan model pembelajaran untuk
mengonstruksi pengetahuan konten pedagogik maka diperlukan suatu desain pembelajaran yang
dapat mengaktifkan seluruh pebelajar dalam proses belajar mengajar. Uji coba menunjukkan
hasil yang sangat positif dengan memperhatikan hasil belajar, aktifitas mahasiswa, respon dan
tanggapan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, walaupun masih banyak kekurangan-
kekurangan yang perlu diperbaiki.

Dalam desain pembelajaran yang dirancang masih perlu perbaikan-perbaikan mengikuti
alur desain pengembangan model yang dikembangkan oleh Plomp, terutama berkaitan dengan
waktu yang dialokasikan pada setiap tahapan dalam skenario pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abadyodan Permadi, H. 2003. Metode Statistika Praktis. UM Press.   Malang
Alias, M. 2009. Integrating Technology into Classroom Instructions for Reduced

Misconceptions in Statistics. International Electronic Journal of Mathematics
Education. Volume 4, Number 2, July 2009. www.iejme.com

Ball et, all.  2008.  Content Knowledge for Teaching. Journal of Teacher Education 59  :389-
407. http://www.ms.uky.edu/~lee/ckhs2011/ball.pdf diakses tanggal 5 mei 2014

Beecher, J. (1988). Note-taking: What do we know about the benefits. ERIC Digest #37.
Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse on Reading, English, and Communications.
(ERIC Document Reproduction Service No. EDO CS 88 12)



693

Beth A. Herbel-Eisenmann and Samuel Otten. 2011. Mapping Mathematics in Classroom
Discourrse. JMRE Journal for Research in Mathematics Education . Vol 42 no 5 451-
485.Michigan State University

Falchikov, N.  Goldfinch, J.  2000. “Student peer Assesment in Higher education: a meta
analisis comparing peer ang theacher marks: Review of educational Research, 70:3.
287-322.

Flottemesch, K. (2000). Building effective interaction in distance education: A review of the
literature. Educational Technology, 40(3), 46-51.

Freedman, M. (1995) ‘From friendly visiting to mentoring: a tale of two movements’, in S.
Goodlad (ed.) Students as tutors and mentors.  London: Kogan Page.

Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). E-learning in the 21st century: A framework for
research and practice. London: Routledge Falmer.

Hirumi, A. (2006). Analysing and designing e-learning interactions. In C. Juwah (Ed.),
Interactions in online education: Implications for theory and practice (pp. 46-71). New
York: Routledge.

Joyce, B., dkk . 1992. Models of Teaching, 5th Edition. USA. Allvoyn and Bacon.
Juwah, C. (2006). Introduction. In C. Juwah (Ed.), Interactions in online education:

Implications for theory and practice (pp. 1-5). New York: Routledge.
Kellough, Richard D. and Kellough, Noreen G. 1999. Middle School Teaching: A Guide to

Methods and Resources. Upper Saddle River, N. Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Kemendiknas.   2005.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang

Guru dan Dosen.http://www.m-edukasi.web.id/2013/05/kompetensi-guru.html, diakses
tanggal 4 Mei 2014

Kemendikbud.  2012.  Draft Bahan Kajian Kurikulum 2013.  Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Tidak dipublikasikan.

Kierwa, K. A. (1985). Students’ note-taking behaviors and the efficacy of providing the
instructor’s notes for review. Contemporary Educational Psychology,  10, 378–386.

Kobayashi, K. (2006). Combined effects of note-taking/reviewing on learning and the
enhancement through interventions: A meta-analytical review. Educational Psychology,
26(3), 459–477.

Laura B. Sample McMeeking, Rebecca Orsi, and R. Brian Cobb,  2012. Effects of a Teacher
Professional Development Program on the Mathematics Achievement of Middle School
Students Journal for research in Mathematics Education, Vol 43, No 2, 159-
181.Colorado State University

Lundgren, L, (1994).  Cooperative Learning in the Science Classroom.  Glencoe: Glencoe :
MacMillan/McGrawhill.  Singapore.

Mayes, T. (2006). Theoretical perspectives on interactivity in e-learning. In C. Juwah (Ed.),
Interactions in online education: Implications for theory and practice (pp. 9-26). New
York: Routledge.

Parta, I. N (2009).  Pengembangan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Penghalusan
Pengetahuan Matematika mahasiswa Calon Guru Melalui Pengajuan Pertanyaan.
Disertasi UNESA. Tidak dipublikasikan

Plomp, T. 2007.  Educational & Training System Design. Enschede, Netherland. University of
Twente.

Rhode. J. F.   2009. Interaction Equivalency in Self-Paced Online Learning Environments: An
Exploration of Learner Preferences. International Review of Research in Open and
Distance Learning Volume 10, February – 2009 Number 1. ISSN: 1492-3831. Northern
Illinois University. USA

Rochmad.  2012.   Desain Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika.JURNAL
KREANO, ISSN : 2086-2334. Volume 3 Nomor 1, Juni . Diterbitkan oleh Jurusan
Matematika FMIPA UNNES. http://journal.unnes.ac.id/nju/ index.php/kreano/
article/download/2613/2672Diakses tanggal 12 Mei 2014



694

Sahin, S.  2008.  An Application of Peer Assessment in Higher Education.The Turkish Online
Journal of Education Technologi.  TOJET.  ISSN 1303-6521 Vol 7 Issue 2 Article 1.

Silver, H. F., Strong, R. W., & Perini, M. J. (2001). Tools for promoting active, indepth learning
(2nd ed.). Ho-Ho-Kus, NJ: Thoughtful Education Press.

Silver, H. F., Strong, R.W. & Perini, M. J. (2007).  The Strategic Teacher “Selecting the right
Research-Based Strategy for Every Lesson”. Association for Supervision and Curiculum
Development. Thoughtful Education Press. USA.

Slavin, R.E. 1994. Educational Psychology: Theory into Practice. Third Edition. Boston: Allyn
and Bacon.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational
Researcher, 15(2), 4- 31.

Suparno, dkk (2008).  Pengembangan Profesionalitas Guru. Pendidikan dan Latihan Profesi
Guru (PLPG) di PSG Rayon 15 Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang.

Wendy S. Bary 2011. A Collective case Study of the Influence of Teachers’ Beliefs and
Kowledge on Error-Handling Practices During Class Discussion of mathematics JMRE
Journal for Research in Mathematics Education , Vol 42 no 1  :  2-38 .Unversity of
Central Florida

Wiley, D. (2006). Scalability and sociability in online learning environments. In H. F. O'Neil &
R. S. Perez (Eds.), Web-based learning: Theory, research, and practice (pp. 295-306).
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates



695 

 

 

 

PENGEMBANGAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

BERDASARKAN PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN METODE 

INKUIRI PADA MATERI BANGUN RUANG  

UNTUK KELAS X SMA 

 
Dzakiya Qorikha, Indriati Nurul Hidayah 

Universitas Negeri Malang 

E-mail:evi.endah.seftita@gmail.com, indriati.nurul.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan serta 

menghasilkan LKS berdasarkan pendekatan saintifik dengan metode inkuiri pada 

materi bangun ruang kelas X SMA. Model yang digunakan adalah model 

pengembangan Plomp yang dimodifikasi menjadi empat fase yaitu fase investigasi 

awal, fase desain, fase realisasi/konstruksi, fase tes, evaluasi, dan revisi. Dari proses 

validasi dan ujicoba, LKS dinyatakan valid, praktis, dan efektif. 

 

Kata kunci: lembar kegiatan siswa, pendekatan saintifik, metode inkuiri, bangun 

ruang. 

 
PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan  hasil wawancara terhadap salah satu siswa kelas X SMA Negeri 5 Malang 

tanggal 18 April 2014 diketahui bahwa siswa tersebut dan teman-temannya merasa kesulitan 

menyelesaikan persoalan tentang bangun ruang geometri. Maka dari itu, diperlukan suatu media 

yang mempermudah siswa dalam belajar matematika. Salah satu media pembelajaran yang 

membantu siswa untuk memahami materi bangun ruang adalah lembar kegiatan siswa. 

Sepengetahuan peneliti, LKS berdasarkan pendekatan saintifik belum banyak dikembangkan di 

lapangan. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa LKS yang 

menerapkan pendekatan saintifik pada materi bangun ruang untuk kelas X SMA. Poerwati 

(2013:63) mengemukakan bahwa metode inkuiri merupakan suatu teknik yang digunakan guru 

untuk dapat merangsang siswa untuk lebih aktif mencari serta meneliti sendiri pemecahan 

masalah tentang pengetahuan yang sedang dipelajari. Pengetahuan dan ketrampilan yang 

diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat, akan tetapi hasil dari menemukan 

sendiri.Pendekatan saintifik berjalan beriringan dengan inkuiri (Kemendikbud, 2013).Jadi, 

penulis ingin mengembangkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berdasarkan Pendekatan 

Saintifikdengan Metode Inkuiri pada Materi Bangun Ruang Kelas X SMA. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengembangan LKS 

berdasarkan pendekatan saintifik dengan metode inkuiri pada materi bangun ruang untuk kelas 

X SMA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan LKS berdasarkan 

pendekatan saintifik dengan metode inkuiri pada materi bangun ruang untuk kelas X SMA yang 

valid, praktis, dan efektif. 

 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa.Lembar kerja ini berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya (Widyantini, 2013). 

Sedangkan pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang memiliki lima langkah dalam 

pembelajaran yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan 

mailto:indriati.nurul.fmipa@um.ac.id
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(Kemendikbud, 2013). Poerwati (2013:63) mengemukakan bahwa metode inkuiri merupakan 

suatu teknik yang digunakan guru untuk dapat merangsang siswa untuk lebih aktif mencari serta 

meneliti sendiri pemecahan masalah tentang pengetahuan yang sedang dipelajari. Pengetahuan 

dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat, akan tetapi hasil dari 

menemukan sendiri. Jadi, dari pendapat ahli di atas LKS berdasarkan pendekatan saintifik 

dengan metode inkuiri merupakan LKS yang dikembangan berdasarkan langkah-langkah 

pembelajaran pada pendekatan saintifikdengan  menggunakan metode pembelajaran inkuiri. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan.Model yang 

digunakan peneliti adalah model pengembangan Plomp. Menurut Hobri (2011), Plomp 

menjelaskan suatu model dalam mendesain pengembangan LKS yaitu (1) Fase investigasi awal, 

(2) Fase desain, (3) Fase realisasi/konstruksi, (4) Fase tes, evaluasi, dan revisi, (5) Fase 

implementasi.Karena keterbatasan waktu, peneliti hanya melaksanakan sampai tahap keempat, 

yaitu tahap tes, evaluasi dan revisi.Pada tahap tes, evaluasi dan revisi, dilakukan kegiatan 

validasi dan uji coba produk 

 Validasi dilakukan oleh validator yaitu satu dosen matematika serta dua guru 

matematika.Kualifikasi dosen yang dimaksud yaitu minimal berpendidikan S2 dan bukan dosen 

pembimbing.Sedangkan kualifikasi guru yang dimaksud yaitu minimal berpendidikan S1 dan 

berpengalaman selama 5 tahun dalam mengajar matematika. Validasi yang dimaksud yaitu 

validasi isi LKS yaitu diperoleh dengan cara penilaian dan tanggapan yang diberikan oleh 

validator  yaitu validator mengisi lembar validasi dan memberikan masukan. Metode analisis 

data uji kevalidan yaitu sebagai berikut 

 Data Kuantitatif 

  Data yang digunakan dalam validasi LKS ini berupa data kuantitatif dengan skala 1 

sampai 4. Validasi berupa lembar kegiatan siswa berdasarkan pendekatan saintifik dengan 

metode inkuiri pada materi bangun ruang kelas X SMA dilakukan dengan cara memberi produk 

beserta lembar validasi kepada validator. Kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menganalisis 

data ini adalah: (1) Membuat dan menganalisis lembar validasi. (2) Mencari rata-rata tiap 

kriteria dari ketiga validator. Hasil yang diperoleh dimasukkan di kolom rata-rata pada lembar 

validasi LKS. (3) Mencari rata-rata ketiga aspek. Hasil yang diperoleh dimasukkan ke kolom 

rata-rata tiap aspek pada lembar validasi LKS. (4) Mencari rata-rata total validasi ketiga aspek. 

Hasil yang diperoleh dituliskan pada baris rata-rata total. (5) Mencocokkan rata-rata total 

dengan kriteria kevalidan, yaitu: 

3 ≤ 𝑉𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 ≤ 4: valid 

2 ≤ 𝑉𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 < 3: cukup valid 

1 ≤ 𝑉𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 < 2: tidak valid 

(mengadaptasi dari Hobri, 2010) 

 Data Kualitatif 

 Hasil komentar dijadikan bahan pertimbangan untuk merevisi LKS yang dikembangkan. 

Jika minimal dua validator menyatakan komentar dan saran yang sama, maka komentar dan 

saran diterima. Jika komentar dan saran berbeda, maka dipertimbangkan kembali apakah saran 

diterima atau ditolak. 

 Sebelum melakukan uji coba kepraktisan, peneliti melakukan revisi ulang.Revisi ini 

didapatkan dari hasil kegiatan validasi yang dilakukan sebelumnya.Setelah melakukan revisi, 

LKS diujicobakan kepada subjek uji coba.Subjek uji coba yaitu sepuluh orang siswa kelas X. 

Cara pengambilan subjek uji tersebut yaitu dengan sampel acak. Caranya dipilih tiga kelas X di 

SMA yang sama kemudian dari tiap kelas dipilih tiga sampai empat siswa sebagai 

sampel.Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dan keefektifan LKS yang 

dikembangkan. 

 Penilaian aspek kepraktisan LKS dilihat dari hasil skor pengerjaan LKS oleh subjek uji 



697 

 

coba serta melalui wawancara guru.Dengan mengadaptasi instrumen pengumpulan data dari 

Hobri (2010), dipilih data berupa hasil skor pengerjaan LKS sebagai instrumen yang 

berhubungan dengan baik tidaknya LKS yang dikembangkan bila diterapkan di 

lapangan.Sedangkan data berupa wawancara kepada dua orang guru dipilih sebagai instrumen 

yang berhubungan dengan apakah para ahli dan praktis menyatakan model yang dikembangkan 

dapat diterapkan.Metode analisis data uji kepraktisan yaitu sebagai berikut 

 Data Kuantitatif 

 Media pembelajaran LKS yang dikembangkan dikatakan praktis jika hasil analisis 

jawaban di LKS siswa sebelum mengerjakan uji kompetensi  menunjukkan bahwa LKS tersebut 

dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa revisi. Langkah-langkah yang diakukan peneliti  

untuk menganalisis jawaban siswa sebelum mengerjakan latihan soal adalah: (1) Membuat tabel 

nama siswa (2) Mengoreksi  jawaban siswa (3) Menghitung jumlah skor jawaban benar siswa 

(4) Menghitung skor maksimal siswa dan presentase jawaban benar siswa(JB) (5) Mencocokkan 

presentase jawaban benar dengan kriteria kepraktisan yaitu seluruh siswa memiliki persentase 

jawaban benar sesuai kriteria kepraktisan LKS. Kriteria kepraktisan LKS  

Presentase Kriteria 

90 ≤  𝐽𝐵𝑖 ≤  100 Sangat praktis (tidak perlu revisi) 

70 ≤  𝐽𝐵𝑖 ≤ 90 Praktis (sedikit revisi) 

40 ≤  𝐽𝐵𝑖 ≤ 70 Kurang praktis (perlu revisi) 

0   ≤  𝐽𝐵𝑖 ≤ 40 Tidak praktis (tidak data digunakan) 

(diadaptasi dari Hobri, 2010) 

 Data Kualitatif 

 Hasil wawancara terhadap guru dijadikan bahan pertimbangan untuk merevisi LKS. 

Jika dua guru memberi komentar dan saran yang hampir sama maka komentar dan saran 

diterima. Jika komentar dan saran berbeda, maka dipertimbangkan kembali apakah saran 

diterima atau ditolak. 

 Aspek keefektifan dilihat dari skor uji kompetensi dan angket respon 

siswa.Mengadaptasi dari penjelasan Hobri (2010:27), maka dipilih instrumen data berupa skor 

hasil uji kompetensi dan angket respon siswa untuk memperoleh data pada saat uji keefektifan. 

Metode analisis data uji keefektifan yaitu sebagai berikut 

 Uji Keefektifan dilihat dari ketuntasan siswa dan adanya respon positif dari siswa 

subjek uji.Ketuntasan dilihat dari jawaban siswa terhadap uji kompetensi pada yang tercantum 

pada akhir LKS. Hobri (2010:58) menyatakan kriteria ketuntasan dicapai apabila lebih dari atau 

sama dengan 80% dari siswa subjek uji coba, berhasil mengerjakan 60% uji kompetensi 

tersebut. Adanya respon positif siswa ditunjukkan apabila lebih dari atau sama dengan 70% dari 

siswa subjek uji memberikan respon positif terhadap LKS yang dikembangkan (Hobri, 2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada fase investigasi awal, didapatkan sintaks tentang lembar kegiatan siswa 

berdasarkan pendekatan saintifik dengan metode inkuiri pada materi bangun ruang untuk kelas 

X SMA. Sintaks tersebut yaitu: 

1. Mengamati 

Siswa melakukan pengamatan atau observasi terhadap suatu masalah yang diberikan. 

2. Menanya 

Siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang kurang dipahami dari apa yang 

diamati atau diobservasi untuk mendapatkan informasi tambahan. Kemudian siswa 

mengajukan suatu dugaan sementara atau hipotesis tentang informasi yang kurang 

dipahami tersebut. 

3. Mencoba (Mengumpulkan Data) 

Sebagai jawaban pada proses menanya, siswa mengumpulkan data yang berhubungan 
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dengan pertanyaan yang dibuat siswa dengan cara membaca buku, mencari di internet, 

melakukan eksperimen, atau bertanya kepada ahli di bidang yang dimaksud untuk 

mendapatkan informasi pendukung. 

4. Menalar/Mengasosiasi (Mengolah Data) 

Siswa menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, bagan, tabel, dan lainnya. 

Kemudian siswa menyimpulkan tentang apa yang dipelajari mereka. 

5. Mengkomunikasi 

Siswa  mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari dengan cara menuliskan atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencoba dan menalar pada teman 

sekelas, guru, atau audien yang lain.  

 Pada fase desain, disusun struktur lembar kegiatan siswa yaitu berisi antara lain: judul 

lembar kegiatan siswa , mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang 

akan dicapai, indikator yang akan dicapai oleh siswa, informasi pendukung, tugas-tugas dan 

langkah-langkah kerja serta penilaian (Widyantini, 2013). Selanjutnya dari unsur-unsur yang 

disebutkan di atas, dikembangkan desain lembar kegiatan siswa yaitu sebagai berikut: halaman 

sampul (berisi judul lembar kegiatan siswa, mata pelajaran, semester, tempat), petunjuk 

pengerjaan, daftar isi, LKS 1 (tentang jarak antara titik ke titik), LKS 2 (tentang jarak antara 

titik ke garis), LKS 3 (tentang jarak antara titik ke bidang), LKS 4 (tentang jarak antara garis ke 

garis), LKS 5 (tentang jarak antara garis ke bidang), LKS 6 (tentang jarak antara bidang ke 

bidang), uji kompetensi, dan daftar rujukan. 

Pada fase realisasi/konstruksi disusun permasalahan-permasalahan yang menggunakan 

pendekatan saintifik dan metode inkuiri pada lembar kegiatan siswa karena lembar kegiatan 

siswa dikembangkan berdasarkan pendekatan saintifik dengan metode inkuiri.Hasil dari fase ini 

adalah lembar kegiatan siswa secara keseluruhan.Pada masing-masing subpokok bahasan 

termuat langkah-langkah pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik dengan metode inkuiri. 

Pada fase tes, dilakukan kegiatan validasi dan uji coba produk.Kegiatan ini bertujuan 

untuk mengetahui kelayakan dari lembar kegiatan siswa yang dikembangkan.Kegiatan validasi 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan produk, sedangkan kegiatan uji coba produk 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dan keefektifan produk. 

 Hasil validasi berupa analisis kevalidan LKS serta komentar dan saran validator. 

Analisis kevalidan LKS  disajikan pada tabel 1. Sedangkan hasil data komentar dan saran 

validator disajikan pada tabel 2.Tabel 1 dan tabel 2 disajikan sebagai berikut. 

Tabel 1 Analisis Kevalidan LKS 

No. Aspek yang dinilai 
Skor 

kevalidan 

Kriteria 

kevalidan 

1 Format 3,11 Valid 

2 Isi 3,13 Valid 

3 Bahasa 2,67 Cukup valid 

4 
Pendekatan Saintifik dan 

Metode  Inkuiri 
3,33 Valid 

𝑉𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 3,06 Valid 

 Keterangan:  

 Vrata-rata : Rata-rata hasil validasi 

  Berdasarkan data hasil validasi, didapatkan tingkat kevalidan dari lembar kegiatan 

siswa yang dikembangkan yaitu Vrata-rata=3,06 yang termasuk dalam rentangan 3 ≤ 𝑉𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 ≤
4. Sesuai dengan kriteria kevalidan yang digunakan, lembar kegiatan siswa yang dikembangkan 

dinyatakan valid.Beberapa saran darivalidator sebagai berikut: 

Tabel 2 Komentar dan saran validator 

Validator Komentar dan Saran 

1 Perbaiki kalimat-kalimat sesuai dengan catatan yang ada. 

2 - 

3 Untuk LKS secara keseluruhan sudah baik, namun masih 
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sedikit perbaikan, dan penambahan-penambahan sehingga 

peserta didik dapat langsung mengerjakan 

  

 Berikut disajikan data hasil analisis uji kepraktisan berupa data hasil skor jawaban LKS 

serta hasil wawancara kepraktisan LKS kepada guru. Data hasil skor jawaban LKS disajikan 

pada tabel 3 sebagai berikut 

Tabel 3 Data Hasil Analisis Skor Jawaban LKS 

Subjek 

Uji 

Coba 

LKS 
Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 

1 91.2 83.3 96.2 100 91.7 91.7 92.35 

2 85.3 83.3 96.2 100 91.7 91.7 91.3667 

3 91.2 88.9 96.2 100 91.7 91.7 93.2833 

4 82.4 77.8 96.2 88.2 91.7 91.7 88 

5 100 88.9 100 100 83.3 83.3 92.5833 

6 85.3 88.9 100 93.8 83.3 83.3 89.1 

7 100 100 100 100 100 100 100 

8 85.3 55.6 96.2 100 91.7 91.7 86.75 

9 100 88.9 96.2 100 91.7 91.7 94.75 

10 88.2 66.7 96.2 94.1 91.7 66.7 83.9333 

Rata-rata 90.89 82.23 97.34 97.61 90.85 88.35 91.2117 

 

 Berdasarkan hasil pengerjaan lembar kegiatan siswa, diperoleh hasil semua subjek uji 

coba memiliki  rata-rata skor pengerjaan lembar kegiatan siswa di atas 80 dan berada pada 

rentangan 70 ≤  𝐽𝐵𝑖 ≤  90 dan masuk kriteria kepraktisan praktis. Sedangkan hasil wawancara 

terhadap guru di SMA Negeri 1 Batu didapatkan hasil bahwa menurut guru 1 lembar kegiatan 

siswa yang dikembangkan cukup praktis.Sedangkan menurut guru 2 lembar kegiatan siswa yang 

dikembangkan sudah praktis.Berdasarkan data yang diperoleh, lembar kegiatan siswa sudah 

memenuhi kriteria praktis. 

Hasil analisis jawaban siswa dan hasil wawancara terhadap guru menyatakan bahwa 

LKS sudah praktis walaupun masih perlu penambahan beberapa latihan soal. 

 Berikut disajikan hasil analisis uji keefektifan berupa data skor  uji kompetensi serta 

data hasil analisis angket respon siswa terhadap LKS yang dikembangkan. Data skor  uji 

kompetensi disajikan pada tabel 4. Data hasil angket respon siswa terhadap LKS disajikan pada 

tabel 5. 

Tabel 4Hasil Analisis Jawaban Uji Kompetensi Siswa 

Subjek Uji Coba Nilai UK Keterangan 

1 93.8 Tuntas 

2 93.8 Tuntas 

3 93.8 Tuntas 

4 93.8 Tuntas 

5 100 Tuntas 

6 100 Tuntas 

7 100 Tuntas 

8 87.5 Tuntas 

9 93.8 Tuntas 

10 93.8 Tuntas 

Rata-rata 95  

 

 Berdasarkan hasil uji coba berupa pengerjaan uji kompetensi pada lembar kegiatan 
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siswa yang disajikan pada tabel 4, diperoleh hasil bahwa lebih dari 80% siswa memenuhi 

kriteria ketuntasan.Hasil analisis angket respon siswa ditunjukkan pada tabel 5 sebagai berikut. 

 

Tabel 5 Hasil Analisis Angket Respon Siswa 

No. Pernyataan 

Frekuensi 

pilihan 

jawaban 

Nilai 

total 

Rata-

rata 
% 

1 2 3 4 

1.  Saya mudah memahami 

informasi dan petunjuk 

yang disajikan dalam LKS 

ini. 

0 0 9 1 31 3,1 77,5 

2. LKS ini memuat kegiatan 

belajar yang menarik 
0 0 4 6 36 3,6 90 

3. Saya mempunyai 

kesempatan untuk meneliti 

suatu permasalahan dengan 

gaya bahasa saya sendiri 

0 0 5 5 35 3,5 87,5 

4. Saya mempunyai 

kesempatan untuk 

menyelesaikan masalah 

dengan strategi saya sendiri 

pada LKS yang diberikan 

0 1 5 4 33 3,3 82,5 

5. Saya mempunyai 

kesempatan aktif terlibat 

dalam pembelajaran 

0 1 3 6 34 3,4 85 

6. LKS disusun secara 

sistematis 
0 0 5 5 35 3,5 87,5 

7. Bahasa yang digunakan 

dalam LKS mudah 

dipahami 

0 1 7 3 34 3,4 85 

Rata-rata 3,4 85 

 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 85% siswa subjek uji memberikan respon 

positif. Dengan kata lainlebih dari 70% siswa memberikan respon positif terhadap lembar 

kegiatan siswa yang dikembangkan.  

Dari tabel 4 dan 5 dapat disimpulkan bahwa LKS efektif karena lebih dari 80% siswa 

memenuhi kriteria ketuntasan dan respon siswa terhadap LKS menunjukkan respon positif. Hal 

ini berarti bahwa lembar kegiatan siswa yang dikembangkan peneliti memenuhi kriteria 

keefektifan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 LKS dikembangkan menggunakan metode pengembangan Plomp yang dimodifikasi 

dengan melalui empat fase yaitu (1) Fase investigasi awal, (2) Fase desain, (3) Fase 

realisasi/konstruksi, (4) Fase tes, evaluasi, dan revisi 

Berdasarkan hasil uji kevalidan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan, diperoleh hasil (1) 

skor uji kevalidan Vrata-rata=3,06 yang termasuk dalam kriteria valid (2)Berdasarkan hasil 

pengerjaan lembar kegiatan siswa, diperoleh hasil semua subjek uji coba memiliki  rata-rata 

skor pengerjaan lembar kegiatan siswa di atas 80 masuk kriteria kepraktisan sangat praktis. 

Selain itu, dilakukan juga wawancara terhadap dua orang guru SMA. Menurut guru pertama 

lembar kegiatan siswa yang dikembangkan cukup praktis. Sedangkan menurut guru kedua 
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lembar kegiatan siswa yang dikembangkan sudah praktis. Berdasarkan data yang diperoleh, 

lembar kegiatan siswa sudah memenuhi kriteria praktis. (3)Berdasarkan hasil uji coba berupa 

pengerjaan uji kompetensi pada lembar kegiatan siswa, diperoleh hasil bahwa lebih dari 80% 

siswa memenuhi kriteria ketuntasan. Berdasarkan angket respon siswa, diperoleh hasil bahwa 

lebih dari 70% siswa memberikan respon positif terhadap lembar kegiatan siswa yang 

dikembangkan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa lembar kegiatan 

siswa memenuhi kriteria efektif. Jadi, secara keseluruhan LKS yang dikembangkan dinyatakan 

valid, praktis, dan efektif. Walaupun demikian, untuk kesempurnaan LKS yang dihasilkan, 

peneliti tetap melakukan revisi berdasarkan saran dan komentar yang diberikan oleh validator 

dan praktisi. 

 

Saran 

1. Diharapkan lembar kegiatan siswa ini dapat menjadi alternatif bahan ajar bagi guru 

SMA dalam pembelajaran bangun ruang khususnya pada materi jarak antara titik, garis, 

dan bidang kelas X SMA. 

2. Diharapkan lembar kegiatan siswa ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pengembang lembar kegiatan siswa lain yang menggunakan pendekatan saintifik 

dengan metode inkuiri. 

3. Lembar kegiatan siswa ini hanya sebatas materi jarak antara titik, garis, dan bidang. 

Oleh karena itu, diharapkan adanya pengembang dengan pendekatan saintifik dengan 

metode inkuiri pada materi lain. 

4. Lembar kegiatan siswa ini diujicobakan hanya sebatas pada kelompok kecil. Oleh 

karena itu, diharapkan lembar kegiatan siswa ini diujicobakan pada kelompok sedang 

atau kelompok besar. 

. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan proses pengembangan dan produk perangkat 

pembelajaran bercirikan penemuan terbimbing pada materi transformasi geometri 

kelas VII yang berbantuan GeoGebra yang valid, praktis, dan efektif. Model 

pengembangan yang digunakan pada penelitian ini mengadaptasi model 

pengembangan Four-D  yang dikembangkan oleh Thiagarajan. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (LKS). Kevalidan perangkat 

pembelajaran ditentukan oleh hasil validasi ahli. Kepraktisan perangkat 

pembelajaran ditentukan oleh hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran. Keefektifan perangkat pembelajaran ditentukan oleh hasil 

pengamatan aktifitas siswa, tes penguasaan materi, dan angket respon siswa. 

Berdasarkan hasil analisis, perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif.  

 

Kata kunci: pengembangan, perangkat pembelajaran, penemuan terbimbing, 

transformasi geometri, GeoGebra 
 

 
PENDAHULUAN 

 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran sekolah yang dapat membantu siswa 

mendapatkan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dunia. Bagi yang 

mempelajarinya, matematika akan secara signifikan meningkatkan kesempatan dan pilihan bagi 

masa depannya (NCTM, 2000:5). Hal ini disebabkan bahwa dengan belajar matematika, siswa 

akan terbiasa berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja 

sama. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi masa depan. Karena begitu 

pentingnya matematika dalam kehidupan, maka semua siswa seharusnya mendapat kesempatan 

dan dukungan yang dibutuhkan untuk mempelajari matematika dengan pemahaman yang 

mendalam. Zirbel (2007:20) menyatakan dalam usaha untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tersebut, dibutuhkan suatu pembelajaran yang dapat membuat siswa mengalami 

sendiri proses perolehan pengetahuan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMPN 2 Pandaan, ditemukan kecenderungan 

kegiatan pembelajaran matematika yang berpusat pada guru. Siswa kurang diberi kesempatan 

untuk mengalami proses perolehan pengetahuan. Sedangkan menurut pengalaman guru yang 

telah mencoba menerapkan kegiatan pembelajaran yang terpusat pada siswa, yaitu dengan 

menerapkan pendekatan ilmiah, siswa mengalami kesulitan dalam tahap penganalisaan 

informasi. Siswa mengalami kesulitan untuk melihat perbedaan, kesamaan, kaitan antara satu 

dengan yang lain pada informasi yang didapat.Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa siswa masih terbiasa menerima suatu konsep secara pasif, belum terbiasa untuk secara 

aktif mencari dan menemukan suatu konsep. 
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Untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dibutuhkan model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam proses perolehan 

pengetahuan. Model pembelajaran yang sesuai adalah belajar penemuan terbimbing 

(guideddiscovery learning). Dengan merujuk pada pernyataan Brosnahan (2001), Mayer (2004), 

dan Purnomo (2011), model belajar penemuan terbimbing dipilih sebab model ini dapat 

mendorong siswa untuk menemukan konsep dan pengetahuan baru berdasarkan konsep-konsep 

yang telah mereka ketahui sebelumnya dengan dibantu oleh guru. Peran guru dalam proses 

pembelajaran tidak mendominasi kegiatan belajar tetapi sebagai pembimbing yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep yang benar. Langkah-langkah belajar penemuan 

terbimbing merujuk pada Markaban (2006:16), yaitu (1) perumusan masalah, (2) penyusunan, 

pemrosesan, pengorganisiran, dan penganalisaan data, (3) penyusunan konjektur, (4) 

pemeriksaan konjektur, (5) verbalisasi konjektur, dan (6) latihan soal. 

Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya perangkat 

pembelajaran yang baik pula (Muchayat, 2011:201). Subanindro (2012) dan Butcher, dkk. 

(2006:40) menyebutkan bahwa perangkat pembelajaran merupakan sekumpulan sumber belajar 

yang disusun sedemikian rupa yang memungkinkan siswa dan guru untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

lembar kerja siswa (LKS).  

Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, RPP adalah 

rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih yang disusun untuk 

mengarahkan siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Komponen-komponen yang tercantum 

dalam RPP diatur dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, yaitu terdiri atas (1) identitas 

sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator 

pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan 

(7) media/alat, bahan, dan sumber belajar. Sedangkan menurut Choo, dkk. (2012:520) LKS 

adalah suatu bentuk alat pembelajaran yang memuat deretan pertanyaan dan informasi yang 

didesain untuk membimbing siswa bekerja secara sistematis untuk memahami suatu konsep. 

Melalui LKS, siswa diberikan tanggung jawab dalam belajar mereka sendiri (Yildirim, dkk., 

2011:52). 

Perangkat pembelajaran bercirikan penemuan terbimbing yang akan dikembangkan 

diterapkan pada materi Transformasi Geometri di kelas VII. Pengambilan materi transformasi 

geometri pada pengembangan perangkat pembelajaran ini dilandasi dengan temuan padasaat 

observasi, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep transformasi geometri. 

Dalam menentukan bayangan suatu obyek yang dikenai transformasi, siswa masih 

menggunakan rumus yang dihafalkan, belum menggunakan pemahaman mengenai pengertian 

suatu transformasi tertentu.Penemuan terbimbing sesuai diterapkan dalam materi transformasi 

geometri, yaitu siswa dapat mengamati objek awal dan bayangannya kemudian membuat 

dugaan mengenai sifat dan rumus transformasi geometri.  

Dalam pengamatan objek awal dan bayangan objek yang ditransformasikan, dapat 

digunakan perangkat lunak matematika. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

transformasi geometri ini, perangkat lunak matematika yang dipilih adalah GeoGebra. 

Hohenwarter dan Jones (2007:3) menyatakan bahwa GeoGebra didesain untuk menggabungkan 

fitur Dynamic Geometry Software (misal: Cabri Geometry, Geometer’s Sketchpad) dan 

Computer Algebra System (misal: Derive, Maple) dalam satu sistem yang terintegrasi dan 

mudah digunakan untuk pembelajaran matematika.Berdasarkan hasil penelitian Xistouri, dkk. 

(2013), Yanik (2013), dan Bakar, dkk. (2002) penggunaan GeoGebra dapat membantu siswa 

secara aktif mempelajari transformasi geometri dan dapat membantu siswa dalam 

memvisualisasi konsep transformasi. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dikembangkan perangkat pembelajaran bercirikan 

penemuan terbimbing pada materi transformasi geometri kelas VII yang berbantuan GeoGebra. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan harus memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. 
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METODE 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan mengacu pada model 4-D yang 

dikemukakan oleh Thiagarajan, dkk. Model pengembangan 4-D terdiri dari empat fase yaitu 

define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate 

(penyebaran) (Subanindro, 2012). Dari keempat tahapan yang ada dalam model pengembangan 

4-D, peneliti hanya melakukan sampai tahap pengembangan. Hal ini disebabkan hasil 

pengembangan tidak untuk disebarluaskan.  

Pada fasependefinisian ditentukan permasalahan yang terjadi, kemampuan dan kesiapan 

siswa dalam pembelajaran, mengidentifikasi materi yang akan dibelajarkan dan rincian tugas 

yang akan dikerjakan siswa, serta menetapkan tujuan pembelajaran. Pada fase perancangan akan 

dihasilkan perangkat pembelajaran dan instrumen yang digunakan. Pada fase pengembangkan 

dihasilkan draf akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan komentar/saran 

dan penilaian dari validator dan hasil uji coba.Fase pengembangan terdiri dari tahap validasi ahli 

dan uji coba lapangan. 

Validator yang dipilih pada tahap validasi ahli terdiri dari dosen jurusan Matematika 

Universitas Negeri Malang berpendidikan S3 dan guru matematika SMP yang berpendidikan S2 

dan telah berpengalaman mengajar selama 18 tahun.Instrumen yang digunakan pada tahap ini 

adalah lembar validasi RPP dan lembar validasi LKS. Data hasil validasi dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis yang diadaptasi dari Hobri (2010:52-53) yaitu (1) melakukan 

rekapitulasi data penilaian kevalidan perangkat pembelajaran, (2) menghitung persentase skor 

dari masing-masing validator, (3) menentukan rata-rata skor hasil validasi masing-masing 

indikator dari semua validator, (4) menentukan skor rata-rata total untuk semua indikator, (5) 

menentukan persentase rata-rata hasil validasi, dan (6) menentukan tingkat kevalidan. Tingkat 

kevalidan ditentukan dengan mengadaptasi dari Sa’dijah (2013:225), yaitu dikatakan sangat 

valid apabila persentasenya sama atau lebih dari 80%, valid jika persentasenya sama atau lebih 

dari 65% tetapi kurang dari 80%, cukup baik apabila persentasenya sama atau lebih dari 55% 

tetapi kurang dari 65%, dan kurang valid apabila persentasenya kurang dari 55%.  

Jika pada tahap validasi ahli diperoleh perangkat pembelajaran dengan kriteria minimal 

valid, selanjutnya dilakukan tahap uji coba lapangan untuk menentukan tingkat kepraktisan dan 

keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan untuk 

menilai tingkat kepraktisan perangkat pembelajaran adalah lembar pengamatan keterlaksanaan 

perangkat pembelajaran. Data hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis yang diadaptasi dari Hobri (2010:52-53), yaitu (1) melakukan 

rekapitulasi data hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, (2) menghitung persentase 

skor pada masing-masing pertemuan, (3) menentukan rata-rata skor pengamatan masing-masing 

aspek dari semua pertemuan, (4) menentukan skor rata-rata total, (5) menentukan persentase 

rata-rata hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat pembelajaran, (6) menentukan tingkat 

kepraktisan perangkat pembelajaran. Tingkat kevalidan ditentukan dengan mengadaptasi dari 

Sa’dijah (2013:225), yaitu dikatakan sangat praktis apabila persentasenya sama atau lebih dari 

80%, praktis jika persentasenya sama atau lebih dari 65% tetapi kurang dari 80%, cukup praktis 

apabila persentasenya sama atau lebih dari 55% tetapi kurang dari 65%, dan kurang praktis 

apabila persentasenya kurang dari 55%. 

Tingkat keefektifan perangkat pembelajaran ditentukan oleh tiga kriteria, yaitu (1) 

minimal 80% siswa mencapai ketuntasan penguasaan materi secara individual (Subanindro, 

2012: 814), (2) keaktifan siswa memenuhi kategori minimal aktif, dan (3) respon siswa terhadap 

pembelajaran memenuhi kategori minimal positif. Skor penguasaan materi siswa ditentukan dari 

skor tugas dan skor tes dengan rumus berikut. 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖 =
70 × 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑠 + 30 × 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑔𝑎𝑠

100
× 4 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, ketuntasan belajar untuk kompetensi inti 

pengetahuan ditetapkan dengan skor rata-rata 2,67.Teknik analisis yang digunakan untuk 
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menganalisis tingkat keaktifan siswa adalah dengan menentukan persentase rata-rata hasil 

pengamatan aktifitas siswa. Tingkat keaktifan siswa ditentukan dengan mengacu pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kriteria Keaktifan Siswa (Adaptasi Sa’dijah (2013:225)) 

Interval Kriteria 

80% ≤ 𝐴 sangat aktif 

65% ≤ 𝐴 < 80% aktif 

55% ≤ 𝐴 < 65% cukup aktif 

𝐴 < 55% kurang aktif 

A = Presentase Aktifitas Siswa 

Respon siswa dianalisis dengan menentukan persentase rata-rata skor angket. Tingkat respon 

siswa ditentukan dengan mengacu pada Tabel 2. 
Tabel 2. Kriteria Respon Siswa (Adaptasi Sa’dijah (2013:225)) 

Interval Kriteria 

80% ≤ 𝑅 sangat positif 

65% ≤ 𝑅 < 80% positif 

55% ≤ 𝑅 < 65% cukup positif 

𝑅 < 55% kurang positif 

R = Presentase Skor Respon Siswa 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan diuraikan proses pengembangan perangkat pembelajaran sesuai 

dengan fase model pengembangan 4-D yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) fase 

pendefinisian, (2) fase perancangan, dan (3) fase pengembangan. 

Pada fase pendefinisian ditemukan beberapa masalah mendasar yang dibutuhkan dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran. Masalah mendasar yang ditemukan adalah (1) 

pembelajaran kurang melibatkan aktivitas siswa dalam menemukan suatu konsep atau rumus 

sehingga siswa hanya berperan sebagai penerima materi dari guru, (2) bahan ajar yang 

digunakan tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, karena berisi 

rangkuman materi dan latihan soal, (3) kegiatan pembelajaran belum memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan sikap sosial, (4) 

kurangnya wawasan siswa mengenai teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar 

matematika, dan (5) siswa mengalami kesulitan dalam tahap menganalisa informasi yang 

didapat, yaitu kesulitan untuk melihat perbedaan, kesamaan, kaitan informasi yang satu dengan 

yang lain.  

Pembelajaran materi transformasi geometri dapat diterapkan dengan model penemuan 

terbimbing. Siswa diberikan kesempatan untuk mengamati objek awal dan bayangannya dengan 

menggunakan GeoGebra. Kemudian siswa diminta untuk menyusun dugaan mengenai sifat-

sifat transformasi (translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi). Setelah dugaan tersebut diperiksa 

kebenarannya oleh guru, siswa dapat memperoleh kesimpulan yang benar mengenai 

transformasi. Kesimpulan ini tidak diperoleh siswa dari penjelasan guru, tetapi diperoleh dari 

pengalaman belajar siswa. 

Analisis materi dilakukan sebelum pembuatan perangkat pembelajaran dan pelaksanaan 

penelitian, agar materi yang disajikan dalam penelitian tidak ada yang terlewatkan dan dapat 

terlihat sistematis. Analisis tugas meliputi pemahaman siswa akan tugas dalam pembelajaran 

yang disesuaikan dengan analisis materi di atas.  

Pada fase perancangan dihasilkan RPP dan LKS. RPP yang disusun memuat identitas 

sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, 

kelas/semester, alokasi waktu, kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi dari 

masing-masing KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta media/alat, 

bahan, dan sumber belajar. RPP yang dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 serta 

menggunakan pendekatan ilmiah dan mengintegrasikannya dengan model pembelajaran 
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penemuan terbimbing. Kegiatan pembelajaran disusun berdasarkanaktifitas pada penemuan 

terbimbing. Dengan demikian, langkah-langkah pembelajaran yang terdapat pada RPP yaitu (a) 

perumusan masalah melalui kegiatan mengamati dan menanya, (b) penyusunan, pemrosesan, 

pengorganisiran, dan penganalisaan data, (c) penyusunan konjektur, (d) pemeriksaan konjektur 

melalui kegiatan presentasi, (e) verbalisasi konjektur, dan (f) latihan soal. Kegiatan-kegiatan 

dalam pembelajaran dipadukan dengan penggunaan LKS yang dikembangkan. 

LKS yang dikembangkan memuat empat sub materi transformasi geometri yang 

dibelajarkan di kelas VII, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Penggunaan LKS ini 

terintegrasi dengan GeoGebra, oleh karena itu pada LKS termuat langkah-langkah 

pengoperasian GeoGebra untuk transformasi geometri. LKS digunakan dalam pembelajaran 

bercirikan penemuan terbimbing dan penggunaannya disesuaikan dengan RPP yang telah 

dikembangkan. Meskipun LKS ini bercirikan penemuan terbimbing, tetapi tahap perumusan 

masalah tidak disertakan pada LKS. Hal ini disebabkan tahap perumusan masalah disampaikan 

secara lisan oleh guru. Pada LKS ini juga terdapat bagian pengenalan simbol dan istilah. 

Dengan demikian, pada masing-masing sub materi, LKS tersusun atas bagian (a) “Masih 

Ingat?” yaitu bagian pengajuan konsep prasyarat, (b) “Kenal Dulu Yuk” yaitu bagian 

pengenalan istilah, dan simbol pada transformasi geometri, (c) “Cari Informasi Yuk” yang 

memuat aktivitas pengamatan yaitu dengan mengamati titik awal dan titik bayangan yang 

dihasilkan melalui pengoperasian GeoGebra, (d) “Analisa” yang memuat aktivitas analisa dan 

penyusunan konjektur, (e) “Cek & Ricek” yaitu bagian untuk menuliskan kesimpulan yang 

didapat dari hasil presentasi, dan (f) “Latihan Soal”. RPP dan LKS yang dihasilkan ditunjukkan 

pada Gambar 1 sampai Gambar 5 berikut.  

 
   Gambar 1. Langkah Kegiatan pada Tahap Perumusan Masalah 
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Gambar 2.  Langkah Kegiatan pada Tahap Siswa Menyusun, Memproses, Mengorganisir, dan 

Menganalisis Data 

 
 

Gambar 3.  Langkah Kegiatan pada Tahap Penyusunan Konjektur dan Pemeriksaan Konjektur 
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Gambar 4.  Langkah Kegiatan pada Tahap Verbalisasi Konjektur dan Latihan Soal 

 

 

 
  Gambar 5. Aktivitas Pengumpulan dan Penganalisaan Informasi pada LKS 

 

Fase pengembangan terdiri dari (1) validasi ahli, dan (2) uji coba lapangan. Validasi ahli 

ini dilakukan untuk melihat kevalidan RPP dan LKS yang dihasilkan pada fase perancangan. 

Hasil validasi perangkat tampak pada Tabel 3. 
Tabel 3. Hasil Analisis Skor Validasi Perangkat Pembelajaran 

Perangkat yang 

Dikembangkan 

Validator ke- Persentase 

Skor Total 
Keterangan 

I II 

RPP 77,75% 91,75% 84,75% sangat valid 

LKS 78,5% 85% 81,75% sangat valid 

Dengan demikian, perangkat pembelajaran yang dikembangkan tergolong dalam kategori sangat 

valid.  

Setelah diperoleh perangkat pembelajaran yang memenuhi kriteria kevalidan, selanjutnya 

dilakukan uji coba lapangan. Ujicoba dilaksanakan 5 kali pertemuan, sesuai dengan banyaknya 

RPP, serta 1 kali pertemuan untuk tes penguasaan materi. Data yang diperoleh dari uji coba 
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berupa data keterlaksanaan perangkat pembelajaran, aktivitas siswa, tes penguasaan materi, dan 

angket respon siswa. Dari hasil olah data diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 

berikut. 

 
Tabel 4. Rangkuman Hasil Analisis Uji Coba Lapangan 

Indikator Kepraktisan Hasil Uji Coba 

Keterlaksanaan Perangkat 

Pembelajaran 

Sangat praktis, persentase skor rata-rata hasil observasi 

keterlaksanaan perangkat pembelajaran adalah 83,5% 

Indikator Keefektifan Hasil Uji Coba 

Aktivitas Siswa 
Sangat aktif, persentase skor rata-rata hasil observasi 

aktivitas siswa adalah 87,25% 

Penguasaan Materi 
88,88% dari 34 siswa mencapai ketuntasan penguasaan 

materi 

Respon Siswa 
Sangat positif, persentase skor rata-rata angket respon 

siswa adalah 87,67% 

Dari hasil uji coba lapangan juga ditemukan beberapa temuan. Pada kegiatan penyusunan 

konjektur pada pertemuan pertama, siswa masih memerlukan bantuan guru dalam menyusun 

dugaan mengenai konsep translasi. Dalam menuliskan bentuk rumus translasi, siswa juga masih 

memerlukan bantuan dari guru. Tetapi pada pertemuan keempat tentang rotasi, siswa sudah 

dapat menyusun dugaan mengenai konsep rotasi dan rumus untuk menentukan koordinat 

bayangan titik hasil rotasi dengan titik pusat (0,0). Hal ini menunjukkan pada awal 

pembelajaran dengan penemuan terbimbing, siswa belum terbiasa untuk mencari kesamaan, dan 

keterkaitan suatu informasi dengan informasi lainnya. Tetapi jika pembelajaran dengan 

penemuan terbimbing dilakukan secara berulang-ulang, siswa terbiasa untuk mencari 

keterkaitan suatu informasi dengan informasi lainnya. 

Temuan selanjutnya didapatkan dari angket respon siswa mengenai penggunaan 

GeoGebra. Siswa merasa senang belajar dengan menggunakan GeoGebra. Hal ini disebabkan 

GeoGebra membantu siswa dalam proses belajar. Baik untuk pengenalan konsep maupun 

pengerjaan tugas. Respon siswa ini ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 

 
   Gambar 6. Komentar Siswa yang Positif Mengenai Penggunaan GeoGebra 

Temuan selanjutnya didapat dari hasil tes siswa. Ditunjukkan pada Gambar 7 dan Gambar 

8 adalah langkah pengerjaan yang berbeda dari soal yang sama. Pada Gambar 7, siswa mencari 
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luas bayangan hasil dilatasi dengan menggunakan perbandingan luas awal dengan luas 

bayangan. Sedangkan pada Gambar 8, siswa mencari luasnya dengan menggambar bangun awal 

dan bayangannya, kemudian menghitung luas bangun bayangan berdasarkan ukurannya. Hal ini 

menunjukkan siswa dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pemahamannya masing-

masing.  

         
Gambar 7. Hasil Pengerjaan Siswa dengan Menggunakan Konsep Dilatasi 

 
  Gambar 8. Hasil Pengerjaan Siswa dengan Menggambarkan Objek Awal dan Bayangan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini telah menghasilkan perangkat pembelajaran bercirikan penemuan 

terbimbing pada materi transformasi geometri yang berbantuan GeoGebra yang valid, praktis, 

dan efektif. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran ini dapat digunakan sebagai sumber belajar 

alternatif dalam membelajarkan materi transformasi geometri. Meskipun demikian, karena 

perangkat pembelajaran ini berbantuan GeoGebra, perlu disediakan komputer/laptop yang 

memadai untuk digunakan oleh siswa. Penelitian ini belum sampai pada fase penyebaran, maka 

perangkat pembelajaran ini dapat dikembangkan lebih lanjut.  
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Abstrak 

 
Komputer dan teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat. Dalam dunia 

pendidikan, komputer banyak digunakan untuk membantu siswa dalam mempelajari 

dan memahami materi atau kejadian tertentu. Dengan menggunakan software pada 

komputer, siswa dapat membuat visualisasi objek dua dimensi atau tiga dimensi 

untuk dikaji dan dieksplorasi. Saat ini, komputer banyak digunakan sebagai media 

pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran berbantuan komputer pada kelas 

matematika bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep 

matematika yang bersifat abstrak. Agar komputer dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang valid, praktis dan efektif maka perlu didesain dan dikembangkan 

sesuai dengan kaidah-kaidah instruksional. Artikel ini memahas tentang 

langkahlangkah dalam  menyusun media pembelajaran berbantuan komputer pada 

kelas matematika. 

Kata kunci: media pembelajaran, komputer 
 

PENDAHULUAN 

Saat ini komputer semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. 

Perkembangan komputer yang pesat ini merubah tren penggunaan komputer. Komputer tidak 

lagi digunakan sebagai mesin hitung atau mesin yang menangangi pekerjaan kantor, desain serta 

analisis. Lebih dari itu, saat ini komputer telah banyak diaplikasikan hampir dalam semua aspek 

kehidupan. 

Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika, komputer telah 

banyak digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan komputer sebagian besar untuk membantu 

siswa dalam mempelajari, memahami atau mengeksplorasi materi matematika yang disajikan 

dalam pembelajaran. Komputer memberikan kesempatan kepada siswa lebih luas dalam 

menginvestigasi masalah matematika. Sebagai contoh, dengan menggunakan software 

GeoGebra pada komputer, siswa dapat mengamati grafik fungsi 2( )f x ax bx c    dan 

pengaruh , ,a b  dan c  pada fungsi 2( )f x ax bx c   . Dengan menggunakan software 

Cabri 3D, siswa dapat memvisualisasikan objek tiga dimensi, sehingga kesulitan siswa dalam 

membayangkan objek tiga dimensi teratasi. Contoh tersebut hanyalah sebagai langkah awal 

yang dapat dilakukan oleh guru dalam memanfaatkan komputer dalam pembelajaran 

matematika. 

 Penggunaan komputer dalam pembelajaran terbukti efektif membantu siswa dalam 

mempelajari materi matematika. Hasil penelitian Nasution (2012) mengemukakan bahwa 

penggunaan software Google SkechUp pada komputer dapat meningkatkan pemahaman siswa 

tentang konsep jarak pada dimensi tiga. Hasil penelitian Alviah (2012) menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan program GeoGebra materi grafik fungsi kuadrat lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran konvensional. 
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Dengan kelebihan yang dimiliki oleh komputer, seperti kemampuan dalam memvisuali-

sasikan objek, kecepatan dalam proses hitung dan kemampuan dalam membuat simulasi, 

komputer banyak dikembangkan untuk digunakan dalam pembelajaran. Artikel  ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran 

komputer dalam kelas matematika. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

a. Media Pembelajaran 

Media, bentuk jamak dari medium (perantara), merupakan sarana komunikasi. Berasal 

dari bahasa latin medium yang berarti antara. Menurut Smaldino, Lowther & Russel (2008), 

istilah media merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. 

Senada dengan Smaldino, Djamarah (2010) mendefinisikan media sebagai alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran.  

Beranjak dari pengertian media di atas, media pembelajaran didefinisikan sebagai 

perpaduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware (Sadiman, dkk). 

Menurut Purnamawati (2001) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi 

proses belajar. Dari beberapa pengertian di atas, media pembelajaran dapat dipahami sebagai 

media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. 

 

b. Pembelajaran Berbantuan Komputer 

Pembelajaran berbantuan komputer, disebut Computer Assisted Instruction(CAI) adalah 

suatu pembelajaran yang menggunakan komputer dalam menyampaikan materi ajar dan siswa 

dapat melakukan aktifitasnya secara langsung dengan berinteraksi melalui komputer. Menurut 

Hick dan Hyde (dalam Wena, 2011), CAI is a teaching process directly involving a computer in 

the presentation of instructional materials in an interactive mode to provide and control the 

individualized leraning environment for each individual student.   

Menurut Heinich (dalam Warsita, 2008) ada enam format atau bentuk interaksi 

pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam merancang suatu media pembelajaran interaktif 

menggunakan komputer. Enam format tersebut, yaitu : (1) drill and practice, (2) tutorial, (3) 

games, (4) simulation, (5) discovery and inquiry, dan (6) problem solving.  

Drills and Practice 

Format ini dimaksudkan untuk melatih siswa sehingga memiliki kemahiran dalam suatu 

keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Program menyediakan serangkaian 

soal atau pertanyaan yang ditampilkan secara acak, sehingga setiap kali digunakan maka soal 

atau pertanyaan yang tampil selalu berbeda atau dalam kombinasi yang berbeda. Program ini 

dilengkapi dengan jawaban yang benar beserta penjelasannya sehingga diharapkan siswa dapat 

memahami suatu konsep tertentu. Pada bagian akhir, siswa dapat melihat skors akhir yang 

dicapai, sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam memecahkan soal-soal 

yang diajukan. (Warsita, 2008). 

Tutorial 

Format ini merupakan program yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara 

tutorial, sebagaimana  layaknya tutorial yang dilakukan guru atau instruktur. Informasi yang 

berisi suatu konsep disajikan dengan teks gambar baik diam atau bergerak, dan grafik. Pada saat 

yang tepat yaitu ketika dianggap bahwa siswa telah membaca, menginterpretasi dan menyerap 

konsep itu, diajukan serangkaian pertanyaan atau tugas. (Warsita, 2008).  

Games 

Bentuk games (permainan) yang disajikan mengacu pada proses pembelajaran dan 

diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain sehingga siswa tidak merasa sedang 

mempelajari suatu konsep sehingga bersifat menyenangkan (Warsita, 2008). Berdasarkan tujuan 

belajarnya jenis permainan dibagi menjadi dua tipe, yaitu instrinsic games (permainan intrinsik) 
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dan  extrinsic games (permainan ekstrinsik). 

Permainan instrinsik bertujuan untuk mempelajari aturan permainan dan keahlian dalam 

suatu permainan. Permainan ekstrinsik hanya sebagai perangkat tambahan, sebagai fasilitas 

belajar dan sebagai fasilitas untuk membangkitkan motivasi siswa.  

Simulation 

Format simulasi mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata, 

sehinggaa siswa merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Simulasi tersebut 

berhubungan dengan materi yang dibahas dalam pembelajaran. Simulasi banyak digunakan 

pada materi yang membahayakan, sulit, atau memerlukan biaya tinggi. 

Discovery and Inquiry 

Dalam format ini siswa diminta untuk melakukan percobaan yang bersifat trial dan error 

dalam memecahkan suatu permasalahan. Sama halnya dengan interaksi tutorial, bentuk interaksi 

penemuan berisi banyak alternatif solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Peran 

komputer adalah menyajikan masalah, memanipulasi data, dan menyediakan feedback.  

Dalam media pembelajaran berbantuan komputer yang berbentuk penemuan, siswa dapat 

mencari informasi dan membuat kesimpulan dari sejumlah informasi yang telah dipelajarinya. 

Dari proses belajar yang dilakukannya siswa dapat menemukan konsep dan pengetahuan baru 

yang belum pernah dipelajari sebelumnya. 

Problem Solving. 

Format seperti ini memberi kemungkinan terhadap siswa untuk melatih kemampuan 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Siswa dituntut untuk berpikir logis dan sistematis dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Program multimedia interaktif berbentuk penyelesaian 

masalah memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang ada di dalamnya. Siswa dapat mencoba memecahkan masalah yang lebih tinggi 

tingkatannya setelah berhasil menyelesaikan masalah dengan tingkat kesulitan yang lebih 

rendah.  

PEMBAHASAN  

Untuk mengembangkan media pembelajaran secara garis besar harus melalui tiga 

langkah, yaitu perencanaan, produksi dan penilaian. Tahap perencanaan terkait dengan 

menentukan materi, menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pengembangan 

media. Tahap produksi adalah mendesain dan memproduksi media pembelajaran. Tahap 

evaluasi adalah menentukan validasi, uji coba dan revisi.  

Pada penelitian pengembangan, model pengembangan media perlu ditentukan. Pemilihan 

model pengembangan ini sebagai acuan dalam mengembangkan media. Selain itu, penentuan 

software untuk mengembangkan media berbantuan komputer juga perlu dipertimbangkan. 

Beberapa software seperti GeoGebra, Google SketchUp, Graphmatica, Maple, Cabri 3D, dan 

beberapa software lain dapat digunakan dalam kelas matematika. Langkah penting dari 

pengembangan media berbantuan komputer adalah mevalidasi produk yang telah dihasilkan. 

Validasi produk ini bertujuan untuk mendapatkan media yang baik, valid, efektif dan efesien. 

Melalui validasi,  produk yang dihasilkan dapat digunakan oleh pengguna. 

 

A. MODEL PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN  

Beberapa model pengembangan yang ditulis dalam artikel ini adalah Four-D-Model, 

model pengembangan Plomp, Model ADDIE, dan model pengembangan Allesi-Trolip. Model 

model tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan media pembelajaran berbantuan 

komputer. 

Four-D-Model 

Four-D-Model dikembangkan oleh Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan 

Melvyn I. Semmel (1974). Menurut Thiagarajan (1974) dalam mengembangkan bahan ajar, ada 
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empat tahap yang harus diperhatikan, yaitu: Define, Design, Develop dan Disseminate (four-D-

Model).  

 

Tahap Define bertujuan untuk menetapkan dan mendefiniskan bahan ajar yang 

dibutuhkan. Tahap awal adalah melakukan analisis. Melalui analisis, pengembang menentukan 

sasaran dan batasan bahan ajar. Menurut Thiagarajan, ada lima langkah dalam tahap ini, yaitu 

front-end analysis (analisis uung depan),  learner analysis (analisis siswa), conceptual analysis 

(analisis konsep), task analysis (analisis tugas), dan specifying instructional objectives 

(perumusan tujuan pembelajaran). 

Tahap Design bertujuan untuk mendesain prototip bahan ajar. Tahap ini dapat dimulai 

setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Pada tahap ini, pengembang memproduksi media 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Empat langkah yang terdapat 

dalam tahap ini adalah constructing criterion-referenced tests (penyusunan tes acuan patokan), 

media selection (pemilihan media), format selection (pemilihan format), dan initial design 

(rancangan awal). 

Tahap develop bertujuan untuk memodifikasi prototip bahan ajar yang telah diselesaikan 

dalam tahap design. Meskipun prototip telah diproduksi pada tahap define, produk ini harus 

dianggap sebagai versi awal dari bahan ajar  yang harus dimodifikasi sebelum menjadi versi 

final yang efektif setelah melalui revisi berdasarkan masukan para pakar/ahli/praktisi dan data 

hasil ujicoba. Dua langkah dalam tahap ini adalah expert appraisal (validasi ahli/praktisi), dan 

developmental testing (uji coba pengembangan). Menurut Thiagarajan (1974) “expert appraisal 

is a technique for obtaining suggestions for the improvement of the material”. Penilaian para 

ahli/praktisi mencakup format, bahasa, ilustrasi dan isi. Berdasarkan masukan dari para ahli, 

materi pembelajaran di revisi.  

Tahap Disseminate merupakan tahap akhir setelah uji coba lapangan dan validasi 

ahli/praktisi mendapat respon yang positif. Tahap disseminate dilakukan untuk mempromosikan 

produk pengembangan agar bisa diterima pengguna. 

 

Model Pengembangan Plomp. 

Model pengembangan Plomp terdiri atas 5 tahap, yaitu (1) preliminary investigation, (2) 

design, (3) realization/construction, (4) test and revision, dan (5) implementation. Tahapan 

tersebut disajikan pada gambar berikut. 

 

Gambar 1.  Model  Pengembangan Plomp (Sumber: Plomp, 1997) 

Tahap preliminary investigation merupakan tahap penting dalam model pengembangan 
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Plomp. Pada tahap ini didefinisikan masalah. Plomp (1997) menyatakan: “in this investigation 

important elements are the gathering and analysis of information, the definition of the problem 

and the planning of the possible continuation of the project”. Tahap design bertujuan untuk 

mendesain pemecahan masalah yang dikemukakan pada tahap preliminary investigation. Hasil 

dari tahap design adalah cetak biru pemecahan masalah. Karakteristiks kegiatan dalam tahap ini 

adalah membandingkan dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan menghasilkan pilihan 

desain yang terbaik untuk media yang dikembangkan. Desaia cetak biru yang telah dihasilkan 

dalam tahap design kemudian direalisasikan/dikonstruksikan pada tahap realization/contruction. 

Setelah desain terealisasi menjadi produk, produk tersebut dievaluasi. Tanpa evaluasi tidak 

dapat ditentukan apakah suatu produk yang dibuat sesuai harapan. Setelah dilakkukan evaluasi 

dan diperoleh produk yang valid, praktis dan efektif, maka produk dapat diimplementasikan 

untuk wilayah yang lebih luas. Menurut Plomp “Solution have to be introduced, in other words, 

have to be implemented”. Menurut Rochmad (2012), implementasi dapat dilakukan dengan 

melakukan penelitian lanjutan penggunaan produk pengembangan pada wilayah yang lebih luas. 

 

Model ADDIE 

Model ADDIE merupakan model yang dikembangkan oleh Dick dan Carry untuk 

merancang sistem pembelajaran. ADDIE merupakan kependekan dari analysis (analisis), design 

(desain), development (pengembangan), implementation (implementasi) and evaluation 

(evaluasi). Menurut Mulyatiningsih (2012), langkah langkah pengembangan produk model 

ADDIE lebih rasional dan lebih lengkap daripada Four-D-Model. 

Tahap analysis bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab terjadinya 

performance gap (Branch, 2009). Dalam kaitannya dengan mengembangkan media 

pembelajaran berbantuan komputer, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya 

pengembangan media, mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran pengguna dan 

mengidentifikasi isi/materi pembelajaran. Tahap design bertujuan untuk merancang konsep 

produk  baru di atas kertas. Tahap development berisi kegiatan realisasi rancangan produk. 

Dalam tahap design kerangka yang masih konseptual direalisasikan menjadi  produk yang siap 

diimplementasikan. Tahap implementation bertujuan untuk mengaplikasikan produk yang telah 

dikembangkan pada kondisi yang sebenarnya (kelas). Tahap evaluation dilakukan untuk 

mengevaluasi produk setelah tahap implementation  dilakukan. Hasil evaluasi digunakan untuk 

memberi umpan balik (feedback) kepada pihak pengguna. Revisi produk dibuat sesuai dengan 

hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk yang telah dibuat. 

Aktivitas dalam mengembangkan media dengan menggunakan model ADDIE disajikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 1. Aktifitas pengembangan pada model ADDIE (diadaptasi dari Mulyatiningsih, 2012) 

Tahap Pengembangan Aktivitas 

Analysis Pra perencanaan : pemikiran tentang produk baru yang akan dikembangkan. 

Mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran  

Mengidentitikasi materi pembelajaran 

Design Merancang konsep produk baru di atas kertas 

Merancang perangkat pengembangan produk baru. 

Development Mengembangkan perangkat produk (materi/bahan dan alat) yang diperlukan dalam 

pengembangan. 

Membuat produk. 

Membuat instrument untuk mengukur kinerja produk 

Implementation Menggunakan produk yang telah dikembangkan dalam pembelajaran 

Evaluation Melihat kembali dampat pembelajaran dengan menggunakan produk 

Mengukur kinerja produk. 

Mencari informasi apa saja yang dapat membuat pengguna mencapai hasil dengan 

baik. 
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Model Pengembangan Allesi-Trolip 

Alessi and Trollip’s Model (Alessi, 2001) merupakan model yang dikembangkan oleh 

Stephen M. Alessi dan Stanley R. Trollip. Model pengembangan ini meliputi 3 tahap (fase) yaitu  

planning, design, dan development. 

Tahap planning (perencanaan) merupakan dasar dari semua tahap lainnya. Dalam fase ini 

dilakukan identifikasi kebutuhan serta menganalisis kebutuhan media. Tahap Design (desain) 

dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dilakukan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan 

konsep tentang desain media, membuat flowchart, storyboard dan script media. Tahap 

development (pengembangan) merupakan tahap inti dari proses pengembangan. Berdasarkan 

flowchart dan storyboard yang telah dibuat, dimulai mengembangkan/membuat media 

pembelajaran. Media pembelajaran berbantuan komputer yang dikembangkan dapat 

menggunakan salah satu jenis software atau mengkombinasikan beberapa software. 

Tabel 2. Proses Pengembangan Model Alessi-Trollip (Alessi, 2001) 

Tahap Pengembangan Aktivitas 

Planning Mengidentifikasi bidang/ruang lingkup. 

Mengidentifikasi karakteristik siswa. 

Membuat dokumen perencanaan. 

Menentuakan dan mengumpulkan sumber-sumber. 

Design Melakukan analisis konsep dan tugas yang berkaitan dengan materi. 

Menerjemahkan hasil analisis kebutuhan dan analisis materi untuk menghasilkan 

rancangan yang dinilai mewakili keseluruhan kebutuhan. 

Membuat storyboard dan flowchart. 

Evaluasi dan revisi. 

Development Menyiapkan teks. 

Menggabungkan bagian-bagian. 

Menyiapkan materi pendukung. 

Membuat produk. 

Melakukan ujicoba. 

Revisi.  

 

B. MEMPRODUKSI MEDIA PEMBELAJARAN 

Dalam proses memproduksi/mendesain media pembelajaran berbantuan komputer, tiga 

hal penting yang harus dilakukan adalah membuat storyboard, membuat flowchart dan 

menentukan software untuk memproduksi. 

Storyboard 

Menurut Suyanto (2003), storyboard merupakan serangkaian sketsa (gambaran kartun) 

yang menggambarkan suatu urutan (alur cerita) elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi 

multimedia. Dalam kamus Oxford pengertian storyboard adalah “a sequence of drawing, 

typically with some directions and dialogue, representing the shots planned for a film or 

television production”. Dengan kata lain, storyboard adalah visualisasi ide dari produk yang 

akan dibangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari produk yang akan dihasilkan. 

Storyboard juga merupakan visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek yang 

ditampilkan shot by shot (Waryanto, 2005). 

Salah satu keuntungan membuat storyboard  adalah dapat membuat pengembang 

memahami perubahan dalam alur cerita dari media yang akan dikembangkan. Selain itu 

storyboard dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengembangkan media.  

Dalam membuat storyboard, perlu dibuat terlebih dahulu cakupan storyboard dalam 

bentuk rincian naskah yang kemudian akan dituangkan dalam grafik dan visual. Penggunaan 
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storyboard akan mempermudah pelaksanaan dalam proses produksi media. Storyboard yang 

dibuat setidaknya memuat informasi sebagai berikut: (1) sketsa atau gambaran layar, (2) warna, 

penempatan dan ukuran grafik (jika perlu), (3) teks asli yang akan ditampilkan pada halaman, 

(4) warna, ukuran dan tipe font (jika ada teks), (5) narasi (jika ada), (6) animasi (jika ada), (7) 

video dan audio (jika ada). 

Flowchart 

Bagan alir atau flowchart adalah suatu metode penulisan symbol untuk menggambarkan 

tahap-tahap pemecahan masalah dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang mudah 

dimengerti, mudah digunakan dan terstandar (Sutopo, 2003). Tujuan utama dari penggunaan 

flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, 

terurai, rapi, dan jelas. 

Software untuk Pembelajaran Matematika 

Pemilihan software dalam mengembangkan media pembelajaran berbantuan komputer 

merupakan hal yang sangat penting. Dengan software ini, media diproduksi. Beberapa software 

yang dapat digunakan dalam proses produksi media berbantuan komputer adalah sebagai 

berikut. 

1. GeoGebra 

GeoGebra merupakan kependekan dari Geometry and Algebra. Dari namanya, GeoGebra 

merupakan software yang diperuntukkan untuk masalah geometri dan aljabar. Software 

GeoGebra diciptakan oleh Markus Hohenwarter. GeoGebra memiliki kemampuan untuk 

memvisualisasikan gambar dua dimensi maupun tiga dimensi. GeoGebra dapat digunakan 

dalam pembelajaran kalkulus, geometri bidang, geometri ruang dan lain sebagainya. Menurut 

Hohenwarte & Fuchs (2004), GeoGebra sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran 

matematika dengan beragam aktivitas sebagai berikut: (1) sebagai media demonstrasi dan 

visualisasi, (2) sebagai alat bantu konstruksi, dan (3) sebagai alat bantu proses penemuan. 

2. Cabri II dan Cabri 3D 

Salah satu software matematika yang siap dimanfaatkan untuk membantu pemahaman 

siswa pada pembelajaran matematika khususnya geometri adalah Cabri 3D. Cabri 3D 

merupakan software geometri interaktif, software ini merupakan pengembangan dari software 

geometri Cabri II. 

Cabri 3D tidak hanya tidak hanya dugunakan sebagai software yang mempresentasikan 

matematika secara geometri tetapi juga dapat digunakan secara umum untuk membangun 

kemudahan bermatematika dengan memunculkan bentuk-bentuk yang menyerupai keaslian dari 

berbagai model. Software ini  memberikan kemudahan bagi siswa dan guru untuk meng-

eksplorasi berbagai bentuk dan model geometri. Siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran 

dengan melakukan eksplorasi dibawah bimbingan guru. Software ini juga memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk lebih mampu membuktikan teori dan konsep secara mandiri 

dengan menggunakan sedikit perhitungan dan manipulasi sederhana. 

3. Adobe Flash 

Adobe Flash merupakan salah satu software yang banyak digunakan oleh pembuat 

animasi pendidikan karena keandalannya mampu mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan 

multimedia. Kinerja Flash dapat dikombinasikan dengan program-program lain. Flash dapat 

diaplikasikan untuk pembuatan animasi kartun, animasi interaktif, efek-efek animasi, dan game 

untuk kepentingan pendidikan. 

4. AutoPlay Media Studio 

AutoPlay Media Studio merupakan software untuk membuat multimedia dengan meng-

integrasikan berbagai tipe media seperti gambar, suara, video, teks dan flash ke dalam presentasi 

yang dibuat. Software ini menyediakan kemudahan untuk membuat animasi dan scripting untuk 

pembuatan media pembelajaran. 

 

Selain menggunakan software di atas, dalam mengembangkan media pembelajaran 
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berbantuan komputer, dapat juga digunakan software seperti Maple, Mathematica, Geometer’s 

Sketchpad, Graphmatica, wingeom dan lain sebagainya. Dalam memilih software untuk 

mengembangkan media, tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari 

media yang dikembangkan. 

 

C. VALIDITAS MEDIA PEMBELAJARAN 

Untuk menentukan kualitas hasil pengembangan media pembelajaran berbantuan 

komputer umumnya ada tiga krieria penilaian yaitu:  kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. 

Penilaian tersebut dilakukan oleh orang ahli/pakar/praktisi melalui validasi media yang 

dikembangkan. Ketiga kriteria penilaian ini mengacu pada kriteria kualitas hasil penelitian 

pengembangan yang dikemukakan oleh Van den Akker (1999) dan kriteria kualitas produk yang 

dikemukakan oleh Nieveen (1999). 

Kevalidan. 

Validitas dalam suatu penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan validitas 

konstruk. Van den Akker (1999) menyatakan: “Validity refers to the extent that design of the 

intervention is based on state of the art knowledge(‘content validity’) and that the various 

components of the intervention are consistenly linked to each other (‘construct validity’). 

Validitas ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum atau 

model pembelajaran yang dikembangkan berdasar pada teori. Sedangkan validitas konstruk 

menunjukkan konsistensi internal antar komponen komponen model yang dikembangkan 

Kepraktisan 

Berkaitan dengan kepraktisan, Akker (1999) menyatakan: “development research aims at 

making both practical and scientific contributions”. Berkaitan dengan kepraktisan dalam 

penelitian pengembangan Akker menyatakan : “practically refers to the extent that user (or 

other experts) consider the intervention as appealing and usable in ‘normal’ conditions”. 

Kepraktisan mengacu pada tingkat bahwa pengguna (atau pakar-pakar lain) menganggap bahwa 

intervensi sebagai hal yang menarik dan bermanfaat dalam kondisi normal. Berdasarkan hal 

tersebut, suatu media pembelajaran yang dikembangkan dikatakan praktis apabila memenuhi 

kondisi: (1) para ahli/praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan, dan 

(2) kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkkan tersebut dapat diterapkan. 

Keefektifan 

Berkaitan dengan keefektifan, Akker (1999) menyatakan: “effectiveness refer to the 

extent that the experiences and outcomes with the intervention are consistent with the intended 

aims.” Indikator bahwa media yang dikembangkan dikatakan efektif dapat dilihat dari: (1) hasil 

belajar siswa, (2) aktivitas siswa saat menggunakan media, (3) kemampuan siswa dalam 

matematika setelah menggunakan media 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam mengembangkan media pembelajaran berbantuan komputer, secara umum ada 

beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan model pengembangan, membuat 

outline media yang akan dikembangkan, menentukan software yang sesuai dengan kebutuhan 

dan melakukan validasi produk media pada ahli/praktisi. Validasi  dilakukan agar media yang 

dibuat  memiliki kualitas yang baik, sehingga ketika digunakan  akan memberikan hasil yang 

optimal. Setelah media yang dikembangkan dinyatakan valid oleh ahli/praktisi, media dapat 

disebarluaskan. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang grafik pengendali individual 

berbasis Distribusi Dagum. Data yang digunakan adalah data pengamatan kedalaman 

P pada bulan Desember 2011, yaitu sebanyak 46 pengamatan, yang diambil dari 

departemen mutu PT. Pindad (persero). Parameter Distribusi Dagum yang 

memaksimumkan log-likelihood diperoleh menggunakan paket VGAM pada R. 

Penelitian ini merumuskan garis pusat dan batas-batas pengendali grafik pengendali 

individual berbasis Distribusi Dagum yang akan digunakan untuk merancanag grafik 

pengendali individual berbasis distribusi Dagum. Garis pusat grafik pengendali ini 

sama dengan rataan Distribusi Dagum, sedangkan batas pengendali atas ditentukan 

menggunakan persentil 0.99865 dan batas pengendali bawah ditentukan dengan 

persentil 0.00135. 

Kata kunci: grafik pengendali individual, Distribusi Dagum, VGAM. 

PENDAHULUAN 

 

Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan 

untuk memonitor, mengendalikan, menganalisa, mengelola, dan memperbaiki produk dan 

proses menggunakan metode-metode statistik (Ariani, 2004). Dalam pengendalian kualitas 

statistik, untuk mengetahui terkendali atau tidaknya suatu proses digunakan grafik pengendali. 

Grafik pengendali merupakan grafik dari titik data sampel produk, dilengkapi dengan garis 

tengah yang merupakan rata-rata sampel, dan batas pengendali atas dan bawah. Suatu proses 

dikatakan terkendali apabila semua data berada diantara kedua batas pengendali dan membentuk 

pola acak. Sebaliknya, apabila terdapat data yang berada di luar batas pengendali atau berada 

diantara kedua batas pengendali namun membentuk suatu pola tertentu, maka proses dikatakan 

tidak terkendali. 

Grafik pengendali dibedakan menjadi 2 golongan menurut jenis data, yaitu grafik 

pengendali untuk data variabel dan grafik pengendali untuk data atribut. Kedua grafik 

pengendali ini juga memiliki beberapa jenis grafik. Grafik pengendali untuk data variabel yang 

umum digunakan adalah grafik pengendali �̅� − 𝑅 , grafik pengendali �̅� − 𝑆 , dan grafik 

pengendali individual. Grafik pengendali �̅� − 𝑅  dan �̅� − 𝑆  mengasumsikan data berdistribusi 

normal. Untuk grafik pengendali individual, tidak bisa diasumsikan data berdistribusi normal, 

sehingga perlu dilakukan uji distribusi terlebih dahulu. Untuk melakukan ini, perlu dilakukan 

analisa awal menggunakan histogram frekuensi untuk mengidentifikasi bentuk distribusi, 

kemiringannya (skewness), dan keruncingannya (kurtosis). Sebagai alternatif, dapat dilakukan 

mailto:yessi.rochayani@gmail.com
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uji normalitas. Uji ini dapat memberikan informasi apakah asumsi distribusi normal dapat 

digunakan untuk menentukan batas pengendali (Mitra, 2008). 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji distribusi data, diantaranya 

adalah Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Chi-squared. Namun metode yang paling 

sering digunakan adalah metode Anderson-Darling (AD). Uji AD memanfaatkan distribusi 

tertentu dalam menghitung nilai kritis (Fallo, dkk, 2013). Suatu data dikatakan mengikuti 

distribusi tertentu apabila nilai statistik AD untuk uji tersebut lebih kecil dari nilai kritis dengan 

taraf keberartian 𝛼 (Anderson dan Darling, 1954). Dengan demikian, suatu data dapat mengikuti 

beberapa distribusi asalkan nilai statistik AD untuk uji tersebut lebih kecil dari nilai kritis 

dengan taraf keberartian 𝛼. 

Distribusi Dagum dikembangkan oleh Camilo Dagum pada tahun 1977. PDF Distribusi 

Dagum adalah 

𝑓(𝑥) =
𝑎𝑝𝑥𝑎𝑝−1

𝑏𝑎𝑝 [1 + (
𝑥
𝑏

)
𝑎

]
𝑝+1 , 𝑥 > 0 

di mana 𝑎, 𝑏, 𝑝 > 0. Parameter 𝑏 adalah parameter skala, sedangkan parameter 𝑎 dan 𝑝 adalah 

parameter bentuk (Monroy, dkk, 2013). Pada penelitian ini penulis akan mengembangkan grafik 

pengendali individual berbasis Distribusi Dagum.  

METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan adalah data pengamatan kedalaman P pada bulan Desember 2011, 

yaitu sebanyak 46 pengamatan, yang diambil dari departemen mutu PT. Pindad (persero). 

Analisa data pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Melakukan uji normalitas data kedalaman P untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan Minitab. 

2. Jika data berdistribusi normal, langkah selanjutnya adalah : 

a. menentukan nilai batas pengendali atas, garis tengah, dan batas pengendali bawah, 

b. menerapkan grafik pengendali individual berbasis distribusi normal 

3. Jika data berdistribusi non-normal, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan distribusi yang sesuai dengan data. Pemilihan distribusi yang sesuai 

menggunakan nilai statistik Anderson-Darling. Suatu distribusi dikatakan paling 

sesuai apabila mempunyai nilai AD paling kecil. Pengujian distribusi data 

dilakukan dengan Easyfit. 

b. Melakukan pendugaan parameter Distribusi Dagum dengan bantuan paket VGAM 

pada R, di mana parameter Distribusi Dagum yang diperoleh sesuai dengan hasil 

yang diperoleh dari vector generalized linear model (VGLM). VGLM ditaksir 
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dengan metode maximum likelihood estimation (MLE) menggunakan iterasi 

Newton-Raphson atau Fisher scoring. 

c. Menentukan persamaan rata-rata dan variansi, selanjutnya menentukan rata-rata dan 

variansi dengan parameter-parameter Distribusi Dagum. 

d. Menentukan nilai batas pengendali atas, garis tengah, dan batas pengendali bawah 

grafik pengendali individual berbasis Distribusi Dagum menggunakan nilai 

persentil. 

e. Merancang grafik pengendali individual Dagum dan menggambar plot data 

kedalaman P. 

4. Membandingkan kedua grafik pengendali individual berbasis distribusi normal dan 

Distribusi Dagum (p-value mendekati 0.05). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendeteksian Distribusi Data 

Hasil uji normalitas pada kedalaman P dilakukan dengan menggunakan metode 

Anderson-Darling dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Uji Normalitas Data Kedalaman P 

 

Uji normalitas menggunakan minitab 16 menunjukkan P-value = 0.066, yang berarti 

kemungkinan kesalahan apabila 𝐻0 ditolak sebesar 0.066. Nilai 0.066 ini dekat dengan nilai 

𝛼 = 0.05  yang merupakan batas maksimal kemungkinan kesalahan dalam mengambil 

keputusan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan distribusi untuk mengetahui distribusi 

yang lebih sesuai dengan data kedalaman P. 

Pendeteksian distribusi dilakukan menggunakan software Easyfit 5.5. Hasilnya dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut.  

Tabel 1. Pendeteksian Distribusi Kedalaman P 
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# Distribution  

Kolmogorov 

Smirnov  

Anderson 

Darling  

Chi-Squared  

Statistic Rank Statistic Rank Statistic Rank 

26 Hypersecant  0,13169 12 0,48819 1 2,3219 4 

5 Dagum 0,12144 3 0,50758 2 2,2731 1 

6 Dagum (4P)  0,1241 7 0,51981 3 2,5557 6 

21 Gen. Gamma (4P)  0,14222 24 0,69125 15 5,6181 28 

41 Normal  0,14723 29 0,69323 16 5,642 32 

39 Lognormal (3P)  0,1409 20 0,69718 17 5,6143 26 

 

Dari Easyfit diperoleh nilai statistik uji AD untuk Distribusi Dagum sebesar 0.50758. Nilai ini 

lebih kecil dibandingkan nilai statistik uji AD untuk distribusi normal yaitu sebesar 0.69323, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Distribusi Dagum lebih sesuai untuk data kedalaman P. 

Pendugaan Parameter Distribusi Dagum 

Misal 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  merupakan sampel acak dari 𝑓(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑝) . Fungsi likelihood untuk 

Distribusi Dagum adalah 

𝐿(𝑎, 𝑏, 𝑝) = ∏
𝑎𝑝𝑥𝑖

𝑎𝑝−1

𝑏𝑎𝑝 [1 + (
𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

]
𝑝+1

𝑛

𝑖=1

=
(𝑎𝑝)𝑛 ∏ 𝑥𝑖

𝑎𝑝−1𝑛
𝑖=1

𝑏𝑛𝑎𝑝 ∏ [1 + (
𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

]
𝑝+1

𝑛
𝑖=1

 (1) 

Logaritma dari fungsi likelihood di atas adalah 

ln  𝐿(𝑎, 𝑏, 𝑝) = 𝑛 ln 𝑎 + 𝑛 ln 𝑝 + (𝑎𝑝 − 1) [∑ ln 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

] − 𝑛𝑎𝑝 ln 𝑏 

 
−(𝑝 + 1) ∑ ln [1 + (

𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

]

𝑛

𝑖=1

 (2) 

Estimasi kemungkinan maksimum dari parameter 𝑎, 𝑏, dan 𝑝 dinyatakan dengan �̂�,�̂�,dan �̂� dan 

diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan 
𝜕 ln 𝐿

𝜕𝑎
=

𝜕 ln 𝐿

𝜕𝑏
=

𝜕 ln 𝐿

𝜕𝑝
= 0 sebagai berikut. 

𝜕 ln 𝐿

𝜕𝑎
=

𝑛

𝑎
+ 𝑝 (∑ ln (

𝑥𝑖

𝑏
)

𝑛

𝑖=1

− ∑
(

𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

ln (
𝑥𝑖

𝑏
)

1 + (
𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

𝑛

𝑖=1

) − ∑
(

𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

ln (
𝑥𝑖

𝑏
)

1 + (
𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

𝑛

𝑖=1

= 0  

(3) 𝜕 ln 𝐿

𝜕𝑏
= −

𝑛𝑎𝑝

𝑏
− (𝑝 + 1) (

−𝑎

𝑏
) ∑

(
𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

1 + (
𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

𝑛

𝑖=1

= 0 

𝜕 ln 𝐿

𝜕𝑝
=

𝑛

𝑝
− 𝑛𝑎 ln 𝑏 + 𝑎 ∑ ln 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− ∑ ln [1 + (
𝑥𝑖

𝑏
)

𝑎

]

𝑎𝑞𝑛

𝑖=1

= 0 
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Paket VGAM yang bekerja pada software R dapat membantu memperoleh nilai �̂�,�̂�,dan 

�̂� . Sebelum memulai iterasi, harus ditentukan terlebih dahulu nilai awal dari salah satu 

parameter yang akan ditaksir. Memilih nilai awal yang baik tidak selalu mudah padahal 

pemilihan ini sangat penting untuk kesuksesan algoritma (Yee, 2006). Pada penelitian ini, nilai 

awal parameter 𝑎 yang dimasukkan adalah 10, 20, 23.57, 23.8, 23.9, 24, dan 30, nilai awal 

parameter 𝑏 yang dimasukkan adalah 0.1, 0.107, 0.1079, 0.108, 0.109, 0.11, dan 0.12, dan nilai 

awal parameter 𝑝 yang dimasukkan adalah 0.39, 0.4, 0.5, 0.685, 0.8, 1, dan 1.1. 

Estimasi paremeter Distribusi Dagum dengan nilai awal yang berbeda memberikan hasil 

yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil estimasi terbaik perlu dilihat 

besarnya error dari hasil estimasi di atas. Untuk mengetahui besarnya error dari masing-masing 

hasil estimasi, maka nilai �̂� , �̂� ,dan �̂�  hasil estimasi dimasukkan ke sistem persamaan (3). 

Selanjutnya ditentukan norm dari vektor error. Hasil estimasi yang paling baik adalah yang 

memberikan norm vektor error terkecil. Norm terkecil diperoleh ketika memasukkan nilai awal 

𝑎  = 23.9 yang menghasilkan �̂�  = 23.5757163, �̂�  = 0.1071784, dan �̂�  = 0.6589944. Untuk 

penghitungan-penghitungan selanjutnya pada penelitian ini digunakan parameter �̂�  = 

23.5757163, �̂� = 0.1071784, dan �̂� = 0.6589944. 

Grafik Pengendali Individual Berbasis Distribusi Dagum 

Rataan Distribusi Dagum ada untuk – 𝑎𝑝 < 1 < 𝑎  dan dinyatakan oleh persamaan 

(Monroy, dkk, 2013) 

𝐸(𝑋) = 𝑏
Γ (𝑝 +

1
𝑎

) Γ (1 −
1
𝑎

)

Γ(𝑝)
. (4) 

Dengan mensubstitusikan nilai estimasi dari parameter 𝑎, 𝑏,  dan 𝑝  ke dalam persamaan (4) 

diperoleh rataan dari data kedalaman P 0.104196995. 

Variansi Distribusi Dagum dinyatakan oleh persamaan (Monroy, dkk, 2013) 

𝜎2 =
𝑏2 [Γ(𝑝)Γ (𝑝 +

2
𝑎

) Γ (1 −
2
𝑎

) − Γ2 (𝑝 +
1
𝑎

) Γ2 (1 −
1
𝑎

)]

Γ2(𝑝)
. (5) 

Dengan mensubstitusikan nilai estimasi dari parameter 𝑎 , 𝑏 , dan 𝑝 ke dalam persamaan (5) 

diperoleh 𝜎2 = 0.000089. Sehingga standar deviasi dari data kedalaman P adalah 0.009481245. 

UCL grafik pengendali individual Distribusi Dagum diperoleh menggunakan nilai 

persentil 0.99865 dan LCL diperoleh menggunakan nilai persentil 0.00135.  

𝑈𝐶𝐿 = 𝐹−1(0.99865|𝑎, 𝑏, 𝑝) = 0.139352511 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐹−1(0.00135|𝑎, 𝑏, 𝑝) = 0.070048747 

Dari nilai UCL dan LCL yang telah diperoleh, dapat ditentukan besar koefisien dari 

standar deviasi untuk UCL dan LCL sebagai berikut. 
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𝑘1 =
𝑈𝐶𝐿 − 𝜇

𝜎
= 3.707900808 

𝑘2 =
𝐿𝐶𝐿 − 𝜇

𝜎
= −3.601662862 

𝑘1 = 3.707900808 berarti batas pengendali atas diletakkan 3.707900808 kali standar deviasi di 

atas garis pusat, sedangkan 𝑘2  = -3.601662862 berarti batas pengendali bawah diletakkan 

3.601662862 kali standar deviasi di bawah garis pusat. Nilai 𝑘1 dan 𝑘2 ini berlaku hanya untuk 

Distribusi Dagum dengan parameter 𝑎 = 23.5757163, 𝑏 = 0.1071784, dan 𝑝 = 0.6589944. 

Hasil grafik pengendali individual Distribusi Dagum ditunjukkan pada Gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Grafik Pengendali Individual Berbasis Distribusi Dagum 

Dari grafik pengendali individual Dagum di atas, semua data berada di antara LCL= 

0.070048747 dan UCL= 0.139352511. Hal ini berarti kedalaman P terkontrol. Perolehan LCL= 

0.070048747dan UCL= 0.139352511 menunjukkan bahwa 99.73% produk memiliki kedalaman 

P antara 0.070048747 mm dan 0.139352511 mm. Panjang selang antara LCL dan UCL adalah 

0.069303764 dengan jarak antara LCL dan garis pusat sebesar 0.34148248 dan jarak antara 

UCL dan garis pusat sebesar 0.035155516. Jarak antara LCL dan garis pusat tidak sama dengan 

jarak antara UCL dan garis pusat. Hal ini menunjukkan bahwa grafik pengendali individual 

Dagum tidak simetris. Ketidaksimetrisan ini didukung dengan perolehan nilai  𝑘1dan 𝑘2 yang 

berbeda. 

Grafik Pengendali Individual Berbasis Distribusi Normal 

Grafik pngendali individual berbasis distribusi normal disusun dengan batas-batas 

pengendali UCL dan LCL  

𝑈𝐶𝐿 = �̅� + 3�̂� 

𝐿𝐶𝐿 = �̅� − 3�̂� 

di mana �̂� =
𝑀𝑅̅̅ ̅̅ ̅

𝑑2
, 
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𝑀𝑅̅̅̅̅̅ adalah rata-rata moving range, 

𝑑2 = 1.128 untuk panjang moving range 2. 

Hasil grafik pengendali individual dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik Pengendali Individual Berbasis Distribusi Normal 

Berdasarkan grafik pengendali individual distribusi normal, tidak ada data yang keluar 

dari batas pengendali. Perolehan LCL=0.07849 dan UCL=0.13003 menunjukkan bahwa 99.73% 

produk memiliki kedalaman P antara 0.07849 mm dan 0.13003 mm. Panjang selang antara LCL 

dan UCL sebesar 0.05154. Selang ini lebih sempit dari pada selang pada grafik Dagum yaitu 

sebesar 0.069303764.  

Perbandingan Grafik Pengendali Individual Distribusi Dagum dan Distribusi Normal 

Dari pembahasan sebelumnya telah diperoleh panjang selang antara LCL dan UCL untuk 

grafik pengendali individual Distribusi Dagum adalah 0.069303764, sedangkan untuk distribusi 

normal adalah 0.05154. Selang antara LCL dan UCL untuk grafik pengendali individual 

distribusi normal lebih sempit dari pada grafik pengendali individual berbasis Distribusi Dagum. 

Meski demikian, berdasarkan uji AD diperoleh bahwa Distribusi Dagum lebih sesuai untuk data 

kedalaman P. Selain itu, dari Gambar 4 dan Gambar 5 terlihat bahwa grafik PDF Distribusi 

Dagum lebih sesuai dengan histogram dari data kedalaman P. 
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Gambar 4. Grafik PDF Distribusi Dagum 

 

Gambar 5. Grafik PDF Distribusi Normal 

 

PENUTUP 

Parameter Distribusi Dagum ditaksir menggunakan metode MLE dan diperoleh sistem 

persamaan 

 

 

 

 

 

 

Nilai taksiran 

parameter 𝑎, 𝑏, dan 𝑝 dapat ditentukan dengan bantuan paket VGAM pada software R. 

Garis pusat grafik pengendali individual Distribusi Dagum sama dengan nilai rataan 

Distribusi Dagum yang dinyatakan oleh 

𝐸(𝑋) = 𝑏
Γ (𝑝 +

1
𝑎

) Γ (1 −
1
𝑎

)

Γ(𝑝)
. 

Batas pengedali atas (UCL) ditentukan oleh 

𝑈𝐶𝐿 = 𝐹−1(0.99865|𝑎, 𝑏, 𝑝) 

= 𝑏 (0.99865
−

1

𝑝 − 1)
−

1

𝑎

. 

Sedangkan batas pengedali bawah (LCL) ditentukan oleh 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐹−1(0.00135|𝑎, 𝑏, 𝑝) 

= 𝑏 (0.00135
−

1
𝑝 − 1)

−
1
𝑎

. 
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Grafik pengendali individual ini digunakan untuk data yang mengikuti pola Distribusi 

Dagum, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penelitian untuk mengimplementasikan grafik 

pengendali individual berbasis Distribusi Dagum. 
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Abstrak 
 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memodelkan laju ingatan dengan menyertakan 

faktor kelalaian menggunakan persamaan diferensial orde pertama. Kemudian 

memodifikasi model dengan menambahkan faktor latihan untuk melihat bagaimana 

pengaruh latihan terhadap kemampuan mengingat seseorang. Sesorang yang 

memiliki kemampuan tinggi dalam mengingat dan memahami sesuatu maka dia 

memiliki konstanta retensi yang besar, dan dia hanya memerlukan sedikit latihan 

untuk bisa meningkatkan kemampuannya. Sedangkan seseorang yang memiliki 

kemampuan yang rendah dalam mengingat dan mempelajari sesuatu, dia memiliki 

konstanta retensi yang cenderung kecil dan memerlukan banyak latihan untuk 

meningkatkan konstanta retensinya. Semakin tinggi konstanta retensi yang dimiliki 

seseorang maka semakin banyak kata yang mampu dia hafal.  

 

Kata kunci: Persamaan diferensial orde pertama, model, laju ingatan, latihan, 

konstanta retensi 

 

 

PENDAHULUAN 

Ingatan merupakan hal ajaib yang manusia miliki, bahkan manusia terhebat pun tidak bias 

menciptakan tiruan ingatan seperti yang dimiliki manusia. Mengingat orang yang penting, 

kejadian yang membekas di hati, pengalaman menyenangkan bersama keluarga, kata, angka, 

benda, dan yang lainnya merupakan beberapa hal yang secara ajaib bias diingat manusia tanpa 

diperintah untuk mengingatnya. Oleh karena pentingnya ingatan untuk manusia, maka sangat 

penting mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ingatan. Matematika pun ikut andil dalam 

mengkaji masalah ingatan ini, terutama aplikasi persamaan diferensial. Daya ingat yang 

berhubungan dengan matematika ialah tentang laju daya ingat manusia, laju yang diingat 

manusia diasumsikan adalah banyak ingatan yang tersisa (Zill, 2001). 

Mengingat atau menghafal tanggal, bilangan dan angka merupakan hal yang paling sulit dari 

bentuk mengingat yang lain. Tapi semua setuju bahwa kemampua nmengingat dapat 

dikembangkan dengan latihan dan kemauan (Atkinson, 2009). Berlandaskan dari jurnal yang 

ditulis oleh Dontwi pada tahun 2013 yang berjudul ―Modeling Memorization and Forgetfulness 

Using Diferential Equation‖ dan sebuah presentasi dari Bao-Chau Do, maka dari itu 

dikembangkan sebuah model dengan tambahan faktor latihan dengan tujuan untuk mengetahui 

solusi model persamaan diferensial laju ingatan dengan faktor kelalaian dan latihan serta 

pengaruh latihan terhadap kemampuan ingatan. 

 

PEMBAHASAN 

Model awal 

Model laju ingatan persamaan diferensial linier orde pertama dengan faktor kelalaian diberikan 

sebagai berikut: 
  

  
   (   )      
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dimana   adalah banyak hal yang akan diingat,  ( ) adalah banyak hal yang diingat dalam 

waktu  ,   ( ) adalah banyak ingatan yang tersisa,    adalah faktor yang mempengaruhi 

laju penyerapan sedangkan   adalah faktor kelalaian dimana          
Model ini didasarkan dari asumsi bahwa laju ingatan sebanding dengan banyak ingatan yang 

tersisa (Zill, 2001). 

Model termodifikasi dan solusinya 

Berdasarkan dari presentasi Bao-Chau Do diberikan model laju ingatan dengan tambahan faktor 

latihan sebagai berikut: 
  

  
   (   )      

 

  
 

dengan   adalah konstanta pembelajaran dan   adalah banyak latihan. Kemudian dengan 

menggunakan faktor integrasi diperoleh solusi umum dari persamaan diferensial diatas sebagai 

berikut,  
  

  
   (   )      

 

  
 

  

  
             

 

  
 

  

  
      (  )  

 

  
, dengan          

  

  
  (  )      

 

  
 

faktor integrasi 

   ∫           

 (     )

  
         

    

  
 

∫
 (     )

  
 ∫        

    

  
   

      ∫          ∫
    

  
   

      
  

  
      

 

    
        

 ( )  
  

  
  

 

    
    

     

 ( )     
 

   
       

dengan   
  

  
  ,       ,              

Konstanta   merupakankonstanta retensi, yaitu konstanta penahanan ingatan. Konstanta   

merupakan laju ingatan. Sekarang menyelesaikan persamaan diferensial yang telah dimodifikasi 

dengan memasukkan nilai awal  ( )    saat    ,  

 ( )     
 

   
     ( ) 

     
 

   
   

      
 

   
 

dengan substitusi   ke dalam solusi umum diperoleh 

 ( )     
 

   
 (    

 

   
)      
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   (      )  
 

   
(      ) 

 (   
 

   
)(      ) 

Penyelesaian konstanta  

Untuk menyelesaikan   dan  , dibutuhkan 2 nilai awal selain    , yaitu    dan   dimana 

      . 

 (  )  (   
 

   
)(       ) 

 (  )  (   
 

   
)(       ) 

dengan menyelesaikan kedua persamaan secara serempak diperoleh 

   
 

   
 

 (  )

       
 

 (  )

       
 

 (  )(       )   (  )(       ) 
 (  )   (  ) 

      (  )   (  ) 
     

   (  ) 
      (  ) 

      (  )   (  ) 
    (  ) 

       (  ) 
      (  )   (  ) 

   (  )( 
    )   (  ) 

      (  )   (  ) 
menggunakan rumus kuadrat diperoleh 

      
 (  )  √, (  )-

   , (  )-, (  )   (  )-

 , (  )-
 

menyelesaikan diskriminan dari rumus kuadrat tersebut diperoleh, 

, (  )-
   , (  )-, (  )   (  )- 

 , (  )-
    (  ) (  )   , (  )-

  

 ( (  )    (  ))
  

Kemudian substitusi ke persamaan rumus kuadrat diperoleh 

      
 (  )  √( (  )    (  ))

 

  (  )
 

 
 (  )  ( (  )    (  ))

  (  )
 

Untuk kemungkinan pertama 

      
 (  )  ( (  )    (  ))

  (  )
 

  (  )

  (  )
   

karena         ketika     dan      maka solusi       yang mungkin adalah 

      
 (  )  ( (  )    (  ))

  (  )
 

  (  )    (  )

  (  )
 

 (  )   (  )

 (  )
 

Untuk menyelesaikan   menggunakan persamaan       diatas, diperoleh 

      
 (  )   (  )

 (  )
 

ln(     )  ln4
 (  )   (  )

 (  )
5 

     ln4
 (  )   (  )

 (  )
5 

   
 

  
ln 4

 (  )   (  )

 (  )
5 

Selanjutnya menyelesaikan   dengan cara mensubstitusikan       kedalam solusi nilai awal 

didapatkan, 
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𝒂 

 (  )  (   
 

   
)(       ) 

 (  )    (       )  
       

   
 

 (  )  
       

   
   (       ) 

  
 (  )

 (       )
 

(       )

    (       )
 

  
 (  )

 (       )
 

 

    
 

  
 (  )

 (  [
 (  )   (  )

 (  )
])

 
 

    
 

  
 (  )

 

 ,  (  )   (  )-
 

 

    
 

 

Analisis konstanta model termodifikasi 

Dengan memisalkan        ( )      dan  (  )      diperoleh nilai   sebagai berikut, 

   
 

  
ln 4

 (  )   (  )

 (  )
5 

  
 

 
ln (

       

   
) 

  
 

 
ln (

  

   
) 

        

Kemudian dengan memisalkan     (nilai     merupakan nilai asumsi karena belum ada 

penelitian mengenai nilai  ), diperoleh nilai   sebagai berikut, 

  
 (  )

 

 ,  (  )   (  )-
 

 

    
 

 
    

   , (   )     -
 

 

   (      )( )( )
 

 
     

     
 

 

    ( )
 

      
 

    ( )
 

Bila digambarkan dalam grafik   terhadap   sebagai berikut, 

 
Gambar 1. Grafik konstanta retensi   terhadap banyak latihan   untuk  ( )      dan  (  )      
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𝑨(𝒕) 

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa anak yang cerdas (dengan  ( )     ,  (  )     ) 

memiliki konstanta retensi yang tinggi yaitu sekitar 0.96. Dapat dilihat pada grafik walaupun 

kurang dari 20 kali latihan konstanta retensi nya sudah melebihi 0.9.  

Selanjutnya dengan individu yang berbeda, misal        ( )      dan  (  )      

diperoleh nilai   sebagai berikut, 

   
 

  
ln 4

 (  )   (  )

 (  )
5 

  
 

 
ln (

       

   
) 

  
 

 
ln (

  

   
) 

      

Kemudian dengan memisalkan    , diperoleh nilai   sebagai berikut, 

  
 (  )

 

 ,  (  )   (  )-
 

 

    
 

 
    

   , (   )     -
 

 

   (    )( )( )
 

 
     

     
 

 

   ( )
 

      
 

   ( )
 

Bila digambarkan grafik   terhadap    sebagai berikut 

 
Gambar 2. Grafik konstanta retensi   terhadap banyak latihan   untuk  ( )        n  (  )      

Pada grafik diatas mennunjukkan anak yang tidak cerdas (dengan  ( )       (  )     ), 

memiliki nilai konstanta retensi yang rendah, seperti pada grafik di atas ketika anak tersebut 

melakukan latihan sebanyak 20 kali nilai konstanta retensi nya hanya mencapai 0.25. Namun 

beriring dengan semakin banyak latihan maka nilai konstanta retensinya akan semakin 

meningkat. Nilai konstanta retensi berpengaruh besar terhadap besarnya  ( ) hal ini dapat 

dilihat dalam solusi laju ingatan termodifikasi dengan      

 ( )  (   
 

   
) (      ) 

 ( )  (   
 

   
) (     ( )) 

 ( )  (   
 

   
) ( ) 

semakin besar nilai   maka nilai  ( ) juga semakin besar. Sebagaimana dalam grafik  ( ) 
terhadap   ketika     sebagai berikut, 
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Gambar 3. Grafik  ( ) terhadap   ketika     

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Anak yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengingat dan memahami sesuatu maka dia 

memiliki nilai konstanta retensi yang tinggi, dan dia hanya memerlukan sedikit latihan untuk 

bisa meningkatkan kemampuannya. Sedangkan anak yang memiliki kemampuan yang rendah 

dalam mengingat dan mempelajari sesuatu, dia memiliki nilai konstanta retensi yang cenderung 

kecil dan memerlukan banyak latihan untuk meningkatkan konstanta retensinya. Semakin tinggi 

nilai konstanta retensi yang dimiliki seseorang maka semakin banyak kata yang mampu dia 

hafal. Dengan kata lain anak yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengingat dan 

memahami sesuatu maka dia dapat mengingat banyak kata tanpa perlu memperbanyak latihan. 

Sedangkan anak yang berkemampuan rendah dalam mengingat dan memahami sesuatu maka 

dia perlu meningkatkan intensitas latihannya untuk menghafal kata lebih banyak. 

Saran 

Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui nilai konstanta pembelajaran yang 

disimbolkan   sebagai pelengkap dari model yang telah dimodifikasi dengan tambahan faktor 

latihan. 
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Abstrak 

 
Makalah ini melengkapi bukti teorema tentang keterukuran fungsi kontinu 

yang terdefinisi pada himpunan terukur yang dilakukan oleh Jain & Gupta (1986). 

Untuk membuktikan teorema fungsi kontinu yang terdefinisi pada himpunan terukur 

adalah terukur Jain & Gupta (1986) mengasumsikan bahwa himpunan tutup adalah 

terukur. Padahal dapat dibuktikan bahwa himpunan tutup adalah terukur. 

Pembuktian himpunan tutup adalah terukur dilakukan dengan melakukan pengkajan 

dan pembahasan tentang ukuran himpunan. 

Kata kunci: fungsi kontinu, keterukuran fungsi, himpunan terukur 

 

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang teori ukuran sudah banyak dilakukan oleh peneliti, diantaranya 

Stratigos (1996) membahas keterhinggaan super additive ukuran dalam dan himpunan yang 

terukur. Charles (2003) membahas tentang sifat-sifat subadditive ukuran luar yang terhingga. 

Caponetti, dkk (2007) membahas tentang kekonvergenan barisan fungsi dalam ruang fungsi 

yang terukur. Lebih lanjut  Caponetti, dkk (2007) membahas tentang kekonvergenan fungsi 

dalam ukuran yang dikaitkan dengan kekontinuan. Anil Kumar, dkk (2012) membahas tentang 

konsep ruang ukuran Lattice yang terkait dengan ukuran lattice dan kekontinuan absulut ukuran 

Lattice. Andersson & Heydari (2013) memanfaatkan teori ukuran untuk menentukan ukuran 

jarak dinamik pada ruang bagian isospectral mixed quantum. Zheng & Chen (2014) membahas 

tentang perbandingan tiga macam ukuran quantile-based risk. Verma & Sharma (2014) 

menerapkan konsep ukuran pada himpunan fuzzy  untuk membuat keputusan multi kriteria. 

Sukoriyanto & Sisworo (2015) membahas tentang sifat aditif untuk selisih dua himpunan 

terukur.  Dari pembahasan tersebut didapat bahwa teori ukuran dapat digunakan dalam 

pembahasan bidang lain salah satunya adalah Caponetti, dkk (2007) yang membahas 

kekonvergenan fungsi terukur yang dikaitkan dengan kekontinuan. 

Kekontinuan fungsi f : X   Y menurut Yuksel, dkk (2005) adalah untuk setiap himpunan 

tutup F di Y, f−1(F) adalah tutup di X.  Kim & Choi (2013) menginvestigasi beberapa sifat 

penting dari operator komposisi yang didefinisikan pada bola buka satuan B0 di aljabar Banach. 

Kim & Choi (2013) juga membahas teorema fungsi kontinu dari Noshiro-Warschawski dalam 

aljabar  Banach.  Alli (2013) memperkenalkan dan menginvestigasi generalisasi baru untuk 

kekontinuan kontra yang disebut dengan  contra g#p -continuity. Fathima  & Mariasingam ( 

2013)  menginvestigasi contra-#rg- fungsi kontinu yang berhubungan dengan tipe-tipe fungsi 

lain. Kumar, dkk (2012) membahas tentang konsep ruang ukuran Lattice yang terkait dengan 

ukuran lattice dan kekontinuan absulut ukuran Lattice.  

Jain & Gupta (1986) mengkaitkan kekontinuan fungsi dan keterukuran fungsi dengan 

membuat teorema tentang keterukuran fungsi kontinu yang terdefinisi pada himpunan terukur. 

Teoerema yang dihasilkan Jain & Gupta (1986) adalah sebagai berikut ―Fungsi kontinu yang 

terdfinisi pada himpunan terukur adalah terukur‖. Sedangkan bukti yang dsusun oleh Jain & 

Gupta (1986) untuk membuktikan teorema tersebut adalah sebagai berikut ―Misalkan f adalah 

fungsi yang terdefinisi dan kontinu pada himpunan terukur E. Misal  adalah sembarang 

bilangan real. Perhatikan himpunan   *     ( )   +. Misal x0 adalah titik limit dari A. 

mailto:sukoriyanto.fmipa@um.ac.id
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Maka ada barisan {xn} sehingga, f(xn) ≤ α, untuk setiap n. Dengan menggunakan kekontinuan 

dari f pada x0, diperoleh f(x0) ≤α. Hal ini berakibat, x0   . sehingga A dalah himpunan tutup 

dan oleh karenanya A adalah terukur. Ini membuktikan bahwa f adalah fungsi terukur‖. 

Untuk membuktikan teorema tentang keterukuran fungsi kontinu yang terdefinisi pada 

himpunan terukur, Jain & Gupta (1986) menggunakan definisi jika   sembarang bilangan real 

dan berlaku   *     ( )   + terukur maka f adalah fungsi terukur. Namun kenyataan 

yang dilakukan oleh Jain & Gupta (1986) adalah menunjukkan bahwa   *     ( )   + 
adalah himpunan tutup dan langsung disimpulkan jika A himpunan tutup maka A adalah 

himpunan terukur. Oleh karena itu pada tulisan ini bertujuan untuk melengkapi bukti teorema 

yang dilakukan oleh Jain & Gupta (1986) dengan membuktikan bahwa jika A adalah 

himpunan tutup maka A adalah himpunan terukur. 

Definisi 1. Misal G  R, G adalah himpunan buka di R jika untuk setiap x   R terdapat 

lingkungan buka  V dari x sehingga V   A. (Bartle & Sherbert . 2011: 327) 

Definisi 2. Misal F  R, F adalah himpunan tutup di R jika komplemen C(F) = R/F 

adalah buka di R. (Bartle & Sherbert . 2011: 327) 

Definisi 3. Fungsi f : E   R adalah terukur jika E(f  ) terukur untuk setiap    R.( 

Bass. 2011) 

Teorema 1. Misal G  R, G adalah himpunan buka di R  jika dan hanya jika G   

⋃       dengan {Ix} adalah kumpulan terhitung interval buka di R (Bartle & Sherbert . 

2011: 329). 
Definisi 3. Himpunan   dikatakan Terukur, jika untuk setiap himpunan  . Berlaku     ( )  
  (   )    (    ) 
Teorema 2. Jika   adalah himpunan terukur, maka    juga terukur 

Teorema 3. Ukuran dari suatu interval adalah panjang interval itu sendiri 

Teorema 4. Gabungan dari sejumlah terhitung himpunan yang terukur adalah terukur  

 

PEMBAHASAN 

Teorema 5. Jika E adalah himpunan tutup maka E terukur 

 

Bukti:  

Karena E himpunan tutup ,maka sesuai definisi 2 komplemen dari E yaitu F = (R/E) adalah 

himpunan buka. Karena F himpunan buka sesuai teorema 1 maka  F dapat dinyatakan sebagai 

gabungan terhitung interval buka di R yang saling asing yaitu    ⋃       dengan {Ix} adalah 

sejumlah terhitung interval buka yang saling asing. Karena Ix interval buka maka sesuai teorema 

3 ukuran Ix sama dengan panjang interval dari Ix. Ini menunjukkan bahwa {Ix} adalah kumpulan 

sejumlah terhitung himpunan terukur yang saling asing. Sesuai teorema 4 maka  ⋃       adalah 

terukur, karena    ⋃       maka F terukur. Karena F terukur maka sesuai teorema 2 diperoleh 

E = {R/F) = F
c
 terukur. Jadi terbukti bahwa himpunan tertutup adalah terukur. 

Berdasarkan bukti teorema 5 yang menunjukkan bahwa himpunan tertutup adalah 

terukur, maka bukti teorema yang dikembangkan oleh Jain & Gupta (1986) dapat dilengkapi 

dengan tidak hanya mengasumsikan bahwa himpunan tutup adalah terukur. Adapun teorema 

dan bukti yang sudah dilengkapi dari Jain & Gupta (1986) adalah sebagai berikut 

 

Teorema 6. Fungsi kontinu yang terdefinisi pada himpunan terukur adalah terukur 

 

Bukti: 

Misalkan f  adalah fungsi kontinu yang teerdefinisi pada himpunan terukur E. Misal   adalah 

sembarang bilangan real. Sebut   *     ( )   } misalkan x0 adalah titik limit dari  A. 

Maka terdapat barisan {xn} sehingga, f(xn) ≤ α, untuk setiap n. Dengan menggunakan 
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kekontinuan dari f di x0, diperoleh f(x0) ≤α., dan x0   . Oleh karena itu A adalah himpunan 

tertutup, Berdasarkan teorema 5 diperoleh A terukur. Sesuai definisi maka f terukur. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bukti tentang himpunan tertutup adalah terukur telah diperoleh. Bukti ini berguna untuk 

melengkapi bukti teorema kekontinuan fungsi yang terdefinisi pada himpunan terukur adalah 

terukur yang dihasilkan oleh Jain & Gupta (1986). Pada proses pembuktian yang dilakukan 

oleh Jain & Gupta (1986) didefinisikan himpunan   *     ( )   + dan ditunjukkan 

bahwa A adalah himpunan tutup dan selanjutnya Jain & Gupta (1986) mengasumsikan jika A 

himpunan tertutup maka A terukur. Dengan pembahasan artikel ini dapat ditunjukkan bahwa 

jika A himpunan tertutup maka A terukur. 
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Abstrak 

 
Heterogenitas spatial dalam analisis regresi menyebabkan estimasi parameter regresi 

tidak lagi bersifat BLUE. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pemodelan 

regresi untuk data spatial adalah Geographically Weighted Regression (GWR). Namun 

sepertihalnya analisis regresi OLS metode GWR juga sensitive terhadap adanya 

pencilan. Pencilan sangat berpengaruh pada penaksiran parmeter regresi baik dari 

besaran nilai taksiran dan standar error penaksir. Salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah metode Bayesian. Bayesian merupakan metode smoothing yang 

memberikan hasil yang lebih robut. Beberapa paket program diperkenalkan untuk 

menaksir parameter model dengan pendekatan Bayesian seperti WINBUGS dan 

BayesX yang merupakan package dalam R. Penerapan BayesX untuk menaksira 

pamater Bayesian GWR membutuhkan manipulasi dalam pemodelan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan struktur input dalam pemodelan GWR dengan BayesX. 

Kata kunci : GWR, Bayesian, BayesX 

 

PENDAHULUAN  

Salah satu topik yang menjadi focus perhatian dalam studi epidemiologi adalah pemetaan 

penyakit (Lawson, 2001). Pemetaan penyakit dalam dunia kesehatan menjadi bagian penting 

dalam upaya menekan peningkatan kejadian suatu kasus. Melalui pemetaan penyakit dapat 

diidentifikasi lokasi mana yang memiliki resiko tinggi dan etologi faktor yang 

mempengaruhinya. Mengetahui faktor-faktor yang dominan mempengaruhi tingginya kejadian 

di suatu lokasi dapat membantu Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk dapat 

melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya endemic dan penyebaran ke daerah 

lain  (Pringle D. , 1996). Berbagai metode telah dikembangkan dalam modeling faktor-faktor 

yang mempengaruhi tinggi rendahnya kasus yang ditemukan di suatu lokasi. Salah satu metode 

yang sering digunakan adalah Gographically Weigthed Regression (Nakaya, Fotheringham, 

Brunsdon, & Charlton, 2005). Metode GWR sangat popular dalam analisis data spasial 

(Fotheringham, Brunsdon, & Charlton, 2002). Metode ini dapat dimplementasikan dalam 

modeling dan pemetaan penyakit. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu saat diterapkan 

pada kasus area kecil dimana jumlah kasus yang ditemukan mungkin sangat jarang, yang 

berakibat pada standar error penaksiran menjadi besar atau taksirannya tidak efisien . Selain itu, 

antar lokasi bisa ditemukan jumlah kasus yang berbeda – beda dengan perbedaan yang sangat 

ekstrim. Diperlukan suatu pendekatan robust dalam pemodelan GWR sehingga diperoleh 

taksiran yang bersifat robust yang akan digunakan untuk membentuk struktur inputnya. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model Robust GWR dengan pendekatan Bayesian 

dalam aplikasi Pemetaan Penyakit.  

Melalui model Robust GWR dengan pendekatan Bayesian diharapkan dapat dilakukan 

pemodelan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prevelansi suatu penyakit 

disuatu lokasi ( dalam penelitian ini menggunakan data  jumlah kasus). Sehingga dapat 

diketahui pada suatu lokasi faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi tinggi 

rendahnya kejadian suatu penyakit.  
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Model Robust GWR ini akan diaplikasikan pada kasus DBD di Kota Bandung Tahun 2012. 

Variabel yang dijadikan sebagai variabel respon adalah angka prevalensi sedangkan yang akan 

dijadika kovariate adalah angka bebas jentik, kepadatan penduduk dan rumah sehat.  

Metode penaksiran GWR relative sama dengan metode Varying Coefficient model, dimana 

taksiran parameter bisa berbeda untuk setiap unit spatial ataupun temporal. Pendekatan VCM 

diadopsi dalam pengembangan Bayesian GWR.   

METODE 

Generalized Regression  Model 

Perhatikan model Generalized Linear Model (GLM) dengan covariate   dan parameter yang 

tidak diketahui (   ), distribusi variabel acak   yang mengikuti keluarga eksponensial dapat 

dituliskan sebagai berikut (BayesX Metodology) 

 ( | )    p (4
    ( )

 
5 (   ) 

Dengan  ( ),  ( ),  , dan   bergantung pada distribusi variabel respon. Rata-ratanya   
 ( |   ) berhubungan linear dengan predictor   dengan bentuk : 

   ( )       

dengan   diketahui sebagai fungsi variabel respon dan    sebagai parameter  regresi.  

Model umumnya : 

    (  )      (  )      (  )      

dengan   (  ) fungsi covariate seperti halnya fungsi pemulusan.   

 

Varying Coefficient Model  

Misalkan effect dari variabel covariate continue  ( ) diasumsikan bervariasi sesuai dengan 

variabel kategori  ( ). Misalkan variabel  ( ) adalah variabel kategori biner seperti halnya 

variabel dummy. Model interaksi antara variabel  ( ) dan  ( ) dapat dituliskan sebagai berikut : 

       ( 
( ))   ( ( )) ( )    

dengan    dan   adalah fungsi pemulusan biasanya dimodelkan dengan P-Spline.  Interpretasi 

dari kedua fungsi    dan   bergantung kepada kodifikasi dari  ( ). Jika kodifikasi  ( ) 

merupakan variabel dummy,    merpakan rata-rata effect dari  ( ) untuk  ( )   , dan   adalah 

rata-rata perbedaan effect unit pengamatan untuk  ( )   .  

Model dengan komponen interaksi  ( ( )) ( ) diketahui sebagai varying coefficient model 

karena effect dari  ( ) dengan pemulusan yang bersesuaian dengan covariate   ( ). Covariate 

 ( ) dikenal sebagai effect perubah  ( ). (Umlauf , N., Adler, D., Kneib,T., Zeileis A. (2015).) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian yang digunakan adalah data kasus Deman Berdarah Dengue di Kota Bandung 

Tahun 2012. Variabel yang diukur adalah variabel Jumlah Kasus, Jumlah Penduduk, Kepadatan 

Penduduk, Angka Bebas Jentik dan Rumah Sehat. (Data selengkapnya ada di Lampiran). 

Bandung sebagai pusat Kota dari Jawa Barat memiliki permasalahan kesehatan khususnya 

penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue yang setiap tahunnya terus meningkat. Data 

pada tahun 2012 menunjukkan total kasus yang ditemukan selama satu tahun mencapai 1509 

kasus demam berdarah yang meliputi Demam Berdarah Dengue dan Demam Berdarah 

Hemorrhagic, dengan angka Incidence sebesar 208 kejadian / 100.000 penduduk. Angka ini 

dapat dikategorikan tingggi. Berikut disajikan statistik desrkriptif dari kejadian Demam 

Berdarah besarta faktor lingkungan yang meliputi Kepadatan Penduduk, Angka Bebas Jentik 

(dalam persen) dan juga Rumah sehat. Angka bebas jentik dan rumah sehat diukur setahun 

sekali oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui survey.  
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Tabel 2. Statistik Desrkiptif   

 

Statistik Min Max Rata-Rata 
Simpangan 

Baku 

Jumlah Kasus DBD 47.0 407.0 169.9 76.7 

Jumlah Penduduk 24942.0 145411.0 81850.6 32706.4 

Kepadatan Penduduk 3826.4 39282.2 15609.4 7414.6 

Angka Bebas Jentik 81.4 100.0 93.2 3.8 

Rumah Sehat 51.2 87.1 71.7 8.9 
 

Buah batu adalah Kecamatan dengan Jumlah kasus paling banyak yaitu ditemukan sebanyak 

407 kasus (Data Lampiran). Sedangkan kecamatan dengan jumlah kasus paling sedikit yaitu 

kecamatan Cinambo.  

Upaya penanggulangan penyakit DBD di Kota Bandung memerlukan kajian yang yang 

memperhatikan faktor penyebab tingginya jumlah kasus DBD yang ditemukan. Beberapa faktor 

lingkungan yang dinilai memiliki pengaruh atas jumlah kasus yang ditemukan adalah kepadatan 

penduduk, angka bebas jentik dan rumah sehat. Kepadatan penduduk dinilai memberikan 

pengaruh positif atas jumlah kasus yang ditemukan. Semakin padat jumlah penduduk maka 

jumlah kasus akan semakin tinggi, namun untuk angka bebas jentik dan rumah sehat 

pengaruhnya negative. Jadi semakin tinggi persentase angka bebas jentik dan rumah sehat, 

jumlah kasus yang ditemukan harusnya semakin sedikit. Kecamatan di Kota Bandung memiliki 

jumlah penduduk dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga efek 

dari masing-masing covariate tentunya berbeda. Milsakan di kecamatan A jumlah penduduknya 

banyak namun angka bebas jentiknya dan rumah sehatnya sangat tinggi maka, jumlah penduduk 

tidak akan memberikan dampak pada jumlah kasus. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan 

penaksiran parameter regresi yang bisa menjelaskan efek covariate untuk masing-masing lokasi. 

Metode yang digunaan adalah Geographical Weighted Regression (GWR). Dikarenakan ukuran 

kecamatan dan sekali lagi jumlah penduduk yang beragam dan jumlah kasus yang ditemukan 

sangat beragam, maka diperlukan pendekatan GWR yang memiliki sifat lebih robust. Salah satu 

pendekatan yaitu menggunakan Bayesian GWR.  

Namun sebelumnya dikaji terlebih dahulu model regresi multiplenya sebagai berikut :  

 

Call: 

lm(formula = Y ~ KP + AB + RS, data = GWR2) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-122.345  -31.072   -8.525   36.073  188.124  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)  77.337823 322.467877   0.240  0.81234    

KP           -0.003169   0.001803  -1.757  0.09068 .  

AB           -1.629114   3.502625  -0.465  0.64572    

RS            4.800661   1.531605   3.134  0.00424 ** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 64.42 on 26 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4388,    Adjusted R-squared:  0.374  

F-statistic: 6.775 on 3 and 26 DF,  p-value: 0.001586 
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Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat menunjukkan bahwa kepadatan penduduk yang 

semakin tinggi menurunkan angka kejadian DBD di Kota Bandung. Hasil ini tentunya bertolak 

belakang dengan konsep teorinya yang menyatakan kepadatan penduduk yang tinggi 

menyebabkan angka kejadian kasus yang akan lebih tinggi jug, akan tetapi hal ini bisa terjadi 

jika masyarakat memiliki prilaku hidup sehat.  Angka bebas jentik dengan koefisien -1.629 

menunjukkan bahwa semakin tinggi angka bebas jentik, maka tingkat kejadian kaus DBD akan 

semakin turun. Rumah sehat memberikan efek terhadap kejadian DBD dengan besar pengaruh 

4.800. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase rumah sehat maka angka 

kejadian kasus semakin tinggi. Hal ini juga tidak sesuai dengan konsep teorinya. Namun hal ini 

dapat terjadi untuk kasus DBD karena jentik nyamuk DBD berkembang biak di air yang bersih.  

Nilai R
2
 dari model sebesar 43.88%. Model ini menjelaskan sebesar 43.99% variansi dari angka 

kejadian kaus dijelaskan oleh kepadatan penduduk, angka bebas jentik dan persentase rumah 

sehat. Namun sebelum diambil kesimpulan dari hasil ini dilakukan analisis residual untuk 

menilai apkah model ini tepat atau tidak.   

Plot residual disajikan pada Gambar 2,terlihat  pada bagian (a) menunjukkan adanya pola 

heteroskedastisitas dan diperkuat dengan gambar bagian (b) yang menyatakan adanya pola 

spasial. Dimana nilai data tinggi cenderung mengelompok begitu juga untuk data residual yang 

rendah. Sehingga untuk pemodelan regresi dinilai lebih tepat menggunakan model regresi yang 

memperhatikan adanga heterogenitas antara lokasi yaitu model Geographically Weighted 

Regression.  
Pemodelan dengan BGWR melalui software BayesX  memberikan nilai yang berbeda dengan 
model regresi multiple namun  dengan arah hubungan yang sama 

 

 

(a)                                                        (b) 

Gambar 2. Plot Residual 

 

Call: 

bayesx(formula = f1, data = GWR2, family = "gaussian", method = 

"MCMC",  

    iterations = 12000, burnin = 2000, step = 10, seed = 123) 

  

Fixed effects estimation results: 

 

Parametric coefficients: 

                 Mean        Sd      2.5%       50%    97.5% 

(Intercept)  107.9480  358.6620 -556.6340  115.6250 838.5580 

KP            -0.0032    0.0020   -0.0071   -0.0032   0.0005 

AB            -1.8047    3.8973  -10.1052   -1.6909   5.6723 

RS             4.6012    1.5710    1.1946    4.6502   7.4631 
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Smooth terms variances: 

                 Mean        Sd      2.5%       50%     97.5%       

Min   Max 

sx(IDx):mrf 1275.2200 2688.0400    5.9748  211.4530 9703.2600    

2.0888 29527 

  

Random effects variances: 

                Mean        Sd      2.5%       50%     97.5%       Min   

Max 

sx(IDx):re 2412.7800 2034.3000    6.8370 2513.4900 6520.0200    2.8895 

12255 

  

Scale estimate: 

            Mean        Sd      2.5%       50%  97.5% 

Sigma2 1877.6200 2015.8900    7.4852  994.6490 6468.3 

  

N = 30  burnin = 2000  DIC = 49.80382  pd = 20.27343   

method = MCMC  family = gaussian  iterations = 12000  step = 10 

 
Nilai effect masing-masing variabel menurut besarannya disajikan sebagai berikut : 

Tabel 1. Nilai Effect Untuk Masing-Masing Nilai Covariate  

No. KP.KP KP.Mean AB.AB AB.Mean RS.Mean RS.2.5. 

1 3826.41 -12.26 81.44 -146.98 235.54 61.15 

2 6777.72 -21.71 88.72 -160.11 270.46 70.22 

3 7801.37 -24.99 89.51 -161.54 270.64 70.26 

4 9075.81 -29.07 89.77 -162.01 274.23 71.20 

5 9422.64 -30.18 89.81 -162.08 274.83 71.35 

6 9492.47 -30.40 89.96 -162.35 281.32 73.04 

7 9617.49 -30.80 90.16 -162.71 285.50 74.12 

8 10370.26 -33.22 90.44 -163.22 301.33 78.23 

9 10635.29 -34.06 90.48 -163.29 313.07 81.28 

10 11264.40 -36.08 90.74 -163.76 315.00 81.78 

11 11672.74 -37.39 91.29 -164.75 322.18 83.64 

12 11855.99 -37.97 92.13 -166.27 323.74 84.05 

13 11878.28 -38.05 92.22 -166.43 325.03 84.38 

14 11927.29 -38.20 93.33 -168.43 325.63 84.54 

15 12914.04 -41.36 93.37 -168.51 335.01 86.98 

16 13528.12 -43.33 93.72 -169.14 335.06 86.99 

17 14374.49 -46.04 94.03 -169.70 346.98 90.08 

18 15580.22 -49.90 94.49 -170.53 348.77 90.55 

19 17690.20 -56.66 94.54 -170.62 350.34 90.95 

20 18728.84 -59.99 95.22 -171.85 353.10 91.67 

21 19421.64 -62.21 95.26 -171.92 354.06 91.92 

22 19518.26 -62.52 95.59 -172.51 356.04 92.44 

23 20299.24 -65.02 95.64 -172.60 358.57 93.09 

24 21316.99 -68.28 96.42 -174.01 360.41 93.57 

25 21792.57 -69.80 96.54 -174.23 360.69 93.64 

26 23543.94 -75.41 97.11 -175.26 360.87 93.69 



 

747 

 

27 23765.61 -76.12 97.20 -175.42 370.90 96.29 

28 24914.65 -79.80 97.95 -176.77 385.21 100.01 

29 25993.26 -83.25 99.11 -178.87 397.82 103.28 

30 39282.18 -125.82 100.00 -180.47 400.86 104.07 
 
 

Untuk nilai covariate yang berbeda memberikan hasil pengaruh yang berbeda untuk variable 

Jumlah Kasus. Berikut ini disajikan pola hubungan antara Kepadatan Penduduk, Angka Bebas 

Jentik dan Rumah Sehat dengan Jumlah Kasus. 
  

  

  
(a) Effect KP (b) Effect AB 

 

Terlihat pada Gambar di samping bahwa 

nilai estimasi paling akurat untuk Efek KP 

adalah untuk nilai kepatan penduduk 

berkisar antara 15000, dan Angka bebas 

jentik berkisar antara 94 serta untuk Rumah 

sehat berkisar pada angka 73. Terlihat 

bahwa interval konfidensinya paling kecil 

pada area-area tersebut.  

(c) Effect KP  

  
(d) Distribusi Spatial Posterior 

Model Strutkur 

(e) Distribusi Spatial Posterior 

Model UnStrutkur 

 

Gambar 1. Pola Spatial Model DBD 
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Terlihat untuk Gambar d, strutkur spatial lebih berpola dibandingkan dengan gambar e, yang 

menunjukkan memang terdapat efek spatial pada distribusi penyebaran penyakti DBD. 
 

 
Gambar 2. Ketepatan Estimasi Parameter Model dengan BayesX 

 

Hasil estimasi menunjukkan pola kernel density yang mendekati distirbusi normal 

sehinga dapat dipandang hasil estimasi sudah relative baik.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemodelan Bayesian GWR dengan BayesX dapat dilakukan dengan relative mudah dengan 

membuat model yang memasukkan strutkur spatial. Model ini berbeda dengan pendekatan 

model GWR umumnya yang menggunakan pendekatan jarak, dimana model ini memasukkan 

informasi ketergantungan spatial melalui struktur dependensi matrik bobot. Estimasi parameter 

dependensi dilakukan dengan model Markov Random Field.  
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LAMPIRAN  
Tabel 1. Data DBD Tahun 2012 

 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Kasus 
Populasi Kepadatan 

Angka 

Bebas 

Jentik 

Rumah 

Sehat 

1 Gedebage 88 36657 3826.409 96.54 78.39 

2 Ujungberung 131 76021 11878.28 90.48 76.14 

3 Cinambo 47 24942 6777.717 95.64 75.8 

4 Bandung_Kulon 159 140780 21792.57 81.44 58.82 

5 Andir 137 96435 25993.26 90.44 59.73 

6 Babakan_Ciparay 157 145411 19518.26 95.26 51.19 

7 Bojongloa_Kaler 131 119025 39282.18 90.74 61.14 

8 Sukajadi 207 107133 24914.65 96.42 78.33 

9 Cidadap 133 57999 9492.471 100 70.64 

10 Coblong 303 130023 17690.2 90.16 65.49 

11 Cicendo 185 98609 14374.49 95.22 78.43 

12 Bandung_Wetan 89 30767 9075.811 99.11 59.6 

13 Sumurbandung 88 36160 10635.29 94.54 77.93 

14 Batununggal 193 119541 23765.61 89.96 62.05 

15 Cibeunying_Kidul 207 106571 20299.24 92.13 70.36 

16 Regol 165 80534 18728.84 93.37 72.82 

17 Bandung_Kidul 118 58282 9617.492 97.95 77.38 

18 Astanaanyar 112 68042 23543.94 94.03 68.46 

19 Kiaracondong 236 130460 21316.99 92.22 70.02 

20 Buahbatu 407 94018 11855.99 88.72 72.81 

21 Mandalajati 96 62849 9422.639 89.51 58.78 

22 Cibiru 136 71191 11264.4 89.77 68.04 

23 Bojongloa_Kidul 84 84686 13528.12 93.72 70.77 

24 Cibeunying_Kaler 172 70111 15580.22 95.59 80.61 

25 Panyileukan 124 39787 7801.373 89.81 76.74 

26 Antapani 232 73608 19421.64 91.29 83.72 

27 Lengkong 258 70371 11927.29 97.11 86.46 

28 Sukasari 267 80971 12914.04 97.2 87.12 

29 Rancasari 229 76014 10370.26 93.33 76.95 

30 Arcamanik 205 68519 11672.74 94.49 75.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

751 

 

INTEGRATED NESTED LAPLACE APPROXIMATIONS (INLA)  
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Abstrak 
 

Bayesian Geographically Weighted Regression (BGWR) sebagai salah satu 

alternative model dalam menanggulani adanya pencilan dalam pemodelan regresi 

untuk data spasial. Pemodelan Bayesian umumnya diselesaikan dengan metode 

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) melalui pendekatan Metropolis Hasting 

ataupun Gibbs Sampling. Namun kedua metode ini memerlukan proses komputasi 

yang sangat lama dan memungkinkan memberikan hasil yang inkonsisten khususnya 

untuk model yang kompleks. Penelitian ini mengkaji penerapan metode Integrated 

Nested Laplace Approximations (INLA) dalam pemodelan BGWR. INLA 

menggunakan model Latent Gaussian dalam menaksir distribusi marginal posterior 

dengan proses estimasi yang lebih cepat dan lebih akurat untuk ukuran sampel yang 

relative besar.  

Kata kunci : GWR, Bayesian, INLA 

 

PENDAHULUAN 

Penyebaran Demam Berdarah di Kota Bandung sudah sampai pada taraf  endemik. Upaya 

penanggulangan penyakit DBD di Kota Bandung memerlukan kajian yang yang memperhatikan 

faktor penyebab tingginya jumlah kasus DBD yang ditemukan. Beberapa faktor lingkungan 

yang dinilai memiliki pengaruh atas jumlah kasus yang ditemukan adalah kepadatan penduduk, 

angka bebas jentik dan rumah sehat. Kepadatan penduduk dinilai memberikan pengaruh positif 

atas jumlah kasus yang ditemukan. Semakin padat jumlah penduduk maka jumlah kasus akan 

semakin tinggi, namun untuk angka bebas jentik dan rumah sehat pengaruhnya negative. Jadi 

semakin tinggi persentase angka bebas jentik dan rumah sehat, jumlah kasus yang ditemukan 

harusnya semakin sedikit. Kecamatan di Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan 

karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga efek dari masing-masing 

covariate tentunya berbeda. Misalkan di kecamatan A jumlah penduduknya banyak namun 

angka bebas jentiknya dan rumah sehatnya sangat tinggi maka, jumlah penduduk tidak akan 

memberikan dampak pada jumlah kasus. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan penaksiran 

parameter regresi yang bisa menjelaskan efek covariate untuk masing-masing lokasi. Metode 

yang digunakan adalah Geographical Weighted Regression (GWR). Dikarenakan ukuran 

kecamatan dan sekali lagi jumlah penduduk yang beragam dan jumlah kasus yang ditemukan 

sangat beragam, maka diperlukan pendekatan GWR yang memiliki sifat lebih robust. Salah satu 

pendekatan yaitu menggunakan Bayesian GWR (Nakaya, Fotheringham, Brunsdon, & Charlton, 

2005).  Teknik analisis yang dapat digunakan untuk menaksir parameter Bayesian GWR adalah 

Integrated Nested Laplace Approximation (INLA) (Blangiardo & Cameletti, 2015). 

Pemodelan Bayesian umumnya diselesaikan dengan metode Markov Chain Monte Carlo 

(MCMC) melalui pendekatan Metropolis Hasting ataupun Gibbs Sampling. Namun kedua 

metode ini dapat memerlukan proses komputasi yang sangat lama dan munkin memberikan 

hasil yang inkonsisten khususnya untuk model yang kompleks. Penelitian ini mengkaji 

penerapan metode Integrated Nested Laplace Approximations (INLA) dalam pemodelan 

BGWR. INLA menggunakan model Latent Gaussian dalam menaksir distribusi marginal 

posterior dengan proses estimasi yang lebih cepat dan lebih akurat untuk ukuran sampel yang 

relatif besar. 
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METODE 

Perluasan dari model regresi spatial global adalah model regresi spatial local yaitu model 

regresi spatial dengan koefisien regresi yang berbeda antara lokasi (       ) dengan parameter 

model   (       ), menyatakan koefisien regresi untuk kovariate ke-             pada 

lokasi ke-  dengan (       ) menyatakan kordinat lokasi. Parameter    konstan untuk semua 

lokasi.  Pemodelan dilakukan dengan menggabungkan parameter regresi yang sama untuk 

semua lokasi    dan parameter regresi spatial yang bervariasi untuk setiap lokasi    . Logika 

pemodelannya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

  (       )  (    ) 
                                                 

Dengan spatial trend linear dimodelkan sebagai berikut : 

                   ;            

Terdapat      parameter yang harus ditaksir : intersep, efek tetap regresi, dan    parameter 

trend linear      dan    . Kombinasi non spatial dan spatial efek dari    menghasilkan 

parameter regresi yang bervariasi untuk masing-masing lokasi.  

           
Taksiran parameter rata-rata untuk semua lokasi adalah : 

            

Dengan    adalah rata-rata parameter regresi spatial    
   

 
. 

Model ini dapat mengakomodasi variasi dalam hubungan regresi, terutama jika kelompok 

pengamatan yang berdekatan memiliki perilaku regresi yang sama, atau jika hubungan 

bervariasi sesuai dengan jarak dari pusat kota. Tren spasial non-linear dapat dimodelkan, dan 

prediktor non-lokasional dari     juga dapat digunakan. Heteroskedastisitas juga dapat 

melibatkan fungsi lokasi, seperti : 

     p (              ) 
Metode Geographically Weighted Regression (GWR) adalah metode yang dikembangkan 

untuk menaksir efek covariate pada lokasi ke-  (Brunsdon et al., 1996, 1998). Seperti halnya 

cross-validasi dengan menghilangkan satu pengamatan ke- , GWR pada dasarnya model regresi 

dengan menggunakan kembali sebanyak   data namun memiliki bobot yang berbeda-beda 

sehingga koefisien regresinya berbeda untuk setiap lokasi. Bobot   memiliki ukuran        

dengan elemen diagonal utamanya adalah matrik bobot   berukuran    . Pembobotan ini 

memodifikasi parameter presisi              untuk masing-masing lokasi.  Pembobotan jarak 

mungkin eksponensial, Gaussian, atau bola dengan bentuk Gaussian : 

      p ( 
   
 

   ) ; dengan     

Untuk    ,      . Untuk lokasi   dan   yang berdekatan maka     akan mendekati 1, dengan 

η mendekati nol. Dengan, η merupakan bandwith yang merupakan ukuran jarak fungsi 

pembobot dan sejauh mana pengaruh lokasi terhadap lokasi lain. Secara teoritis bandwidth 

merupakan lingkaran dengan radius b dari titik pusat lokasi, dimana digunakan sebagai dasar 

menentukan bobot setiap pengamatan terhadap model regresi pada lokasi tersebut. Untuk 

pengamatan-pengamatan yang terletak dekat dengan lokasi i maka akan lebih berpengaruh 

dalam membentuk parameter model pada lokasi i. (Fotheringham, Brunsdon, dan Charlton, 

2002). 

Untuk model regresi k- ,  

  (       )  (       
  )                 
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prior untuk efek random     digunakan sebagai cara untuk meminjam kekuatan penaksiran dan 

meningkatkan identifiability. Parameter presisi    dapat menggunakan prior Gamma  

    (     ). 

Taksiran robut untuk daerah-daerah terpencil dapat diperoleh dengan mengambil skala 

campuran menggunakan faktor skala : 

     (        )  

Sehingga   

              

 

Agar fungsi teridentifikasi, maka   dan   memerlukan prior informatif. Misalnya, dengan 

mengambil    (   ) akan menjadi informatif  prior yang konsisten dengan nilai harapan 

heteroskedastisitas spatial dan membolehkan adanya perbedaan antara varians yang tidak 

konstan antar lokasi dan non-konstan parmeter model regresi.   

 

INLA 

Integrated Nested Laplace Approximation (INLA) merupakan pendekatan baru dalam 

metode Bayesian. Metode INLA sebagai alternative solusi yang lebih cepat dalam menaksir 

distribusi posterior yang selama ini menggunakan pendekatan MCMC. INLA juga merupakan 

nama package di R.  

Data penelitian yang digunakan adalah data kasus Deman Berdarah di Kota Bandung 

Tahun 2012. Variabel yang diukur adalah variabel Jumlah Kasus, Jumlah Penduduk, Kepadatan 

Penduduk, Angka Bebas Jentik dan Rumah Sehat.  

 
Tabel 1. Data DBD Tahun 2012 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Kasus 
Populasi Kepadatan 

Angka 

Bebas 

Jentik 

Rumah 

Sehat 

1 Gedebage 88 36657 3826.409 96.54 78.39 

2 Ujungberung 131 76021 11878.28 90.48 76.14 

3 Cinambo 47 24942 6777.717 95.64 75.8 

4 Bandung_Kulon 159 140780 21792.57 81.44 58.82 

5 Andir 137 96435 25993.26 90.44 59.73 

6 Babakan_Ciparay 157 145411 19518.26 95.26 51.19 

7 Bojongloa_Kaler 131 119025 39282.18 90.74 61.14 

8 Sukajadi 207 107133 24914.65 96.42 78.33 

9 Cidadap 133 57999 9492.471 100 70.64 

10 Coblong 303 130023 17690.2 90.16 65.49 

11 Cicendo 185 98609 14374.49 95.22 78.43 

12 Bandung_Wetan 89 30767 9075.811 99.11 59.6 

13 Sumurbandung 88 36160 10635.29 94.54 77.93 

14 Batununggal 193 119541 23765.61 89.96 62.05 

15 Cibeunying_Kidul 207 106571 20299.24 92.13 70.36 

16 Regol 165 80534 18728.84 93.37 72.82 

17 Bandung_Kidul 118 58282 9617.492 97.95 77.38 

18 Astanaanyar 112 68042 23543.94 94.03 68.46 

19 Kiaracondong 236 130460 21316.99 92.22 70.02 
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No. Kecamatan 
Jumlah 

Kasus 
Populasi Kepadatan 

Angka 

Bebas 

Jentik 

Rumah 

Sehat 

20 Buahbatu 407 94018 11855.99 88.72 72.81 

21 Mandalajati 96 62849 9422.639 89.51 58.78 

22 Cibiru 136 71191 11264.4 89.77 68.04 

23 Bojongloa_Kidul 84 84686 13528.12 93.72 70.77 

24 Cibeunying_Kaler 172 70111 15580.22 95.59 80.61 

25 Panyileukan 124 39787 7801.373 89.81 76.74 

26 Antapani 232 73608 19421.64 91.29 83.72 

27 Lengkong 258 70371 11927.29 97.11 86.46 

28 Sukasari 267 80971 12914.04 97.2 87.12 

29 Rancasari 229 76014 10370.26 93.33 76.95 

30 Arcamanik 205 68519 11672.74 94.49 75.41 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bandung sebagai pusat Kota dari Jawa Barat memiliki permasalahan kesehatan 

khususnya penyebaran penyakit Demam Berdarah yang setiap tahunnya terus meningkat. Data 

pada tahun 2012 menunjukkan total kasus yang ditemukan selama satu tahun mencapai 1509 

kasus demam berdarah yang meliputi Demam Berdarah dan Demam Berdarah Hemorrhagic, 

dengan angka Incidence sebesar 208 kejadian / 100.000 penduduk. Angka ini dapat 

dikategorikan tinggi. Berikut disajikan statistik desrkriptif dari kejadian demam berdarah 

besarta faktor lingkungan yang meliputi Kepadatan Penduduk, Angka Bebas Jentik dan juga 

Rumah sehat. Angka bebas jentik dan rumah sehat diukur setahun sekali oleh Dinas Kesehatan 

Kota Bandung melalui survey.  

 
Tabel 2. Statistik Desrkiptif   

 

Statistik Min Max Rata-Rata 
Simpangan 

Baku 

Jumlah Kasus DBD 47.0 407.0 169.9 76.7 

Jumlah Penduduk 24942.0 145411.0 81850.6 32706.4 

Kepadatan Penduduk 3826.4 39282.2 15609.4 7414.6 

Angka Bebas Jentik 81.4 100.0 93.2 3.8 

Rumah Sehat 51.2 87.1 71.7 8.9 

 

Buah batu adalah Kecamatan dengan Jumlah kasus paling banyak yaitu ditemukan 

sebanyak 407 kasus. Sedangkan kecamatan dengan jumlah kasus paling sedikit yaitu kecamatan 

Cinambo.  

Upaya penanggulangan penyakit DBD di Kota Bandung memerlukan kajian yang 

memperhatikan faktor penyebab tingginya jumlah kasus DBD yang ditemukan. Beberapa faktor 

lingkungan yang dinilai memiliki pengaruh atas jumlah kasus yang ditemukan adalah kepadatan 

penduduk, angka bebas jentik dan rumah sehat. Kepadatan penduduk dinilai memberikan 

pengaruh positif atas jumlah kasus yang ditemukan. Semakin padat jumlah penduduk maka 

jumlah kasus akan semakin tinggi, namun untuk angka bebas jentik dan rumah sehat 

pengaruhnya negative. Jadi semakin tinggi persentase angka bebas jentik dan rumah sehat, 
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jumlah kasus yang ditemukan harusnya semakin sedikit. Kecamatan di Kota Bandung memiliki 

jumlah penduduk dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga efek 

dari masing-masing covariate tentunya berbeda. Misalkan di kecamatan A jumlah penduduknya 

banyak namun angka bebas jentiknya dan rumah sehatnya sangat tinggi maka, jumlah penduduk 

tidak akan memberikan dampak pada jumlah kasus. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan 

penaksiran parameter regresi yang bisa menjelaskan efek covariate untuk masing-masing lokasi. 

Metode yang digunakan adalah Geographical Weighted Regression (GWR). Dikarenakan 

ukuran kecamatan dan sekali lagi jumlah penduduk yang beragam dan jumlah kasus yang 

ditemukan sangat beragam, maka diperlukan pendekatan GWR yang memiliki sifat lebih robust. 

Salah satu pendekatan yaitu menggunakan Bayesian GWR. Teknik analisis yang dapat 

digunakan untuk menaksir parameter Bayesian GWR adalah Integrated Nested Laplace 

Approximation (INLA) dengan hasil sebagai berikut :  

 
Tabel 3. Penaksiran Parameter Bayesian GWR-INLA 

 

Call: 

c("inla(formula = formula1, family = \"poisson\", data = DATA1, E = E, ",  "    control.compute 

= list(graph = T, dic = T))") 

 

Time used: 

 Pre-processing    Running inla    Post-processing           Total  

         7.1984          6.7524                   0.9031                 14.8538  

 

Fixed effects: 

                              mean        sd            0.025quant  0.5quant    0.975quant    mode  kld 

(Intercept)              -0.0493 1491.6043 -2928.6224  -0.0913     2926.0742   -0.0493   0 

KP                          0.0000    0.0106      -0.0209        0.0000     0.0209           0.0000   0 

AB                         -0.0048   14.8053   -29.0730       -0.0052    29.0391        -0.0048   0 

RS                           0.0087    6.2191    -12.2019        0.0085    12.2091          0.0087   0 

Random effects: 

Name      Model 

IDKP   Besags ICAR model  

IDAB   Besags ICAR model  

IDRS   Besags ICAR model  

Model hyperparameters: 

                     mean     sd        0.025quant         0.5quant        0.975quant       mode 

Precision for IDKP 494.90        18.953             456.27   495.67     530.30   498.53 

Precision for IDAB  69.55          4.848               59.37    69.91      78.09       71.48 

Precision for IDRS  56.22           3.345               48.95    56.57      61.72       58.19 

Expected number of effective parameters(std dev): 35.01(4.207) 
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Number of equivalent replicates : 0.8569  

Deviance Information Criterion (DIC) ...: 266.24 

Effective number of parameters .........: 29.97 

Marginal log-Likelihood:  -464.39  

Posterior marginals for linear predictor and fitted values computed 

Penaksiran paremeter Bayesian GWR memberikan nilai efek dari Kepadatan Penduduk 

sangat kecil jika diambil enam angka di belakang koma maka nilainya sebesar -0.0000066 atau 

dapat ditulis -6.6E-6. Sedangkan efek dari Angka Bebas jentik dan Rumah sehata secara 

berurutan adalah -0.048 dan 0.087. Rumah sehat memiliki pengaruh positif diduga karena untuk 

nyamuk Demam Berdarah, akan lebih cepat berkembang biak pada lingkungan yang bersih 

seperti air bersih dibandingkan lingkungan yang kotor.   

 

   
(a)Posterior Mean Resiko Relative (b)Varying Coefficient Kepadatan Penduduk 

  
(c) Varying Coefficient Angka Bebas Jentik (d) Varying Coefficient Rumah Sehat 

Gambar 1. Plot Varying Coefficient GWR 

Gambar 1 (a) menyajikan estimasi resiko relative untuk masing-masing lokasi. Terlihat 

nilai paling tingggi terjadi di Kecamatan Buah Batu (20). Selanjutnya gambar (b), (c) dan (d) 
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menunjukkan taksiran varying coefficient GWR. Terlihat bahwa taksiran efek dari variabel 

Angka Bebas Jentik dan Rumah sehat relative homogen namun khusus untuk kepadatan 

penduduk terlihat adanya perbedaan antara lokasi.  
 

  

(a) Mapping Efek Kepadatan Penduduk (b) Mapping Efek Angka Bebas Jentik 

 

 

 

 

 

 

  

(c) Mapping Rumah Sehat  

 

Gambar 2. Peta Koefisien Regresi GWR 

 

Gambar (a), (b), dan (c) secara berurutan menyajikan efek dari masing-masing kovariate; 

kepadatan penduduk, angka bebas jentik dan Rumah sehat. Hasil analisis menunjukkan adanya 

variasi effect yang besar khusus untuk kepadatan penduduk terhadap jumlah kasus DBD di Kota 

Bandung. Efek terbesar dari kepadatan penduduk terhadap jumlah kasus terjadi di Kecamatan 

20 yaitu Kecamatan Buah Batu. Sedangkan untuk efek angka bebas jentik dan rumah sehat 

relatif seragam antar lokasi. Hal ini dikarenakan angka bebas jentik dan rumah sehat nilai 

persentasenya hampir sama untuk setiap lokasi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menaksir parameter Bayesian GWR 

adalah metode INLA dengan pendekatan Varying Coefficient Model (VCM). Dalam metode ini, 

parameter GWR ditaksir dengan mengasumsikan adanya ketergantungan spatial antar lokasi. 

Untuk mendefinisikan ketergantungan spatial digunakan metode Conditional Autoregressive 

Model dengan priornya adalah ICAR prior. Taksiran angka resiko relative paling tinggi 

ditemukan di kecamatan Buah Batu. Analisis regresi BGWR membantu dalam mencermati pola 

spasial pengaruh dari masing-masing variabel secara local dan memiliki sifat robust. Disarankan 

untuk analisis menggunakan R INLA. 
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LAMPIRAN 

library(INLA) 

require(sp) 

require(maptools) 

library(spdep) 

library(rgdal) 

library(RColorBrewer) 

library(classInt) 

library(maps) 

 

BANDUNG<-readShapePoly("BANDUNG.shp") 

DATA1<-read.csv("DB2012.csv") 

BANDUNGL<-poly2nb(BANDUNG) 

BANDUNGM<-nb2listw(BANDUNGL, style="W") 

BANDUNG.GRAPH<-as.matrix(listw2mat(BANDUNGM)) 

 

formula1 = Y~KP+AB+RS+f(IDKP,KP,model="besag",graph =BANDUNG.GRAPH)+ 

f(IDAB,AB,model="besag",graph =BANDUNG.GRAPH)+ 

f(IDRS,RS,model="besag",graph =BANDUNG.GRAPH) 

 

m1 = inla(formula1,family="poisson",E=E,data=DATA1, control.compute=list(graph=T, dic=T)) 

summary(m1) 

FV1 <- m1$summary.fitted.values 

R1 <- m1$summary.random$IDKP 

R2 <- m1$summary.random$IDAB 

R3 <- m1$summary.random$IDRS 

formula2 = Y~KP+AB+RS 

m2 = inla(formula2,family="poisson",E=E,data=DATA1, 

control.compute=list(graph=T, dic=T)) 

summary(m2). 
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ABSTRAK 

 
Proses optimasi respon sering sekali dilakukan untuk mendapatkan produk 

yang berkualitas. Kualitas produk dapat diukur tidak hanya dari satu karakteristik 

respon tertentu, tetapi dari beberapa respon yang terkait. Dalam hal tersebut maka 

optimasi multi respon diperlukan karena optimal pada satu respon tertentu belum 

tentu optimal pada respon yang lain. Beberapa respon dianalisis secara simultan 

sehingga keoptimalan berlaku untuk semua respon yang diperhatikan. Studi kasus 

yang dikaji pada penelitian ini adalah optimasi kualitas penyimpanan produk pepaya 

dengan berbagai tingkat kematangan dan suhu penyimpanan. Respon yang diamati 

adalah tingkat kekerasan dan kadar air. Percobaan dilakukan dengan desain split-

plot, suhu penyimpanan sebagai petak utama dan tingkat kematangan sebagai anak 

petak. Analisis multi respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah overlaid 

response surface dan desirability function. 

Kata kunci : Overlaid Response Surface, Desirability Function, dan Optimasi Multi 

Respon 

 
PENDAHULUAN 

Percobaan multi respon merupakan percobaan yang melibatkan lebih dari satu  variabel 

respon.  Pada percobaan dibidang pertanian misalnya, kualitas dari produksi pertanian tidak 

hanya diukur dari satu indikator saja melainkan dua atau lebih indikator. Sebagai contoh adalah 

percobaan untuk mendapatkan produksi jadi yang optimal tidak hanya diukur dari kuantitas 

hasil panen, tetapi juga dilihat dari kualitas padi yang dihasilkan.  

Proses optimasi merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan setting taraf faktor 

percobaan yang menghasilkan respon optimal. Pada percobaan multi respon, analisis yang 

sering dilakukan adalah melakukan proses optimasi pada masing-masing respon yang diukur. 

Analisis seperti ini memiliki kelemahan yaitu optimal pada satu respon belum tentu optimal 

juga pada respon yang lain. Proses optimasi sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan 

seluruh respon yang diukur. (Myers,2009).  Pada percobaan yang melibatkan taraf faktor 

kuantitatif, proses optimasi dapat dilakukan melalui metode response surface. 

Metode response surface adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan 

proses optimasi. Pada percobaan respon tunggal, proses optimasi dilakukan dengan cara 

memodelkan variabel respon dengan variabel bebasnya. Bentuk hubungan yang sesungguhnya 

dari variabel respon dengan variabel bebas pada dasarnya tidak dapat diketahui dengan pasti. 

Sehingga yang dapat dilakukan adalah membentuk model pendugaan bagi hubungan tersebut. 

Model yang digunakan dapat berbentuk model response surface orde pertama yang merupakan 

model linear. Jika model ordo pertama tidak dapat menggambarkan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel responnya maka digunakan model response surface ordo kedua (Myers, 

2009). Model response surface dapat memberikan titik stasioner yang merupakan nilai optimum 

dari respon. Pada percobaan multi respon optimasi response surface dapat dilakukan secara 

visual menggunakan overlaid contour plot  Metode lain yang dapat digunakan dalam proses 

optimasi multi respon adalah metode desirability function.   

Studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian untuk mendapatkan 

produk pertanian pepaya yang optimal. Penelitian dilakukan dengan menyimpan pepaya dalam 

berbagai tingkat kematangan pada beberapa suhu penyimpanan. Desain eksperimen yang 

mailto:arthinii@yahoo.com


 

761 

 

dilakukan berupa desain split-plot dengan faktor petak utama adalah suhu penyimpanan (10°C, 

15°C dan 25°C) dan faktor anak petak adalah tingkat kematangan (0%, 10% dan 25%).  Respon 

yang diukur adalah kadar air dan kekerasan. Varietas pepaya yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah vaietas I-2. Pengamatan terhadap kadar air dan kekerasan dilakukan pada hari ke-8. 

 

METODE 

 

Metode Response Surface 

Menurut Chansa-ngavej 2010., metode response surface merupakan salah satu metode 

yang bertujuan untuk melakukan proses optimasi terhadap respon. Pada dasarnya metode 

response surface merupakan pengembangan dari polinomial ortogonal. Proses optimasi 

dilakukan dengan melakukan pemodelan dan didukung secara visual oleh response surface plot 

atau sering disebut kontour plot. 

Misalkan sebuah percobaan dengan dua faktor (x1 dan x2) yang bertujuan memaksimalkan 

respon (y) maka bentuk hubungan tersebut dapat dimodelkan dalam persamaan berikut : 

   (     )            ................................................  (2.1 ) 

dimana   merupakan komponen galat dari respon. Jika diberikan nilai harapan dari respon 

sebagai   ( )   (     )     maka : 

   (     )     ..................................................... (2.2) 
disebut sebagai response surface atau permukaan respon (Montgomery 2009). 

Bentuk hubungan yang sebenarnya antara variabel respon dengan variabel bebas pada 

umumnya tidak diketahui. Pendugaan terhadap bentuk model dilakukan untuk menggambarkan 

hubungan tersebut. Seringkali dilakukan pendugaan model dengan menggunakan polinomial 

tingkat rendah. Jika model polinomial orde pertama dapat menggambarkan dengan baik 

hubungan antara variabel respon dan variabel bebas tersebut, maka model yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

                  ..................................... (2.3) 
Pada model di atas hanya terdapat pengaruh linear dalam model. Jika ordo pertama tidak layak 

digunakan maka dapat digunakan model ordo kedua, yaitu : 

                    
       

            ................. (2.4) 
Pada model ordo kedua terdapat pengaruh linear, pengaruh kuadratik dan pengaruh interaksi 

antar variabel bebas. 

Secara umum jika terdapat k variabel bebas maka model ordo pertama dapat dituliskan 

dalam persamaan berikut : 

                              .........................  (2.5) 
Sedangkan untuk model dengan ordo kedua dapat dituliskan dengan persamaan berikut : 

     ∑   
 
      ∑    

 
     

  ∑ ∑                ............ (2.6) 

Persamaan di atas dapat ditulis dalam notasi matrix sebagai berikut : 

        ..........................................   (2.7) 
di mana: 

  [

  

  

 
  

],     [

                        

                        

                                
                        

],      [

  

  

 
  

],  dan     [

  

  

 
  

]     ........ 

(2.8) 
Koefisien   dalam model-model di atas akan ditaksir dengan menggunakan metoda 

kuadrat terkecil berdasarkan data hasil eksperimen. Dengan meminimalkan jumlah kuadrat 

kekeliruan є, yakni  

  ∑   
      (    )  

   (    )    ................... (2.9)  
Maka L dapat dituliskan menjadi:  
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                                                                          .......................  (2.10) 

Karena       merupakan skalar (matrix 1 x 1), maka (     )      . 

Kemudian L diturunkan terhadap β: 

  

  
   

             

         
Maka, penaksir untuk β yang didapatkan dengan metode kuadrat terkecil adalah 

  (   )         ...................................  (2.11) 
Pada saat digunakan model ordo pertama maka perlu dilakukan uji kecocokan model 

(goodness of fit test). Dari hasil pengujian kecocokan model jika diputuskan bahwa model ordo 

pertama tidak layak maka dapat digunakan model ordo kedua. Untuk menentukan bentuk model 

ordo kedua perlu dilakukan uji ketidakcocokan model (lack of fit test). Bagaimana prosedur 

kedua tes tersebut dapat dilihat pada Supartini & Winarni 2012.    

Setelah didapatkan model yang layak maka proses optimasi dilakukan dengan 

menentukan stationary point, yaitu menentukan kombinasi taraf faktor yang mengoptimalkan 

nilai respon. Metode yang dapat digunakan adalah metode steepest descent. 

Secara visual metode response surface dapat digambarkan melalui response surface plot 

dan kontour plot.  Response surface plot menggambarkan bagaimana pola pengaruh respon 

percobaan, apakah maksimum, minimum atau saddle point. 

Metode response surface pada desain multi respon dilakukan dengan membentuk model 

response surface masing-masing respon kemudian dilakukan overlay terhadap kontour plot. 

Overlay plot yang terbentuk memberikan petunjuk daerah mana yang memungkinkan terjadinya 

titik optimasi (Ramanujam. 2014) .  

 
Metode Response Surface pada Desain Split-plot 

 

Desain Split-Plot 

Ketika melakukan percobaan dengan eksperimen factorial tidak bisa melakukan 

pengacakan secara sempurna, karena syarat kehomogenan unit eksperimen ataupun kondisi 

percobaan yang homogen tidak terpenuhi, misalnya antara replikasi yang satu dengan yang 

lainnya heterogen sehingga harus dilakukan pengelompokkan (dibuat blok), juga pengacakan 

dalam blok juga tidak bias dilakukan maka desain ini melakukan dua kali pembatasan 

pengacakan, desain yang sesuai untuk kasus seperti ini adalah desain Split-Plot (Supartini 

2010). Salah satu tujuan dilakukannya dua kali pembatasan pengacakan dalam eksperimen 

factorial adalah supaya percobaan yang dilakukan lebih ekonomis. Model matematis untuk 

kasus ini dibagi kedalam dua bagian yang pertama adalah blok atau plot induk (whole plot) dan 

bagian berikutnya sebagai split-plot seperti berikut ini : 

 

Yijkm = μ + τi + βj + τβij + γk + τγik + βγjk + τβγijk + εm(ijk) ……… (2.12) 

 
            Whole plot                                Subplot 

 
 dengan i=1,2,...r; j=1,2,...,a dan k=1,2,...,b 

 

Yijk adalah kekuatan daya tarik kertas pada blok ke i metode kej dan temparatur ke k 

μ    adalah efek rata-rata  

τi    adalah efek replikasi/blok ke i 

βj  adalah efek taraf ke j faktor A  

τβij  adalah efek bersama replikasi ke i dan taraf ke j faktor A 
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γk   adalah efek taraf ke k faktor B 

τγik  adalah efek bersama r eplikasi ke i dan taraf ke k faktor B 

βγjk  adalah efek bersama taraf ke j faktor A dan taraf ke k faktor B 

τβγijk adalah efek bersama replikasi ke i, taraf ke j faktor A dan taraf ke k faktor B  

εm(ijk)  adalah kekeliruan eksperimen (error) 

Desain ini mempunyai struktur kovarian simetri seperti berikut : 

 
2 2 2

2 2 2

2 2 2

    

    

    

 
 
 
 
 
    ………………………………………………  (2.13) 

 
Desain Split Plot untuk Model Respon Surface  

Seperti dijelaskan pada bagian 2.2.1 bahwa salah satu kelebihan dari desain Split-plot 

adalah percobaan yang dilakukan akan lebih ekonomis dibandingkan dengan eksperimen 

factorial dengan desain acak lengkap, tetapi selain ekonomis desain ini juga efficient (Myers 

2009). Srtuktur desain Split-Plot untuk desain Response Surface mempunyai karakteristik yang 

bagus karena bisa merepresentasikan dua tipe experimental units yaitu whole plot dan Split Plot. 

Kelebihan Split Plot Design dalam melakukan optimasi secara simultan dengan beberapa 

kriteria: 

1. Menghasilkan model yang cocok untuk data 

2. Mengestimasi dengan baik model parameter 

3. Prediksi yang baik untuk design space  

4. Mengestimasi dengan pure error pada whole plot dan subplot  

5. Memberikan informasi yang cukup untuk uji lack-of-fit  

6. Mengecek kehomogenan varians pada whole plot dan Subplot dari design space  

7. Memperhatikan relative cost dalam menyeting hard-to-change dan easy-to-change 

factors  

8. Memperhatikan penyederhanaan dan kesimetrian desain 

9. Memperhatikan kebutuhan kompleksitas dari analisis 

10. Memberikan error yang Robust dan mengontrol design levels 

11. Sensitive dalam memperlihatkan data outlier  

 

Desirability Function 
Menurut Prajina 2013., Fungsi desirability merupakan suatu transformasi geometrik dari 

nilai respon menjadi bernilai 0 sampai dengan 1 (      ). Nilai ini menunjukkan tingkat 

kedekatan respon terhadap targetnya.  Respon yang berada pada selang nilai target yang 

ditentukan memiliki nilai desirability  nol sampai satu (      ). Sedangkan respon yang 

sangat dekat sekali dengan nilai target memiliki nilai desirability sebesar satu (    ). 

Sebaliknya untuk respon yang berada diluar selang target yang ditentukan maka nilai 

desirability-nya adalah nol (    ). Fungsi di  merupakan fungsi individual desirability. 

Fungsi ini akan membentuk fungsi total desirability yang merupakan rataan geometrik dari 

fungsi individual desirability. Fungsi total desirability tersebut diberikan pada persamaan (1) 

berikut : 

  (          )
  ⁄     ..................................... (2.14) 

di mana k merupakan banyaknya  respon yang diukur. Fungsi total desirability inilah yang 

nantinya akan dioptimumkan. 
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Menurut Akcay (2013), berdasarkan tujuannya, fungsi desirability dapat dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu : nominal-the-best (NB), larger-the-better (LB) dan smaller-the-better (SB). 

Jika dimisalkan T adalah nilai target yang diinginkan, L adalah batas bawah target, dan U adalah 

batas atas target (     ), maka bentuk fungsi desirability dari masing-masing kategori 

tersebut adalah sebagai berikut : 

i. Larger-the-better (LB) 

Digunakan untuk memaksimumkan respon, memiliki bentuk fungsi individual 

desirability seperti pada Persamaan (2) berikut : 

 

  0   ; y  <  L 

d =   .
   

   
/
 

 ;              ................................  (2.15) 

  1  ; y  >  T 
 

Fungsi di atas dapat diilustrasikan dengan Gambar 1. berikut : 

Gambar 1. Fungsi desirability untuk memaksimumkan respon 

 

Dengan bobot r = 1, fungsi desirability berbentuk linear. Sedangkan jika r  > 1 maka ini 

lebih dikatakan mendekati respon, tetapi jika 0 < r < 1 maka dikatakan jauh dari respon yang 

diharapkan.  

 
ii. Smaller-the-better (SB)  

Digunakan untuk meminimumkan respon, bentuk fungsi desirability pada kategori ini 

diberikan pada Persamaan (3) berikut : 

 

  1   ; y  <  T 

d =   .
   

   
/
 

  ;              ................................. (2.16) 

  0  ; y  >  U 
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Dapat diilustrasikan dengan Gambar 2 berikut : 

Gambar 2. Fungsi desirability untuk meminimumkan respon 

 
iii.Nominal-the-best (NB) 

Digunakan untuk respon pada nilai target, memiliki bentuk fungsi individual desirability 

seperti pada persamaan (4) berikut : 

 

 

  0   ; y  <  L 

d =   .
   

   
/
 

  ;               .................................... (2.17) 

.
   

   
/
 

   ; T             

 0  ; y  >  U 

  

Fungsi di atas dapat diilustrasikan dengan Gambar 3 berikut : 

Gambar 3. Fungsi desirability untuk respon pada nilai target 

 
Indeks r merupakan pembobotan yang menunjukkan penekanan jauh dekatnya respon 

terhadap nilai target : 

 Nilai       menunjukkan penekanan yang kurang pada targetnya. Semakin besar 

nilai r maka semakin jauh nilai respon dari targetnya 

 Nilai     menunjukkan kepentingan yang sama terhadap target. Pada nilai ini fungsi 

desirability berbentuk linear 
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 Nilai     menunjukkan penekanan yang lebih pada targetnya. Kondisi yang ideal 

adalah nilai desirability yang tinggi menunjukkan nilai respon yang dekat dengan 

targetnya 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Seperti yang dijelaskan pada bagian I, studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah penelitian untuk mendapatkan produk pertanian pepaya yang optimal, dalam penelitian 

ini dilakukan penyimpanan pepaya dalam berbagai tingkat kematangan pada beberapa suhu 

penyimpanan. Desain eksperimen yang dilakukan berupa desain split-plot dengan faktor petak 

utama adalah suhu penyimpanan (10°C, 15°C dan 25°C) dan faktor anak petak adalah tingkat 

kematangan (0%, 10% dan 25%).  Respon yang diukur adalah kadar air dan kekerasan. Varietas 

pepaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah vaietas I-2. Pengamatan terhadap kadar air 

dan kekerasan dilakukan pada hari ke-8. 

Analisis data dilakukan dengan membentuk model response surface untuk masing-

masing respon, yaitu kadar air dan tingkat kekerasan pepaya. Model response surface untuk 

desain split plot diberikan pada Persamaan 2.18. 

 

             
 +   +    

             ..................2.18 

 

dengan   adalah koefisien untuk faktor petak utama (suhu penyimpanan),   koefisien faktor 

anak petak (semburat), dan   koefisien interaksi petak utama dan anak petak. Model response 

surface untuk kadar air diperoleh sebagai berikut : 

 

                                                   

            
Pada hasil pengujian signifikansi koefisien model didapatkan bahwa pengaruh faktor yang 

signifikan adalah pengaruh suhu. Persamaan model response surface tersebut dapat 

digambarkan secara visual dengan surface plot dan contour plot pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Surface plot dan contour plot untuk respon kadar air 

 
Pepaya yang disukai konsumen adalah pepaya dengan kadar air yang tinggi. Contour plot pada 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kadar air tinggi diperoleh pada semburat 25% dan suhu 25°C 

atau semburat dibawah 10% dan suhu dibawah 14°C. 

Model response surface untuk respon kekerasan didapatkan sebagai berikut : 
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Hasil pengujian signifikansi koefisien model didapatkan bahwa pengaruh faktor yang signifikan 

adalah pengaruh suhu, pengaruh semburat dan pengaruh interaksi suhu dan semburat. Surface 

plot dan contour plot untuk respon kekerasan diberikan pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2. Surface plot dan contour plot untuk respon kekerasan 

 
Pepaya yang banyak diminati oleh konsumen adalah pepaya yang memiliki karakteristik 

―empuk‖. Dengan demikian tingkat kekerasan pepaya yang diinginkan adalah tingkat kekerasan 

minimum. Pepaya dengan tingkat kekerasan yang rendah dihasilkan pada suhu diatas 23°C. 

Overlaid contour plot dilakukan dengan menumpang-tindihkan kedua contour plot untuk 

mendapatkan kadar air yang maksimum dan kekerasan yang minimum. Overlaid contour plot 

untuk respon kadar air dan kekerasan diberikan pada Gambar 4.3.  
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Gambar 4.3. Overlaid contour plot untuk respon kadar air dan kekerasan 

 

Melakukan optimasi respon melalui overlaid contour plot dilakukan dengan menggeser-geser 

kemungkinan nilai respon optimum. Pada kadar air 90 sampai 95 dan kekerasan 0.1 sampai 0.5 

didapatkan daerah kemungkinan yang mengoptimasi respon adalah wilayah yang berwarna 

putih, yaitu pada suhu diatas 22°C dan semburat diatas 10%. Wilayah ini masih cukup luas 

untuk dijadikan wilayah optimum. Respon dapat digeser dengan kadar air 91 sampai 93 dan 

kekerasan 0 sampai 0.2. pada nilai respon ini didapatkan kemungkinan wilayah optimum adalah 

pada suhu diatas 24°C dan semburat 25%. 



 

768 

 

Proses optimasi respon secara formal dilakukan dengan desirability function dan didapatkan 

nilai desirability individual untuk kadar air adalah 1 dan untuk kekerasan juga bernilai 1, 

dengan demikian composite desirability didapat bernilai 1. Komposisi perlakuan yang 

mengoptimumkan respon didapatkan pada suhu 25°C dan semburat 25%. Pada komposisi 

perlakuan tersebut diperoleh respon optimum untuk kadar air adalah 91.0627 dan kekerasan 

0.1314. hasil desirability function diberikan pada Gambar 4.4 

 

 
Gambar 4.4. Desirability function untuk respon kadar air dan kekerasan 

 

Hasil analisis yang didapatkan pada overlaid contour plot  sejalan dengan desirability 

function. Pepaya yang memiliki karakteristik ―empuk‖ dan banyak airnya didapat pada 

pepaya yang dipetik dengan semburat 25% dan disimpan pada suhu ruang 25°C. 

 

KESIMPUAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bagian III, maka dapat disimpulkam 

bahwa: 

Berdasarkan hasil analisis dengan membentuk dua model response surface yaitu untuk kadar air 

dan tingkat kekerasan pepaya varietas I-2 diperoleh model sebagai berikut : 

                                                   

            
Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa pengaruh suhu dan semburat signifikan dan 

pepaya yang disukai konsumen adalah pepaya dengan kadar air tinggi, diperoleh nilai optimum 

pada suhu penyimpanan 25
o
C dengan semburat 25% atau untuk semburat 10% maka suhu 

penyimpanannya 14
o
C 

Sedangkan untuk tingkat kekerasan modelnya adalah sebagai berikut : 
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Untuk tingkat kekerasan yang disukai konsumen adalah tingkat kekerasan yang paling rendah 

dan diperoleh optimum pada suhu penyimpanan 23
o
C 

Dengan menggunakan analisis multi response yaitu overlaid contour plot diperoleh nilai 

optimum untuk penyimpanan papaya varietas I-2 adalah untuk semburat 25% titik optimum 

untuk penyimpananya 25
o
C, sedangkan untuk desirability function diperoleh hasil yang sama 

yaiu untuk suhu penyimpana 25
o
C. sehingga, Hasil analisis yang didapatkan pada overlaid 

contour plot  sejalan dengan desirability function. Pepaya yang memiliki karakteristik ―empuk‖ 

dan banyak airnya didapat pada pepaya yang dipetik dengan semburat 25% dan disimpan pada 

suhu ruang 25°C. 
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Abstrak 

 
Pelabelan pada suatu graph adalah pemetaan yang memetakan unsur-unsur 

graph yaitu himpunan titik, himpunan sisi, maupun himpunan titik dan sisi ke suatu 

bilangan asli dengan aturan tertentu. Pelabelan Skolem Graceful adalah fungsi 

injektif   dari himpunan titik   ke himpunan bilangan *      | |+ yang 

menginduksi fungsi bijektif    dari himpunan sisi   ke himpunan *      | |+ 
dimana setiap sisi      dengan titik       berlaku   (  )  | ( )   ( )|. 

Pada skripsi ini ditunjukkan bahwa graf (    ) mempunyai pelabelan skolem 

graceful untuk      . Pembuktian dilakukan dengan mengkontruksi himpunan 

pelabelan titik dan pelabelan sisinya. Graf (    ) adalah suatu graf yang dibangun 

dari graf bintang    sebanyak  , kemudian diberikan sebuah titik pusat   yang 

dihubungkan ke setiap titik pusat    dengan menambahkan sisi. Pada artikel ini bias 

di jumpai beberapa masalah terbuka yang berkaitan dengan pelabelan skolem 

graceful. 

 
Kata Kunci: Graf, Pelabelan, Pelabelan Skolem Graceful, Graf (    ). 

 

PENDAHULUAN 

Suatu graf   ( ( )  ( )) terdiri atas suatu himpunan tak-kosong dan berhingga 

   ( ) yang anggotanya disebut titik, dan suatu himpunan berhingga    ( ) yang 

anggotanya disebut sisi, dimana busur tersebut merupakan pasangan tak terurut dari titik-titik 

yang berbeda pada  ( ). Banyak anggota pada himpunan titik   dinyatakan sebagai | |. 
Banyaknya sisi pada suatu graf   dinyatakan sebagai | |  

Pelabelan graf adalah salah satu cabang dari teori graf. Pelabelan   pada graf  (   ) 
adalah pemetaan dari himpunan titik   atau himpunan sisi  , atau gabungan keduanya     ke 

suatu himpunan, biasanya himpunan bilangan asli dengan aturan tertentu. Nilai  ( ) disebut 

label dari titik atau sisi x. 

Pelabelan graceful pertama kali ditemukan oleh Alex Rosa pada tahun 1967 berawal dari 

fungsi    yang merupakan penilaian   (  valuation) yaitu fungsi injektif   dari  ( ) ke 

himpunan *       | |+ yang menetapkan nilai sisi     dengan  (  )  | ( )   ( )|, 
      yang menghasilkan label-label berbeda pada pada sisi. Golomb kemudian 

mempopulerkan pelabelan tersebut dengan nama Graceful yang popular sampai sekarang. 

Pelabelan graceful pada graf  (   ) adalah fungsi injektif   dari himpunan titik   ke 

himpunan bilangan *       | |+ yang menginduksi fungsi    dari himpunan sisi   ke 

himpunan bilangan *     | |+ dimana setiap sisi      dengan titik       berlaku 

  (  )  | ( )   ( )| (Choudum & Khishore, 1996). Penelitian mengenai pelabelan skolem 

graceful masih terus berlangsung, salah satu sumber yang baik adalah jurnal dari Gallian (2013). 

Graf bintang adalah graf terhubung dengan sejumlah titik yang masing-masing hanya 

terhubung dengan satu titik tetap. Titik tetap ini disebut titik pusat. Graf bintang adalah graceful 

tetapi gabungan dua graf bintang bukan graceful karena banyak titik dua graf bintang lebih 

banyak dari sisinya (Choudum & Khishore, 1996). Bagaimana jika ada sebuah titik yang saling 

dihubungkan dengan titik pusat 2 graf bintang    tersebut, sehingga membentuk graf (    ). 
Hal yang sama dilakukan terhadap 3, 4 dan 5 graf bintang    berturut-turut membentuk graf 

(    )(Zulfy dkk, 2011), graf (    ) dan graf (    ) sehingga diberikan suatu simpulan jika 

sebanyak   graf bintang    akan membentuk graf (    ) untuk    . 
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Terdapat beberapa variasi dari pelabelan graceful seperti pelabelan skolem graceful dan 

pelabelan  ̂. Pada artikel ini, penulis melakukan kajian pelabelan skolem graceful pada graf 

(    )    . 

 

PEMBAHASAN 

Pelabelan Skolem Graceful pada Graf (    ) 
Misalkan diketahui dua graf yang masing-masing merupakan graf graceful, gabungan 

kedua graf tersebut belum tentu graceful. Sebagai contoh graf bintang    adalah graceful tetapi 

gabungan dua graf bintang yaitu graf     bukan graceful karena banyak titik     lebih banyak 

dari sisinya (Choudum & Khishore, 1996). Bagaimana jika ada sebuah titik yang saling 

dihubungkan dengan titik pusat 2 graf bintang    tersebut, sehingga membentuk graf (    ). 
Untuk graf yang memiliki banyak titik lebih dari sisinya, didefinisikan pelabelan sejenis yang 

memberikan kelonggaran pada pelabelan titiknya, yaitu pelabelan Skolem Graceful.  Menurut 

Choudum dan Khisore, Lee dan Wui membuktikan bahwa gabungan 2 graf bintang memiliki 

pelabelan Skolem Graceful dengan ketentuan bahwa salah satunya adalah graf bintang dengan 

sisi genap. Perlu diingat bahwa pelabela Skolem Graceful pada graf   adalah berupa fungsi 

injektif   dari himpunan titik   ke himpunan bilangan *      | |+ yang menginduksi fungsi 

bijektif    dari himpunan sisi   ke himpunan *      | |+ dimana setiap sisi      dengan 

titik       berlaku   (  )  | ( )   ( )|. 
Pada Teorema 1 diberikan bukti dari graf (    ) dengan sisi genap mempunyai kontruksi 

pelabelan Skolem Graceful. 

 

Teorema 1 Graf (    ),   genap memiliki pelabelan skolem graceful. 

Bukti. Misalkan notasi titik Graf (    ) sebagai berikut:  

 
Gambar 1 Graf (    ) 

 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa himpunan titik 

 (    )  *           
    

      
    

    
      

 + himpunan sisi 

 (    )  *              
      

        
      

      
        

 + sehingga banyaknya elemen   

dan   masing-masing adalah      dan      dinotasikan dengan | |       dan 
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| |      . Didefinisakn pelabelan dengan menggunakan notasi  , untuk titik sebagai 

berikut:  

  ( (    ))  *        | |+  
 (  )           (2.1) 

 (  )          (2.2) 

 (  )          (2.3) 

 (  
 )                       (2.4) 

 (  
 )                       (2,5) 

 

Setiap      diberikan label dengan pelabelan sisi    yang diinduksi pelabelan titik 

dengan   (  )  | ( )   ( )|,      dan       pada graf (    ) maka didapat:  

 

   (    )  | (  )   (  )|  
 |(   )   |  
           (2.6) 

  (    )  | (  )   (  )|  
 |(   )   |  
          (2.7) 

  (    
 )  | (  )   (  

 )|  

 |  (      )|    

                      (2.8) 

  (    
 )  | (  )   (  

 )|  

 |  (     )|   

                     (2.9) 

 

Berdasarkan pelabelan   pada (2.1)-(2.5), setiap titiknya memiliki label yang berbeda 

dan merupakan himpunan bilangan *        | |+. Kemudian pelabelan sisi    pada (2.6)-(2.9) 

yang diinduksi oleh pelabelan titik  , memberikan nilai yang berbeda pada masing-masing sisi 

dan merupakan himpunan bilangan *        | |+. Jadi, graf (    ) adalah skolem graceful. 

Contoh: 

 
Gambar 2 Pelabelan Skolem Graceful pada Graf (    ) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Pada artikel ini telah diberikan konstruksi pelabelan Skolem Graceful pada graf 

(    )    . 

Saran 
Pembahasan mengenai pelabelan graceful pada graf (    )dengan menggunakan 

pelabelan  ̂ masih terbuka untuk dilakukan penelitian lagi. Lebih lanjut lagi penulisan ini dapat 

dilanjutkan dengan membuat aplikasi khusus untuk memeriksa apakah suatu graf dapat dilabeli 

secara skolem graceful untuk graf (    ) untuk   lebih tinggi. 
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Abstrak 

 
Sebuah algoritma numerik untuk masalah invers nilai eigen pada matriks 

simetris dikembangkan,didasarkan padakontinuitas matriks vektor eigen yang 

menggunakan putaran bidang datar. Sebuah alat yang mendasar pada algoritma ini 

adalah sebuah matriks yang dibentuk dari hasil bagi Rayleigh pada vektor eigen 

terhadap masing-masing matriks basis dengan basis orthonormal terhadap hasil kali 

dalam Frobenius. Contoh numerik diberikan untuk matriks Toeplitz dan matriks 

tridiagonal simetris pusat. Algoritma baru adalah lebih baik daripada metoda 

Newton. 

 

Kata kunci : Masalah invers nilai eigen, matrik vektor eigen, hasil bagi Rayleigh 

PENDAHULUAN 

Masalah invers nilai eigen homogen untuk matrik simetrik adalah M Є Diag ( n ) dimana 

Diag ( n ) adalah matrik diagonal riil order n diperoleh  A Є A dan Q Є orth ( n ) sedemikian 

hingga AQ = QM, dimana A diberikan ruang bagian dimensi n dari sym ( n ).Buku penunjang 

pada penyelesaian numeric dari masalah tersebut diatas adalah kecil.Menurut S. Friendland, J. 

Nocedal and M.L, Overton,(1987) memberikan kesimpulan dari penerapan ke homogin dan tak 

homogin pada masalah invers nilai eigen dan analisa tiga algoritma kuadratik yang konvergen. 

Pendekatan diambil pada tiga algoritma untuk memberikan persamaan AQ = QM sebagai 

sebuah sistem dari n persamaan tak linier pada n tak diketahui. Sebuah basis { A1, A2,…,An } 

untuk A diketahui. Misal f : R
n
 → R

n
  adalah fungsi yang memetakkan x Є R

n
 onto nilai eigen 

A= ∑   
 
      , pada order tak menurun. 

Masalah invers nilai eigen adalah menyelesaikan  

                                 f(x) = y                                                                    …(1)  

dimana y = diag (M). 

Setiap fungsi pada penyelesaian numerik (1) diperoleh nilai eigen dari sebuah matrik. 

Digunakan metode Newton untuk menyelesaikan (1), dimana suku-suku matrik eigen vektor Q 

dari pendekatan Ak ke matrik A. Iterasi newton Ak+1 untuk diag(Q
T 

Ak+
G
 )= y. Setiap langkah 

pada penyelesaian numerik oleh metode newton dari sistem (1) memuat hitungan eksplisil A 

dan penyelesaian masalah eigen yang lengkap. Matrik eigen vektor Q sekawan dengan A, atau 

pendekatannya. Dua cara pada bagian A dengan Q yang sekawan yang didasarkan pada 

proyeksi diantara ruang bagian dari sym (n), yaitu matrik simetrik real dari order n. Matrik 

ortogonal Q adalah sebuah matrik eigen vektor dari suatu elemen dari A , menurut S.Friedland, 

J. Nocedal and M.L.Overtoon (1987) Persamaan AQ = QM dapat diselesaikan tetapi A 

diketahui dan M diperoleh. Untuk menyelesaikan masalah nilai eigen mulai dengan nilai Q awal 

Q0. biasanya matrik identitas untuk matrik eigen vektor dan masing-masing langkah Qk, dengan 

transformasi elementer adalah metode Jacobi , menurut B,N Parlett(1980) yang mempunyai 

sifat meminimalkan  

║ diag (R
T
 Q

T
 HQR ) ║ pada setiap langkah, dimana R adalah matrik rotasi pada bidang 

rotasi yang dipilih. Penyelesaian sebagai nilai turun monoton dari fungsi minimum ke nol. 

Pendekatan matrik eigen vektor adalah cara yang sama pada masalah invers nilai eigen. 
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METODE 

Dua cara memetakkan sebuah matrik dari bentuk QMQ
T
 onto A adalah ruang bagian 

sebarang A dan M dari sym (n). Misalkan {A1, A2, …..., Ak} adalah sebuah basis untuk A dan 

{M1, M2, …..., Mℓ} adalah sebuah basis untuk M, dimana k dan l perlu sama ke masing-masing 

yang lain ke n. Tanpa menghilangkan keumuman, kedua basis adalah orthonormal terhadap 

hasil kali dalam Frobenius. 

                                    (A,B)F =trace (AB
T
)                                          …..(2)  

Proyeksi dari matrik sebarang onto ruang A dan M, pada cara yang umum pada sebuah 

suku hasil kali dalam secara umum, proyeksi onto A dari sebuah matrik dari bentuk  

QMQ
T
, dimana M = ∑   

 
    adalah sebuah unsur dari M diberikan oleh A = ∑      

 
    

dengan  

                                  Xi=∑   
 
   (AiQ,QMj).                                      .……(3) 

Persamaan ini dapat ditulis sebagai X = Gy, dimana G(Q) = (gij) adalah matrik dengan 

unsur-unsur 

                                   gij=(AiQ,QMj)F                                      ………….. (4) 

Matrik G adalah matrik  hasil bagi Rayleigh yang umum dari Q dengan basis A dan M. 

Proyeksi onto M dari sebuah matrik dengan bentuk khusus Q
T
 AQ, dimana A = 

∑      
 
    adalah sebuah unsur dari A, diberikan oleh M = ∑      

 
    dengan y = G

T
X. Dimana 

matrik A, M dan Q ada karena persamaan 

AQ = QM, diperoleh 

                                                 x=Gy, y=G
T
X                                     ………… (5) 

memenuhi simultan. Penyelesaian ke persamaan utama adalah (Q, x, y). 

 

Adapun sifat-sifat matrik hasil bagi Rayleigh adalah  

 

Teorema 1 

Misal matrik G = G (Q) didefinisikan sebagai (4)  

maka : 

(a) Untuk suatu y Є R
ℓ
, ║y║ sama jika dan hanya jika (Q, x, y) adalah penyelesaian ke 

persamaan utama. 

(b) Jika k = ℓ dan G adalah tak tunggal, maka untuk suatu y Є R
ℓ
, ║G - Ty║≥║y║ 

dengan kesamaan jika dan hanya jika (Q, x, y) adalah penyelesaian ke persamaan 

utama. 

 
Bukti : 

(a) Gy adalah vector koefisien pada sebuah basis orthonormal dari proyeksi QMQ
T
 

onto A. Diperoleh  

                                ║Gy║≤║QM Q
T
║F = ║M║T = ║y║,           ………… (6) 

dengan kesamaan jika dan hanya jika QM Q
T
 Є A 

(b) Aturan dari A dan M pada (a) untuk mendapatkan 

 ║G
T
 x║≤║x║ untuk suatu x Є R

k
, dan memilih x = G

-T
 yo 

Teorema 1 Mengakibatkan bahwa ║G║z ≤ 1 dan G tak singular, ║G║z
-1

 ≥ 1. 

Hasil bagi matrik Rayleigh secara umum adalah sebuah penyelesaian yang disebut 

masalah invers vektor eigen, diperoleh A yang tidak nol, dimana A Є A, dan M Є M 

mengakibatkan AQ = QM jika matrik eigen vector Q diberikan.,menurut D.P Laurie,(1991) 

 

Teorema 2 

Masalah invers, vector eigen AQ = QM dapat diselesaikan jika dan hanya jika matrik 

hasil bagi Rayleigh mempunyai 1 sebagai sebuah nilai tunggal. 
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Bukti : 

Persamaan (5) adalah mendefinisikan persamaan untuk vektor – vektor tunggal kiri dan 

kanan x dan y dari G yang sesuai ke nilai tunggal 1. 

Teorema 1. Memberikan dua jenis kesamaan dari Q sebagai sebuah vektor eigen matrik 

untuk masalah invers nilai eigen : 

1) Meminimumkan  

Q1 (Q) = 1 - ║ Gy ║ / ║ y ║, 

2) Meminimumkan 

 Q2 (Q) = ║ G
-T

 y ║ / ║ y ║
-1

, 
Koefisien vector Gy dan G

-1
 y adalah proyeksi diantara ruang A dan A

1
 = span {QM, Q

T
, 

j = 1, ….. ℓ}. Gy adalah koefisien vektor dari proyeksi Q
M

 Q
T
 onto A, dan G

-T
 y adalah 

koefisien vector sedemikian kinerja proyeksi yang sesuai A Є A onto A
1
 adalah y. Untuk 

mendapatkan proyeksi diantara ruang M dan M
1
 = span {Q

A
 i Q

T
 , i = 1, ….. ,k} 

Sekarang Gy adalah koefisien vector dari proyeksi M onto M
1
 dan G

-T
y adalah koefisien 

vector sedemikian hingga sesuai ke A Є A proyeksi dari Q
+
 AQ onto M adalah y sesuai dengan 

metode Newton , menurut D.P Laurie,(1988) 

 

 PEMBAHASAN 
 

Diketahui M adalah ruang dari matrik diagonal dan dim (A) = n. Basis untuk M adalah Mj 

= ej ei
-T

, j = 1, ……, n dan unsur dari matrik hasil bagi Rayleigh adalah  

             gij = (Ai Q, Qej ej
T
)F= trace (Ai Q, Qej qj

T
) 

                 =qj
T
Aiqj,                                                                        ………(7) 

Dimana hasil bagi Rayleigh dari vektor qj terhadap matrik Ai. Matrik hasil bagi Rayleigh dari Q 

adalah G. 

Rumus persamaan (7) untuk menghitung gij, diperlukan dua perkalian untuk setiap unsur 

tidak nol dari Ai. Menghitung unsur-unsur kolom gj memerlukan dua hitungan untuk setiap 

unsur tak nol pada semua matrik {A1, A2, …. An}. Secara umum diantara n dan n
2
 dari unsur-

unsur tak nol. Menghitung unsur-unsur G meliputi O (n
2
) ke O (n

3
) operasi. 

Jika Q terdiri dari sebuah matrik putaran pada bidang (j, k) yaitu Q ← Q R, hanya kolom 

j dan k dari G. Misalkan  

(qj   qk) ← (qj   qk) 










 



cossin

sincos
 

Maka  

gij ← cos
2
 θ qj

T
 Ai qj + 

sin
2
 θ qj

T
 Ai qk – 

2 sin θ cos θ qj
T
 Ai qk …                                    …………………………(8) 

dan diperoleh 

(gj   gk) ← (gj   gk) 

  +(d -d) …                                     ……………………………... (9) 

dimana  

 d = sin
2
 θ (gk - gj) 

        -2 sin θ cos θ h, …                         ……………………………… (10) 

dimana h adalah vektor yang di definisikan oleh  

 hi=qj
T
Aiqk …                                            ……………………………. (11) 

Hitungan h sama sebagai satu kolom G, dan sama untuk menghitung gj langsung dari Q dan gk 

dari jumlahan gj + gk. 

Karena G ← G + d (ej - ek)
T
 selanjutnya Gy ← Gy + (yj - yk)

d
. Jika yj = yk, ambil Gy dapat 

diubah.  
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x = Gy, diperoleh  

║Gy║
2
 ← ║x║

2
 + 

2 (yj - yk) x
T
 d + (yj - yk) ║d║

2
 …………………                    ………………(12) 

dapat diturunkan ke keadaan berikut : 

 (x + (yj - yk)d)
T
 d

1
 = 0 

Untuk ║ x + (yj - yk) d ║
2
 ke sebuah maksimum, menyelesaikan persamaan untuk θ adalah 

ekivalen untuk mendapatkan akar-akar polinom derajat 4. 

Karena perubahan G adalah rank 1, menggunakan Sherman Morrison ,menurut G. H 

Golub and C.F. Van Loan(1989),untuk mendapatkan rumus : 

                   G
-T

←G
-T

+uv
T
 …                 ……………………………… (13) 

Untuk memilih sebuah bidang rotasi yang baik, pandang matrik H = Q
T
AQ dimana A = 




k

i

ii AX
1

, dan x adalah Gy atau G
-T

 y, tergantung pada jenis penerapan. Jika Q
T
AQ adalah 

sebuah matrik diagonal (M) jika Q berubah maka A juga mencoba menimumkan h
2
jk, pada 

kejadian x = Gy pada persamaan yang sama untuk optimum sebagaimana sebelumnya. 

Matrik hasil bagi Rayleigh G pada setiap langkah, mencapai 2n
2
 perkalian. 

 

Algoritma 1 

 Diberikan sebuah matrik vektor eigen awal Q, namakan fase = 1 dan δ = 1 hitung 

matrik hasil bagi Rayleigh G 

1. Jika fase = 1, hitung x = Gy,   = 1 (Q), jika   < δ, fase = 2 

2. Jika fase = 2, hitung G
-T

, x = G
-T

y,   = 2 (Q), jika   < T, berhenti 

3. Bentuk matrik H = Q
T
AQ, dimana A = 



k

i

ii AX
1

 

4. Pilih sebuah bidang rotasi  

(j, k) dengan menemukan unsur diagonal mutlak terbesar hjk, mendapatkan 

rotasi Jacobi R diperoleh hjk menuju nol. Penerepan rotasi ini adalah sebuah 

peningkatan pada   fase, ke langkah (6) 

5. Q ← Q
R
, H ← R

T
 HR, diperoleh G, dan jika fase = 1, juga G

-T
. 

6. Jika langkah (5) paling sedikit menghitung H, ke langkah (1) 

7. Jika fase = 1, laporan gagal jika fase = 2, himpunan δ ← δ/10 dan fase = 1 ke 

langkah (1)  
 

Algoritma 2 (Metode Newton) 

 Diberikan sebuah matrik vektor eigen Q awal 

1. Hitung G (Q), x = G
-T

y dan   =  2 (Q), jika   < T berhenti 

2. Bentuk matrik H = Q
T
AQ, dimana A = 



k

i

ii AX
1

 

3. Pilih sebuah bidang rotasi (j, k) dengan mendapatkan unsur diagonal mutlak 

terbesar hjk, dan mendapatkan rotasi Jacobi diperoleh hjk menuju nol. Jika 

Tsin , ke langkah (1) 

4. Q ← Q
R
, H ← R

T
 HR, kelangkah (3).  

 

Algoritma 3 

 Diberikan sebuah matrik eigen vektor eigen awal Q dan δ, himpun fase = 1 dan 

hitung matrik hasil bagi Rayleigh G 

1. Jika fase = 1, hitung G (Q), x = Gy,   = 1 (Q), jika   < δ, himpun fase = 2 
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2. Jika fase = 2, hitung G (Q) x = Gy, G
-T

, x = G
-T

y,   = 2 (Q), jika   < T, 

berhenti 

3. Bentuk matrik H = Q
T
AQ, dimana A = 



k

i

ii AX
1

 

4. Pilih sebuah bidang rotasi (j, k) dengan memperoleh unsur diagonal mutlak 

terbesar hjk, dan mendapatkan rotasi Jacobi diperoleh hjk menuju nol. Jika 

sin < T, kembali ke langkah (1) 

5. Q ← Q
R
, H ← R

T
 HR, ke langkah (4). 

Hasil numerik menggambarkan penerapan tiga algoritma kepada dua kejadian. Pada 

kedua kejadian untuk mendapatkan sebuah matrik A dari ruang bagian dengan nilai eigen {1 – 

μ, 4 – μ, 9 – μ, n
2
 – μ}, dimana μ dipilih 




n

i

i

1

0 pengurangan digunakan untuk 

meminumkan pengaruh hitungan tes jumlah  , karena I   A pada kedua kejadian untuk n = 20. 

Matrik Teoplitz adalah konstan sepanjang diagonal pada arah NW – SE, contoh 

 

A = 



































1231

21231

32123

13212

1321

...

.

......

:

...

...

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

aaaaa

nn

n

n

nn

 

Basis orthonormal adalah 

A1 = 



























100...00

0100.0

......

:00100

0...0010

00...001

1

n
 

A2 = 
 




























.

010...00

1010.0

......

:01010

0...0101

00...010

12

1

n
 

dan seterusnya. 

Sebuah bukti konvergen adalah metode numerik. 

Pada tabel 1 menunjukkan sifat algoritma 1.Keberhasilan konvergen karena proses Jacobi. 

 
Tabel 1 Algoritma 1 untuk matrik Teoplitz 

║Gy║ ║G
-T

 y║ 

0.9957801370486772 1.00 46478181030931 

1.000 000 799 9968195 
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1.000 000 000 0023332 

1.000 000 000 000 020 

Rotasi | Sin θ| 

102 

91 

78 

5 . 10
–3

 

6 . 10
–7

 

2 . 10
–9

 

 

Pada tabel 2 menunjukkan Metode Newton.Konvergen adalah nilai awal. Metode ini lebih cepat 

dari algoritma. Simetri pusat adalah simetri relatif 

 
Tabel 2 Metode Newton untuk matrik Teoplitz 

║Gy║ ║G
-T

 y║ 

0.9957801370486772 1.00 46478181030931 

1.0 00 000 727 3450184 

1.000 000 000 010 998 

1.000 000 000 000 011 

Rotasi | Sin θ| 

257 

177 

95 

2 . 10
–13

 

4 . 10
–13

 

2 . 10
–13

 

 

Gunakan vektor eigen dari A1 sebagai nilai awal untuk Q adalah nilai yang tinggi dari  || x 

|| ., menurut D.P Laurie (1988) 

\ 

A = 



























11

122

2

2

221

11

;;

;;

ab

bab

b

b

bab

ba

 

Basis orthonormal adalah 

A1 = 



























10

000

0;;

;;0

000

01

2

1
 

A2 = 



























01

100

0;;

;;0

001

10

4

1
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A3 = 



























00

010

0;;

;;0

010

00

2

1
 

 

KESIMPULAN 

Dari analisa dan pembahasan diatas diperoleh : 

1. Matrik vektor eigen hanya menggunakan bidang rotasi. 

2. Proyeksi digunakan untuk mendapat koefisien vektor terbanyak dari sebuah matrik 

vektor eigen yang diberikan. 

3. Sebuah algoritma dikembangkan sampai pendekatan cukup baik untuk prosedur 

Newton yang konvergen. 
Menurut D.P Laurie (1991). 
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Abstrak 

 
Di zaman sekarang ini banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang teknologi informasi, salah satunya adalah internet. Dengan adanya internet 

seseorang dapat bertukar informasi walaupun dengan jarak yang sangat  jauh. Di sisi 

lain beberapa pihak memanfaatkan internet untuk kegiatan yang merugikan pihak 

lain yaitu pencurian informasi. Berbagai macam teknik digunakan untuk 

melindunginya, salah satunya dengan  digital watermarking. Melalui digital 

watermarking informasi akan disisipkan ke dalam media digital tanpa 

mempengaruhi media digital itu sendiri. Beberapa media digial yang dapat 

digunakan yaitu citra, video, suara, dan teks. Singular Value Decomposition (SVD) 

merupakan salah satu metode menyisipkan informasi ke dalam media digital. 

Metode tersebut mendekomposisi citra digital menjadi matriks-matriks persegi. 

Metode penyisipan informasi dengan SVD ternyata cukup baik dalam 

mempertahankan citra pada saat proses ekstraksi. Dari hasil percobaan 

menghasilkan tingkat kemiripan terhadap informasi asli sebesar 0.97200. Hasil ini 

menunjukkan bahwa implementasi digital watermarking dengan menggunakan 

metode SVD ternyata menunjukkan kinerja ketahanan yang cukup baik. 

Kata kunci: penyisipan, informasi, citra digital, Singular Value Demposition 
 

PENDAHULUAN 

Di zaman sekarang ini banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai 

bidang khususnya dalam bidang teknologi informasi. Internet merupakan salah satu 

perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan pertanda awal kemajuan teknologi 

informasi. Dengan adanya internet laju informasi menjadi sangat cepat dan efisien. Informasi 

dapat dikirim kepada seseorang yang jaraknya sangat jauh dengan waktu yang singkat. Selain 

itu informasi juga akan mengalami perubahan yaitu menjadi data digital. Data digital ini 

kemudian dikirimkan ke penerima informasi melalui internet. Di sisi lain beberapa pihak 

memanfaatkan internet untuk keperluan pribadi yang cenderung merugikan orang lain. Salah 

satunya adalah pencurian informasi. Sangat sulit untuk mengetahui apakah informasi yang 

dikirimkan  telah dicuri atau tidak. Untuk itu dilakukan beberapa upaya untuk menghindarinya, 

yaitu dengan menyembunyikan informasi tersebut.  

Salah satu teknik penyembunyian informasi adalah dengan menggunakan digital 

watermarking. Melalui digital watermarking informasi akan disisipkan ke dalam media digital 

tanpa mempengaruhi media digital itu sendiri. Beberapa media digial yang dapat digunakan 

yaitu citra, video, suara, dan teks. 

Singular Value Decomposition (SVD) merupakan salah satu metode yang bekerja pada 

domain spasial (Loukhaoukha, 2012). Metode tersebut mendekomposisi citra digital menjadi 

matriks-matriks yang kemudian diproses dengan perhitungan aljabar. 

Dengan melihat permasalahan tersebut, dalam makalah ini akan digunakan digital 

watermarking dengan metode Singular Value Decomposition (SVD) untuk menangani 

perlindungan informasi serta menganalisa kenerja metode tersebut. 

mailto:msmcleren@gmail.com
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 Citra adalah suatu representasi (gambaran), kemiripan atau imitasi dari suatu objek 

(Sutoyo dkk., 2009). Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik 

berupa foto, bersifat analog berupa sinyalsinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau 

bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Citra digital 

adalah citra yang dapat diolah oleh komputer (Sutoyo dkk., 2009). 

 Digital watermarking didasarkan pada ilmu stenografi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang 

penyembunyian data. Teknik ini mengambil keuntung dari keternatasan indra manusia, 

khususnya penglihatan dan pendengaran, sehingga watermark yang dibubuhkan pada dokumen 

tidak akan disadari kehadirannya oleh manusia. Digital watermarking dikembangkan sebagai 

salah satu jawaban untuk menentukan keabsahan pencipta atau pendistribusian suatu data digital 

dan integritas suatu data digital. Teknik watermarking bekerja dengan menyisipkan sedikit 

informasi yang menunjukkan kepemilikan, tujuan, atau data lain pada media digital tanpa 

mempengaruhi kualitasnya (Sutoyo dkk., 2009). Semua metode watermarking terbangun dari 

sistem penyisipan (penanaman) watermark dan sistem pemulihan watermark (ekstraksi 

watermark atau watermark decoder) (Katzenbeisser and Petitcolas, 2000). 

 

 

 

  

 

 

 

(a)  

 

 

 

 

 

 

(b)  

Gambar 1 (a) Skema Umum Penyisipan Watermark, (b) Skema Umum Ekstraksi Watermark 

 

Singular Value Decomposition (SVD) merupakan bagian pokok dalam aljabar linier 

(Strang, 2009). Misalkan   adalah sebarang matriks persegi   x  . Banyak baris dari   adalah 

 . Matriks   akan diubah menjadi mariks diagonal tetapi tidak dengan      . Vektor eigen di   

memiliki tiga permasalahan yaitu matriks tersebut tidak orthogonal, tidak selalu cukup vektor 

eigen, dan       mengharuskan   matriks persegi. Sehingga vektor singular dari   

digunakan untuk menyelesaikannya. 

   adalah vektor eigen dari     dan   adalah vektor eigen dari    . Karena kedua 

matriks tersebut simetri, maka vektor eigen dapat berupa orthonormal.  

                    . . .             

Vektor singular           merupakan ruang baris dari  . Hasil           merupkan ruang 

kolom dari  . Nilai singular           semuanya adalah bilangan positif dengan            
    . Ketika   dan   masuk ke dalam kolom   dan  , orthogonalitasnya        dan 

     . Nilai   masuk ke dalam diagonal matriks  . Persamaan          mengarah ke 

diagonalisasi      . 

 ,     -  ,     - [

  

 
 

  

] 
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Gambar 2 Skema Penyisipan Informasi 

Mulai 

Hitung matriks 𝑫  (informasi) 

Hitung matriks 𝑾  

Citra informasi 

 

Selesai 

Terapkan SVD pada Citra 

yang telah tersisipi informasi 

 

Gambar 3 Skema Ekstraksi Informasi 

Pada persamaan       dan      ,   berupa matriks orthogonal persegi sehingga 

inversnya       . Sehingga       dapat ditulis       . Inilah Singular Value 

Decomposition (SVD): 

             
                  

 . 
 

Skema watermarking yang diajukan oleh Loukhaoukha (2011) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Hitung matriks 𝑫 

(informasi) 

Terapkan SVD pada 𝑫 

Hitung matriks 𝑰𝑾 

 

Selesai 

Terapkan SVD pada 

citra host image dan 

citra informasi 
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       Gambar 5 Citra logo UM Asli (kiri) dan  Setelah Penyisipan (kanan) 

 Loukhaoukha (2011) menggunakan Normalized Correlation (NC) untuk menghitung 

krieteria tingkat kemiripan citra. Berikut persamaan Normalized Correlation (NC): 

  (    )  
∑∑    

∑∑  
 

METODE 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Meode waterfall 

memiliki 5 tahapan yaitu proses investigasi terhadap masalah yang akan dipecahkan melalui 

program, menterjemahkan syarat kebutuhan perancangan perangkat lunak yang dapat 

diperkirakan sebelum pembuatan code, penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali 

oleh komputer, dan pemeliharaan sistem (Pressman, 2001). Dalam penelitian ini mengguakan 

citra logo UM sebagai media penyisipan (host image). Sebagai citra informasi dibuat suatu citra 

yang memuat huruf-huruf 3D2Y. Percobaan dilakukan pada proses penyisipan dan proses 

ekstraksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Cita Logo UM dan Citra Informasi Penyisipan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tahap pertama dalam penyisipan adalah mendekomposisi matriks citra logo UM menjadi 

      . Selanjutnya informasi disisipkan ke dalam matriks-matriks tersebut. Secara kasat mata 

citra logo UM asli dan citra logo UM yang telah disisipkan informasi tidak dapat dibedakan 

yang terlihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citra logo UM yang telah disipkan informasi kemudian diekstrak untuk melihat nilai NC 

(tingkat kemiripan). Untuk mengetahui pengaruh resolusi terhadap NC setelah proses ekstrraksi 

dilakukan pengujian terhadap citra dengan resolusi besar. 

 Dari hasil pengujian mendapatkan bahwa semakin besar reslusi citra semakin meningkat 

nilai NC. Akan tetapi semakin besar resolusi suatu citra semakin lama pula proses penyisipan 

informasi maupun proses ekstraksi informasi. Hal ini dikarenakan pada proses penyisipan 

maupun proses ekstraksi dilakukan operasi titik demi titik. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 
Tabel 1 Hasil Pengujian Resolusi Terhadap Nilai NC 

Host image 

Waktu 

Penyisipan 

(detik) 

Resolusi 

Waktu 

Ekstraksi 

(detik) 

   

Logo UM 2.799562 300 x 300 1.438029 0.97200 
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Lanjutan Tabel 1. 

Host image 

Waktu 

Penyisipan 

(detik) 

Resolusi 

Waktu 

Ekstraksi 

(detik) 

   

Logo UM 19.950780 600 x 600 11.513403 0.97361 

Logo UM 43.586608 800 x 800 24.212877 0.98248 

Logo UM 88.137067 1000 x 1000 47.930173 0.98364 

Logo UM 264.292893 1200 x 1200 137.616488 0.99181 

Logo UM 683.800872 1600 x 1600 359.426399 0.98677 

Logo UM 1469.535665 2000 x 2000 826.588456 0.98754 

 

 Untuk ukuran resolusi citra lebih dari 2000 x 2000 piksel proses menjadi lama dan sangat 

berat. Sehingga komputer menjadi panas dan aplikasi mengalami error. Dapat dilihat pada 

Tabel 1 semakin besar resolusi nilai NC juga semakin meningkat, tetapi waktu yang dibutuhkan 

juga semakin lama. 

 Untuk memaksimalkan nilai NC selanjutnya dilakukan pengujian terhadap nilai scalling 

factor ( ). Scalling factor dalam proses penyisipan digunakan untuk membentuk matriks 

informasi. Hasil pengujian nilai scalling factor dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Pengujian Nilai Scalling Factor Terhadap Citra Logo UM 300 x 300 

Host image 
Scalling 

Factor 

Citra Hasil 

Penyisipan 

Informasi Hasil 

Ekstraksi 
NC 

Logo UM 10 

  

0.10075 

Logo UM 5 

  

0.20085 

Logo UM 1 

  

0.73766 

Logo UM 10
-1

 

  

0.9617 

Logo UM 10
-5

 

  

0.97198 
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Lanjutan Tabel 2. 

Host image 
Scalling 

Factor 

Citra Hasil 

Penyisipan 

Informasi Hasil 

Ekstraksi 
NC 

Logo UM 10
-6

 

  

0.97199 

Logo UM 10
-7

 

  

0.97200 

Logo UM 10
-8

 

  

0.97200 

Logo UM 10
-9

 

  

0.97200 

Logo UM 10
-10

 

  

0.97200 

Logo UM 10
-11

 

  

0.97200 

Logo UM 10
-12

 

  

0.97198 

Logo UM 10
-13

 

  

0.96779 
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Lanjutan Tabel 2. 

Host image 
Scalling 

Factor 

Citra Hasil 

Penyisipan 

Informasi Hasil 

Ekstraksi 
NC 

Logo UM 10
-14

 

  

0.95277 

Logo UM 10
-15

 

  

0.8506 

Logo UM 10
-16

 

  

0.61186 

Logo UM 10
-17

 

  

0.51336 

 

 Dari hasil uji coba pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk nilai scalling factor lebih dari 

atau sama dengan 1 akan merusak host image dan informasi menjadi gelap. Sedangkan untuk 

nilai scalling factor antara 0 dan 1 tidak terjadi perubahan yang besar pada citra host image. 

Akan tetapi untuk nilai scalling factor 10
-14

 muncul gangguan (noise) pada citra informasi di 

bagian pojok kiri atas. Untuk nilai scalling factor 10
-17

 gangguan sudah menyebar sehingga 

menutupi keseluruhan citra informasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaporkan dalam makalah ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Citra asli (logo UM) secara kasatmata tidak berbeda dengan citra logo UM yang sudah 

tersisip informasi. 

 Tingkat kemiripan citra logo UM semakin meningkat seiring bertambahnya resolusi citra, 

akan tetapi proses juga semakin lama. 

 Selain itu nilai scalling factor optimum pada 10
-7

, 10
-8

, 10
-9

, 10
-10

, dan 10
-11

 dengan nilai 

NC sebesar 0.97200. 

 Citra informasi mengalami gangguan (noise) pada nilai scalling factor lebih dari 10
-13

. 

 Nilai scalling factor lebih dari atau sama dengan 1 mengalami kerusakan pada citra host 

image dan citra informasi menjadi gelap. 

 Pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan media digital lain sebagai media 

penyisipan seperti video, rekaman suara, dan lain sebagainya. Disarankan juga untuk mencoba 

dengan metode penyisipan informasi pada domain frekwensi. Selain itu penulis menyarankan 

untuk menambahkan kunci ekstraksi sebagai perlindungan tambahan terhadap informasi. 
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Abstrak 

 
Matematika komputasi merupakan disiplin ilmu yang mengaplikasikan 

matematika dalam perkembangan teknologi. Salah satu subjek dari matematika 

komputasi adalah  pengolahan citra digital. Bentuk  implementasinya yaitu pada 

pengolahan citra digital untuk menghitung luas  daerah  yang dibatasi oleh kurva 

suatu fungsi rasional dengan  meninputkan gambar daerah yang akan dihitung. 

Ekstensi gambar yang digunakan harus berupa bitmap dengan resolusi 96 

dpi. Gambar kemudian diolah dengan proses Greyscale, thresholding, dan opening. 

Selanjutnya gambar dihitung luasnya dengan menggunakan metode raster. Dalam 

metode raster ini setiap objek pada suatu citra disajikan dalam bentuk sel-sel yang 

biasa kita kenal dengan pixel. 

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud merancang suatu program 

untuk menghitung luasan daerah yang dibatasi oleh kurva suatu fungsi rasional. 

Proses perhitungan luas dipengaruhi beberapa faktor, antara lain nilai ambang dan 

proses input yang digunakan.  
Setelah dilakukan  pengujian dari  5 data uji, diperoleh tingkat akurasi yang 

cukup baik, yakni rata rata error ≤ 5% dengan software Maple 14 sebagai 

pembandingnya. Perubahan nilai ambang juga mempengaruhi besarnya error. 

Semakin kecil nilai ambang yang digunakan, semakin kecil pula error yang 

dihasilkan.  

Kata kunci: Pengolahan Citra Digital, Metode Raster, Kurva Fungsi Rasional, Luas 

Daerah 

 

PENDAHULUAN 

Matematika komputasi merupakan disiplin ilmu yang mengaplikasikan matematika dalam 

perkembangan teknologi. Salah satu subjek dari matematika komputasi adalah  pengolahan citra 

digital. Bentuk  implementasinya yaitu pada pengolahan citra digital untuk menghitung luas  

daerah  yang dibatasi oleh kurva suatu fungsi rasional dengan  menginputkan gambar daerah 

yang akan dihitung. 

Berdasarkan penelitian  sebelumnya yang berjudul ―Pengolahan Citra Digital Untuk 

Mendeteksi Obyek Menggunakan Pegolahan Warna Model Normalisasi RGB‖ (RD. 

Kusumanto, Alan Novi Tompunu, 2011). Dengan menggunakan EmguCV dan metode 

normalisasi warna RGB pada citra, mampu mendeteksi luasan dari suatu obyek lingkaran pada 

citra. Akan tetapi masih terbatas pada suatu obyek bangun datar tertentu.  

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian sebelumnya maka pada penelitian kali ini 

dibuat suatu aplikasi  untuk menentukan luasan daerah  yang tidak beraturan yang dibatasi oleh 

suatu fungsi rasional dengan metode raster pada Delphi7. Abet A. Narisworo (1997), ‖ dalam 

pe-ngolahan citra digital di komputer, suatu citra pada layar komputer dapat disajikan dalam 

suatu  raster‖. Dalam model raster ini setiap obyek pada suatu citra disajikan dalam bentuk sel-

sel yang biasa kita kenal dengan pixel (picture element).

mailto:rrachmadhan@gmail.com
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Untuk menentukan luasan dari suatu obyek, harus ditentukan dahulu obyek yang akan 

diukur. Obyek yang dipilih adalah suatu citra digital dengan format BMP. Citra inilah yang akan 

diolah dengan menggunakan metode pengambangan untuk membuat citra menjadi 2 warna 

hitam dan putih, dimana bagian yang akan kita hitung dibuat menjadi putih. 

Citra yang telah diperoleh akan di-tampilkan pada layar komputer yang tersusun atas 

titik-titik (pixel). Perhitungan  luas dapat dilakukan dengan menghitung pixel-pixel yang 

berwarna putih  pada citra. Sehingga bisa didapatkan luasan suatu obyek pada citra dalam 

satuan luas yang selanjutnya akan dikalikan dengan skala tertentu sehingga di dapat luasan 

obyek dalam satuan luas centimeter (cm). 

METODE 

Studi Literatur 

Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji  materi yang mendukung 

pembuatan program.  Kajian materi difokuskan pada materi tentang bahasa pemrogaman delphi 

yang terkait dengan proses pengolahan citra digital.  

Proses pengolahan citra yang digunakan antara lain input citra, konversi keabuan, 

pengambangan, penghalusan citra, opening dan closing, serta menghitung luas citra biner. 

Selain itu materi tentang perhitungan luas secara matematik juga diperlukan untuk pengujian 

program dan analisis hasil 

 

Perancangan Sistem 

Pada langkah ini, dibuat suatu rancangan tampilan program dan  langkah pengolahan 

citra.  Kemudian program   dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Delphi7. Secara 

umum proses proses pengolahan citra yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Flowchart Program Secara Umum 

 
1. Input Citra 

Proses input citra bertujuan untuk memperoleh citra yang akan ditentukan luasnya dalam 

centimeter. Input citra dilakukan dengan 2 cara yaitu input citra menggunakan Maple14, input 

citra dengan scanner. Selanjutnya citra digital diperbaiki dan diubah ke format bitmap (BMP) 

dengan resolusi citra diatur pada 96 dpi (dot per inch). Sotfware yang  digunakan untuk 

merubah format adalah CorelDrawX4 
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2. Konversi ke Grayscale 

Proses Grayscale bertujuan mengkonversi citra true color menjadi citra keabuan. Hal ini 

dimaksudkan agar tiap piksel citra RGB yang mempunyai tiga nilai kanal dapat disederhanakan 

menjadi hanya satu nilai saja pada citra grayscale sehingga proses pengolahan citra dapat 

dilakukan dengan lebih mudah.  Menurut Kusumanto (2011) algoritma pengkonversian ke citra 

graysacle adalah sebagai berikut: 

 

 Input citra 

 (   ) adalah citra masukan berukuran M baris dan N kolom dengan picture format 24 

bit. 

 Grayscale 

1. Citra output = pf 8bit. 

2. For i = 0 to picture height-1. 

3.     PC  Scanline[i]. 

4.     PH  Scanline[i]. 

5.                    For j = 0 to picture width-1. 

   ,j-   oun  .
  ,   -    ,     -   ,     -

 
/  

6.                    End for. 

7.  End for. 

Dengan PC dan PH adalah variabel array yang digunakan untuk menampung nilai titik 

pada citra. 

3. Proses pengambangan  

Proses pengambangan (tresholding) bertujuan untuk mengkonversi citra keabuan 

(grayscale) menjadi citra biner. Hal ini juga dilakukan untuk mempermudah operasi morfologi 

citra pada tahap selanjutnya. Menurut Firdausy (2005) algoritma untuk proses pengambangan 

adalah sebagai berikut: 

 Input 

 (   ) adalah citra masukan berukuran M baris × N kolom dengan picture format 8 bit. 

 Pengambangan 

1. For i = 0 to picture height-1  

2.    PC  Scanline[i]. 

3.    PH  Scanline[i]. 

4.      For j = 0 to picture width-1. 

5.         If  PC < Ambang  PH[j] = 255. 

6.         Else PH[j] = 0. 

7.      End if. 

8.      End for. 

9. End for 

4. Operasi Opening 

Proses opening dilakukan dengan melakukan operasi erosi dan dilanjutkan dengan proses 

dilasi dengan menggunakan elamen penstruktur (SE). Operasi erosi digunakan untuk 

memisahkan sejumlah elemen elemen yang bersinggungan. Sedangkan  operasi dilasi digunakan 

untuk menutup celah celah pada citra yang tidak diperlukan. 

5. Menghitung luas 

Proses penghitungan luas dari citra dilakukan dengan menghitung pixel-pixel yang 

bernilai 1 dalam citra. Algoritma penghitungan luas menurut Abdul Kadir (2002:254) 

adalah sebagai berikut : 

Input :  (   ) adalah citra masukan berukuran M baris dan N kolom 

Output: Luas 

1. Luas    

2. For p    to     
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3.     For j    to     

4.         If  pixel (p,q) dalam obyek 

5.            Luas  Luas   

6.         End If 

7.     End For 

8. End For 

6. Konversi Satuan 

Hasil perhitungan luas yang didapat dari citra, selanjutnya di konversikan ke dalam 

satuan panjang centimeter (cm).  Prosesnya adalah dengan membagi luas  yang di peroleh 

dengan (         ) . Karena                      sehingga untuk      
(         )       . 

 

A. Pengujian Program 

Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesalahan hasil perhitungan program  

berdasarkan prosentase dari proses perhitungan berikut. 

     ( )  
  

 
      

SH : Selisih antara hitungan manual dengan hitungan program.  

L    : Luas hitungan Maple. 

 

B. Analisa Hasil Pengujian 

Proses Analisa hasil pengujian ini bertujuan mengetahui tingkat error pada hasil 

perhitungan program dengan  toleransi eror sebesar 5% dari dua metode pengambilan citra.  

Setra faktor-faktor yang mempengaruhi besar nya error pada hasil hitungan program. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Input Citra 

Citra yang digunakan adalah suatu daerah yang dibatasi oleh kurva fingsi rasional. Citra 

harus berformat bitmap (BMP) dengan resolusi citra 96 dpi (dot per inch). Proses input citra 

dilakukan dengan menggunakan scanner dan software Maple 14 dan selanjutnya diolah dengan 

software CorelDraw X4. 

 

Proses Pengolahan Citra 

Setelah memperoleh citra yang akan dihitung dari proses input yang merupakan citra true 

color (24bit),  masukkan citra pada aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya lakukan proses konversi 

ke grayscale. Dari citra grayscale ini kemudian dilakukan proses pengambangan tunggal dengan 

nilai ambang tertentu.  

 
Gambar 2. Proses Grayscale 
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Gambar 3. Proses Grayscale dan Proses Opening dan Perhitungan Luas 

Untuk menghilangkan pixel yang tidak diperlukan pada perhitungan , maka dilakukan proses 

opening. Setelah diperoleh citra yang di inginkan selanjutnya lakukan proses perhirungan luas citra 

tersebut. Sehingga diperoleh luas citra dalam centimeter (Cm).  

 

Pengujian Program 

Tahap pengujian ini bertujuan mengetahui tingkat akurasi hasil hitungan program. Yaitu 

dengan menggunakan  toleransi  error    dalam satuan luas    . Pengujian program 

dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan luas citra dengan menggunakan program 

dan hasil perhitungan luas citra dengan hitungan Maple14.  

Citra yang akan dihitung adalah luas daerah yang dibatasi oleh kuva dari fungsi rasional 

pada interval tertentu. Fungsi yang digunakan sebagai berikut: 

1.  ( )             pada interval  ,    - 

2.  ( )   
  

 
    pada interval   ,    - 

3.  ( )              pada interval ,    -  

4.  ( )   
  

 
   pada interval  ,    - 

5.  ( )  
        

 
   pada interval ,    - 

Berikut adalah  tabel perbandingan luas citra hasil perhitungan program dengan luas citra 

hasil perhitungan dengan Maple14 untuk proses input dengan menggunakan Maple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Uji Error dengan Input Maple 
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Berikut adalah  tabel perbandingan luas citra hasil perhitungan program dengan luas citra 

hasil perhitungan dengan Maple. Dengan ukuran nilai pengambangan yang berbeda-beda untuk 

proses input dengan menggunakan scanner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Uji Error dengan Input Scanner 

 

Nilai pengambangan 255 tidak digunakan pada pengujian dari proses input citra 

menggunakan scanner. Karena  citra yang dihasilkan  seluruhnya berwarna putih. Sehingga 

error yang dihasilkan akan sangat besar. 

 

Analisa Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian program dari 30 data sampel dengan 5 citra dan variasi 6 

nilai ambang yang digunakan, diperoleh tingkat error rata-rata dibawah 5%. Pada proses input 

dengan Maple, 27 data sampel menunjukkan besarnya error < 5%. Sedangkan 3 lainnya 

memiliki error > 5%, yaitu pada Citra3 dengan nilai ambang 255 dan pada Citra4 dengan nilai 

ambang 225 dan 255. 

Sedangkan untuk hasil pengujian dari proses input menggunakan scanner, hanya 

menggunakan 25 data sampel dengan 5 citra dan variasi 5 nilai ambang.  Diperoleh hasil 23 data 

sampel memiliki besar error < 5% . Sedangkan 2 lainnya memiliki error > 5% yaitu pada Citra 

4 dan Citra 5 pada nilai ambang 225.  

Selanjutnya berdasarkan tabel 4 dan 5 maka dapat dibuat grafik yang menunjukkan 

perbandingan pengaruh perubahan ambang terhadap hasil perhitungan program pada dua proses 

input yang berbeda dari masing-masing citra. Selain itu untuk menunjukkan perbandingan 

besarnya error yang dihaslikan dari kedua proses input pada masing-masing citra. 
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Gambar 6. Grafik Besar Error Citra1 

 

Dari grafik 6 diperlihatkan bahwa nilai perhitungan luas yang paling mendekati luas 

sesungguhnya dan nilai error yang paling kecil berada pada ambang 105 untuk proses input 

dengan Maple. Sedangkan untuk proses input dengan scanner, perhitungan luas yang paling 

mendekati luas sesungguhnya dengan nilai error yang paling kecil berada pada ambang 135. 

Untuk nilai ambang yang semakin besar menghasilkan nilai error yang semakin besar pula pada 

kedua proses input. Error yang dihasilkan dari proses input dengan scanner lebih besar 

dibanding error yang dihasilkan dari proses input dengan maple untuk citra1. 

 

 

 
Gambar 7. Grafik Besar Error Citra2 
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Dari gambar 7 diperlihatkan bahwa nilai perhitungan luas yang paling mendekati luas 

sesungguhnya dan nilai error yang paling kecil berada pada ambang 135 untuk kedua proses 

input. Semakin besar nilai ambang yang digunakan menghasilkan nilai error yang semakin 

besar pula pada kedua proses input. Selain itu dapat dilihat bahwa error yang dihasilkan dari 

proses input dengan scanner lebih besar dibanding error yang dihasilkan dari proses input 

dengan maple. 

 

 

 
Gambar 8. Grafik Besar Error Citra3 

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa pada proses input dengan Maple nilai perhitungan luas 

yang paling mendekati luas sesungguhnya dan nilai error yang paling kecil berada pada ambang 

105. Untuk proses input dengan scanner, perhitungan luas yang paling mendekati luas 

sesungguhnya dengan nilai error yang paling kecil berada pada ambang 135. Untuk nilai 

ambang yang semakin besar menghasilkan nilai error yang semakin besar pula pada kedua 

proses input. Selain itu grafik presentase error citra3 menunjukkan bahwa error yang dihasilkan 

dari proses input dengan scanner lebih kecil dibanding error yang dihasilkan dari proses input 

dengan maple. 
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Gambar 9. Grafik Besar Error Citra4 

 

Dari gambar 9 diperlihatkan bahwa nilai perhitungan luas yang paling mendekati luas 

sesungguhnya dengan nilai error yang paling kecil berada pada ambang 105 untuk kedua proses 

input. Semakin besar nilai ambang yang digunakan menghasilkan nilai error yang semakin 

besar pula pada kedua proses input. Selain itu dapat dilihat bahwa error yang dihasilkan dari 

proses input dengan scanner lebih kecil dibanding error yang dihasilkan dari proses input 

dengan maple pada citra4 ini. 

 

 
Gambar 10. Grafik Besar Error Citra 

 

Gambar 10 menunjukkan bahwa pada proses input dengan Maple nilai perhitungan luas 

yang paling mendekati luas sesungguhnya dan nilai error yang paling kecil berada pada ambang 
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105. Sedangkan untuk proses input dengan scanner, perhitungan luas yang paling mendekati 

luas sesungguhnya dengan nilai error yang paling kecil berada pada ambang 135. Semakin 

besar nilai ambang yang digunakan maka nilai error yang dihasilkan juga semakin besar untuk 

kedua proses input. Selain itu grafik presentase error citra5 menunjukkan bahwa error yang 

dihasilkan dari proses input dengan scanner lebih besar dibanding error yang dihasilkan dari 

proses input dengan maple. 

Berdasarkan grafik dan uraian diatas diperoleh bahwa hasil perhitungan program yang 

menghasilkan nilai error minimum berada pada ambang 105-135 untuk kedua proses input. 

Dengan rata-rata nilai error kurang dari 3%. Pada hasil perhitungan citra1, citra2, dan citra3, 

proses input dengan maple menghasilkan nilai error yang lebih kecil dari pada proses input 

dengan scanner. Sebaliknya untuk citra4 dan citra5 proses input dengan scanner menghasilkan 

nilai error lebih kecil dari proses input dengan maple. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perubahan nilai ambang dan proses input citra yang digunakan berpengaruh pada besarnya nilai 

error yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan program 

2. Hasil perhitungan program yang menghasilkan nilai error minimum berada pada ambang 

105-135 untuk kedua proses input dengan rata-rata error kurang dari 3%. 

3. Proses input menggunakan maple menghasilkan nilai error yang lebih kecil dibanding proses 

input menggunakan scanner. 

Penelitian ini masih terbatas pada perhitungan daerah tak beraturan yang dibatasi oleh 

suatu kurva dari fungsi rasional. Selanjutnya penelitian ini masih dapat di kembangkan untuk 

menghitung luas daerah yang tidak dapat didekati oleh kurva  

DAFTAR RUJUKAN 

Achmad, B., Firdausy, K., 2005, Teknik Pengolahan Citra Digital Menggunakan Delphi. 

Yogyakarta: Ardi Publishing.  

Kadir , Abdul. 2013. Dasar Pengolahan Citra  dengan  Delphi. Yogyakarta : Andi Publisher. 

Kusumanto, RD., Tompunu, A.N. 2011. Pengolahan Citra Digital untuk Mendeteksi Obyek 

Menggunakan Pengolahn Warna Model Normalisasi RGB. Jurnal Teknik Komputer, 

(Online), (http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/semantik/article/download/153/116),  

diakses tanggal 12 April 2015. 

Narisworo, Abet A. 1997. Perhitungan Luas Wilayah dengan Pendekatan Metode Raster. 

Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana. 



799 

 

IDEAL JORDAN  -KUAT  

Agus Fahrudin Farid
1)

 dan I Made Sulandra
1) 

1,2)
Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang 

afahrudfarid@gmail.com  

 

 

Abstrak 

 
Suatu gelanggang 𝑅 dikatakan prima, jika untuk setiap     𝑅 dengan   

 𝑅  ( ) mengakibatkan     atau      Pada gelanggang prima 𝑅 dikenal 

adanya ideal Jordan R-kuat, yaitu subgrup penjumlahan   dari gelanggang prima 𝑅 

dan untuk setiap     dan     𝑅 berlaku          dan        Pada artikel 

ini akan disajikan bahwa contoh gelanggang prima, penjumlahan dan perkalian dari 

dua ideal Jordan R-Kuat, serta irisan dari sebarang ideal Jordan R-Kuat masih 

merupakan ideal Jordan R-Kuat. 

Kata kunci: gelanggang prima, ideal Jordan, ideal Jordan 𝑅-kuat  
 

PENDAHULUAN 

Verma (2009) menyatatakan gelanggang 𝑅 dikatakan prima, jika untuk setiap     𝑅 

dengan    𝑅  ( ) mengakibatkan     atau      Tetapi, tulisan ini mendefinisikan 

gelanggang prima dengan hasilkali sebarang dua ideal untuk gelanggang tersebut, yaitu sebarang 

ideal-ideal    ⊆ 𝑅 dengan    * + berakibat   * + atau   
* + (https://en.m.wikipedia.org). Subgrup penjumlahan   dari 𝑅 dikatakan ideal Jordan dari 𝑅, jika 

berlaku         untuk setiap     dan   𝑅. Selanjutnya, jika pada ideal Jordan   dari 𝑅 

berlaku       untuk setiap     dan     𝑅, maka   disebut ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. Pada 

tulisan ini akan dibahas beberapa contoh gelanggang prima, ideal Jordan, dan ideal Jordan R-kuat. 

Selain itu, akan ditunjukkan bahwa penjumlahan dan perkalian dua ideal Jordan 𝑅-kuat, serta irisan 

dari sebarang ideal-ideal Jordan 𝑅-kuat adalah ideal Jordan 𝑅-kuat. 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini disajikan beberapa definisi dan contoh yang mendukung kajian utama 

dari tulisan ini, yaitu ideal (Durbin (2009), Gilbert dan Gilbert (2009), Gallian (2010)) dan 

gelanggang prima, dan ideal Jordan (Verma, 2009, https://en.m.wikipedia.org). Pembuktian dari 

beberapa teorema dan contoh disusun ulang atau dimodifikasi, tetapi ide utama dari tulisan ini 

diambil dari Verma (2009) dan laman https://en.m.wikipedia.org.  

 

Definisi 1. Subset   dari gelanggang 𝑅 dikatakan ideal dari 𝑅  jika: 

1.   adalah subgelanggang dari 𝑅. 

2. ∀     dan ∀  𝑅 berlaku      dan     . 
 

Contoh 1. Jika 𝑅 adalah gelanggang komutatif dengan unsur satuan dan   𝑅, maka himpunan  

( )  *  |  𝑅+ 
merupakan ideal di 𝑅 dan disebut ideal utama yang dibangun oleh  . 

 

Contoh 2. Setiap ideal di gelanggang bilangan bulat ℤ  *               + terhadap operasi 

tambah dan kali baku adalah ideal utama.  

mailto:afahrudfarid@gmail.com
https://en.m.wikipedia.org/
https://en.m.wikipedia.org/
https://en.m.wikipedia.org/
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Bukti. Jelas bahwa ideal * + adalah ideal utama karena * +  ( ). Misalkan * +    adalah 

ideal-ideal dari ℤ. Berdasarkan prinsip terurut-rapi dari himpunan bilangan bulat positif, maka 

ada    bilangan bulat positif terkecil di    Akan ditunjukkan   ( )  *  |  ℤ+. Jelas bahwa 

( ) ⊆  . Selanjutnya untuk sebarang    , maka berdasarkan algoritma pembagian, ada 

bilangan bulat tunggal 𝑞   sehingga    𝑞     dengan      . Akibatnya,      𝑞. 

Karena       dan   ideal,  maka      𝑞   . Karena       dan   bilangan bulat 

positif terkecil di  , maka    . Akibatnya    𝑞  ( ). Dengan demikian, setiap anggota di 

  adalah kelipatan dari  .  Jadi,   ( ). 
Pada tulisan ini, ℕ*         +   𝑅 adalah gelanggang dengan unsur satuan 1, dan 

    (𝑅)  {(   )   |    𝑅} adalah gelanggang matriks berukuran     atas 𝑅 terhadap 

operasi jumlah dan kali baku, serta matriks Unit     ,  𝑙-      (𝑅) dengan 

  𝑙  {
  jik        n    
  jik       t u    

 

 

Definisi 2 (https://en.m.wikipedia.org). Suatu gelanggang 𝑅 dikatakan prima jika untuk 

sebarang ideal-ideal    ⊆ 𝑅 berlaku  

   * + berakibat   * + atau   * +, 
dengan    *∑     |            ℕ 

   +. 
 

Contoh 3. Gelanggang bilangan bulat ℤ terhadap operasi jumlah dan kali adalah gelanggang 

prima, karena untuk setiap     ℤ dengan ( )( )  * + mengakibatkan ( )  * + atau 

( )  * +  
 

Bukti. Misalkan     ℤ dengan ( )( )  * + dan ( )  * +  Dengan demikian untuk setiap 

  ( )( )  terdapat   ℕ dan     ( )    ( ) sehingga berlaku  

    ∑     
 
    ∑ (   )(   )

 
    ,∑ (     )

 
   -     , 

untuk suatu  ,∑ (     )
 
   -     ( ). Akibatnya      Jadi ( )  * +  

 

Teorema 1 berikut digunakan untuk membuktikan Contoh 4, yaitu gelanggang matriks  

    (ℤ)  20
  
  

1 |         ℤ3 

terhadap operasi jumlah dan kali adalah gelanggang prima. 

 

Teorema 1. Untuk setiap ideal   dari     (𝑅) terdapat hanya satu ideal   dari 𝑅 sehingga 

      ( ). 
 

Bukti. Misalkan   adalah sebarang ideal dari     (𝑅) dan  didefinisikan 

  2    𝑅|[   ]   
  3. 

Akan ditunjukkan   adalah ideal dari 𝑅. 

a. Jelas,     dan  ⊆ 𝑅   

b. Ambil sebarang      . Pilih dua matriks di ideal    yaitu    [   ]   
   [   ]   

 

dengan       dan      .  

Oleh karena   suatu ideal di     (𝑅) dan      , maka berlaku 

[   ]   
       dengan        . 

Jadi,      .  

Perkalian matriks     dengan matriks-matriks unit menghasilkan  

     𝑙        𝑙     

 

dan 

     𝑙        𝑙     

https://en.m.wikipedia.org/
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Akibatnya berlaku 

                       
dan  

                      
Jadi,       (    )(    )   . Akibatnya     . Jadi,   adalah subgelanggang dari 𝑅. 

Misalkan   𝑅  Oleh karena   [   ]   
   dan   ideal di     (𝑅), maka berlaku 

[   ]   
 (    )    dengan            , 

[   ]   
  (    )    dengan             . 

Jadi,      dan     .  

Dengan demikian,   adalah ideal dari 𝑅. 

1) Akan ditunjukkan       ( ).    
Pertama akan ditunjukkan  ⊆     ( ).  

Ambil sebarang   [   ]   
  . Perkalian matriks   dengan matriks units     

diperoleh   

      𝑙       𝑙 

 Misalkan      . Akibatnya  

                . 

Jadi,       untuk semua    . Akibatnya       ( ).  

Jadi,  ⊆     ( ).  
Kedua akan ditunjukkan     ( ) ⊆  .  

Ambil sebarang [   ]   
     ( ). Akibatnya,      , untuk setiap      

            Cukup ditunjukkan    𝑙  𝑙    untuk semua    . Untuk setiap   𝑙   , maka 

ada matriks 𝑃( 𝑙)    sehingga   𝑙     
( 𝑙) untuk setiap      

Perhatikan untuk setiap     berlaku 

  𝑙  𝑙     
( 𝑙)  𝑙     𝑃

( 𝑙)  𝑙     
Akibatnya 

[   ]   
 ∑         

   

       

 

Jadi,     ( ) ⊆  . 
Dengan demikian,       ( )  
 

2) Misalkan       ( ) adalah ideal di     (𝑅) dan   adalah ideal di 𝑅. 

   Akan ditunjukkan    .  

Ambil sebarang    . Pilih [   ]   
     ( ) dengan        dan       untuk 

     . Oleh karena       ( )      ( ), maka [   ]   
     ( )   

Akibatnya         . Jadi,  ⊆  . 

 

Ambil sebarang    . Perhatikan matriks [   ]   
 dengan       ∀    *         +. 

Jadi, [   ]   
     ( )    

Akibatnya, karena     ( )      ( ), maka [   ]   
     ( ).  

Dengan demikian        . Jadi,  ⊆  .  

Dengan demikian,      
 

 

Contoh 4 (https://en.m.wikipedia.org). Gelanggang matriks     (ℤ)  20
  
  

1 |         

ℤ3 terhadap operasi jumlah dan kali adalah prima. 

https://en.m.wikipedia.org/
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Bukti. Misal     adalah sebarang ideal di     (ℤ) dengan  

   20
  
  

13 dan   20
  
  

13 . 

Berdasarkan Teorema 1 terdapat ideal   dan   dari gelanggang bilangan bulat ℤ sehingga 

      ( ) dan       ( )  Selanjutnya, dari Contoh 2 terdapat   𝑞  ℤ dengan     

sehingga   ( )   ℤ dan   (𝑞)  𝑞ℤ, serta berlaku 

      ( )      ( ℤ)       (ℤ) 
      ( )      (𝑞ℤ)  𝑞    (ℤ)  

Perhatikan 

20
  
  

13         ( )    ( ) 

      (ℤ)𝑞    (ℤ)   𝑞    (ℤ) 
Akibatnya, untuk sebarang       𝑧  ℤ berlaku 

 𝑞 0
  
 𝑧1  0

 𝑞  𝑞 
 𝑞  𝑞𝑧1   𝑞    (ℤ)  20

  
  

13. 

Pilih       𝑧   . 

Karena   𝑞  ℤ dan ℤ adalah daerah integral dan [
 𝑞  𝑞 
 𝑞  𝑞 

]  0
  
  

1, maka  𝑞   . 

Akhirnya, karena    , maka 𝑞   . Jadi,   20
  
  

13. 

Dengan demikian,     (ℤ) adalah gelanggang prima. 

 

Definisi 3 (Verma, 2009). Misalkan 𝑅 adalah gelanggang prima. Subset J dari gelanggang 𝑅 

dikatakan Ideal Jordan dari R, jika: 

1. (𝐽  ) adalah subgrup dari (𝑅  )  
2.        J untuk semua    J,    R 

 

 

Definisi 4 (Verma, 2009). Misalkan 𝑅 adalah gelanggang prima. Subset   dari 𝑅 dikatakan suatu 

Ideal Jordan R-kuat dari 𝑅  jika  

1)   adalah Ideal Jordan dari 𝑅. 

2)        untuk semua     dan untuk semua      𝑅. 

 

Berikut adalah contoh dari I   l Jo   n R-kuat. 

 

Contoh 5. Gelanggang bilangang bulat 𝑅  ℤ adalah gelanggang prima terhadap operasi 

jumlah dan kali (Contoh 3) dan   ℤ. Ideal utama di  ℤ yang dibangun oleh  , 

  ( )  *  |  ℤ+   
adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅.   

 

Contoh 6. Diketahui 𝑅  20
  
  

1 |         ℤ3 adalah gelanggang prima terhadap operasi 

jumlah dan kali (Contoh 4). Misalkan   ℤ,, maka 

  20
    
    

1 |        ℤ3 

merupakan ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅.  

 

Bukti. Dengan menggunakan definisi ideal Jordan maka   adalah ideal Jordan. Akan 

ditunjukkan bahwa   𝑇    untuk semua matriks     dan untuk semua matriks   𝑇  𝑅.  

Ambil sebarang     dan matriks   𝑇  𝑅  yaitu 

  0
   𝑞
    

1    untuk suatu   𝑞     ℤ 
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  0
  
  

1  𝑅 untuk suatu          ℤ 

𝑇  [
  
  

]  𝑅 untuk suatu          ℤ 

Perhatikan 

  𝑇  0
  
  

1 0
   𝑞
    

1 [
  
  

]  0
         𝑞     
         𝑞     1 [

  
  

] 

 [
(       )  (  𝑞     ) (       )  (  𝑞     ) 
(       )  (  𝑞     ) (       )  (  𝑞     ) 

] 

 [
 ,(     )  ( 𝑞    ) -  ,(     )  ( 𝑞    ) -

 ,(     )  ( 𝑞    )-  ,(     )  ( 𝑞    ) -
]. 

Jadi   𝑇   . 

Dengan demikian   adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅.  

 

Teorema berikut menunjukan bahwa penjumlahan dua ideal R-kuat adalah tetap suatu ideal R-

kuat. 

 

Teorema 2 (Verma, 2009). Jika    dan    adalah dua ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅, maka  

     ∶ *     |           + 
 adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅  
 

Bukti. Jelas       adalah subgrup dari 𝑅.  

a) Ambil sebarang   𝑅 dan        .  

Karena        , maka ada      dan 𝑞     sehingga     𝑞 

Perhatikan 

      (  𝑞)   (  𝑞)     𝑞      𝑞  (     )  (𝑞   𝑞) 
Oleh karena       ideal Jordan,      dan 𝑞    , maka berlaku 

         dan 𝑞   𝑞    . 

Akibatnya diperoleh 

      (     )  (𝑞   𝑞)        

Jadi,       merupakan ideal Jordan dari 𝑅.   

b) Ambil sebarang     𝑅 dan          Ada      dan 𝑞     sehingga     𝑞. 

Perhatikan  

                            (  𝑞)  (    𝑞)       𝑞  

Karena       adalah ideal Jordan 𝑅-kuat,      dan 𝑞      maka       , dan 

 𝑞    . Jadi,           

Jadi,       adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅.  

 

Contoh 7. Gelanggang bilangan bulat 𝑅  ℤ adalah gelanggang prima terhadap operasi jumlah 

dan kali dan   𝑞  ℤ. Ideal utama  

  ( )  *  |  ℤ+ dan 𝑇  (𝑞)  *𝑞 |  ℤ+ 
adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅 (Contoh 5). Akibatnya, ideal  

  𝑇  *   𝑞 |    ℤ+ 
adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅.  

 

Contoh 8. Diketahui 𝑅  20
  
  

1 |         ℤ3 adalah gelanggang prima terhadap operasi 

jumlah dan kali. Misalkan     ℤ, dengan demikian    

   20
    
    

1 |        ℤ3  dan    20
   𝑞
    1 |  𝑞     ℤ3 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅 (Contoh 6). 

Akibatnya 
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      {[
         𝑞
          

] |          𝑞     ℤ} 

merupakan ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

 

Teorema berikut menunjukan bahwa irisan sebarang ideal R-kuat adalah tetap suatu ideal R-

kuat. 

 

Teorema 3 (Verma, 2009). Misalkan 𝔄    l h himpun n in  ks  dan *      𝔄+ adalah 

keluarga dari ideal-ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅, maka irisan ideal-ideal 

⋂  

  𝔄

  * |      untuk s ti p   𝔄+ 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅.  

 

Bukti. Jelas ⋂     𝔄  adalah subgrup dari 𝑅.  

a) Ambil sebarang   𝑅 dan   ⋂     𝔄 . 

Karena   ⋂     𝔄 , maka      untuk setiap   𝔄. 

Karena    ideal Jordan 𝑅-kuat, maka berlaku          untuk setiap   𝔄  Dengan 

kata lain,       ⋂     𝔄 . 

b) Karena   ⋂     𝔄 , maka      untuk setiap   𝔄  

Karena    ideal Jordan 𝑅-kuat, maka        untuk setiap   𝔄 dan     𝑅. Dengan 

kata lain     ⋂     𝔄 . 

Jadi ⋂     𝔄  adalah ideal Jordan 𝑅-kuat.   

 

Berdasarkan contoh 5 dan 6 diperoleh dua contoh berikut. 

 

Contoh 9. Diketahui 𝑅  * |  ℤ+ adalah gelanggang prima terhadap operasi jumlah dan kali. 

Untuk setiap   ℕ, ideal utama     𝑅  *  |  ℤ+  ( ) adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

Jadi, ⋂     ℕ   * |      untuk s ti p   ℕ+  ( ) adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

   

Contoh 10. Diketahui 𝑅  20
  
  

1 |         ℤ3 adalah gelanggang prima terhadap operasi 

jumlah dan kali. Untuk setiap   ℕ  ideal 

    𝑅  20
    
    

1 |        ℤ3 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. Jadi, 

⋂  

  ℕ

  * |      untuk s ti p   ℕ+  20
  
  

13 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

 

Teorema berikut menunjukan bahwa hasil kali dua ideal R-kuat adalah tetap suatu ideal R-kuat. 

 

Teorema 4 (Verma, 2009). Misalkan 𝑅 adalah gelanggang dengan unsur satuan 1. Jika    dan    

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅, maka ideal hasilkali 

     {∑    |              ℕ

 

   

} 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

 

Bukti. Jelas      adalah subgrup dari 𝑅. 

Pertama-tama akan ditunjukkan            untuk setiap   𝑅 dan setiap         
Ambil sebarang         Akibat ada   ℕ dan       dan       sehingga berlaku  

  ∑     
 
   . 
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Perhatikan  

(∑    

 

   

)   (∑    

 

   

)  ∑  (  

 

   

 )  ∑(   )  

 

   

 

Oleh karena            𝑅 dan      , maka        , dan karena            𝑅 dan 

     , maka               Dengan demikian, karena      subgrup terhadap operasi 

jumlah, diperoleh 

      ∑  (  

 

   

 )  ∑(   )  

 

   

      

Jadi            . 

Selanjutnya, untuk semua       𝑅 dan   ∑     
 
         berlaku 

        (∑    

 

   

)   ∑(    )(  

 

   

  )  ∑(     )(   

 

   

  )        

karena untuk setiap              berlaku (     )     dan (     )    .  

Dengan demikian   

     {∑    |              ℕ

 

   

} 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅.  

 

Contoh 11.  Diketahui 𝑅  * |  ℤ+ adalah gelanggang prima dengan unsur satuan 1 terhadap 

operasi jumlah dan kali dan   𝑞  ℤ. Himpunan  

  ( )  *  |  ℤ+ dan 𝑇  (𝑞)  *𝑞 |  ℤ+ 
adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. Dengan demikian, 

 𝑇  {∑ 𝑞    

 

   

|      ℤ   ℕ} 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

   

Contoh 12. Diketahui 𝑅  {[
  
  

] |         ℤ} adalah gelanggang prima dengan unsur 

satuan    0
  
  

1 terhadap operasi jumlah dan kali serta     ℤ. Ideal-ideal berikut 

   20
    
    

1 |        ℤ3   n    20
   𝑞
    

1 |  𝑞     ℤ3 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. Dengan demikian, 

     {∑   [
    
    

] 0
  𝑞 

    
1 |               𝑞        ℤ   

 

   

ℕ} 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penjumlahan dan perkalian dua ideal Jordan 𝑅-kuat, serta irisan dari sebarang ideal-ideal 

Jordan 𝑅-kuat adalah ideal Jordan 𝑅-kuat, yaitu misal 𝑅 adalah gelanggang dengan unsur satuan 

1.  

1. Jika    dan    adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅, maka 

a.      ∶ *     |           + 
b.      *∑     |              ℕ 

   + 
adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

 

2. Jika *      𝔄   ng n 𝔄    l h himpun n in  ks+ adalah keluarga dari ideal-ideal 
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Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅, maka irisan dari ideal-ideal 

⋂  

  𝔄

  * |      untuk s ti p   𝔄+ 

adalah ideal Jordan 𝑅-kuat dari 𝑅. 

Pada tulisan ini hanya dibahas beberapa contoh ideal Jordan R-kuat yang sangat khusus, yaitu 

ideal utama atas gelanggang bilangan bulat, perlu dikaji contoh-contoh yang lainnya. Hal ini 

dilakukan mengingat beberapa contoh yang tidak konsisten pada Verma (2009).  
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ABSTRAK 

Aplikasi android yang paling populer pada Google Play adalah aplikasi game. 

Sebenarnya banyak game yang dapat menunjang keterampilan di bidang matematika, 

Salah satunya adalah game ―Persegi Ajaib‖ yang dirancang menggunakan Adobe Flash 

Profesional CS6 dengan bahasa pemrograman berupa ActionScript 3.0.  Hasil rancangan 

game ini berupa file dengan ekstensi .apk yang dapat dijalankan pada smartphone 

berbasis Adroid 4.0 ke atas. Game ini telah di uji coba kepada 3 anak berusia 10-13 

tahun dan menghasilkan tingkat kelayakan sebesar 87,1% sehingga dinyatakan valid.  

 

Kata Kunci: Persegi Ajaib, Android, ActionScript 3.0, Game 

PENDAHULUAN 

Saat ini perkembangan teknologi mobile phone berkembang sangat pesat, baik dari segi 

software maupun hardware. Game merupakan layanan yang sangat digemari pada mobile 

phone. Sebenarnya banyak game yang dapat menunjang keterampilan di bidang matematika. 

Salah satunya adalah game persegi ajaib. Dalam matematika diskrit, persegi ajaib berukuran n x 

n merupakan susunan angka dari 1 sampai n, biasanya bilangan asli yang berbeda dalam satu 

persegi, sehingga n angka  di semua baris, semua kolom, dan kedua diagonal berjumlah sama 

(Thander dkk, 2012: 91). Persegi ajaib (Magic Square) mempunyai banyak manfaat yakni, 

untuk mengasah otak anak, melatih daya ingat, serta dapat meningkatkan konsentrasi belajar 

anak (Yanti dkk, 2014). 

Penelitian yang telah dilakukan olah Cahyono (2011) dengan hasil penelitian berupa metoda 

pengkonstruksian persegi ajaib. Penelitian tersebut membahas tentang mengkonstruksi persegi 

ajaib berukuran 3 x 3, 4 x 4 dan 5 x 5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nasution (2010) 

dengan hasil penelitian berupa analisis dan implementasi algoritma runut balik (backtracking) 

pada permainan magic square. Penelitian tersebut membahas tentang cara membuat aplikasi 

game magic square berukuran 4 x 4 yang dijalankan di media Personal Computer (PC). 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fakhrozi (2014) dengan hasil penelitian berupa aplikasi 

permainan magic square pada platform Android. Game tersebut membahas tentang persegi ajaib 

berukuran 4 x 4 dan 5 x 5. Media pembelajaran berbasis game ini dioperasikan pada Platform 

Android. Namun satu hal yang terlupakan dalam sekian banyak permainan tersebut adalah 

belum disediakannya pembahasan dari masing masing soal yang diberikan.  

Semakin banyaknya peneliti game magic square, maka dirasa perlu untuk mengembangkan  

game berjudul ―Perancangan Game Matematika Berbasis Android Pada Materi Persegi Ajaib‖. 

Game ini diutamakan untuk anak usia 7-13 tahun dengan manfaat mengasah keterampilan 

berhitung cepat. Pengembangan game Persegi Ajaib pada Android ini tidak hanya dapat 

dimainkan tetapi juga akan dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung. Keunggulan dari penelitian sebelumnya adalah adanya pembahasan pada masing 

masing soal sehingga pengguna dapat benar benar memahami cara menyelesaikan game 

tersebut. 
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HASIL YANG DIHARAPKAN 

1. Membuat suatu aplikasi game persegi ajaib pada Android menggunakan Adobe Flash CS6. 

2. Hasil uji coba lapangan layak digunakan atau valid untuk anak usia 10-13 tahun. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Metode 

Pembangunan dan pengembangan game ―Persegi Ajaib‖ menggunakan model rekayasa 

perangkat lunak waterfall menurut Sudarmawan dan Ariyus (2007: 154), seperti pada Gambar 1 

berikut. 

Gambar 1. Model Waterfall 

 

1. Spesifikasi Perangkat (Device Specification) 

Spesifikasi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan 

untuk membangun, yaitu: Intel(R) dengan grafik HD Graphics 4000, RAM 4 GB, Hardisk 297 

GB, Windows 7, Adobe Flash Professional CS 6. Sedangkan untuk menjalankan, yaitu : ponsel 

dengan operating system Android 4.0   4.4, Adobe AIR Android dan RAM 502 MB. 

2. Sistem Desain (System Design) 

Rancangan sistem ini dilakukan dengan merencanakan pola game, desain aplikasi, desain 

level yang interaktif dan menarik serta fitur-fitur yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Pola 

game akan dibuat secara berlevel. Pada aplikasi ini terdapat enam level. 

Pada menu awal game ―Persegi Ajaib‖, pengguna akan dihadapkan dengan empat menu 

utama game, yaitu pendahuluan, main, pengaturan dan keluar. Menu pendahuluan menampilkan 

langkah langkah menyelesaikan persegi ajaib dimulai dari menghitung dua bilangan, 

menghitung tiga bilangan hingga mengisi satu petak terakhir pada persegi ajaib. 

Awal menu main, anda harus memasukkan nama agar nantinya nama anda muncul pada 

halaman skor.Selanjutnya menuju ke enam level yang dibedakan dari besar bilangan pada petak 

persegi ajaib. Besar bilangan akan menentukan jumlah ajaib pada tiap level. Di bagian bawah 

sebelah kiri terdapat tombol kembali untuk menuju ke menu awal. Pada setiap level terdiri dari 

3 sublevel antara lain mudah, normal dan susah yang dibedakan dari banyak petak angka yang 

diketahui. Sublevel mudah diketahui 4 petak angka, sublevel normal diketahui 3 petak angka 

dan sublevel susah diketahui 2 petak angka. Terdapat pula tombol kembali yang berada tepat di 

bawah tombol susah.  

Selain menu pendahuluan dan main terdapat pula  menu lain, yaitu menu pengaturan. Dalam 

menu ini disediakan tombol suara dan tombol tentang Tombol suara berfungsi untuk 

menghidupkan atau mematikan suara. Sedangkan tombol tentang berfungsi sebagai penyedia 

keterangan pembuat game ‖Persegi Ajaib‖. 
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Berikut merupakan desain User Interface dari masing-masing bagian dari flowchart. 

 

 Sistem Aplikasi Game 

Diagram sistem aplikasi game yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 diawali dari halaman 

utama yang berisikan empat pilihan menu, yaitu pendahuluan. main, pengaturan dan keluar.  

Sistem aplikasi game dimulai dengan pengisian nama, selanjutnya pengarahan pengguna 

pada enam pilihan level. Pengguna yang telah memilih level akan diarahkan untuk memilih 

salah satu sublevel. Pengguna yang telah memilih salah satu sublevel dapat langsung menuju 

proses game. Ketika proses game berakhir, maka diperoleh skor.  

 Halaman Utama 

Pada halaman utama disediakan empat menu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

yaitu pendahuluan, main, pengaturan dan keluar. 

 Masukkan Nama 

 
Gambar 2. Flowchart Nama 

Pada awal menu main pengguna akah memasukkan nama yang kemudian menuju ke pilihan 

level. Flowchart masukkan nama ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 Pilihan Level 

Flowchart pilihan level ditunjukkan pada Gambar 3.4 yang diawali dari inisialisasi yang 

menunjukkan tampilan awal game. Selanjutnya masuk ke halaman yang berisikan enam level, 

yaitu level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Flowchart pilihan level adalah sebagai 

berikut. 

 
Gambar 3. Flowchart Pilihan Level 

Perbedaan diantara keenam level tersebut adalah besar bilangannya. Pada level 1 

besar bilangannya adalah 1 sanpai 9, pada level 2 besar bilangannya adalah 6 sampai 14, level 3 

besar bilangannya adalah 11 sampai 19, level 4 besar bilangannya adalah 16 sampai 24, level 5 

besar bilangannya adalah 21 sampai 29, level 6 besar bilangannya adalah 26 sampai 34. Besar 

bilangan pada tiap level akan membuat jumlah ajaib nya juga berbeda beda. Pada level 1 jumlah 

ajaibnya adalah 15, level 2 jumlah ajaibnya adalah 30, level 3 jumlah ajaibnya adalah 45, level 4 

jumlah ajaibnya adalah 60, level 5 jumlah ajaibnya adalah 75 dan level 6 jumlah ajaibnya adalah 

90. 
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 Pilihan SubLevel 

Flowchart pilihan sublevel ditunjukkan pada Gambar 3.18 yang diawali dari 

inisialisasi yang menunjukkan tampilan level game. Selanjutnya masuk ke halaman yang 

berisikan tiga sublevel, yaitu mudah, normal dan susah. Flowchart pilihan level adalah sebagai 

berikut. 

 
Gambar 4. Flowchart Pilihan SubLevel 

Perbedaan diantara ketiga sublevel tersebut adalah banyak bilangan yang diketahui. 

Pada pilihan mudah diketahui 4 petak bilangan, pada pilihan normal diketahui 3 petak bilangan 

serta pada pilihan susah diketahui 2 petak bilangan. 

 

 Proses Game 

Proses game ditunjukkan oleh flowchart yang merupakan alur dari game ―Persegi Ajaib‖. 

Karena ada tiga pilihan sublevel maka terdapat tiga proses game. Ketiga proses game tersebut 

adalah proses game sublevel mudah, proses game sublevel normal dan proses game sublevel 

susah. Berikut ini merupakan flowchart proses game. 

a. Flowchart Proses Game SubLevel Mudah 

Proses game sublevel mudah diawali dengan diketahui 4 petak bilangan pada persegi 

ajaib. Flowchart sublevel mudah adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 5. Flowchart SubLevel Mudah 
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Saat mengerjakan soal tersebut pengguna diarahkan ke dua pilihan jawaban. Jika 

pengguna menjawab benar, maka memperoleh tambahan skor lima puluh. Akan tetapi jika 

pengguna menjawab salah, maka skor akan dikurangi lima. Selain itu terdapat waktu yang mana 

ketika waktu habis maka game berakhir. 

b. Flowchart Proses Game SubLevel Normal 

Proses game sublevel normal diawali dengan diketahui 3 petak bilangan pada persegi 

ajaib. Flowchart sublevel normal adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 6. Flowchart SubLevel Normal 

Saat mengerjakan soal tersebut pengguna diarahkan ke dua pilihan jawaban. Jika 

pengguna menjawab benar, maka memperoleh tambahan skor lima puluh. Namun jika pengguna 

menjawab salah, maka skor akan dikurangi lima. Selain itu terdapat waktu pengerjaan sebesar 1 

menit yang mana ketika waktu habis maka game berakhir. 

c. Flowchart Proses Game SubLevel Susah 

Proses game sublevel susah diawali dengan diketahui 2 petak bilangan pada persegi 

ajaib. Flowchart sublevel susah adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 7. Flowchart SubLevel Susah 
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Saat mengerjakan soal tersebut pengguna diarahkan ke dua pilihan jawaban. Jika 

pengguna menjawab benar, maka memperoleh tambahan skor lima puluh. Akan tetapi jika 

pengguna menjawab salah, maka skor akan dikurangi lima. Selain itu terdapat waktu yang mana 

ketika waktu habis maka game berakhir. 

 Skor 

Skor ditunjukkan oleh flowchart yang merupakan alur dari game ―Persegi Ajaib‖. Pada 

proses game sebelumnya, saat game berakhir maka pengguna akan memperoleh skor. Flowchart 

Skor ditunjukkan pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 8. Flowchart Skor 

3. Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini ditunjukkan pembuatan aplikasi yang merupakan kelanjutan dari tahapan 

sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah sistem dapat beroperasi 

sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, menggunakan Adobe Flash Professional CS 6. 

Pada desain yang telah dibuat, agar antar desain dapat terhubung maka disini 

penggunaan ActionScript (AS) dibutuhkan. ActionScript yang digunakan adalah ActionScript 

3.0 sesuai dengan target operasi sistem Android. Penggunaan AS ditujukan untuk memberi 

perintah pada objek untuk melakukan aksi tertentu dan juga perpindahan antar menu. 

 

4. Pengujian (Testing) 

Tujuan dari tahap pengujian ini untuk mengetahui kelayakan dari game.  Pengujian 

game dilakukan terhadap beberapa siswa Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Sukun 2 

Malang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis persentase. 

5. Penyebaran dan Pemeliharaan (Deployment and Maintenance) 

Setelah proses pengujian selesai, aplikasi akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Aplikasi 

akan di upload di Play Store atau website pribadi, di mana secara bebas pengguna dapat 

mengunduh aplikasi tersebut melalui smartphone yang berbasis Android. Melakukan 

identifikasi masalah yang mungkin muncul ketika program dieksekusi pemain. Sebagai 

pengguna nantinya dapat menulis kritik dan saran untuk perbaikan aplikasi. 

 

 Deskripsi Game “Persegi Ajaib” 

Game ―Persegi Ajaib‖ adalah game matematika interaktif yang merupakan bentuk lain 

untuk belajar operasi aritmatika terutama penjumlahan. Perangkat yang digunakan adalah 

perangkat bergerak dengan OS berbasis Android versi 4.0 ke atas yang didukung dengan Adobe 

AIR di dalamya. 
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Gambar 9. Tampilan Halaman Utama 

Berikut ini tampilan dari pendahuluan 

 

 
Gambar 10. Pembuka Pendahuluan, Isi Pendahuluan, Penjelasan Pendahuluan 

 

Berikut ini tampilan dari menu  

 

 
Gambar 11. Input Nama, Level, Sublevel 

Berikut ini tampilan dari sublevel mudah, normal, susah 
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Gambar 13. SubLevel Mudah, SubLevel Normal, SubLevel Susah 

Berikut ini tampilan dari penjelasan game, skor dan pengaturan 

 
Gambar 14. Penjelasan Game, Skor, pengaturan 

 

 Hasil dan Analisa Uji Coba Lapangan 

Validator penelitian adalah Mahmuddin Yunus, S.Kom, M.Cs. 

Pengolahan data diperoleh dari hasil uji coba lapangan yang dilakukan pada beberapa siswa 

Sekolah Dasar Negeri Sukun 2 Kota Malang.  

 

1. Dari Segi Kelayakan dan Isi Materi 

Indikator pada aspek ini yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami, soal yang diberikan 

cukup menantang, variasi soal tidak membosankan, waktu yang diberikan cukup menantang 

untuk menyelesaikan soal-soal dan pembahasan mudah dipahami diperoleh skor berturut-turut 

12, 13, 11, 12, 11, 15 dengan persentase 78,6% dikategorikan valid. 

 

2. Dari Segi Aplikasi 

Indikator pada aspek ini yaitu aplikasi mudah diinstal, Aplikasi tidak lemot , Tombol 

tombol pada aplikasi memberi output yang benar diperoleh skor berturut-turut 15, 15, 15dengan 

persentase 100% dikategorikan valid. 

 

3. Dari Segi Grafis  

Indikator pada aspek ini yaitu aplikasi Ilustrasi gambar yang terdapat pada game cukup 

menarik, Tampilan warna pada game jelas, Peletakan teks pada layar tidak mengganggu 

jalannya game, Suara yang digunakan pada game dapat mendukung isi permainan diperoleh 

skor berturut-turut 14, 13, 12, 14 dengan persentase 88,25% dikategorikan valid. 
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4. Kesimpulan 

diperoleh kesimpulan keseluruhan skor yaitu 157 dari 380 dengan persentase 87,17%. 

Dengan demikian aplikasi game ―Persegi Ajaib‖ 

dikategorikan valid sehingga game ini layak / tidak perlu revisi. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Game ―Persegi Ajaib‖ adalah game matematika yang merupakan salah satu bentuk lain 

untuk belajar operasi aritmatika terutama penjumlahan bilangan asli. Pada aplikasi terdapat 

menu pendahuluan yang berisi penjelasan tentang persegi ajaib dan langkah langkah 

menyelesaikan game ―Persegi Ajaib‖. Selanjutnya pada tombol main pengguna disarankan 

mengisi nama agar nantinya nama pengguna muncul pada penampilan skor. Pola game 

dibuat 6 level yang di bedakan dari jumlah bilangannya serta dalam satu level terdapat 3 

sublevel yang dibedakan dari petak yang diketahui. Game ‖Persegi Ajaib‖  dibuat 

menggunakan program Adobe Flash Professional CS6 denga ActionScript 3.0. Hasil 

keluaran dari game ―Persegi Ajaib‖ berupa file .apk yang dapat digunakan pada smartphone 

dengan OS Android 4.0 keatas. 

 

2. Game ini telah di uji coba kepada 3 anak berusia 10-13 tahun dengan tingkat kelayakan 

sebesar 87,1% sehingga dinyatakan valid.  

Saran 

Kekurangan dari pembuatan game ―Persegi Ajaib‖ antara lain yaitu pendahuluan untuk 

game cara singkat kurang dimengerti, kurang tersedia database untuk menyimpan data skor, 

bilangan kurang bervariasi atau kurang adanya bilangan negatif, serta kurang adanya menu hint 

berupa angka di bagian tengah untuk mempermudah penyelesaian game.Sehingga untuk 

pengembangan selanjutnya diharapkan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. 
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Abstrak 

Kopi adalah salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan 

penting sebagai sumber devisa negara. Salah satu aspek dalam budidayanya, 

tanaman kopi memerlukan tanaman pelindung untuk mengurangi intensitas matahari 

yang sampai di kanopi daun, karena tanaman ini tidak dapat tumbuh dengan baik 

apabila diusahakan pada areal yang terbuka. Oleh karena itu, tanaman kopi harus 

ditanam dengan pola tanam yang sesuai dan dalam jumlah minimal agar tidak 

mendominasi tanaman kopi. Teori Independent Dominating Set dapat digunakan 

sebagai metode untuk menanam tanaman pelindung pada perkebunan kopi secara 

efektif sehingga kemanfaatannya terhadap pertumbuhan kopi optimal sesuai dengan 

jumlah yang dibutuhkan.Dominating set pada sebuah graf adalah himpunan bagian 

dari himpunan titik-titik dalam graf yang bertetangga dengan paling sedikit satu titik 

dalam graf tersebut. Sebuah himpunan adalah independent jika tidak ada dua titik 

yang bertetangga dalam himpunan tersebut.Independent dominating set graf  adalah 

sebuah himpunan yang dominating dan independent di  . Jumlah independent 

dominating dari graf  , dinoatasikan dengan  ( ), adalah jumlah minimum dari 

independent dominating set (Independent Domination Number). 

Kata Kunci: tanaman pelindung, independent dominating set, Independent 

Domination Number. 

PENDAHULUAN 

Tanaman kopi (Coffea sp.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik pada berbagai daerah dengan berbagai ketinggian tempat. Kopi 

adalah salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di 

antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi 

tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa melainkan juga merupakan sumber 

penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia (Rahardjo 

dkk,  2012). 

Salah satu aspek dalam budidayanya, tanaman kopi memerlukan tanaman pelindung 

untuk mengurangi intensitas matahari yang sampai di kanopi daun, karena tanaman ini tidak 

dapat tumbuh dengan baik apabila diusahakan pada areal yang terbuka. Respon pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman kopi terhadap tanaman pelindung ini sangat nyata. Pada penanaman 

kopi yang diusahakan di tempat terbuka tanpa menggunakan tanaman pelindung 

pertumbuhannya akan sangat lambat, warna daunnya kekuningan, tanaman cenderung tumbuh 

kerdil yang ditandai dengan semakin pendeknya panjang antar cabang produktif, pembungaan 

lebih lambat, produksinya juga akan lebih rendah karena cabang produksinya lebih pendek jika 

dibanding dengan tanaman kopi yang budi dayanya menggunakan tanaman pelindung. 

Oleh karena itu dalam budidaya tanaman kopi penggunaan tanaman pelindung yang 

sesuai dengan kebutuhan sinar matahari untuk tanaman kopi sangat diperlukan sehingga 
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diperoleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang baik. Disamping itu kebutuhan jumlah 

tanaman pelindung harus diperhatikan agar tidak mendominasi pada perkebunan kopi. Maka 

dari itu pola tanam tanaman pelindung harus tepat agar jumlah tanaman pelindung tersebut 

seminimal mungkin sehingga tanaman kopi bisa ditanam dalam jumlah yang maksimal dan biji 

kopi yang dihasilkan semakin banyak. 

Teori Graf khususnya Teori Independent Dominating Set dapat digunakan sebagai 

metode untuk menanam tanaman pelindung pada perkebunan kopi secara efektif sehingga 

pemanfaatannya terhadap pertumbuhan kopi optimal sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.  

Dominating set pada sebuah graf adalah himpunan bagian dari himpunan titik-titik dalam graf 

yang bertetangga dengan paling sedikit satu titik dalam graf tersebut. Sebuah himpunan adalah 

independent jika tidak ada dua titik yang bertetangga dalam himpunan tersebut. Independent 

dominating set pada graf   adalah sebuah himpunan yang dominating dan independent di  . 

Jumlah independent dominating dari graf  , dinotasikan dengan  ( ), adalah jumlah minimum 

dari independent dominating set (Independent Domination Number). 

Tujuan Penelitian ini adalah menentukan titik-titik independent dominating set dari graf 

visualisasi pada pola penanaman tanaman pelindung dan kopi. Penaman kopi ditanam 

berdasarkan pola graf yang digunakan dimana titik-titik yang menjadi independent dominating 

set sebagai tanaman pelindungnya, serta mengembangkan teori  independent dominating set 

pada beberapa graf khusus. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Terminologi Dasar dan definisi Graf 

Sebuah graf G adalah pasangan (V,E) dimana V adalah himpunan tak kosong yang 

anggotanya disebut himpunan titik (vertex ) dan E adalah himpunan yang anggotanya tak 

berurut dari verteks V yang disebut himpunan sisi (edges) (Haynes, 1998). Secara matematis, 

graf didefinisikan sebagai berikut: 

Definisi1. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V (G), E(G)),dimana V (G) 

adalah himpunan berhingga tak kosong dari elemen yang disebut titik, dan E(G) adalah sebuah 

himpunan ( mungkin kosong) dari pasangan tak terurut u, v dari titik u, v  V(G) yang disebut 

sisi. 

Sebuah titik u pada graf G dikatakan bertetangga (adjacent) pada v jika terdapat sisi e 

yang menghubungkan pasangan titik (u,v). Dengan kata lain u dan v bersisian (incident) dengan 

sisi e. Banyaknya sisi yang bersisian pada titik u disebut derajat (degree) titik u pada G. Jika u 

memiliki derajat 0 artinya tidak mempunyai tetangga dengan titik lain, maka titik u tersebut 

disebut titik terisolasi (isolated point). Titik yang mempunyai derajat satu disebut titik akhir 

(end point). Jika semua titik pada G mempunyai derajat yang sama, maka dikatakan G adalah 

graf regular (Dafik dkk, 2009). 

 

Dominating Set 

Definisi 2.1 (Haynes dkk, 2002) Diberikan sebuah graf tidak berarah   (   ), dominating 

set merupakan subset  ⊆   dari titik di   sedemikian sehingga untuk semua titik    , salah 

satu dari     atau sebuah tetangga   dari   ada di  . 

 Sebuah himpunan adalah independent jika tidak ada dua titik yang bertetangga dalam 

himpunan tersebut. Independent dominating set graf   adalah sebuah himpunan yang 

dominating dan independent di  . Jumlah independent dominating dari graf  , dinoatasikan 

dengan  ( ), adalah jumlah minimum dari independent dominating set. Jumlah independence 

dari graf  , dinotasikan dengan  ( ), adalah jumlah maksimum dari sebuah himpunan 

independent di   (Goddard dan Henning, 2006). 

 Teorema yang terdapat dalam dominating set menurut Haynes dan Henning 2002 

adalah sebagai berikut: 
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Teorema 1.1  Untuk sebarang graf  , 

⌈
 

   ( )
⌉   ( )     ( ) 

Bukti:   Misalkan   adalah sebuah   – set dari  . Pertama, kita andaikan batas bawah. Setiap 

titik dapat sebagai dominating set dan  ( ) ke titik yang lain. Berakibat  ( )  ⌈
 

   ( )
⌉. 

Untuk batas atasnya, misalkan   adalah titik dengan degree maksimum  ( ). Maka   sebagai 

dominating set  , - dan titik di    , - merupakan dominating set mereka sendiri. Berakibat, 

   , - merupakan dominating set dengan kardinalitas    ( ), sehingga  ( )    
 ( ). 

GRAF KHUSUS 

1. Triangular Ladder (𝑇  ) adalah graf dengan himpunan titik  (𝑇  )   *          + 
dan himpunan sisi  (𝑇  )  *   (   )    (   )        +  *          +  

{   (   )        }, serta kardinalitas titik   |𝑇  |    , kardinalitas sisi 𝑞  

| (     (𝑇   𝑃   ))|      , dan  ((𝑇  )    (Alfarisi dkk, 2014). 

2. Graf Tangga Permata (   ) adalah graf dengan himpunan titik  (   )  {      𝑧      

        } dan himpunan sisi  (   )  {   (   )    (   )        }  

*          +  {𝑧  𝑧(    )        }  *  𝑧(  )   𝑧(    )   𝑧(  )   𝑧(    )   

   +, serta kardinalitas titik   | (   )|    , kardinalitas sisi 𝑞  | (   )|      , 

dan  (   )    (Alfarisi dkk, 2014). 

3. Graf joint 𝑃     merupakan operasi gabungan dari graf path 𝑃 dengan graf lintasan   . 

Graf joint 𝑃     memiliki himpunan titik-titik  (𝑃    )  *        +  

{        } dan himpunan sisi  (𝑃    )  *              +   

{                   }  {                 } serta kardinalitas titik 

| |     , kardinalitas sisi 𝑞  | |           dan  (𝑃    )        

(Muharromah dkk, 2014). 

4. Graf joint        merupakan operasi gabungan dari graf lintasan    dengan graf star   . 

Graf joint       memiliki himpunan titik  (     )  * +  {              

   } dan himpunan sisi  (     )  *         +  {              }  

{         }  {                } serta kardinalitas titik| |       , 

kardinalitas sisi 𝑞  | |          dan  (     )      (Muharromah dkk, 

2014). 

5. Shakle graf kipas merupakan graf yang terbentuk dari beberapa graf kipas dengan tepat satu 

titik yang sama. Shakle graf kipas dinotasikan dengan  h kl  (      ) yang memiliki 

himpunan titik  ( h kl  (      ))  *                           (   )     + 

dan himpunan sisi  ( h kl  (      ))  {            (   )        

(   )   }  {            (   ) } serta kardinalitas titik | |      , 

kardinalitas sisi 𝑞  | |   (    ) (Cholidah dkk, 2015). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Metode deduktif aksiomatik dalam menyelesaikan 

permasalahan. Metode deduktif aksiomatik merupakan metode penelitian yang menggunakan 

prinsip-prinsip pembuktian deduktif yang berlaku dalam logika matematika dengan 

menggunakan aksioma atau teorema yang telah ada untuk memecahkan suatu masalah. 

Rancangan penelitian untuk pola penanaman tanaman pelindung pohon kopi dengan 

Teori Independent Dominating Set adalah sebagai berikut: 
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1. Menentukan beberapa graf khusus; 

2. Menentukan Independent Domination Number; 

3. Mengaplikasikan hasil tersebut yang sesuai untuk menanam tanaman pelindung pohon kopi 

sehingga tanaman pelindung tersebut jumlahnya minimal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beberapa Teorema Independent Domination Number pada beberapa graf khusus adalah 

sebagai berikut: 

Teorema 1. Untuk    . Independent domination number dari Graf Triangular Ladder (𝑇  ) 

adalah  (𝑇  )  ⌈
 

 
⌉. 

Bukti. Triangular Ladder (𝑇  ) adalah graf dengan himpunan titik  (𝑇  )   *         

 + dan himpunan sisi  (𝑇  )  *   (   )    (   )        +  *          +  

{   (   )        }, serta kardinalitas titik   |𝑇  |    , kardinalitas sisi 𝑞  

| (𝑇  )|      , dan  (𝑇  )   . Berdasarkan Teorema 1.1 dinyatakan bahwa  (𝑇  )  

⌈
  

   
⌉  ⌈

 

 
⌉ dan ditunjukkan bahwa  (𝑇  )  ⌈

 

 
⌉, dengan memilih titik yang menjadi 

dominating set   * (    )       ⌈
 

 
⌉+, sehingga  (𝑇  )  | |  ⌈

 

 
⌉. Selanjutnya 

ditunjukkan bahwa ∀        adalah tidak bertetangga. Sementara himpunan sisi yang 

melibatkan titik x saja adalah *              +. Himpunan indeks dari        adalah 

      
   *     + yang berupa himpunan dengan elemen yang berurutan, sedangkan himpunan 

indeks dari       adalah    
   

⌈
 

 
⌉
*    + bukan merupakan bilangan yang berurutan sehingga 

tidak mungkin elemen dari himpunan D bertetangga, maka  (𝑇  )  ⌈
 

 
⌉. 

 

Teorema 2. Untuk    . Independent domination number dari Graf Tangga Permata (   ) 

adalah  (   )   .  

Bukti. Graf Tangga Permata (   ) adalah graf dengan himpunan titik  (   )  {      𝑧    

          } dan himpunan sisi  (   )  {   (   )    (   )        }  

*          +  {𝑧  𝑧(    )        }  *  𝑧(  )   𝑧(    )   𝑧(  )   𝑧(    )     

 +, serta kardinalitas titik   | (   )|    , kardinalitas sisi 𝑞  | (   )|      , dan 

 (   )   . Berdasarkan Teorema 1.1 dinyatakan bahwa  (   )  ⌈
  

   
⌉  ⌈

  

 
⌉    dan 

ditunjukkan bahwa  (   )   , dengan memilih titik yang menjadi dominating set   
*                +  sehingga  (   )  | |   . Selanjutnya ditunjukkan bahwa 

∀            adalah tidak bertetangga. Sementara himpunan sisi yang melibatkan titik x dan 

y adalah *          +, sehingga jelas titik-titik       dan     tidak bertetangga. Oleh 

karena itu,  (   )     
 

Teorema 3. Untuk     dan    . Independent domination number dari 𝑃     adalah 

 (𝑃    )  >
⌈
 

 
⌉     

⌈
 

 
⌉     

 

Bukti. Joint graf dari 𝑃     adalah graf terhubung dengan himpunan titik  (𝑃    )  

*        +  {        } dan himpunan sisi  (𝑃    )  *              +  

{                   }  {                 } serta kardinalitas titik   

| (𝑃    )|      dan kardinalitas sisi 𝑞  | (𝑃    )|          . Untuk 
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   ,  (𝑃    )     . Berdasarkan Teorema 1.1 dinyatakan bahwa  (𝑃    )  

⌈
   

     
⌉  ⌈

   

   
⌉  ⌈

 

 
⌉ dan ditunjukkan bahwa  (𝑃    )  ⌈

 

 
⌉, dengan memilih titik yang 

menjadi dominating set   *           ⌈
 

 
⌉+, sehingga  (𝑃    )  | |  ⌈

 

 
⌉. 

Selanjutnya ditunjukkan bahwa ∀        adalah tidak bertetangga. Sementara himpunan sisi 

yang melibatkan titik x saja adalah *              +. Himpunan indeks dari        

adalah       
   *     + yang berupa himpunan dengan elemen yang berurutan, sedangkan 

himpunan indeks dari       adalah    
   

⌈
 

 
⌉
*    + bukan merupakan bilangan yang 

berurutan sehingga tidak mungkin elemen dari himpunan D bertetangga, maka  (𝑃    )  

⌈
 

 
⌉     . 

Untuk    ,  (𝑃    )     . Berdasarkan Teorema 1.1 dinyatakan bahwa 

 (𝑃    )  ⌈
   

     
⌉  ⌈

   

   
⌉  ⌈

 

 
⌉ dan ditunjukkan bahwa  (𝑃    )  ⌈

 

 
⌉, 

dengan memilih titik yang menjadi dominating set   *           ⌈
 

 
⌉+. Dapat 

dilihat bahwa setiap titik di   𝑃     adjacent dengan        , maka  (𝑃  

  )  | |  ⌈
 

 
⌉. Selanjutnya ditunjukkan bahwa ∀        adalah tidak bertetangga. 

Sementara himpunan sisi yang melibatkan titik y saja adalah {                  

 }. Himpunan indeks dari        adalah       
   *     + yang berupa himpunan 

dengan elemen yang berurutan, sedangkan himpunan indeks dari       adalah   

 
   

⌈
 

 
⌉
*    + bukan merupakan bilangan yang berurutan sehingga tidak mungkin elemen 

dari himpunan D bertetangga, maka  (𝑃    )  ⌈
 

 
⌉     .  

 

Teorema 4. Untuk     dan    . Independent domination number dari       adalah 

 (     )   . 

Bukti. Joint graf dari       adalah graf terhubung dengan himpunan titik  (     )  

* +  {                 } dan himpunan sisi  (     )  *         +  

{              }  {         }  {                }. Sehingga 

  | (     )|       , 𝑞  | (     )|         , dan  (     )    

 . Berdasarkan Teorema 1.1 dinyatakan bahwa  (     )  ⌈
     

     
⌉    dan ditunjukkan 

bahwa  (     )   , dengan memilih titik yang menjadi dominating set   * +. Dapat 

dilihat bahwa setiap titik di         adjacent dengan    , maka  (     )  | |   . 

Selanjutnya dari himpunan D dapat dilihat bahwa setiap elemen dalam D tidak bertetangga 

karena hanya memuat satu anggota, maka  (     )   . 

 

Teorema 5. Untuk     dan    . Independent domination number dari Shakle(      ) 

adalah   ( h kl (      ))   . 

Bukti. Shakle(      ) adalah graf terhubung dengan himpunan titik  ( h kl  (      ))  

*                           (   )     + dan himpunan sisi  ( h kl  (      ))  

{            (   )        (   )   }  {            (   ) }. 

Sehingga kardinalitas titik   | ( h kl  (      ))|      , 

𝑞  | ( h kl  (      ))|   (    ) dan  ( h kl  (      ))   .  

Berdasarkan Teorema 1.1 dinyatakan bahwa  ( h kl  (      ))  ⌈
    

   
⌉    dan 



 

 

821 

 

ditunjukkan bahwa  ( h kl  (      ))   , dengan memilih titik yang menjadi dominating 

set   *             +. Dapat dilihat bahwa setiap titik di    h kl (      ) adjacent 

dengan     , maka  ( h kl  (      ))  | |   . Selanjutnya ditunjukkan bahwa 

∀     adalah tidak bertetangga. Hal ini dapat dilihat dari himpunan sisinya bahwa tidak ada 

sisi    yang bertetangga, maka   ( h kl (      ))   . 

 

Selanjutnya hasil-hasil pada teorema diatas diterapkan pada pola penanaman kopi dan 

tanaman pelindung. Pada umumnya pola penanaman tanaman kopi dan tanaman pelindungnya 

ditunjukkan pada Gambar 1. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa tanaman pelindung ditanam 

lebih banyak dari tanaman kopi itu sendiri.  

 

 
Gambar 1. Pola Tanam Tanaman Kopi dan Tanaman Pelindung Secara Umum 

 

Pada penelitian ini menerapkan pola tanam baru dengan menggunakan graf gabungan 

saling lepas dari graf Triangular Ladder dan Tangga Permata. Selanjutnya diterapkan untuk pola 

tanam sistem segi empat (2,5 x 2,5 m) . Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan pola tanam 

tanam sistem segi empat (2,5 x 2,5 m) dengan menggunakan gabungan saling lepas graf 

Triangular Ladder dan graf Tangga Permata, warna biru menunjukkan himpunan dominasinya. 

Dalam pola penanaman seperti ini warna biru merepresentasikan tanaman pelindung dan warna 

putih merepresentasikan tanaman kopi. Dapat dilihat bahwa pola tanam seperti ini 

menggunakan tanaman pelindung yang lebih sedikit dibandingkan dengan pola tanam pada 

umumnya dengan tidak mengurangi fungsinya sebagai tanaman pelindung karena dapat 

menjangkau atau mendominasi tanaman kopi disekitarnya. Pada pola tanam sistem segi empat 

(2,5 x 2,5 m) pada Gambar 2 adalah graf Triangular Ladder (𝑇  ) dengan n=6 sebanyak 5 

baris, sehingga jumlah tanaman pelindungnya adalah 15. Tanaman pelindung pada Gambar 2 

lebih sedikit dibandingkan dengan Gambar 1 dan tanaman kopi pada Gambar 2 lebih banyak 

dibandingkan dengan Gambar 1 pada pola tanam yang sama. Sedangkan pada Gambar 3 

menggunakan graf tangga permata  (   ) dengan n=5 sebanyak 5 baris sehingga jumlah 

tanaman pelindungnya adalah 25. Tanaman pelindung pada Gambar 3 lebih sedikit 
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dibandingkan dengan Gambar 1 dan tanaman kopi pada Gambar 3 lebih banyak 

dibandingkan dengan Gambar 1 pada pola tanam yang sama. Jelas lebih menguntungkan 

dengan menerapkan pola tanam baru menggunakan kedua graf tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola Tanam dengan Graf  Triangular Ladder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pola Tanam dengan Graf Tangga Permata 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Independent dominating number dari graf Graf Triangular Ladder (𝑇  ) adalah  (𝑇  )  

⌈
 

 
⌉. 

2. Independent domination number dari Graf Tangga Permata (   ) adalah  (   )   .  

3. Independent domination number dari 𝑃     adalah  (𝑃    )  >
⌈
 

 
⌉     

⌈
 

 
⌉     

 

4. Independent domination number dari       adalah  (     )   . 

5. Independent domination number dari Shakle(      ) adalah   ( h kl (      ))   . 

Sistem Segi Empat (2,50 x 

2,50 m) 

Sistem Segi Empat (2,50 x 2,50 

m) 
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6. Pola tanam dengan menggunakan graf       (𝑇   𝑃   ) dan      (    𝑃   ) 
membutuhkan tanaman pelindung yang lebih sedikit dan tanaman kopi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan pola tanam pada umumnya. 
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Abstrak 

 

Diberikan sebuah graf G dengan himpunan titik V (G) dan himpunan sisi 

E(G). Himpunan S ⊆ V (G) adalah dominating set dari graf G jika setiap titik 

di V (G) bertetangga dengan sebuah titik di S. Domination Number  γ(G) 

adalah kardinalitas terkecil dari sebuah dominating set. Nilai dari  domination 

number lebih kecil dari kardinalitas titik pada graf G, γ(G) < |V (G)|. 
Penelitian ini mengembangkan teori dominating set pada beberapa graf yang 

merupakan hasil operasi terhadap dua graf khusus, yaitu joint graph (Cn + 

Flm), joint graph (Fn + Lm), Graph Composition (Cn[F lm]), Graph cartesian 

product (Fn□Pm), Graph amalgamation (Amal(Fn, v = A, r)), Graph shackle 

(Shack(Fln, r)). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Domination 

Number yang dihasilkan mencapai batas bawah dari γ(G). 
 

Kata Kunci: Dominating set, domination number,  graph  operations. 
 
 

 
PENDAHULUAN 

 

Teori  graf adalah  bagian  dari  matematika diskrit  yang banyak  digunakan sebagai 

alat  bantu  untuk  menggambarkan suatu  persoalan  agar lebih mudah  di- mengerti  dan  

diselesaikan (Slamin, 2009). Salah satu  teori  yang dikembangkan dalam  teori graf 

Dominating  Set.  Dominating set merupakan suatu  konsep penentuan titik pada graf 

dengan ketentuan titik  sebagai dominating set menjangkau titik  yang ada disekitarnya 

dan seminimal mungkin,  kardinalitas minimal dari Dominating set  adalah  domination 

number  yang  dinotasikan dengan  γ(G) (I.  H. Agustin  and  Dafik, 2014).  Sedangkan 

total  dominating set  yang  dinotasikan dengan  γt(G) merupakan suatu  konsep 

penentuan titik  pada  graf dengan  ketentuan titik  sebagai total  dominating set yaitu 

saling menjangkau titik dominating set yang ada di sekitarnya saling berte- tangga  dan 

seminimal mungkin  (D.  A.  R.  Wardani, 2014). 

Dominating  Set  dapat diterapkan pada  graf yang merupakan hasil operasi dari 

beberapa  graf khusus yaitu graf yang mempunyai keunikan dan karakteristik bentuk 

khusus,  misalnya  seperti  graf lintasan (path),  graf lingkaran  (cycle),  graf bintang  (star),  

graf roda (wheel) dan graf yang lainnya (A Muharromah, 2014).  Sedangkan  operasi graf 

adalah  beberapa  cara untuk  memperoleh graf baru dengan melakukan  suatu  operasi 

terhadap dua graf (D.  A.  R.  Wardani, 2014). 
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Adapun graf-graf hasil pengoperasian yang digunakan dalam  penelitian  ini yaitu  Cn + 

Flm, Fn + Lm , Cn[F lm], Fn □ Pm,  Ama(Fn, v = A, r) dan Shack (Fln,  r) ( A.Y 

Harsya, 2014) . 
Himpunan  D dari  titik  graf sederhana  G dinamakan dominating  set  jika setiap 

titik u ∈ V (G) −D adjacent  ke beberapa  titik v ∈ D (R Alfarisi, 2014).  Kardinalitas 

terkecil dari dominating  set disebut  domination number yang dinotasikan ≡dengan γ (G) 

(Michael A, 2007) Dominating  set  D  dengan  |D| = γ (G)  dinamakan minimum 

dominating  set. Menurut (T. W. Haynes, 2002), batas  atas  dari domination number  

adalah  banyaknya titik  di graf. Ketika  paling  sedikit  satu  titik  yang  dibutuhkan untuk  

himpunan dominasi  di graf, maka  1 ≤ γ (G) ≤ n untuk  setiap  graf ber-order  n.  Nilai 

dari domination number  selalu γ (G) ≤ |V (G)| (A Muharromah, 2014) 

 

Teorema 1  Untuk  sebarang graf G, maka ⌈
 

   ( )
⌉   ( )     ( ) 

Keterangan: 

p       = Banyaknya titik 

∆(G)= Derajat  Terbesar 

γ(G) = Dominating N umber 

[3] 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Dari  hasil  penelitian   ini  didapatkan teorema  mengenai  dominating set pada graf-graf 

hasil operasi Cn + Flm, Fn + Lm , Cn[F lm], Fn □ Pm,  Amal (Fn, v = A, r) dan Shack 

(Fln,  r). 

 

    Teorema 2.1  Misal G adalah graf hasil operasi joint dari (Cn) dan (F lm), untuk  

n ≥ 3 dan m ≥ 2, maka γ(Cn + F lm) = 1. 

 

Bukti: Graf J oint (Cn +F lm) memiliki himpunan titik V (Cn +F lm) = {A, xi, yi ; 1  ≤ i 

≤ n} ∪ {zj ; 1  ≤ j ≤ m} dan  himpunan sisi E(Cn + F lm) = {Axi, Ayi, xixi+1 , xnx1 , 

xiyi; 1 ≤ i ≤ n} ∪ {Azj , xizj , yizj ; 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m} ∪ {zj zj+1, zmz1; 1  ≤ j ≤ 
m − 1},  p  = |V (Cn + F lm)|  = 2n + m + 1,  q  = |E(Cn + F lm)| = 2nm + 4n + 2m 

dan ∆(Cn + F lm) = 2n + m.  Dari teorema  dinyatakan bahwa ⌈
 

   (    𝑙 )
⌉   ((   

   ))     (      ) maka  diperoleh bahwa 

 

 (      )  ⌈
 

   (      )
⌉ 

 

                ⌈
      

      
⌉ 

 

               
 

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa γ(Cn +F lm) ≤ 1 dengan memilih himpunan dominasi,  

yaitu  D = A.  Dapat  dilihat  jelas bahwa  setiap  titik  di G bertetangga dengan  A ∈ D, 

sehingga |D| = 1. Terbukti bahwa  γ(Cn + F lm) = 1. 

 

 



 

 

826 

 

 

    Teorema 2.2  Misal G adalah graf hasil operasi  joint dari (Fn) dan (Lm), untuk  n 

≥ 2 dan m ≥ 3, maka γ(Fn + Lm) = 1. 

 

Bukti. Graf J oint (Fn +Lm) memiliki himpunan titik V (Fn +Lm) = {xi, yj ; 1 ≤ i ≤ n, 1 

≤ j ≤ m} dan himpunan sisi E(Fn + Lm)={xixi+1, xnx1, xiyj ;1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m} 
∪ {yj yj+1 ; 1 ≤ j ≤ m} ∪ {yj yj+m; 1 ≤ j ≤ m},  p = |V (Fn + Lm)| = n + 2m + 1 

dan  q = |E(Fn  + Lm)| = 4nm  + 2n + 4m  dan  ∆(Fn + Lm) = n + 2m.  Dari teorema  

dinyatakan bahwa ⌈
 

   (     )
⌉   ((     ))     (     ) maka  diperoleh bahwa 

 

 (     )  ⌈
 

   (     )
⌉ 

 

                ⌈
      

      
⌉ 

 

                
 

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa γ(Fn + Lm) ≤ 1 dengan memilih himpunan 

dominasi, yaitu  D = x1. Dapat  dilihat  jelas bahwa setiap  titik  di G bertetangga dengan  

x1 ∈ D, se- hingga |D| = 1. Terbukti bahwa  γ(Fn + Lm) = 1. 

 

    Teorema 2.3  Misal G adalah graf hasil operasi  composition  dari (Cn) dan (F lm), 

untuk  n ≥ 3 dan m ≥ 2, maka γ(Cn[F lm]) = ⌈
 

 
⌉ 

 

Bukti.  Graf  composition  (Cn[F lm]) memiliki  himpunan titik  V (Cn[F lm]) ={xij ; 1 ≤ 

i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m} dan himpunan sisi E(Cn[F lm]) = {xij xij+1 ; 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m − 1} 
∪ {xnmx1j ; 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m − 1} ∪ {xij xi+1j+1; 1 ≤ i ≤n, 1 ≤ j ≤ m − 1} ∪ {xij 

xi−1j+1; 2 ≤ i ≤ n − 1, 1 ≤ j ≤ m} ∪ {xij xi+nj+1 ; 1 i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m − 1} ∪ {xij xi+nj ; 

1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m − 1} ∪ {xij xi+1j ; 1 ≤i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m − 1}, p = |V | = 2nm + n 

dan q = |E| = m3  + nm2 + 6nm + n dan ∆Cn[F lm]  = 6m + 2. Dari  teorema  dinyatakan 

bahwa ⌈
 

   (  , 𝑙 -)
⌉   ((  ,   -))     (  ,   -) maka diperoleh bahwa 

 

 (  ,   -)  ⌈
 

   (  ,   -)
⌉ 

                ⌈
     

      
⌉ 

              ⌈
  

  
⌉       ⌈

 

 
⌉ 

 

 

 

Selanjutnya akan  ditunjukkan bahwa  γ(Cn[F lm]) ≤ 9n − 23 dengan  memilih him- 

punan dominasi,  yaitu *                        ⌈
 

 
⌉          (     )+ ,  *  

            ⌈
 

 
⌉                +. Dapat  dilihat  jelas bahwa  setiap  titik  di G ber-

tetangga dengan {x1,3i−1, x1,3i ∈ D}, sehingga | |  ⌈
 

 
⌉. Terbukti bahwa  γ(Cn[F lm]) =⌈

 

 
⌉ 
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   Teorema 2.4  Misal G adalah graf hasil operasi  cartesian  product  dari (Fn) 

dan (Pm), untuk  n ≥ 2 dan m ≥ 3, maka γ(   𝑃 ) =⌈
  

 
⌉ 

 

Bukti. Graf cartesian  product  (   𝑃 ) memiliki himpunan titik  V (   𝑃 ) ={xij ; 1 ≤ 

i ≤ n; 1 ≤ j ≤ m} dan himpunan sisi  E(   𝑃 ) = {xij xij+1 ; 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ i ≤ m} ∪  
xij xi+1j ; 1  ≤ i  ≤ n; 1  ≤ j ≤ m} ∪  xnj x1j ; 1  ≤ i  ≤ n; 1  ≤ j ≤ m − 1} ∪ {xnj 

xnj+m; 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ i ≤ m}, |V (   𝑃 ) | = nm + m,  |E(   𝑃 )| = 3nm−n−1 dan 

∆(    𝑃 ) = n+2. Dari teorema dinyatakan bahwa ⌈
 

   (     )
⌉   ((   𝑃 ))    

 (   𝑃 ). Maka diperoleh bahwa 

 

 (   𝑃 )  ⌈
 

   (   𝑃 )
⌉ 

                ⌈
    

     
⌉     

                ⌈
    

     
⌉      

                ⌈
  

 
⌉                  

 

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa γ(   𝑃 ) ≤ 5m − 5 dengan memilih himpunan  

dominasi, yaitu{D  = x1,j ; dimana  j  adalah  semua dari  m}. Dapat dilihat  jelas bahwa  

setiap  titik  di G bertetangga dengan  {x1,j  ∈ D},  sehingga | |  ⌈
  

 
⌉. Terbukti bahwa  

γ(   𝑃 ) =⌈
  

 
⌉ 

 

◊    Teorema 2.5  Misal G adalah graf hasil operasi amalgamation  dari graf Fn, dimana  

n ≥ 3 dan r ≥ 2, maka γ (Amal (Fn, v = A, r)) = 1. 

 

Bukti. Graf Amal (Fn, v = A, r) adalah  graf dengan  himpunan titik  V (Amal(Fn, v  = 

A, r))  = {xi,j ; 1 ≤ i  ≤ n, 1 ≤ j ≤ r},  E(Amal  (Fn, v  = A, r)) = {Axi,j ; 1 ≤ i  ≤ n, 

1 ≤ j ≤ r} ∪  {xi+1 , j; 1 ≤ i  ≤ n, 1 ≤ j ≤ r},  |V (Amal(Fn, v = A, r))| = nr + 1, dan 

|E(Amal (Fn, v = A, r))| = 2nr − r, dan ∆ (Amal(Fn, v = A, r))  = nr.   Dari  teorema  

dinyatakan bahwa 

⌈
 

   (   𝑙(          ))
⌉   (    (          ))     (    (          )) maka 

diperoleh bahwa 
 

 

 (    (          ))  ⌈
 

   (    (          ))
⌉ 

                ⌈
    

    
⌉           

                                          
 

Selanjutnya akan  ditunjukkan bahwa  γAmal(Fn, v = A, r) ≤ 1 dengan  memilih 

himpunan dominasi,  yaitu  D  = A.   Dapat  dilihat  jelas  bahwa  setiap  titik  di G  

bertetangga dengan  {A  ∈  D},  sehingga  |D| = 1 untuk  Amal(Fn, v = A, r)  . Terbukti 

bahwa  γAmal(Fn, v = A, r) = 1. 
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◊   Teorema 2.6  Misal  G adalah graf hasil operasi  Shackle  dari  graf F ln, di- mana  n 

≥ 2 dan r ≥ 2, maka γ (Shack(F ln, r)) =  ⌈
     

    
⌉ . 

 

Bukti. Graf (Shack(F ln, r)) adalah graf dengan himpunan titik V (Shack(F ln, r)) = {Aj , 

xi,j , yi,j ; 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ r} dan  himpunan sisinya E(Shack(F ln, r))  = {Axi,j , Ayi,j ; 

1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ r} ∪ {xi,j yi,j , xi,j xi+1,j ; 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ r}, |V (Shack(F ln, r))| = 

2nr+1, |E(Shack(F ln, r))| = 4nr dan ∆ (Shack(F ln, r)) = 2n.  Dari  Teorema  dinyatakan 

bahwa  ⌈
 

   (     ( 𝑙   ))
⌉   (     (     ))     (     (     )) maka diperoleh 

bahwa 

 
 

 (     (     ))  ⌈
 

   (     (     ))
⌉ 

                  ⌈
     

    
⌉           

 

Selanjutnya akan  ditunjukkan bahwa  γ(Shack(F ln, r))  ≤ 2nr − 2n + 1 dengan memilih 

himpunan dominasi, yaitu {D = Aj; dimana j adalah  semua dari  r}. Dapat  dilihat  jelas 

bahwa setiap titik di G bertetangga dengan { Aj ∈ D}, sehingga | |  ⌈
     

    
⌉. Terbukti 

bahwa  γ(Shack(F ln, r))  = ⌈
     

    
⌉ 

 

 

KESIMPULAN 
 

Dominating  set  pada  hasil operasi graf khusus  diperoleh 

yaitu: 

1.  γ(Cn + F lm)=1, untuk  n ≥ 3 dan m ≥ 2 

2.  γ(Fn + Lm)=1, untuk  n ≥ 2 dan m ≥ 3 

3.  γ(Cn[F lm]) =⌈
 

 
⌉,  untuk  n ≥ 3 dan m ≥ 2 

4.  γ(   𝑃 ) =⌈
  

 
⌉,  untuk  n ≥ 3 dan m ≥ 2 

5.  γ(Amal(Fn, v = A, r)) = 1, untuk  n ≥ 2 dan m ≥ 2. 

6.  γ(Shack(F ln, r)) = ⌈
     

    
⌉, untuk  n ≥ 2 dan r ≥ 2 
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Abstrak 

Pelabelan graf merupakan suatu pemetaan satu satu atau onto (fungsi bijektif) yang 

memetakan himpunan dari elemen elemen graf (sisi dan titik) ke himpunan biangan 

bulat pofitif. Pelabean selimut (a,d) -H anti ajaib super adalah pelabelan terhadap unsur 

titik dan sisi pada graf dengan bilangan asli {1,2,3, . . . , p+q} sedemikian hingga bobot 

selimut H membentuk barisan aritmatika {a,a+d,a+2d, . . . , a+(k-1)d} dengan a adalah 

suku pertama, d adalah beda, dan k adalah jumlah selimutnya dan label terkecil ada pada 

titiknya. Graf Rantai adalah graf yang dinotasikan dengan K4Pn. Graf Rantai berasal dari 

graf lintasan yang terdiri dari graf Lengkap. Graf Rantai merupakan shackle titik yang 

disimbolkan dengan shack(K4,v,n), sehingga shack(K4,v,n) memiliki arti sama 

dengan K4Pn. Pada penelitian ini, akan dipelajari tentang pelabelan selimut 

(a,d)-H-anti ajaib super pada graf Rantai dengan menggunakan aksioma 

deduktif dan metode pendektesian pola. H`1asil penelitian menunjukkan 

bahwa pelabelan selimut (a,d)-H-anti ajaib super pada graf Rantai 

mempunyai batas atas d 48 dan mengasilkan teorema. 

Kata Kunci: barisan aritmatika, beda, Graf Rantai, Pelabelan Selimut (a,d)-H-Anti 

Ajaib Super. 

PENDAHULUAN 

Teori graf adalah salah satu cabang dari ilmu matematika. Pelabelan graf merupakan suatu topik 

dalam Teori Graf. Pelabelan suatu graf adalah pemetaan bijektif yang memasangkan unsur-

unsur graf (titik atau sisi) dengan bilangan bulat positif. Terdapat banyak jenis pelabelan graf 

yang telah dikembangkan, diantaranya adalah pelabelan graceful, pelabelan harmoni, pelabelan 

total tak beraturan, pelabelan ajaib, dan pelabelan anti ajaib. Dalam pengembangan pelabelan 

anti ajaib, dikenal juga pelabelan total (a, d) -titik anti ajaib, pelabelan total titik ajaib super, 

pelabelan total (a, d)-sisi anti ajaib, dan pela-belan total sisi ajaib super. Pada penelitian ini 

selimut graf yang digunakan adalah graf baru yang belum pernah diteliti yaitu graf Rantai yang 

dinotasikan dengan K4Pn.. Graf Rantai adalah grafyang dinotasikan dengan K4Pn. Graf Rantai 

berasal dari graf lintasan yang terdiridari graf Lengkap. Graf Rantai merupakan shackle titik 

yang disimbolkan dengan shack(K4, v, n), sehingga shack(K4, v, n) memiliki arti sama dengan 

K4Pn.dimana dan Penelitian mengenai pelabelan selimut (a, d) − H-anti ajaib super telah 

dilakukan oleh Inayah pada tahun 2013. Menurut Inayah (2013), suatu selimut dari G adalah 

keluarga subgraf dari G dengan sifat setiap sisi di G termuat pada sekurang- kurangnya satu graf 

Hi, untuk suatu . Pelabean selimut (a, d) − H anti ajaib super adalah pelabelan terhadap unsur 

titik dan sisi pada graf dengan bilangan {1, 2, 3, ..., p + q} sedemikian hingga bobot selimut H 

membentuk barisan aritmatika {a, a + d, a + 2d, ..., a + (k − 1)d} dengan a adalah suku pertama, 

b adalah beda, dan k adalah jumlah selimutnya. graf G dikatakan super apabila kemungkinan 

label terkecil ada pada titiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah untuk memberikan konstribusi terhadap berkembangnya pengetahuan baru 

dalam bidang teori graf, khususnya dalam ruang lingkup pelabelan graf dengan menunjukkan 

pelabelan selimut (a, d)−H anti ajaib super pada graf Rantai. Penelitian ini dapat memberikan 

motivasi pada peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang pelabelan selimut (a, d)−H anti 
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ajaib super pada jenis-jenis graf yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan pengembangan atau perluasan ilmu serta aplikasi dalam masalah pelabelan selimut 

(a,d) − H anti ajaib super. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif aksiomatik yaitu metode 

menurunkan aksioma atau teorema yang sudah ada, kemudian diterapkan dalam pelabelan 

selimut (a,d)-H-anti ajaib super pada graf Rantai 

Lemma 1. Jika sebuah graf G(V,E) adalah pelabelan selimut (a,d)-H anti ajaib super, maka 

  
(       )     (       )  

   
  dengan s=|  |      yang isomorfik dengan  

  

Diketahui jumlah titik dan jumlah sisi , jumlah titik selimut adalah serta jumlah sisi selimut 

adalah dengan jumlah selimut . Dengan demikian batas atas nilai beda d tersebut adalah: 

 

 

 

 

     

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teorema 1. Ada pelabelan selimut (41n + 14, 2) − K4  anti ajaib super pada graf Rantai K4Pn  

untuk n≥2. 

Bukti. Labeli titik graf Rantai K4Pn dengan fungsi bijektif f1 dengan label sebagai berikut: 

f1 (y,j) = 3j − 2, untuk 1 ≤ j ≤ n + 1  

f1 (xi) = 3i − 1, untuk 1 ≤ i ≤ n  

f1 (zi) = 3i, untuk 1 ≤ i ≤ n  

Dapat dilihat bahwa f1 adalah fungsi bijektif yang memetakan K4Pn ke himpunan bilangan bulat 

{1, 2, . . . , 3n + 1}. Jika wf1 didefinisikan sebagai bobot titik selimut dari pelabelan total 

selimut pada graf Rantai dimana bobot titik selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan 4 label 

titik dari K4 yang menjadi selimut pada pada graf Rantai K4Pn, maka fungsi bijektif w f1 dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

w f1 = f1 (yj)+ f1 (xi) + f1 (zi) 

      =3j – 2 +3i – 1+ 3i 

      = 6i -1 ⋃ (    )   
    

Labeli sisi graf Rantai K4Pn  dengan fungsi f1 yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

f1 (xi yi+1)= 5n − 2i + 3 , untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (zi yi+1)= 5n − 2i + 2 , untuk 1 ≤ i≤ n  

pG=∣V (G)∣ , qG= ∣E (G)∣ , pH =∣V (H )∣ , qH =∣ E (H )∣

d≤
( pG− pH ) pH+ (qG− qH)qH

s− 1

≤
(3n+ 1− 4)4+ (6n− 6)6

n−1

≤
(3n− 3)6+ (6n− 6)6

n− 1

≤
48n− 48

n− 1
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f1 (xi yi)= 7n − 2i + 3 , untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (yi zi)= 7n − 2i + 2 , untuk 1 1 ≤ i≤ n 

f1 (yi yi+1)= 8n − i + 2 , untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi zi)= 9n − i + 2 , untuk 1 ≤ i≤ n 

Jika Wf1 didefinisikan sebagai bobot total selimut pada graf Rantai berdasarkan penjumlahan 

bobot selimut dengan label sisinya maka Wf1 dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot 

selimut wf1 dan rumus label sisi f1, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: 

Wf1 = wf1 + f1 (xi yi+1)+ f1 (zi yi+1)+ f1 (xi yi)+ f1 (yi zi)) + f1 (yi yi+1)+ f1 (xi zi) 

=6i -1 +⋃ (    )   
   + 5n − 2i + 3 +5n − 2i + 2+ 7n − 2i + 3+ 7n − 2i + 2+ 8n − i + 2+ 9n 

− i + 2 

=41n − 4i+13+ ⋃ (    )   
    

Berdasarkan bobot selimut total dapat diuraikan, untuk i pada interval 1 ≤ i≤ n didapat 

himpunan Wf1 = {41n + 14, 41n + 16, . . . , 41n + 12} karena Un = a + (n − 1)b = 41n + 14(n − 

1)2 = 43n + 12. Sehingga terbukti ada pelabelan selimut (41n + 14, 2) − K4 anti ajaib super pada 

graf Rantai K4Pn untuk n ≥2.  

 

Teorema 2. Ada pelabelan selimut (40n + 15, 4) − K4  anti ajaib super pada graf Rantai K4Pn  

untuk n≥2. 

Bukti. Labeli titik graf Rantai K4Pn dengan fungsi bijektif f1, maka f2 (yj)= f1 (yj),  f2 (xi)= f1(xi ) 

dan f2 (zi)= f1 (zi)sehingga wf3 = wf1 =  6i -1 ⋃ (    )   
   . Labeli sisi graf Rantai K4Pn  dengan 

fungsi f1 yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

f1 (xi yi+1)= 5n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (zi yi+1)= 8n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi yi)= 5n − 2i + 3, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (yi zi)= 8n − 2i + 3, untuk 1 1 ≤ i≤ n 

f1 (yi yi+1)= 6n − i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi zi)= 8n + i + 1, untuk 1 ≤ i≤ n 

Jika Wf1 didefinisikan sebagai bobot total selimut pada graf Rantai berdasarkan penjumlahan 

bobot selimut dengan label sisinya maka Wf1 dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot 

selimut wf1 dan rumus label sisi f1, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: 

Wf1 = wf1 + f1 (xi yi+1)+ f1 (zi yi+1)+ f1 (xi yi)+ f1 (yi zi)) + f1 (yi yi+1)+ f1 (xi zi) 

=6i -1 +⋃ (    )   
   + 5n − 2i + 2 +8n − 2i + 2+ 5n − 2i + 3+ 8n − 2i +3+ 6n − i + 2+ 8n + i + 

1 

=40n − 2i + 12+ ⋃ (    )   
    

Berdasarkan bobot selimut total dapat diuraikan, untuk i pada interval 1 ≤ i≤ n didapat 

himpunan Wf1 = { 40n+15, 40n+19, . . . , 44n+9} karena Un = a + (n − 1)b = 40n + 15(n − 1)4 = 

44n+9. Sehingga terbukti ada pelabelan selimut (40n+15, 4) − K4 anti ajaib super pada graf 

Rantai K4Pn untuk n ≥2.  

 

Teorema 3.  Ada pelabelan selimut (39n + 16, 6) − K4  anti ajaib super pada graf Rantai K4Pn  

untuk n≥2. 

Bukti. Labeli titik graf Rantai K4Pn dengan fungsi bijektif f1, maka f3(yj)= f1 (yj),  f3(xi)= f1(xi ) 

dan f3 (zi)= f1 (zi)sehingga wf2 = wf1 =  6i -1 ⋃ (    )   
   . Labeli sisi graf Rantai K4Pn  dengan 

fungsi f1 yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

f1 (xi yi+1)= 5n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (zi yi+1)= 8n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi yi)= 5n − 2i + 3, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (yi zi)= 8n − 2i + 3, untuk 1 1 ≤ i≤ n 

f1 (yi yi+1)= 5n + i +1, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi zi)= 8n + i + 1, untuk 1 ≤ i≤ n 
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Jika Wf1 didefinisikan sebagai bobot total selimut pada graf Rantai berdasarkan penjumlahan 

bobot selimut dengan label sisinya maka Wf1 dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot 

selimut wf1 dan rumus label sisi f1, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: 

Wf1 = wf1 + f1 (xi yi+1)+ f1 (zi yi+1)+ f1 (xi yi)+ f1 (yi zi)) + f1 (yi yi+1)+ f1 (xi zi) 

=6i -1 +⋃ (    )   
   + 5n − 2i + 2 +8n − 2i + 2+ 5n − 2i + 3+ 8n − 2i +3+ 5n + i +1+ 8n + i + 

1 

=39n + 11+ ⋃ (    )   
    

Berdasarkan bobot selimut total dapat diuraikan, untuk i pada interval 1 ≤ i≤ n didapat 

himpunan Wf1 = {39n + 16, 39n + 22, . . . , 45n + 10} karena Un = a + (n − 1)b = 39n+14+(n − 

1)6 = 45n+10. Sehingga terbukti ada pelabelan selimut (39n+15,6) − K4 anti ajaib super pada 

graf Rantai K4Pn untuk n ≥2.  

 

Teorema 4.  Ada pelabelan selimut (38n + 17, 8) − K4  anti ajaib super pada graf Rantai K4Pn  

untuk n≥2. 

Bukti. Labeli titik graf Rantai K4Pn dengan fungsi bijektif f1, maka f4(yj)= f1 (yj),  f4(xi)= f1(xi ) 

dan f4 (zi)= f1 (zi)sehingga wf4 = wf1 =  6i -1 ⋃ (    )   
   . Labeli sisi graf Rantai K4Pn  dengan 

fungsi f1 yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

f1 (xi yi+1)= 5n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (zi yi+1)= 7n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi yi)= 4n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (yi zi)= 6n − 2i + 2, untuk 1 1 ≤ i≤ n 

f1 (yi yi+1)= 8n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi zi)= 8n + i + 1, untuk 1 ≤ i≤ n 

Jika Wf1 didefinisikan sebagai bobot total selimut pada graf Rantai berdasarkan penjumlahan 

bobot selimut dengan label sisinya maka Wf1 dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot 

selimut wf1 dan rumus label sisi f1, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: 

Wf1 = wf1 + f1 (xi yi+1)+ f1 (zi yi+1)+ f1 (xi yi)+ f1 (yi zi)) + f1 (yi yi+1)+ f1 (xi zi) 

=6i -1 +⋃ (    )   
   + 5n − 2i + 2 +7n − 2i + 2+ 4n − 2i + 2+ 6n − 2i + 2+ 8n − 2i + 2+ 8n + i 

+ 1 

=38n+2i+10+ ⋃ (    )   
    

Berdasarkan bobot selimut total dapat diuraikan, untuk i pada interval 1 ≤ i≤ n didapat 

himpunan Wf1 = {38n + 17, 38n + 25, . . . , 46n + 9} karena Un = a + (n − 1)b = 38n+17+(n − 

1)8 = 46n+9. Sehingga terbukti ada pelabelan selimut (38n + 17, 8) − K4 anti ajaib super pada 

graf Rantai K4Pn untuk n ≥2.  

 

Teorema 5.  Ada pelabelan selimut (36n + 19, 12) − K4  anti ajaib super pada graf Rantai K4Pn  

untuk n≥2. 

Bukti. Labeli titik graf Rantai K4Pn dengan fungsi bijektif f1, maka f5(yj)= f1 (yj),  f5(xi)= f1(xi ) 

dan f5 (zi)= f1 (zi)sehingga wf5 = wf1 =  6i -1 ⋃ (    )   
   . Labeli sisi graf Rantai K4Pn  dengan 

fungsi f1 yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

f1 (xi yi+1)= 5n − 2i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (zi yi+1)= 5n − 2i + 3, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi yi)= 5n − 2i + 4, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (yi zi)= 5n − 2i + 1, untuk 1 1 ≤ i≤ n 

f1 (yi yi+1)= 7n + i + 1, untuk 1 ≤ i≤ n  

f1 (xi zi)= 9n − i + 2, untuk 1 ≤ i≤ n 

Jika Wf1 didefinisikan sebagai bobot total selimut pada graf Rantai berdasarkan penjumlahan 

bobot selimut dengan label sisinya maka Wf1 dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot 

selimut wf1 dan rumus label sisi f1, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut: 

Wf1 = wf1 + f1 (xi yi+1)+ f1 (zi yi+1)+ f1 (xi yi)+ f1 (yi zi)) + f1 (yi yi+1)+ f1 (xi zi) 
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=6i -1 +⋃ (    )   
   + 5n − 2i + 2 +5n − 2i + 3+ 5n − 2i + 4+ 5n − 2i + 1+ 7n + i + 1+ 9n − i + 

2 

=36n + 2i + 12+⋃ (    )   
    

Berdasarkan bobot selimut total dapat diuraikan, untuk i pada interval 1 ≤ i≤ n didapat 

himpunan Wf1 = {36n+19, 36n+31, . . . , 48n+7} karena Un = a + (n − 1)b = 36n+19+(n − 1)12 

= 48n+7. Sehingga terbukti ada pelabelan selimut (36n+19, 12) − K4 anti ajaib super pada graf 

Rantai K4Pn untuk n ≥2.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa graf Rnatai dengan n ≥2memiliki pelabelan selimut (a,d)- 

H anti ajaib super d = {0, 1, 2, . . . , 48}. Hasil penelitian ini dibuktikan bahwa pelabelan selimut 

(a, d)-H anti ajaib super (41n+14, 2), (40n+15, 4), (39n+16, 6), (38n + 17, 8), dan (36n + 19, 

12). 
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Abstrak 

 
Graf G adalah graf sederhana, berhingga dan graf tak berarah. Suatu graf G 

dikatakan total selimut (a,d)-H-anti ajaib jika ada fungsi bijektif    ( )   ( )  
*      | ( )   ( )|+, untuk setiap subgraf    dari G yang isomorfik dengan H, 

dimana ∑   ∑  ( )  ∑  ( )   (  )   (  )  merupakan barisan aritmatika 

*               (   ) +, dimana a dan d adalah bilangan bulat positif 

dan s adalah jumlah dari semua subgraf    yang isomorfik dengan H. Graf G 

dikatakan H-anti ajaib super jika * ( )+    *      | |+. Pada artikel ini kita 

akan mempelajari tentang pelabelan selimut (a,d)-H-anti ajaib super pada shackle 

dari graf siklus dengan busur dinotasikan dengan      (  
 , e, n). 

Kata kunci: pelabelan selimut H-anti ajaib super, shackle dari graf siklus dengan 

busur  
 

PENDAHULUAN 

Graf G adalah graf sederhana, berhingga dan graf tak berarah, untuk lebih detail lihat 

definisi dasar dari graf, lihat (Slamin, 2009). Teori graf adalah salah satu cabang dari ilmu 

matematika yang penting namun teori-teorinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu contoh penerapan teori graf adalah pelabelan graf. Pelabelan suatu graf adalah 

pemetaan bijektif yang memasangkan unsur-unsur graf (titik atau sisi) dengan bilangan bulat 

positif. Pelabelan graf diperkenalkan Sedl ́c ̌k pada tahun 1963 dengan memunculkan ide 

tentang pelabelan ajaib (Sedl ́c ̌k, 1963). Misal G (V, E), selanjutnya disingkat G, adalah graf 

sederhana dan tak berarah dengan himpunan titiknya adalah V (G) dan himpunan sisinya adalah 

E (G). Suatu pelabelan dikatakan pelabelan titik jika domain dari fungsi (pemetaan) adalah 

himpunan titik V (G) dan suatu pelabelan dikatakan pelabelan sisi jika domain dari fungsi 

(pemetaan) adalah himpunan sisi E (G) serta suatu pelabelan dikatakan pelabelan total jika 

domain dari fungsi (pemetaan) adalah himpunan titik dan sisi  ( )   ( ) (Dafik, 2009) 

Terdapat banyak jenis pelabelan graf yang telah dikembangkan, salah satunya adalah pelabelan 

anti ajaib.  

Pelabelan anti ajaib adalah pengembangan dari pelabelan ajaib yang dilakukan oleh 

Hartsfield dan Ringel (Hartsfield, 1990). Mereka mendefinisikan bahwa suatu graf G disebut 

anti ajaib jika sisi-sisinya dapat dilabeli dengan          sehingga setiap titik mempunyai 

bobot titik yang berbeda. Guti ́rrez dan Llad ́ (Guti ́rrez, 2005) memperkenalkan pelabelan 

total H-ajaib dengan menggunakan konsep selimut-H. Inayah et al. (Inayah, 2009) 

mengembangkan suatu pelabelan selimut (a,d)-H-anti ajaib super pada graf G dengan 

penjelasan bahwa pelabelan total   dari  ( )   ( ) ke bilangan bulat *        | ( )  
 ( )|+, untuk setiap subgraf    dari G yang isomorfik dengan H dimana 

∑   ∑  ( )  ∑  ( )   (  )   (  )  merupakan barisan aritmatika *               

(   ) +, dimana a dan d adalah bilangan bulat positif dan s adalah jumlah dari semua subgraf 

   yang isomorfik dengan H. Graf G dikatakan H-anti ajaib super jika * ( )+    *    | |+ 
(Rizky, 2015) 



 

 

836 

 

Hasil-hasil pelabelan selimut (a,d)-H-anti ajaib super yang telah ditemukan, lihat (Inayah, 

2013) dan (Karyanti,2012). Oleh karena itu, penelitian ini adalah mengembangkan pelabelan 

selimut (a,d)-H-anti ajaib super pada shackle dari graf siklus dengan busur, dinotasikan dengan 

     (  
     ), dimana      

  isomorfik dengan H. Maryati et al. (Maryati, 2010) 

mendefinisikan graf shackle dinotasikan dengan      (     ) adalah sebuah graf yang 

dibentuk dari k graf terhubung tak trivial            sehingga    dan    tidak mempunyai 

titik yang sama untuk setiap     ,   - dengan |   |    dan untuk setiap   ,     -,    

dan      mempunyai tepat satu titik yang sama, disebut titik penghubung, dan     titik 

penghubung itu semua berbeda. Jika    dan      mempunyai tepat satu sisi yang sama, maka 

kita notasikan graf shackle ini sebagai      (     ).      (  
     ) merupakan graf siklus 

dengan enam titik dan tiga busur yang dihubungkan oleh satu buah sisi. 

METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendeteksian pola yaitu 

dengan merumuskan pola pelabelan selimut (a,d)-H-anti ajaib super untuk menemukan pola 

umumnya. Selanjutnya dilakukan metode deduktif aksiomatik yaitu menetapkan pengertian 

dasar selimut H-anti ajaib kemudian dikenalkan beberapa teorema mengenai pelabelan selimut 

(a,d)-H-anti ajaib super pada      (  
     ). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lemma sangat berguna dalam menemukan beberapa teorema baru. Sebelum membahas 

lemma batas atas yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa      (  
     ) 

adalah graf dengan titik  (     (  
     ))  {                } dan sisi 

 (     (  
     ))   {                      }  {              }  *             

    +  {                }  {                }  *                +. Nilai n 

yang dimaksudkan adalah banyaknya expand      (  
     ) yang terdapat pada      (  

     
n) dari samping kiri ke kanan. 

Berdasarkan definisi dari graf      (  
     ) dengan n yang berbeda, didapatkan 

rumusan jumlah titik pada      (  
     ) adalah         dan jumlah sisi pada 

     (  
     ) adalah 𝑞      . Selimut pada      (  

     ) berupa subgraf dari 

     (  
     ) yang berupa   

 , maka jumlah titik selimut      dan jumlah sisi selimut 

𝑞    serta rumusan jumlah selimut      (  
     ) adalah s. Berikut lemma yang digunakan 

untuk menghitung batas atas d . 

 

Lemma 1 [2] Jika sebuah graf G (V, E) adalah pelabelan selimut (a,d)-H-anti ajaib super, maka 

  
(    

  )    (    
  )   

   
 untuk   |   |   ⊆   yang isomorfik dengan H,    | ( )|, 

𝑞  | ( )|,     | (  )|, 𝑞   | (  )|. 
 

Batas atas d untuk penelitian ini adalah: 

 

  
(      )    (𝑞  𝑞  )𝑞  

   
 

 
(      )  (      ) 

   
 

 
(    )  (    ) 
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  (   )

   
 

    
 

Pelabelan selimut (a,d)-  
 -anti ajaib super selalu menggunakan bilangan bulat positif, 

maka nilai     dan d adalah bilangan bulat, sehingga   *            +                               

Hasil penelitian ini didapatkan beberapa teorema terkait dengan pelabelan graf terhadap 

pelabelan selimut (a,d)-H-anti ajaib super pada      (  
     ) untuk    .                            

 

Teorema 1 Ada pelabelan selimut (52n+68, 64)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk 

   . 

 

Bukti. Labeli titik      (  
     ) dengan fungsi bijektif    sebagai berikut: 

 

  (    )        , untuk             

  (    )     
   

 
  , untuk             

 

   adalah fungsi bijektif yang memetakan     (     (  
     ))   (     (  

     ))  
 *             +  Jika     didefinisikan sebagai bobot titik selimut dari pelabelan total 

selimut pada      (  
     ) dimana bobot titik selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan 6 

label titik dari   
  yang menjadi selimut pada      (  

     ), maka fungsi bijektif     dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

 

    ⋃(  (    

     

))  ⋃(

     

  (    ))  ⋃(  
     

(      )) 

 ⋃(      )

     

 ⋃(

     

   
   

 
  )  ⋃( (   )     )

     

 

 ⋃(

     

   
   

 
  )  ⋃(        (   )     )

     

 

 ⋃(

     

   
   

 
  )  ⋃(       )

     

 

 

Labeli sisi      (  
     ) dengan fungsi bijektif    sebagai berikut: 

 

  (          )           , untuk             

  (        )          , untuk        

  (        )         , untuk        

  (          )          , untuk        

  (          )       , untuk        

  (          )         , untuk        

  (          )         , untuk        

 

Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada      (  
     ) berdasarkan 

penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh dengan 

merumuskan jumlah bobot titik selimut     dan rumus label sisi    dengan syarat batas i dan j 

yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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        ⋃(  
     

(          ))    (        )    (        )    (          )   

  (          )    (          )    (          )    (        ) 

 ⋃(   
   

 
     

  )  ⋃(       )  ⋃(         )  

          

 

(          ) 
 

Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                       +  

Karena      (   )         (   )          maka terbuktilah bahwa ada 

pelabelan selimut (52n+68, 64)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk    .              

 

Teorema 2 Ada pelabelan selimut (60n+60, 48)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk 

   . 

 

Bukti. Labeli titik      (  
     ) yang terdapat pada teorema 1 ke dalam teorema 2 

dengan fungsi bijektif    maka   (    )    (    ) sehingga         ⋃ (        
   

 
 

 )  ⋃ (       )     , untuk      . Labeli sisi      (  
     ) yang terdapat pada 

teorema 1 ke dalam teorema 2 dengan fungsi bijektif    dimana      , maka label sisinya: 

  (          )    (          ),   (        )    (        ),   (        )    (        ),   (     

      )    (          ),   (          )    (          ), dan 

 

  (          )         , untuk        

  (          )           , untuk        

 

   adalah fungsi bijektif yang memetakan     (     (  
     ))   (     (  

     )) 
 *             +. Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada      (  

     ) 

berdasarkan penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh 

dengan merumuskan jumlah bobot titik selimut     dan rumus label sisi    dengan syarat batas i 

dan j yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

        ⋃(  
     

(          ))    (        )    (        )    (          )   

  (          )    (          )    (          )    (        ) 

 ⋃(   
   

 
     

  )  ⋃(       )  ⋃(         )  

          

 

(         ) 
 

Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                        +  

Karena      (   )         (   )           maka terbuktilah bahwa 

ada pelabelan selimut (60n+60, 48)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk    .       

 

Teorema 3 Ada pelabelan selimut (58n+76, 31)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk 

   . 

 

Bukti. Labeli titik      (  
     ) yang terdapat pada teorema 1 ke dalam teorema 3 

dengan fungsi bijektif    maka   (    )    (    ) sehingga         ⋃ (        
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 )  ⋃ (       )     , untuk      . Labeli sisi      (  
     ) dengan fungsi bijektif 

   sebagai berikut: 

 

  (          )            , untuk             

  (        )        , untuk        

  (        )        , untuk        

  (          )        , untuk        

  (          )        , untuk        

  (          )        , untuk        

  (          )         , untuk        

 

   adalah fungsi bijektif yang memetakan     (     (  
     ))   (     (  

     )) 
 *             +. Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada      (  

     ) 

berdasarkan penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh 

dengan merumuskan jumlah bobot titik selimut     dan rumus label sisi    dengan syarat batas i 

dan j yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

        ⋃(  
     

(          ))    (        )    (        )    (          )   

  (          )    (          )    (          )    (        ) 

 ⋃(   
   

 
     

  )  ⋃(       )  ⋃(          )  

          

 

(         ) 
 

Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                       +  

Karena      (   )         (   )          maka terbuktilah bahwa ada 

pelabelan selimut (58n+76, 31)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk    .              

 

Teorema 4 Ada pelabelan selimut (64n+68, 21)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk 

   . 

 

Bukti. Labeli titik      (  
     ) yang terdapat pada teorema 1 ke dalam teorema 4 

dengan fungsi bijektif    maka   (    )    (    ) sehingga         ⋃ (        
   

 
 

 )  ⋃ (       )     , untuk      . Labeli sisi      (  
     ) dengan fungsi bijektif 

   sebagai berikut: 

 

  (        )        , untuk        

  (          )       
    

 
  , untuk              

  (        )        , untuk        

  (          )        , untuk        

  (          )        , untuk        

  (          )         , untuk        

  (          )         , untuk        

 

   adalah fungsi bijektif yang memetakan     (     (  
     ))   (     (  

     )) 
 *             +. Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada      (  

     ) 
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berdasarkan penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh 

dengan merumuskan jumlah bobot titik selimut     dan rumus label sisi    dengan syarat batas i 

dan j yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

        ⋃(  
     

(          ))    (        )    (        )    (          )   

  (          )    (          )    (          )    (        ) 

 ⋃(   
   

 
     

  )  ⋃(       )  ⋃ (     
    

 
  )  

          

 

(        ) 
 

Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                      +  

Karena      (   )         (   )          maka terbuktilah bahwa ada 

pelabelan selimut (64n+68, 21)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk    .              

 

Teorema 5 Ada pelabelan selimut (61n+79, 19)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk 

   . 

 

Bukti. Labeli titik      (  
     ) yang terdapat pada teorema 1 ke dalam teorema 5 

dengan fungsi bijektif    maka   (    )    (    ) sehingga         ⋃ (        
   

 
 

 )  ⋃ (       )     , untuk      . Labeli sisi      (  
     ) yang terdapat pada 

teorema 4 ke dalam teorema 5 dengan fungsi bijektif    dimana      , maka label sisinya: 

  (          )    (          ), dan 

 

  (        )        , untuk        

  (          )           , untuk              

  (        )        , untuk        

  (          )         , untuk        

  (          )         , untuk        

  (          )         , untuk        

 

   adalah fungsi bijektif yang memetakan     (     (  
     ))   (     (  

     )) 
 *             +. Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada      (  

     ) 

berdasarkan penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh 

dengan merumuskan jumlah bobot titik selimut     dan rumus label sisi    dengan syarat batas i 

dan j yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

        ⋃(  
     

(          ))    (        )    (        )    (          )   

  (          )    (          )    (          )    (        ) 

 ⋃(   
   

 
     

  )  ⋃(       )  ⋃(         )  

          

 

(         ) 
 

Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                      +  

Karena      (   )         (   )          maka terbuktilah bahwa ada 

pelabelan selimut (61n+79, 19)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk    . .            
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Teorema 6 Ada pelabelan selimut (76n+44, 16)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk 

   . 

 

Bukti. Labeli titik      (  
     ) yang terdapat pada teorema 1 ke dalam teorema 6 

dengan fungsi bijektif    maka   (    )    (    ) sehingga         ⋃ (        
   

 
 

 )  ⋃ (       )     , untuk      . Labeli sisi      (  
     ) yang terdapat pada 

teorema 1 dan teorema 2 ke dalam teorema 6 dengan fungsi bijektif    dimana       dan 

       maka label sisinya:   (        )    (        ),   (          )    (          ),   (     

      )    (          ), :   (          )    (          ), dan 

 

  (          )            , untuk              

  (        )          , untuk        

  (          )          , untuk        

 

   adalah fungsi bijektif yang memetakan     (     (  
     ))   (     (  

     )) 
 *             +. Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada      (  

     ) 

berdasarkan penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh 

dengan merumuskan jumlah bobot titik selimut     dan rumus label sisi    dengan syarat batas i 

dan j yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

        ⋃(  
     

(          ))    (        )    (        )    (          )   

  (          )    (          )    (          )    (        ) 

 ⋃(   
   

 
     

  )  ⋃(       )  ⋃(          )  

          

 

(          ) 
 

Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                      +  

Karena      (   )         (   )          maka terbuktilah bahwa ada 

pelabelan selimut (76n+44, 16)-  
 -anti ajaib super pada      (  

     ) untuk    . .            

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa graf      (  
     ) dengan     memiliki 

pelabelan selimut (a,d)-H-anti ajaib super untuk   *          +. Hasil penelitian ini 

dibuktikan bahwa graf      (  
     ) terdapat fungsi bijektif pelabelan selimut (52n+68, 64), 

(60n+60, 48), (58n+76, 31), (64n+68, 21), (61n+79, 19), (76n+44, 16)-  
 -anti ajaib super untuk 

   . 

Pada penelitian ini ditemukan   *                 + sehingga masih tersisa d yang 

lain yang belum diketemukan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan masalah terbuka berikut: 

 

Masalah Terbuka 1 Tentukan apakah graf      (  
     ) memiliki pelabelan selimut (a,d)-H-

anti ajaib super selain   *                 + untuk    . 
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Abstrak 

Pelabelan selimut (   )    antimagic pada graf   adalah sebuah fungsi 

bijektif  ∶    ( )    ( )  *       |  ( )|  | ( )|+ sehingga semua subgraf 

   yang isomorfik dengan   memiliki bobot subgraf  

 ( )   ∑  ( )     (  ) ∑  ( )   (  )  yang merupakan deret aritmatika *    

           (   ) +, dengan a dan d adalah bilangan bulat positif dan m 

adalah banyaknya gabungan graf G yang saling lepas. Graf G dikatakan sebuah graf 

super H-antimagic jika  ( )  *      | |+. Penelitian bertujuan mentukan 

pelabelan selimut super (   )     antimagic total dekomposisi pada graf Helm dan 

juga pembuatan ciphertext dari suatu pesan rahasia. 

 

Kata Kunci: Super (   )    , Dekomposisi, Graf Helm, ciphertext 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu berkembang seiring dengan kebutuhan 

manusia di era globalisasi. Salah satu ilmu pengetahuan yang selalu berkembang adalah teori 

graf. Teori Graf merupakan ilmu matematika yang pertama kali diperkenalkan oleh L. Euler, 

matematikawan asal Swiss pada tahun 1736. Idenya muncul sebagai upaya dalam 

menyelesaikan masalah jembatan Konigsberg menggunakan graf. Ide inilah yang mengundang 

banyak ilmuan mengembangkan Teori Graf untuk memecahkan berbagai masalah yang muncul 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang berkaitan dengan graf yang telah dikaji 

adalah dekomposisi graf. Penerapan dekomposisi graf sudah banyak digunakan dalam beberapa 

disiplin ilmu. 

Jika selimut   dari graf   memiliki sifat yaitu sisi   termuat dalam tepat satu graf    
untuk suatu              , maka selimut   disebut dekomposisi  .   dikatakan memuat 

dekomposisi   atau   terdekomposisi atas   (Hader, 2013). Super (   )    total 

dekomposisi diperoleh dengan melabeli titik sebuah graf, mencari bobot sisi super (   )   , 

melebeli sisi graf   (Dafik, 2009), dan kemudian mencari bobot total sisi super (   )    

antimagic total dekomposisi graf  . Graf yang digunakan dalam artikel ini adalah graf Helm. 

Graf Helm    adalah graf yang didapatkan dari sebuah graf roda    dengan menambahkan sisi 

anting-anting pada setiap titik pada sikel. (Erni, 2012) 

Teori pelabelan dekomposisi graf sangat bermanfaat untuk sektor transportasi, navigasi, 

sistem komunikasi, pengkodean dan komputasi. Ilmu pengkodean sangat dibutuhkan untuk 

merahasiakan suatu pesan. Teknik untuk membuat pesan rahasia ini dikenal dengan 

kriptosistem. Kriptosistem merupakan suatu teknik menjaga keamanan data dan informasi agar 

tidak diketahui dan dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ciphertext diperlukan karena 

semakin tingginya tingkat kriminalitas pengacakan kode rahasia. Oleh karena itu, penelitian ini 

akan membuat suatu ciphertext yang didasari pada pelabelan dekomposisi graf Helm   . 

mailto:ifa_kholifatur10077@yahoo.co.id
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Kalimat yang akan di ubah yaitu kalimat yang mengandung huruf saja. Jika terdapat kalimat 

yang mengandung angka maka angka tersebut akan di ubah ke dalam bentuk alfabet. 

Artikel ini akan menjelaskan tentang dekomposisi dari graf Helm. Akan ditentukan 

kardinalitas dan teorema-teorema tentang super antimagic total dekomposisi, kemudian akan 

dikembangkan ke dalam pembuatan ciphertext. Dari uraian tersebut maka penulis menulis judul 

artikel "Super (   )     Antimagic Total Dekomposisi Graf Helm untuk Pengembangan 

Ciphertext". 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif aksiomatik yaitu metode menurunkan 

aksioma atau teorema yang sudah ada, kemudian diterapkan dalam super (   )     antimagic 

total dekomposisi graf Helm dan juga dikenalkan beberapa teorema mengenai super (   )     

antimagic total dekomposisi graf Helm secara konektif. Selanjutnya menurunkan teorema 

tersebut untuk mendapatkan pelabelan titik dan pelabelan sisi pada graf Helm. Setelah 

ditemukan pelabelan total dekomposisi dari graf tersebut, maka dilanjutkan ke metode 

pendeteksian pola. Tujuan dari metode pendeteksian pola ini yaitu untuk merumuskan pola 

pelabelan titik dan pelabelan sisi graf helm secara umum, sehingga akan didapat rumus super 

(   )     antimagic total dekomposisi graf Helm. Penelitian ini juga akan mengembangkan 

penggunaan ciphertext pada pesan rahasia dari pelabelan yang ditemukan. 

Lemma yang Digunakan 

Misalkan     (  (  )  (  )) adalah graf berhingga dengan |  (  )|       dan 

| (  )|    𝑞 . Pelabelan pada    dide¯nisikan sebagai suatu fungsi yang memetakan elemen-

elemen    ke suatu subhimpunan bilangan bulat positif. Daerah definisi dari fungsi ini dapat 

berupa himpunan titik, himpunan sisi, atau gabungan himpunan titik. Pelabelan tersebut 

berturut-turut disebut pelabelan titik, pelabelan sisi, atau pelabelan total. Selanjutnya, jumlah 

semua label yang berkaitan dengan satu elemen pada suatu graf dikatakan bobot dari elemen 

tersebut. (Gallian, 1997) 

Berdasarkan uraian diatas, Graf helm adalah graf yang memiliki   (  )  *𝑃+  
*           +  (  )  *𝑃                     +  *    +     | |     
  𝑞   | |              dan 𝑞      . 

 

Lemma 1 (Dafik, 2012) Jika graf    (   ) adalah super(   )     antimagic total 

dekomposisi maka 

  
(     )   (𝑞  𝑞 )𝑞 

   
 

untuk    |  |     | | 𝑞   | |     |  | 𝑞   |  | 
 

Bukti 

(   )       
    

 
   𝑞    𝑞 𝑞  

    

 
𝑞     

(   )       
    

 
   𝑞    𝑞 𝑞  

    

 
𝑞  (

  

 
 

  
 

 
 𝑞    

  

 
 

  
 

 
)  

(   )       
  

 

 
 

  

 
 𝑞 𝑞  

  
 

 
 

  

 
 (

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  
 

 
)  

(   )       𝑞 𝑞    
  𝑞 

   

(   )         
  𝑞 𝑞  𝑞 

   

(   )  (     )   (𝑞  𝑞 )𝑞   

  
(     )   (     )  
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Jadi, untuk    |  |     | | 𝑞   | |     |  | 𝑞   |  | terbukti bahwa   
(     )   (     )  

   
  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dekomposisi 

Menurut Inayah (2012), jika selimut   dari   memiliki sifat yaitu setiap sisi   termuat 

dalam tepat satu graf    untuk semua          , maka selimut   disebut dekomposisi  . 

Dalam hal ini,   dikatakan memuat dekomposisi   atau   terdekomposisi atas  . Inayah 

(2012), graf Petersen terdekomposisi atas 𝑃 , tetapi graf Petersen tidak terdekomposisi atas 

𝑃  karena  (    𝑃       )       dan |E(𝑃 )| = 2. 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu menentukan kardinalitas dari garf Helm, 

menentukan   untuk dekomposisi dari   , menentukan fungsi titik, fungsi bobot dekomposisi, 

fungsi sisi, fungsi bobot total dekomposisi, dan pembuatan ciphertext untuk suatu pesan rahasia. 

Berikut akan diuraikan hasil dari penelitian berupa teorema beserta pembuktiannya terkait 

dekomposisi graf untuk graf Helm dan juga suatu ciphertext yang didasari atas teorema tersebut. 

 

   Theorem 1 Graf helm    memiliki super ( 
      

 
  )     antimagic total dekomposisi untuk 

    . 

Bukti. Labeli titik graf Helm     dengan fungsi     yang didefinikan sebagai berikut:  

  (𝑃)    

  (  )  
     

 
        untuk          

  (  )  
   

 
           untuk         

  (  )               
Dengan mudah dapat dipahami bahwa f1 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan   ∶    (  )  *            +. Misal     adalah bobot sisi super ( 
      

 
  )  

   antimagic total dekomposisi graf helm    untuk     , maka dapat diturunkan sebagai 

berikut:   

    
       

 
          

Kemudian labeli sisi graf Helm     dengan fungsi   yang didefinikan sebagai berikut: 

  (𝑃  )                 

  (      )                  

  (    )       
dan  

  (    )                 

Misal     adalah bobot total sisi super ( 
      

 
  )     antimagic total dekomposisi graf 

helm      untuk     , maka dapat diturunkan sebagai berikut:    

    
          

 
          

Dengan mudah dapat diuraikan untuk masing-masing   pada interval        adalah  

    2
      

 
 
      

 
   

      

 
3. Sehingga terbukti bahwa Graf Helm    memiliki super 

( 
      

 
  )     antimagic total dekomposisi untuk     .  

 

    Theorem 2 Graf helm    memiliki super ( 
      

 
  )     antimagic total dekomposisi 

untuk     . 

Bukti. Labeli titik graf Helm     dengan fungsi     yang didefinikan sebagai berikut:  
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  (𝑃)    

  (  )  
     

 
        untuk          

  (  )  
   

 
           untuk         

  (  )               
Dengan mudah dapat dipahami bahwa f1 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan   ∶    (  )  *            +. Misal     adalah bobot sisi super ( 
      

 
  )  

   antimagic total dekomposisi graf helm    untuk     , maka dapat diturunkan sebagai 

berikut:   

    
       

 
          

Kemudian labeli sisi graf Helm     dengan fungsi    yang didefinikan sebagai berikut:  

  (𝑃  )                  

  (      )                  

  (    )       
dan  

  (    )                  

Misal     adalah bobot total sisi super ( 
      

 
  )     antimagic total dekomposisi graf 

helm      untuk     , maka dapat diturunkan sebagai berikut:    

    
          

 
          

Dengan mudah dapat diuraikan untuk masing-masing   pada interval        adalah  

    2
      

 
 
     

 
   

      

 
3. Sehingga terbukti bahwa Graf Helm    memiliki super 

( 
      

 
  )     antimagic total dekomposisi untuk     .   

 

    Theorem 3 Graf helm    memiliki super ( 
     

 
   )     antimagic total dekomposisi 

untuk     . 

Bukti. Labeli titik graf Helm     dengan fungsi     yang didefinikan sebagai berikut:  

  (𝑃)    

  (  )  
     

 
        untuk          

  (  )  
   

 
           untuk         

  (  )               

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f1 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan   ∶    (  )  *            +. Misal     adalah bobot sisi super  ( 
     

 
   )  

   antimagic total dekomposisi graf helm    untuk     , maka dapat diturunkan sebagai 

berikut:   

    
       

 
          

Kemudian labeli sisi graf Helm     dengan fungsi    yang didefinikan sebagai berikut:  

  (𝑃  )                  

  (      )                

  (    )     

dan  

  (    )                  

Misal     adalah bobot total sisi super  ( 
     

 
   )    antimagic total dekomposisi 

graf helm      untuk     , maka dapat diturunkan sebagai berikut:    

    
         

 
           

Dengan mudah dapat diuraikan untuk masing-masing   pada interval        adalah  
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    2
      

 
 
     

 
   

     

 
3. Sehingga terbukti bahwa Graf Helm    memiliki super 

( 
     

 
   )     antimagic total dekomposisi untuk     .    

 

Aplikasi 

Tingkat kriminalitas pengacakan kode yang semakin meningkat membuat para pemilik 

pesan rahasia harus lebih waspada. Permasalahan ini adalah termasuk bagian aplikasi total 

dekomposisi dalam cryptography. Cryptography adalah sebuah teknik merubah dari plaintext 

(kalimat pesan) ke dalam ciphertext (kalimat rahasia yang akan dikembangkan)[11]. Ciphertext 

merupakan bentuk pesan yang tersandi ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami [10]. Misalnya 

pesan rahasia yang akan dikirim adalah "20127 adalah PIN kartu kredit anda". Pelabelan yang 

digunakan untuk mengubah pesan tersebut yaitu pelabelan total dekomposisi pada graf Helm    

dengan       (sesuai teorema 2). 

Setelah melabeli graf Helm, dilanjutkan dengan mendata huruf dan angka yang 

digunakan dalam pesan dengan mengabaikan spasi dan tanda baca. Angka yang digunakan 

dalam pesan di ubah dalam bentuk alphabet yaitu menjadi "dua nol satu dua tujuh adalah PIN 

kartu kredit anda". Huruf yang digunakan adalah a, d, e, h, i, j, k, l, n, o, p, r, s, t, dan u. 

Langkah awal untuk merubah huruf tersebut yaitu dengan diagram pohon yang berakar di label 

1. Cabang dari label 1 disesuaikan dengan cabang di graf Helm (  ). Cabang tersebut diberi 

nama layer pertama. Layer kedua dimulai dari sebelah kiri cabang dari layer pertama. Jumlah 

cabang disesuaikan dengan jumlah huruf yang digunakan dalam pesan rahasia. Label sisi 

diletakkan di garis penghubung 2 titik (sesuai dengan label sisi pada graf Helm (  )).  

Letakkan huruf-huruf yang digunakan dalam pesan sesuai dengan abjad (abjad awal 

diletakkan di cabang kiri), dan urutkan label sisinya. Kemudian pesan rahasia dipecahkan 

dengan menerapkan teknik kriptosistem modulo 26 terhadap masing-masing hurufnya sehingga 

menjadi        (       )     ,         (       )   ,        (       )    , 

       (       )    ,          (       )    ,        (       )     ,         
    (       )      ,        (       )      ,        (       )      ,    
    (     )      ,         (     )      ,        (     )      ,    
    (     )     ,        (     )     , dan        (     )      .  

Kemudian hasil modulo tersebut dikombinasikan dengan label titik terakhir untuk menghindari 

terjadinya kesamaan bilangan diantara ciphertext. Dituliskan sebagai berikut 

       (      )      ,        (     )     ,        (      )      ,    
    (     )      ,        (     )     ,        (      )      , 

      (      )      ,        (      )     ,        (       )     ,    
    (      )    ,        (      )      ,        (      )      ,    
    (     )     ,       (     )      ,        (       )     . Kombinasi titik 

dan sisi tersebut di ubah dalam bentuk modulo 26, sehingga diperoleh ciphertext yaitu   
        𝑧                                            , dan 

   . Oleh karena itu, dengan menggunakan proses substitusi pesan kedalam ciphertext tanpa 

spasi dan tanda baca, maka ciphertext dari pesan "duanolsatuduatujuhadalahpinkartukreditanda"  

adalah "agnhdiinmgagnmglgvnaninvuchpnkmgpkzacmnhan". 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Graf helm Hn memiliki super ( 
      

 
  )     , ( 

      

 
  )    , ( 

     

 
   )     antimagic 

total dekomposisi untuk n ¸ 3. Ciphertext untuk pelabelan dekomposisi graf Helm dengan 

      dari pesan "duanolsatuduatujuhadalahpinkartukreditanda"  

adalah "agnhdiinmgagnmglgvnaninvuchpnkmgpkzacmnhan" 
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Abstrak 

Suatu graf G memiliki orde p, size q dan face r. Graf G dapat dikatakan super 

(a,d) face antimagic total bilamana terdapat fungsi bijektif yaitu f:V(G)  E(G) 

 F(G) {1,2,...,p+q+r}, sedemikian hingga bobot sisinya adalah Ws= {as, as +d, as 

+ 2d,..., as +( rs -1)d} dapat membentuk barisan aritmatika dengan suku awal as, 

bedanya d dan jumlah wajah sisinya rs. Graf tersebut dapat dikatakan super apabila 

label terkecil yang mungkin muncul dalam label titik-titiknya. Dalam penelitian ini, 

kita akan mengkaji mengenai super (a,d) face antimagic total dari Graf Shackle 

(C5,e,n) dan juga mengaplikasikan ke kriptosistem polyalpabetic. 

Kata kunci: Super (a,d) face antimagic total labeling, face antimagic, chipertex 
 

PENDAHULUAN 

Sejak dua ratus tahun lalu, telah ada pokok bahasan teori graf yang memiliki terapan 

sampai saat ini. Teori graf tersebut digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan 

hubungan antara objek-objek. Menurut catatan sejarah, seorang matematikawan Swiss, L.Euler 

pada tahun 1736 membuat jurnal pertama kali tentang teori graf yang membahas tentang 

masalah jembatan Konigsberg. Dengan perubahan jaman, teori graf semakin luas dan beragam. 

Seorang matematikawan Koi Weng Ling memliki konsep tentang pelabelan. 

Terdapat beberapa jenis pelabelan dalam graf, salah satunya yaitu pelabelan total face 

pada graf. Sebuah pelabelan face graf disebut super-antimagic jika untuk setiap bilangan bulat 

positif s, s-sisi bobot wajah membentuk deret aritmetika dengan sebuah beda.   

Batasan pada pelabelan total face dari Graf G = (V, E, F) yaitu graf tanpa loop dan sisi 

ganda, di mana V, E dan F menyatakan titik, sisi dan face (wajah), dimana |V(G)| = p, |E(G)| = q 

dan |F(G)| = r adalah jumlah titik, sisi dan face (wajah). 

Pelabelan total face dari suatu graf memiliki label tipe (1,1,1) yaitu dengan memberikan 

label dari {1,2, ..., p + q + r} ke titik, sisi dan face (wajah) dari graf G sedemikian hingga bahwa 

setiap V, E dan F menerima tepat satu label dan setiap nomor yang digunakan tepat sekali 

sebagai label. 

Akhir-akhir ini telah berkembang aplikasi dari pelabelan graf yaitu pengembangan 

kriptosistem polyalpabhetic. Pengembangan kriptosistem polyalpabhetic tersebut dapat 

diaplikasikan pada pelabelan total selimut satu graf dalam cryptography. 

Artikel ini berkaitan dengan masalah pelabelan titik, sisi dan face (wajah) dari graf. 

Sebuah bobot wajah adalah jumlah dari label wajah dan label titik dan tepi sekitar wajah 

itu.Makalah ini mengkaji keberadaan super d-antimagic pelabelan untuk graf Shackle (C5,e,n) 

pada d tertentu. Dalam hal ini, artikel ini dikhususkan untuk belajar super(a,d) face antimagic 

pelabelan tipe (1, 1, 1) untuk Graf Shackle (C5,e,n) 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif aksiomatik yaitu metode menurunkan 

aksioma atau teorema yang sudah ada, kemudian diterapkan dalam pelabelan 

super  (   )  face antimagic total dari graf shackle (C5,e,n) dan juga dikenalkan beberapa 

teorema mengenai super  (   )   face antimagic total dari graf shackle (C5,e,n) secara konektif. 

Selanjutnya menurunkan teorema tersebut untuk mendapatkan pelabelan titik dan pelabelan sisi 

pada graf shackle (C5,e,n). Setelah ditemukan pelabelan total dekomposisi dari graf tersebut, 

maka dilanjutkan ke metode pendeteksian pola. Tujuan dari metode pendeteksian pola ini yaitu 

untuk merumuskan pola pelabelan titik dan pelabelan sisi graf helm secara umum, sehinggaakan 

didapat rumus super  (   )  face antimagic total dari graf shackle (C5,e,n). Penelitian ini juga 

akan mengembangkan penggunaan ciphertext pada pesan rahasia daripelabelan yang ditemukan. 

 

Lemma yang Digunakan 

Graf shackle (C_5,e,n) adalah graf yang memiliki V(E)={xi, yi, zj,        , 

      }, E(H)={ xi xi+1,  yi zi, yi+1 zi,      } {xi yi       },    =|V|=3n+2, 𝑞  

=|E|=4n+1,    = 5, dan 𝑞  = 5. 

Lemma yang digunakan untuk menentukan d dari super (a,d) face antimagic total dari 

Graf Shackle (C5,e,n) sebagai berikut ; 

  
(     )   (𝑞  𝑞 )𝑞      

   
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bagian ini akan disajikan  pelabelan super face d-antimagic dengan tipe (1,1,1) 

untuk Graf Shackle (C5,e,n) dan beberapa d yang mungkin. Hasil dari penelitian ini berupa 

teorema untuk d=1,2,3,4,5. Hasil dari penelitian ini didapatkan teorema terkait face labeling graf 

untuk Graf Shackle (C5,e,n) 

Teorema 1. Graf Shackle (C5,e,n) memiliki pelabelan super (40n+26,1) face antimagic total 

untuk n 5 

Bukti. Labeli titik Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f1 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(x i) = i; 1 i   n+1 

f(y i) = n+i+1; 1 i   n+1 

f(z i) = 2n+i+2; 1  i   n 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f1 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f1: V(C5,e,n) {1,2,..., 3n+2}. Misal    adalah bobot sisi super face antimagic total 

Graf Shackle (C5,e,n) untuk n    5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 4n+5i+6; 1   i 

  n. Labeli sisi (C5,e,n) dengan fungsi f1 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f( y i+1 zi ) =5n-2i+3; 1 i   n, 

f(yi zi ) =5n-2i+4; 1   i   n, 

f(xi x i+1) = 5n+2+i; 1  i   n, 

f( xi yi }) =7n+4-i; 1  i n+1, 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f1 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f1: E(C5,e,n) {3n+3,3n+4,...., 7n+3}.     adalah bobot total sisi super face 

antimagic total Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 

33n+22; 1  i   n 

 

Labeli face Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f1 yang didefinisikan sebagai berikut: f1 

(fi)=7n+i+3; 1 i n. Dengan mudah dapat dipahami bahwa f1 adalah merupakan fungsi bijektif 

yang memetakan f1: f(C5,e,n)  {7n+4,7n+5,..., 8n+3}. Misal      adalah bobot total face. 
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Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:     = 

   +   + f1 fi = 40n + 25 + i. Apabila      diuraikan untuk 1 i n maka diperoleh himpunan 

    ={40n+26, 40n+27,....,41n+25}. Terbukti bahwa Graf Shackle (C5,e,n) memiliki pelabelan 

super (40n+26,1) face antimagic total untuk n   5. 

Teorema 2. Graf Shackle (C5,e,n) memiliki pelabelan super (38n+28,2) face antimagic total 

untuk n 5 

Bukti. Labeli titik Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f2 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(xi) = i; 1 i   n+1 

f(yi) = n+i+1; 1 i   n+1 

f(z i) = 2n+i+2; 1  i   n 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f2 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f2: V(C5,e,n) {1,2,..., 3n+2}. Misal    adalah bobot sisi super face antimagic total 

Graf Shackle (C5,e,n) untuk n    5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 4n+5i+6; 1   i 

  n. Labeli sisi (C5,e,n) dengan fungsi f2 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(y i+1 zi) = 4n-i+3;  1  i   n, 

f(yi zi)=5n-i+3 ;  1  i   n, 

f(xi x i+1)=5n+2+i;  1  i   n, 

f(xi yi)=7n+4-i; 1  i   n+1, 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f2 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f2: E(C5,e,n) {3n+3,3n+4,...., 7n+3}.     adalah bobot total sisi super face 

antimagic total Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 

31n+i+23; 1  i   n. 

Labeli face Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f2 yang didefinisikan sebagai berikut: f2 

(fi)=7n+i+3; 1 i n. Dengan mudah dapat dipahami bahwa f1 adalah merupakan fungsi bijektif 

yang memetakan f1: f(C5,e,n)  {7n+4,7n+5,..., 8n+3}. Misal      adalah bobot total face. 

Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:     = 

   +   + f2 fi = 38n+2i+26. Apabila      diuraikan untuk 1 i n maka diperoleh himpunan 

    ={38n+28,38n+30,....,42n+26}. Terbukti bahwa Graf Shackle (C5,e,n) memiliki pelabelan 

super (38n+28,2) face antimagic total untuk n   5. 

 Teorema 3. Graf Shackle (C5,e,n) memiliki pelabelan super (39n+27,3) face antimagic total 

untuk n 5 

Bukti. Labeli titik Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f3 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(xi) = i; 1 i   n+1 

f(yi) = n+i+1; 1 i   n+1 

f(z i) = 2n+i+2; 1  i   n 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f3 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f3: V(C5,e,n) {1,2,..., 3n+2}. Misal    adalah bobot sisi super face antimagic total 

Graf Shackle (C5,e,n) untuk n    5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 4n+5i+6; 1   i 

  n. Labeli sisi (C5,e,n) dengan fungsi f3 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(y i+1 zi) = 4n-i+3;  1  i   n, 

f(yi zi)=5n-i+3 ;  1  i   n, 

f(xi x i+1)=5n+2+i;  1  i   n, 

f(xi yi)=7n+4-i; 1  i   n+1, 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f3 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f3: E(C5,e,n) {3n+3,3n+4,...., 7n+3}.     adalah bobot total sisi super face 

antimagic total Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 

32n+2i+21; 1  i   n. 

  Labeli face Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f3 yang didefinisikan sebagai berikut: f3 

(fi)=7n+i+3; 1 i n. Dengan mudah dapat dipahami bahwa f3 adalah merupakan fungsi bijektif 

yang memetakan f3: f(C5,e,n)  {7n+4,7n+5,..., 8n+3}. Misal      adalah bobot total face. 
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Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:     = 

   +   + f3 fi= 39n+3i+24. Apabila      diuraikan untuk 1  i  n maka diperoleh himpunan 

    ={39n+27,39n+30,...., 42n+24}. Terbukti bahwa Graf Shackle (C5,e,n) memiliki pelabelan 

super (39n+27,3) face antimagic total untuk n   5. 

 Teorema 4. Graf Shackle (C5,e,n) memiliki pelabelan super (39n+27,4) face antimagic total 

untuk n 5 

Bukti. Labeli titik Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f4 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(xi) = i; 1 i   n+1 

f(yi) = n+i+1; 1 i   n+1 

f(z i) = 2n+i+2; 1  i   n 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f4 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f4: V(C5,e,n) {1,2,..., 3n+2}. Misal    adalah bobot sisi super face antimagic total 

Graf Shackle (C5,e,n) untuk n    5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 4n+5i+6; 1   i 

  n. Labeli sisi (C5,e,n) dengan fungsi f4 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(y i+1 zi) = 4n-i+2;  1  i   n, 

f(yi zi)=4n-i+3 ;  1  i   n, 

f(xi x i+1)=5n+2+i;  1  i   n, 

f(xi yi)=7n+4-i; 1  i   n+1, 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f4 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f4: E(C5,e,n) {3n+3,3n+4,...., 7n+3}.     adalah bobot total sisi super face 

antimagic total Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 

29n+5i+21; 1  i   n. 

  Labeli face Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f3 yang didefinisikan sebagai berikut: f4 

(fi)=7n+i+3; 1 i n. Dengan mudah dapat dipahami bahwa f4 adalah merupakan fungsi bijektif 

yang memetakan f4: f(C5,e,n)  {7n+4,7n+5,..., 8n+3}. Misal      adalah bobot total face. 

Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:     = 

   +   + f4 fi= 37n+4i+25. Apabila      diuraikan untuk 1 i n maka diperoleh himpunan 

    ={37n+29, 37n+33,...., 41n+25}. Terbukti bahwa Graf Shackle (C5,e,n) memiliki 

pelabelan super (37n+29,4) face antimagic total untuk n   5. 

 Teorema 5. Graf Shackle (C5,e,n) memiliki pelabelan super (38n+28,5) face antimagic total 

untuk n 5 

Bukti. Labeli titik Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f5 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(xi) = i; 1 i   n+1 

f(yi) = n+i+1; 1 i   n+1 

f(z i) = 2n+i+2; 1  i   n 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f5 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f5: V(C5,e,n) {1,2,..., 3n+2}. Misal    adalah bobot sisi super face antimagic total 

Graf Shackle (C5,e,n) untuk n    5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 4n+5i+6; 1   i 

  n. Labeli sisi (C5,e,n) dengan fungsi f5 yang didefinisikan sebagai berikut: 

f(y i+1 zi) = 4n-i+2;  1  i   n, 

f(yi zi)=4n-i+3 ;  1  i   n, 

f(xi x i+1)=5n+2+i;  1  i   n, 

f(xi yi)=7n+4-i; 1  i   n+1, 

Dengan mudah dapat dipahami bahwa f5 adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan f5: E(C5,e,n) {3n+3,3n+4,...., 7n+3}.     adalah bobot total sisi super face 

antimagic total Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:    = 

31n+4i+20; 1  i   n. 

 Labeli face Graf Shackle (C5,e,n) dengan fungsi f5 yang didefinisikan sebagai berikut: f5 

(fi)=7n+i+3; 1 i n. Dengan mudah dapat dipahami bahwa f5 adalah merupakan fungsi bijektif 

yang memetakan f5: f(C5,e,n)  {7n+4,7n+5,..., 8n+3}. Misal      adalah bobot total face. 
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Graf Shackle (C5,e,n) untuk n  5, maka dapat diturunkan sebagai berikut:     = 

   +   + f5 fi= 38n+5i+23. Apabila      diuraikan untuk 1 i n maka diperoleh himpunan 

    ={38n+28, 38n+33,...., 43n+23}. Terbukti bahwa Graf Shackle (C5,e,n) memiliki 

pelabelan super (38n+28,5) face antimagic total untuk n   5. 

APLIKASI 

Akhir-akhir ini telah berkembang aplikasi dari pelabelan graf yaitu pengembangan 

kriptosistem polyalpabhetic. Misalnya pada kalimat rahasia yang akan dikirim adalah pin atm 

mama adalah 551212. Permasalahan ini termasuk bagian aplikasi total pelabelan selimut satu 

graf dalam cryptography. Pelabelan selimut graf merupakan bagian dari pelabelan total Super 

(a,d)-face antimagic. Cryptography adalah sebuah teknik merubah dari plaintext (kalimat pesan) 

ke dalam ciphertext (kalimat rahasia yang akan dikembangkan). Ciphertext merupakan bentuk 

pesan yang tersandi ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Pelabelan yang digunakan untuk 

mengubah pesan tersebut yaitu pelabelan total selimut pada Graf Shackle (C5,e,n), dengan d=2. 

Setelah melabeli Graf Shackle (C5,e,n), dilanjutkan dengan mendata huruf dan angka 

yang digunakan dalam pesan dengan mengabaikan spasi dan tanda baca. Angka yang digunakan 

dalam pesan di ubah dalam bentuk alphabet yaitu menjadi "pin atm mama adalah 551212". 

Huruf yang digunakan adalah a,d,h, i,l,m,n,p,s,t,u . Letakkan huruf-huruf yang digunakan dalam 

pesan sesuai dengan abjad (abjad awal diletakkan di ujung kanan), dan urutkan label sisinya. 

Kemudian pesan rahasia dipecahkan dengan menerapkan teknik kriptosistem modulo 26 

terhadap masing-masing hurufnya sehingga menjadi a=mod(39385237,26)=21, 

d=mod(395136,26)=14, h=mod(395135,26)=13, i=mod(404932,26)=8, l=mod(40493130,26)=2, 

m=mod(4041424728,26)=16, n=mod(4041424727,26)=15, p=mod(4041424544,26)=14, 

s=mod(40414829,26)=13, t=mod(5034,26)=16, dan u=mod(5033,26)=15. 

  Kemudian hasil modulo tersebut dikombinasikan dengan label titik terakhir untuk 

menghindari terjadinya kesamaan bilangan diantara ciphertext. Dituliskan sebagai berikut 

a=1721, d=1714, h=1813, i=198, l=132, m=2116, n=1515, p=2314, s=2313, t=1816, u=1915. 

Kombinasi titik dan sisi tersebut di ubah dalam bentuk modulo 26, sehingga diperoleh 

\textit{ciphertext} yaitu a=g, d=y, h=t, i=q, l=c, m=k, n=h, p=a, s=z, t=w, u=r. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan proses substitusi pesan kedalam ciphertext tanpa spasi dan tanda baca, 

maka ciphertext pesan "pin atm mama adalah 551212" menjadi ―aqhgwkkgkggygcgtc 

qkgcqkgzgwryrgzgwryrg".. 

PENUTUP 

Pada graf shackle (C5,e,n) dapat ditemukan pelabelan total super (   )-face antimagic 

dengan  d            dari d     Selain itu, pengaplikasian ke chipertext dari graf shackle 

(C5,e,n) dari pin atm mama adalah 551212" menjadi ―aqhgwkkgkggygcgt 

cqkgcqkgzgwryrgzgwryrg‖. 
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Abstrak 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi 

kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah kemiskinan merupakan salah 

satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Upaya 

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui beberapa program 

pengentasan kemiskinan. Pemerintah sering kesulitan memilah tingkat-tingkat 

kemiskinan dalam masyarakat, untuk itu diperlukan suatu penelitian yang dapat 

membantu pemerintah mengidentifikasi tingkat kemiskinan agar bantuan pemerintah 

tidak salah sasaran. Penelitian ini menampilkan dua metode klasifikasi yaitu K-

Nearest Neighbor dan Learning Vector Quantization. Tujuan dari penelitian ini 

adalah membandingkan nilai keakurasian dari kedua metode untuk hasil klasifikasi 

tingkat kemiskinan. Data yang digunakan sebagai atribut yaitu  data yang 

mencirikan kemiskinan diantaranya meliputi aspek perumahan, kesehatan, ekonomi 

dan pendidikan. Dari hasil uji coba dengan menggunakan kedua metode 

menunjukkan nilai akurasi menggunakan KNN sebesar 93.02 %, sedangkan nilai 

akurasi menggunakan LVQ sebesar 84.88 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

klasifikasi tingkat kemiskinan menggunakan metode KNN memberikan kinerja yang 

lebih baik dibanding metode LVQ. 

Kata kunci : Kemiskinan, K-Nearest Neighbor, Learning Vector Quantization. 

PENDAHULUAN 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat 

perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi 

penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. 

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil 

kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada suatu daerah dengan kondisi hidup orang miskin. 

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap 

kemiskinan serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki 

kondisi mereka (BPS, 2008). 

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program terutama yang berkaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan, diperlukan suatu penelitian yang dapat mengklasifikasikan rumah 

tangga miskin yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik kemiskinan yang hampir sama. 

Permasalahan klasifikasi telah banyak dibahas oleh para peneliti dalam banyak konteks dan 

disiplin ilmu yang mencerminkan manfaat dan daya tarik yang luas sebagai salah satu langkah 

dalam analisis data. Kecermatan dan ketepatan dalam hal klasifikasi data merupakan hal yang 

sangat penting. Beberapa metode klasifikasi yang sering digunakan, antara lain rule based, 

neural network, support vector machine, naive bayes, dan nearest neighbour. 

Dengan adanya beberapa metode, permasalahan yang sering muncul adalah jenis metode 

yang harus dipilih. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu tentang Classification of 

Heart Disease Using K-Nearest Neighbor and Genetic Algorithm oleh Jabbar (Jabbar, M.A., 

dkk, 2013). Penelitian ini memberikan hasil bahwa penerapan metode GA kedalam KNN untuk 

mailto:santoso17march@gmail.com
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klasifikasi penyakit jantung memiliki tingkat akurasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

metode KNN tanpa GA. Selain itu, juga ada penelitian tentang komparasi hasil klasifikasi 

penyakit diabetes mellitus menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation dan learning 

vector quantization  oleh Nurkhozin (Nurkhozin, dkk, 2011). Berdasarkan uraian diatas, dalam 

penelitian kali ini penulis akan mengkaji dan membandingkan kinerja metode k-Nearest 

Neighbor (KNN) dan Learning Vektor Quantization (LVQ) untuk permasalahan klasifikasi pada 

tingkat kemiskinan. 

METODE  

Prosedur kerja pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan. tahap pertama  ini 

dilakukan identifikasi permasalahan yang dibahas yaitu mencari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan bahan penelitian. Tahap 2  pengumpulan data dan penggalian sumber 

informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan berupa data sekunder dari 

BPS. Data ini berupa dataset Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil Pendataan Program 

Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-2011) oleh BPS yang didasarkan pada indikator 

kemiskinan. Tahap berikutnya adalah pengolahan data. Data yang diperoleh dibagi menjadi 

variabel input sebanyak delapan dan target sebanyak dua kelas. Tahap 3 adalah implementasi 

metode. Pada implementasi metode ini dilakukan pembagian data menjadi data training dan 

data testing, selanjutnya dilakukan proses training dan testing data menggunakan dua metode 

klasifikasi yaitu metode KNN dan LVQ. Selanjutnya hasil program dijalankan dengan 

menggunakan data yang telah diolah sebelumnya. Tahap terakhir adalah analisa dan 

pembahasan. Pada tahap ini dianalisis dan dibahas hasil klasifikasi yang telah diperoleh dari 

output program dengan dilihat nilai akurasi pada kedua metode tersebut.  Selanjutnya, ditarik 

kesimpulan dari hasil penelitian.  

Berikut adalah diagram alur proses penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram Alur Proses Penelitian 
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Dari data yang diperoleh merupakan atribut-atribut yang dijadikan variabel inputan untuk 

proses klasifikasi menggunakan metode KNN dan LVQ. Diperoleh 8 variabel yang dianggap 

layak untuk menentukan tingkat kemiskinan pada rumah tangga sasaran. Skor 1 mengacu pada 

sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu pada sifat-sifat yang mencirikan 

ketidakmiskinan. Penentuan skor untuk kedelapan variabel tersebut adalah: 

 

   = Luas lantai 

    m  (skor 1) 

    m  (skor 0) 

   = Jenis lantai 

 Tanah (skor 1) 

 Bukan tanah (skor 0) 

   = Sumber air bersih/minum 

 Sumur tidak terlindung  (skor 1) 

 Air PDAM/sumur terlindung (skor 0) 

   = Jenis jamban /WC 

 Tidak ada (skor 1) 

 Bersama/sendiri (skor 0) 

   = Kepemilikan aset 

 Tidak punya aset (skor 1) 

 Punya aset (skor 0) 

   = Pendapatan (total pendapatan perbulan) 

          (skor 1) 

          (skor 0) 

   = Pendidikan 

 Tamat/tidak tamat SD(skor 1) 

 Jenjang lebih tinggi (skor 0) 

   = Konsumsi  

 Tidak ada/tidak bervariasi (skor 1) 

 Ada/bervariasi (skor 0) 

 

Dari data yang diperoleh sebanyak 216  rumah tangga sasaran, data input tersebut sudah 

merupakan data numerik dan dalam bentuk biner 0 dan 1. Sedangkan data output berupa target 

kelas yang diklasifikasikan ke dalam dua kelas kategori yaitu kelas 1 yang mengkategorikan 

miskin dan kelas 2 yang mengkategorikan rentan miskin yang selanjutnya dikategorikan tidak 

miskin. 

Implementasi Metode KNN 

Pengklasifikasian dengan metode K-Nearest Neighbor (KNN) dibagi menjadi dua proses, 

yaitu proses training dan testing. Pada proses training KNN menggunakan data sampel yang 

terdiri dari delapan variabel kriteria kemiskinan dan dua kelas target yang diambil dari 

banyaknya kelas klasifikasi sebagai input. Sedangkan pada proses testing, KNN menggunakan 

nilai perhitungan jarak untuk atribut-atribut dari setiap data uji terhadap seluruh atribut pada 

data training dengan rumus jarak eucliden. Selanjutnya dihasilkan sejumlah nilai k tetangga 

terdekat, dimana hasil dari data uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kelas 

kategori pada k tetangga terdekat. Pengujian dengan metode KNN dilakukan menggunakan nilai 

parameter             n  . Hasil klasifikasi dengan menggunakan 216 data sampel dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 1. Akurasi Hasil Klasifikasi Metode KNN dengan 130 Data Training dan 86 Data Testing 

Nilai Parameter Dikenali Akurasi (%) 

    74 86.05 

    76 88.37 

    78 90.70 

    79 91.86 

    80 93.02 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan dengan menggunakan data 

training sebanyak 130 data dan data testing sebanyak 86 data diperoleh jumlah data terbanyak 

yang dikenali sebanyak 80 data sehingga nilai akurasi tertinggi sebesar 93.02% yaitu dengan 

menggunakan nilai parameter    . 

Implementasi Metode LVQ 

Learning Vector Quantization (LVQ) merupakan jaringan single layer yang terdiri atas 

dua lapisan input dan output. Lapisan input terdiri dari 8 unit input yang diambil dari variabel 

kriteria kemiskinan, sedangkan unit output terdiri atas dua unit output yang diambil dari 

banyaknya kelas klasifikasi.  

Arsitektur jaringan LVQ dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Arsitektur Jaringan LVQ Permasalahan Tingkat Kemiskinan 

 

Deskripsi dari Gambar 2 adalah sebagai berikut: 

    : adalah vektor training sebanyak (                        n    ). 
𝑇  : adalah target untuk vektor training sebanyak 2 target yaitu       yang ditentukan 

berdasarkan dua kelas yang ada. 

    : adalah vektor bobot untuk unit output ke-j yaitu (               ). 

    : adalah kategori/kelas hasil komputasi oleh unit output ke-j, terdiri dari dua kelas 

yaitu      n   . 
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‖    ‖  : adalah jarak euclidean antara vektor input dengan vektor bobot untuk unit output 

ke-j dengan:  

||      ||  √∑ (     )
  

   
   

Pengujian dengan metode LVQ  dilakukan menggunakan nilai parameter learning rate 

sebesar 0.1, 0.05 dan 0.01 dengan jumlah iterasi masing-masing 10, 50 dan 100 iterasi. Hasil 

klasifikasi metode LVQ dengan menggunakan 216 data sampel dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut. 

 
Tabel 3. Akurasi Hasil Klasifikasi Metode LVQ  dengan 130 Data Training dan 86 Data Testing 

Jumlah 

Iterasi 

Learning rate () 

0.1 0.05 0.01 

Dikenali  Akurasi(%) Dikenali  Akurasi(%) Dikenali Akurasi(%)  

10 63 73.26 65 75.58 71 82.56 

50 56 65.12 71 82.56 70 81.40 

100 67 77.91 66 76.74 73 84.88 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengujian pada metode LVQ yang dilakukan dengan 

menggunakan nilai parameter learning rate dan jumlah iterasi yang berbeda diperoleh jumlah 

data terbanyak yang dikenali sebanyak 73 data sehingga nilai akurasi tertinggi sebesar 84.88% 

yaitu dengan menggunakan nilai parameter        dan jumlah iterasi = 100 iterasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari perbandingan tingkat akurasi dari metode 

KNN dan LVQ. Dalam perbandingan dua metode, parameter yang digunakan dalam proses 

training berdeda. Hal ini terlihat pada metode KNN digunakan nilai parameter k, sedangkan 

pada LVQ digunakan parameter learning rate () dan jumlah iterasi (epoch). Dari  hasil uji 

coba diperoleh akurasi tertinggi yaitu dengan parameter-parameter    , learning rate sebesar 

     dan 100 iterasi, hasil yang diperoleh dari proses training dan testing dengan 216 data 

sampel pada kedua metode tersebut diperlihatkan pada Tabel 4 berikut: 

 
Tabel 4. Perbandingan Akurasi Hasil Klasifikasi Metode KNN dan LVQ 

Data 

Training 

Data 

Testing 

Metode KNN 

    

Metode LVQ 

                 

Dikenali Akurasi (%) Dikenali Akurasi (%) 

130 86 80 
  

  
            73 

  

  
     

       

 

Tabel 4 menunjukkan perbandingan akurasi hasil klasifikasi menggunakan metode KNN 

dan LVQ. Uji coba dilakukan dengan menggunakan data training sebanyak 130 data dan data 

testing sebanyak 86 data. Hasil uji coba dengan metode KNN menunjukkan bahwa  dari 

keseluruhan data testing, diperoleh data yang dapat dikenali sebanyak 80 data sehingga nilai 

akurasinya sebesar 93.02%. Sedangkan uji coba dengan metode LVQ diperoleh jumlah data 

yang dikenali sebanyak 73 data, sehingga nilai akurasi yang diperoleh sebesar 84.88%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode KNN lebih 

akurat dibandingkan metode LVQ. Hal ini terlihat dari banyaknya data yang dikenali. Sehingga 

klasifikasi tingkat kemiskinan menggunakan KNN memberikan tingkat akurasi lebih tinggi atau 

akurat dalam membaca pola jika dibandingkan klasifikasi menggunakan LVQ.  
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Dalam rangka pengembangan penelitian perlu dilakukan pada klasifikasi kasus yang lain  
karena metode KNN dan LVQ masih dapat memungkinkan untuk dikaji dan dikembangkan. 
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Abstrak 

Graf   dengan suatu orde  , size 𝑞, dan face   dikatakan super (   ) – face 

antimagic total labeling jika mempunyai fungsi objektif    ( )   ( )   ( )  
*        𝑞   + sedemikian hingga bobot sisinya    *           
        (    ) + dapat membentuk barisan aritmatika dengan suku awal   , 

bedanya   dan jumlah wajah sisinya   . Graf siklus dengan satu busur (  
 ) adalah 

graf yang didapatkan dari sebuah graf lingkaran (shackle) dengan enam titik (edge) 

dan menambahkan satu garis (path). Salah satu manfaat pelabelan graf adalah pada 

kode rahasia suatu pesan. Dalam penelitian ini, kita akan mengkaji super (   ) – 

face antimagic total labeling dari shackle graf   
 dengan membuat ciphertext dari 

sebuah  pesan rahasia. 

Kata kunci: face antimagic labeling, ciphertext  
 

PENDAHULUAN 

Telah dikemukakan pokok bahasan teori graf yang memiliki terapan sampai saat ini sejak 

dua ratus tahun yang lalu. Teori graf tersebut digunakan untuk mempresentasikan objek-objek 

diskrit dan hubungan antara objek-objek. Menurut catatan sejarah, seorang matematikawan 

Swiss, L. Euler pada tahun 1736 membuat jurnal pertama kali tentang teori graf yang membahas 

tentang masalah jembatan Konigsberg. Dari berbagai perubahan jaman, teori graf semakin luas 

dan beragam. Sedangkan seorang matematikawan Koi Weng Ling memiliki konsep tentang 

pelabelan Pao dengan menggunakan teori graf modern dan memperluas pelabelan klasik dengan 

mengasumsikan bahwa    (     ) adalah grafik pesawat dengan himpunan titik    ( ), 
himpunan sisi    ( ), dan himpunan wajah    ( ) dari teori tersebut Koi Weng Ling 

menggambarkan pelabelan face antimagic dengan tipe (     ) untuk roda, prisma dan tipe 

(     ) untuk graf grid dan sarang lebah. Teori pelabelan {\it face antimagic} bermanfaat untuk 

penamaan suatu tempat atau bidang, sistem komunikasi, dan peletakkan suatu tempat. Dalam 

bagian  face antimagic juga bermanfaat untuk pengkodean atau pengrahasiaan suatu pesan. 

Teknik merahasiakan pesan dikenal sebagai kriptosistem yang menjaga keamanan data dan 

informas rahasia dari pihak tidak berwenang. Ciphertext digunakan sebagai pengacakan kode 

rahasia untuk mengurangi dampak kriminalitas pencurian dan pemalsuan. Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini membahas  ciphertext yang didasari pelabelan shackle graf   
 . Artikel ini 

membahas tentang masalah pelabelan titik, sisi dan face dari bidang graf dengan mengkaji 

adanya super (   ) face antimagic pelabelan untuk shackle graf   
   pada   tertentu 

dengan tipe (     ) dengan pengembangan  ciphertext. 

  

Lemma yang Digunakan 

 

Dalam metode, lemma yang digunakan dalam shackle graf   
  adalah graf yang memiliki 

 ( )  *              + 
 ( )  *                           +  *             + 
   | |       
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𝑞  | |       

      
𝑞    
 

Lemma 1 

 Jika graf   
 (   ) adalah super (   ) face antimagic total labelimg maka,  

  
(     )   (𝑞  𝑞 )𝑞     

   
 

Untuk   |  |    | | 𝑞  | |    |  | 𝑞  |  | 
 

Bukti. Missal   merupakan bobot selimut terkecil maka berlaku,  

         (    )  (    )    (   𝑞 )  (   𝑞   )    
  

 
(    )  

𝑞 

 
(        𝑞 )  (        𝑞 )  (     𝑞 )

 
  

 
 

  
 

 
 𝑞    

𝑞 

 
 

𝑞 
 

 
 (     𝑞 )    

 

Sedangkan nilai terbesar berlaku  

(   )       
    

 
   𝑞    𝑞 𝑞  

𝑞   

 
𝑞  (   𝑞   )    

(   )       
    

 
   𝑞    𝑞 𝑞  

𝑞   

 
𝑞  (   𝑞   )  (

  

 
 

  
 

 

 𝑞    
𝑞 

 
 

𝑞 
 

 
 (     𝑞 ))  

(   )       
  

 

 
 

  

 
 𝑞 𝑞  

𝑞 
 

 
 

𝑞 

 
   (

  

 
 

  
 

 
 

𝑞 

 
 

𝑞 
 

 
  ) 

 

(   )       
  

 

 
 

  

 
 𝑞 𝑞  

𝑞 
 

 
 

𝑞 

 
   

  

 
 

  
 

 
 

𝑞 

 
 

𝑞 
 

 
  ) 

 

(   )       𝑞 𝑞  
 𝑞 

 

 
 

   
 

 
     

 

(   )         
  𝑞 𝑞  𝑞 

      

(   )  (     )   (𝑞  𝑞 )𝑞      

 

  
(     )   (𝑞  𝑞 )𝑞     

   
 

 

Jadi untuk   |  |    | | 𝑞  | |    |  | 𝑞  |  |   

Terbuktibahwa     
(     )   (     )      

   
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Face Antimagic Labeling 

Dalam bagian ini akan disajikan  pelabelan super (   ) face antimagic dengan tipe 

(     ) untuk shackle graf   
  dan beberapa   yang mungkin dari yang ditemukan. Hasil 

penelitian ini berupa teorema untuk          
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Theorem  1 Shackle graf   
  memliki pelabelan super (        ) face antimagic total untuk 

    
  

Bukti. Labeli titik shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

  (  )  
   

 
           untuk          

  
      

 
          untuk          

  (  )  
      

 
           untuk          

  
      

 
          untuk          

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *          +  Misal     adalah bobot sisi super face antimagic total 

shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 

  (  )                  
(  )                  

Labeli sisi shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

     (      )                

   (      )                

  (      )        
   

 
          

      (    )       
   

 
          

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *                 +  Misal     adalah bobot total sisi super 

face antimagic total shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 

                    

Labeli face shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

                   

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *                   +  Misal      adalah bobot total face 

antimagic total shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 

                  

        

Apabila      diuraikan untuk        maka diperoleh himpunan      
*                      +  Terbukti bahwa shackle graf   

  memiliki pelabelan super 

(        ) face antimagic total untuk    . 

 

Theorem 2 Shackle graf   
  memliki pelabelan super (        ) face antimagic total untuk 

    
  

Bukti. Labeli titik shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

  (  )  
   

 
           untuk          

  
      

 
          untuk          

  (  )  
      

 
           untuk          

  
      

 
          untuk          

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *          +  Misal     adalah bobot sisi super face antimagic total 

shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 

  (  )                  
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(  )                  

Labeli sisi shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

     (      )       
 

 
       , untuk         

        
   

 
         , untuk          

  (      )       
   

 
         , untuk          

      
 

 
       , untuk         

  (      )       
   

 
          untuk          

  (    )       
   

 
          untuk          

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *                 +  Misal     adalah bobot total sisi super 

face antimagic total shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 

           

Labeli face shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

                   

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *                   +  Misal      adalah bobot total face 

antimagic total shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 

                  

          
Apabila      diuraikan untuk        maka diperoleh himpunan      

*                      +  Terbukti bahwa shackle graf   
  memiliki pelabelan super 

(        ) face antimagic total untuk    . 

 

Theorem  3 Shackle graf   
  memliki pelabelan super (        ) face antimagic total untuk 

    
  

Bukti. Labeli titik shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

  (  )  
   

 
           untuk          

  
      

 
          untuk          

  (  )  
      

 
           untuk          

  
      

 
          untuk          

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *          +  Misal     adalah bobot sisi super face antimagic total 

shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 

  (  )                  

(  )                  

Labeli sisi shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

     (      )                

   (      )                

  (      )        
   

 
          

      (    )       
   

 
          

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *                 +  Misal     adalah bobot total sisi super 

face antimagic total shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 
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Labeli face shackle graf   
  dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai berikut: 

                   

Dengan mudah dapat dipahami bahwa    adalah merupakan fungsi bijektif yang 

memetakan     (  
 )  *                   +  Misal      adalah bobot total face 

antimagic total shackle graf   
  untuk    , maka dapat diturunkan sebagai berikut : 

                  

           

Apabila      diuraikan untuk        maka diperoleh himpunan      *    
                  +  Terbukti bahwa shackle graf   

  memiliki pelabelan super (    
    ) face antimagic total untuk     

Aplikasi 

Aplikasi dari pelabelan graf mengalami perkembangan salah satunya adalah kriptosistem 

(polyalpabhetic). Kriptosistem merupakan teknik penjagaan keamanan data dan informasi untuk 

pengrahasiaan oleh pihak yang tidak berwenang. Perkembangan jaman berpengaruh juga pada 

tingkat kriminalitas yang membuat kewaspadaan semakin kuat. Permasalahan tersebut termasuk 

dalam aplikasi cryptography yang merubah kalimat pesan (plaintext) ke dalam kalimat rahasia 

yang akan dikembangkan ciphertext. Ciphertext merupakan bentuk pesan yang tersandi ke 

bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Seperti kalimat rahasia yang akan dikirim adalah "kartu 

atm fara rusak". Pelabelan selimut graf merupakan bagian dari pelabelan total super (   ) face 

antimagic. Pelabelan yang digunakan untuk mengubah pesan tersebut yaitu pelabelan total 

selimut pada shackle graf   
  dengan      Setelah melabeli shackle graf   

 , dilanjutkan 

dengan mendata huruf dan angka yang digunakan dalam pesan dengan mengabaikan tanda baca 

dan spasi menjadi "kartuatmfararusak". Huruf yang digunakan adalah a,f,k,m,r,s,t,u. Langkah 

awal untuk merubah huruf yaitu dengan diagram pohon yang berakar pada label 1. Selanjutnya 

cabang dari label 1 disesuaikan dengan cabang di shackle graf   
 . Cabang tersebut diberi nama 

layer pertama. Layer kedua dimulai dari sebelah kiri cabang dari layer pertama. Jumlah cabang 

disesuaikan dengan jumlah huruf yang digunakan dalam pesan rahasia. Label sisi diletakkan di 

garis penghubung 2 titik (sesuai dengan label sisi pada shackle graf   
 . Letakkan huruf-huruf 

yang digunakan dalam pesan sesuai dengan abjad (abjad awal diletakkan di cabang kiri), dan 

urutkan label sisinya. Kemudian pesan rahasia dipec- ahkan dengan menerapkan teknik 

kriptosistem modulo 26 terhadap masing-masing hurufnya sehingga 

menjadi      (             )          (             )      
   (           )         (           )          (       )      
   (       )         (       )             (         )     Kemudian 

hasil modulo tersebut dikombinasikan dengan label titik terakhir untuk menghindari terjadinya 

kesamaan bilangan diantara ciphertext. Dituliskan sebagai berikut       (      )  
        (      )          (     )         (       )      
   (     )         (     )          (     )             (       )  
    Kombinasi titik dan sisi tersebut di ubah dalam bentuk modulo 26, sehingga diperoleh 

ciphertext yaitu a=t, f=s, k=g, m=b, r=d, s=v, t=e, u=v. Oleh karena itu, dengan menggunakan 

proses substitusi pesan kedalam ciphertext tanpa spasi dan tanda baca, maka \textit{ciphertext} 

pesan "kartu atm fara rusak" menjadi "gtdevtebstdtdvvtg". 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka kita dapat menyimpulkan bahwa: 

pelabelan super face (   )  antimagic dengan tipe (     ) untuk 

1. Shackle graf   
  memliki pelabelan super (        ) face antimagic total untuk     
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2. Shackle graf   
  memliki pelabelan super (        ) face antimagic total untuk     

3. Shackle graf   
  memliki pelabelan super (        ) face antimagic total untuk     

4. Ciphertext dari pesan "kartuatmfararusak" adalah menjadi "gtdevtebstdtdvvtg". 
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Abstrak 

Misalkan G merupakan graf sederhana, terhubung, dan tidak berarah, serta 

r,k merupakan bilangan asli.Pewarnaan k-warna pada graf G didefinisikan sebagai 

suatu pemetaan c:(V(G)→S, dimana |S|=k, sedemikian hingga setiap dua titik yang 

bertetangga menerima warna yang berbeda. Pewarnaan r-dinamis k-warna adalah 

pewarnaan c pada G sedemikian hingga memenuhi |c(N(v))| ≥ min{r, d(v)} untuk 

setiap titik v pada V(G), dimana N(v) merupakan ketetanggaan dari titik v dan 

 SvvcSc  :)()(  untuk setiap himpunan bagian S. Bilangan kromatik r-

dinamis pada graf G, dinotasikan dengan χr(G), merupakan nilai minimal k 

sedemikian hingga graf G memenuhi pewarnaan r-dinamis dengan k-warna. 

Pewarnaan r-dinamis diperkenalkan oleh Montgomey. Dapat dilihat bahwa bilangan 

kromatik 1-dinamis ekuivalen dengan bilangan kromatik pada suatu graf, yang 

dinotasikan dengan χ(G). Adapun untuk pewarnaan 2-dinamis juga telah dikaji pada 

penelitian-penelitian sebelumnya dan dinamakan dengan pewarnaan dinamis, 

dengan bilangan kromatik dinamis yang disimbolkan dengan χd(G). Pada observasi 

yang sederhana, dapat dilihat bahwa χr(G) ≤χr+1(G), dimana χr(G) -χr+1(G) tidak 

selalu memiliki nilai beda yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mendapatkan nilai-nilai χr(G). Pada penelitian ini, akan 

dipaparkan nilai χr(G) , dimana G merupakan hasil operasi graf antara graf sikel dan 

graf lintasan.  
 

Kata Kunci:  Pewarnaan r-dinamis, graf sikel, graf lintasan 

 

PENDAHULUAN 

Teori graf menjadi salah satu bidang ilmu matematika diskrit yang banyak diminati oleh 

peneliti. Hal ini dikarenakan kesederhanaan objek yang diteliti pada graf, yaitu titik dan sisi, 

namun memiliki banyak manfaat pada aplikasi di kehidupan sehari-hari. Graf tidak hanya 

berguna pada situasi khusus saja, namun juga sangat berguna dalam merepresentasikan berbagai 

macam situasi. 

Pewarnaan graf merupakan kasus khusus dari pelabelan graf, yaitu memberikan warna 

pada graf sehingga memenuhi syarat pewarnaan graf. Ada 2 (dua) macam pewarnaan pada graf, 

yaitu pewarnaan titik dan pewarnaan sisi. Adapun pewarnaan graf yang menjadi topik kajian 

pada penelitian ini yaitu pewarnaan titik. 

Pewarnaan titik adalah pemberian warna pada setiap titik yang berada dalam suatu graf 

sedemikian hingga tidak ada warna yang sama antardua titik yang bertetangga [2]. Selain itu, 

jumlah warna yang digunakan pada pewarnaan graf adalah jumlah warna paling sedikit 

digunakan (minimum). Pada graf G, bilangan bulat positif k yang paling minimal untuk 
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mewarnai titik-titik pada graf G sehingga graf G memenuhi pewarnaan k-warna disebut sebagai 

bilangan kromatik, yang dinotasikan dengan χ(G) [1]. Pada perkembangannya, penelitian 

tentang pewarnaan titik pada graf tidak hanya sebatas pada pewarnaan titik biasa, tapi juga 

terdapat pewarnaan titik lainnya yang disebut dengan pewarnaan dinamis yang akhirnya juga 

berkembang menjadi pewarnaan r-dinamis. 

Pewarnaan r-dinamis merupakan pengembangan dari pewarnaan k-warna di-namis yang 

diperkenalkan oleh Montgomery pada tahun 2002. Pewarnaan k-warna dinamis pada graf G 

merupakan pewarnaan titik pada graf G sebanyak k warna sedemikian hingga setiap titik 

berderajat minimum dua pada G setidaknya memi-liki dua warna berbeda dengan titik-titik 

ketetanggaannya. Nilai k terkecil dimana graf G memiliki pewarnaan k-warna dinamis disebut 

sebagai bilangan kromatik dinamis, disimbolkan dengan χd(G). 

Ide mengenai pewarnaan k-warna dinamis berasal dari pemikiran bahwa dalam mewarnai 

suatu graf, kita tidak hanya dapat memberikan satu warna berbeda pada titik-titik bertetangga 

pada graf (seperti pewarnaan titik graf pada umumnya). Pada kasus khusus, kita dapat mewarnai 

titik-titik pada graf dengan beberapa warna berbeda yang merepresentasikan situasi dimana 

suatu individu memiliki keragaman yang lebih besar pada bentuk hubungannya dengan individu 

lain. Dengan demikian, keseluruhan interaksi tidak begitu terbatas melainkan bersifat lebih 

dinamis. 

Pewarnaan r-dinamis diperkenalkan oleh Montgomery [6]. Pewarnaan ini dapat 

diaplikasikan pada permasalahan jaringan. Contohnya dalam jaringan komunikasi, misalnya 

dalam suatu ruangan, komputer yang berdekatan harus diberikan sumber daya yang berbeda. 

Untuk meningkatkan aksesibilitas sumber daya, setiap komputer harus dapat menemukan 

banyaknya sumber daya yang ada di sekitarnya. Jika semua komputer yang berada di sekitarnya 

diharuskan memiliki sumber daya yang berbeda, maka sumber daya yang digunakan terlalu 

banyak. Pewarnaan r-dinamis dapat diaplikasikan pada kasus ini untuk dapat menentukan 

banyaknya sumber daya yang dibutuhkan sedemikian hingga penggunaan sumber daya tersebut 

menjadi efektif. 

Secara formal, definisi pewarnaan dinamis dan pewarnaan r-dinamis dapat dilihat pada 

Definisi 1 dan Definisi 2. 

 

Definisi 1 :  

[6] Pewarnaan dinamis didefinisikan sebagai pewarnaan yang tepat (proper) sehingga setiap 

titik berderajat minimal dua mempunyai lebih dari satu warna yang berbeda pada setiap titik-

titik ketetanggaannya. Pewarnaan dinamis merupakan suatu pemetaan c dari V ke himpunan 

warna sedemikian hingga memenuhi kondisi berikut: 

 

1. jika uv   E(G) maka c(u) ≠ c(v), dan 

2. ∀v   V (G), |c(N(v))| ≥ min{2, d(v)}. 

 

Definisi 2:  

[6] Pewarnaan r-dinamis pada suatu graf G didefinisikan sebagai pemetaan c dari V ke 

himpunan warna sedemikian hingga memenuhi kondisi berikut: 

 

1. jika uv   E(G) maka c(u) ≠ c(v), dan 

2. ∀v   V (G), |c(N(v))| ≥ min{r, d(v)}. 

 

Bilangan kromatik r-dinamis, dinotasikan dengan χr = χr(G), merupakan nilai k yang 

minimal yang diperoleh agar graf G memenuhi kondisi pewarnaan k-warna r-dinamis. Setiap 

graf tidak selalu memiliki r yang bernilai sama satu sama lain. Hal ini bergantung pada 
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karakteristik masing-masing graf yang bersangkutan. Bilangan kromatik pada pewarnaan 1-

dinamis merupakan bilangan kromatik pada χ(G). Adapun bilangan kromatik 2-dinamis 

diperkenalkan oleh Montgomery sebagai bilangan kromatik dinamis. Dia menduga bahwa jika 

G merupakan graf reguler, maka χ2(G) ≤ χ(G) + 2. 

Penelitian-penelitian mengenai pewarnaan dinamis dan r-dinamis cukup banyak 

dilakukan oleh peneliti, beberapa diantaranya adalah Lai dan Montgomery (2002) [6] dalam 

artikelnya yang berjudul ‖Dynamic Coloring of Graphs‖ dan juga ‖Upper Bounds of Dynamic 

Chromatic Number‖ pada tahun 2003 [7], Kim (2012) [5] dalam penelitiannya yang berjudul 

‖Dynamic Coloring and List Dynamic Coloring of Planar Graphs‖. Kang, dkk. (2014) [4] 

melakukan penelitian berjudul ‖On r-dynamic Coloring of Grids‖, Taherkhani (2014) [8] 

melakukan penelitian berjudul ‖r-Dynamic Chromatic Number of Graphs‖ dan Jahanbekam, 

dkk. (2014) [3] juga melakukan penelitian berjudul ‖ On r−dynamic Coloring of Graphs‖. 

Mereka mengkaji pewarnaan r-dinamis pada graf yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh 

Montgomery. 

Beberapa hasil penelitian dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada tahun 2002 

dan 2003, Montgomery dan Lai telah memaparkan hasil-hasil penemuannya mengenai bilangan 

kromatik dinamis pada graf lengkap, graf bipartit legkap, dan graf sikel. Selain itu, mereka juga 

menjelaskan mengenai batas atas bilangan kro-matik dinamis dan juga perbandingan antara χ 

dan χd. Berikut beberapa teorema yang dihasilkan. 

 

Teorema 1  
[7] Jika ∆ ≤ 3 maka χd(G) ≤ 4, kecuali untuk G = C5, χd(C5) = 5. 

 

Teorema 2  
[7] Jika ∆ ≥ 4 maka χd(G) ≤ ∆+1. 

 

Teorema 3  
[7] χd(K1,1) = 2, χd(K1,m) = 3,dimana m ≥ 2, dan χd(Km,n) = 4, dimana m,n ≥ 2; χd(Kn1,n2,...,nk) = k, 

dimana k ≥ 3. 

 

Pada penelitian ini akan dikaji mengenai pewarnaan r-dinamis dan bilangan kromatik r-

dinamisnya pada graf-graf hasil operasi dari graf sikel dan lintasan. Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pewarnaan r-

dinamis. Adapun operasi graf yang digunakan pada penelitian ini adalah operasi join dan korona 

antara graf sikel dan lintasan. 

 

PEMBAHASAN 

Observasi 1 χr(G) ≥ min{∆ (G), r} + 1 (Jahanbekam, S., dkk: 2014). 

 

 

Teorema 1  
Misalkan G merupakan graf hasil operasi join antara Pn dan Cm. Jika n ≥ r−2, m ≥ 3, dan r ≥ 6 

maka bilangan kromatik r-dinamis graf G adalah sebagai berikut: 
23,2

,32{)( 

 rmmr

lainnyarmnr CP  

Bukti.  
Pn + Cm merupakan graf terhubung yang memiliki himpunan titik V (Pn + Cm) = {xi; 1 ≤ i ≤ n}

 {yj ; 1 ≤ j ≤ m} dan himpunan sisi E(Pn + Cm) = {xixi+1; 1 ≤ i ≤ n−1} {yj yj+1, ymy1; 1 ≤ j ≤ 

m−1} {xiyj ; 1 ≤ i ≤ n; 1 ≤ j ≤ m}. Dengan demikian, p = |V (Pn +Cm)| = n+m, q = |E(Pn 

+Cm)| = nm+n+m−1, ∆(Pn + Cm) = m + 2. 
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Berdasarkan Observasi 1, χr(Pn+Cm) ≥ min{∆ (Pn+Cm), r }+1 = {m+2, r}+1. Berikan 

pewarnaan titik pada Pn +Cm, yaitu c : V (Pn +Cm) → {1, 2, . . . , k} dimana n ≥ 2 dan m ≥ 3, 

dengan fungsi sebagai berikut: 

 

c(xi) = i  mod (r − 2), 1 ≤ i ≤ n 

mjr

mjr

mjrrj

yc j









,32

1,42

21,2)3mod(

{)(  

 

 

Dengan menggunakan fungsi pewarnaan tersebut, terlihat bahwa χr(Pn + Cm) = r + m − 2 untuk 

3 ≤ m ≤ r − 2 dan χr(Pn + Cm) = 2r − 3 untuk nilai m yang lain. 

 

 
Gambar 1. Contoh pewarnaan 6-dinamis pada C5+P3 

 

Teorema 2  
Misalkan G merupakan graf hasil operasi korona antara Pn dan Cm, yaitu Cm Pn. Jika n ≥ 2, m 

≥ 3, and r ≥ 4 maka bilangan kromatik r-dinamis graf G adalah sebagai berikut: 

lainnyar

rnn

nmn

nm

PC nmr

,1

33,3

1,5;2,5

1,5,4

{)(







 

  

Bukti.  

Cm Pn merupakan graf terhubung yang memiliki himpunan titik V (Cm Pn) = {xi; 1 ≤ i ≤ m}
{yi,j ; 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n} dan himpunan sisi E(Cm Pn) = {xixi+1, xmx1; 1 ≤ i ≤ m − 1} {yi,j 

yi,j+1; 1 ≤ i ≤ m; 1 ≤ j ≤ n − 1} {xiyi,j ; 1 ≤ i ≤ m; 1 ≤ j ≤ n}. Dengan demikian, p = |V (Cm Pn)| 

= m(n + 1), q = |E(Cm Pn)| = m(2n + 1) − n, ∆ (Cm Pn) = n + 2. 

 

Berdasarkan Observasi 1, χr(Cm Pn) ≥ min{∆ (Cm Pn), r}+1 = {n+2, r}+1. Pembuktian 

ini akan dibedakan kedalam tiga kasus. 

• Kasus 1: m = 3 mod 3. 

Berikan pewarnaan titik pada Cm Pn, yaitu c : V (Cm Pn) → {1, 2, . . . , k} dimana n ≥ 2 

dan m ≥ 3, dengan fungsi sebagai berikut: 

 

c(xi) = i  mod 3, 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ i ≤ m, 

c(yi,j ) = 3 + j  mod  (r − 2), 1 ≤ j ≤ n. 
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• Kasus 2: m = 4 mod 3. 

 

Berikan pewarnaan titik pada Cm Pn, yaitu c : V (CmPn) → {1, 2, . . . , k} dimana n ≥ 2 

dan m ≥ 3, dengan fungsi sebagai berikut: 

njrnrnj

mmirnjjxc

mirnjrj

yc iji









4,1

,1,1,31,4mod)3mod)((

22,31),2mod(3

{)( ,  

 

 

• Kasus 3: m = 5 mod 3. 

 

Berikan pewarnaan titik pada Cm Pn, yaitu c : V (CmPn) → {1, 2, . . . , k} dimana n ≥ 2 

dan m ≥ 3, dengan fungsi sebagai berikut: 

5,7,4mod

5,81,3mod

5,

{)(

 

 





mmimi

mmii

mi

xc i  

 

dimana 1 ≤ i ≤ m. 

njrnrnj

mmirnjjxc

mirnjrj

yc iji









4,1

,1,1,31,4mod)3mod)((

22,31),2mod(3

{)( ,  

 

dimana 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n. 

 

Dengan menggunakan fungsi pada ketiga kasus di atas, terlihat bahwa bilangan kromatik r-

dinamis pada hasil operasi Cm Pn sesuai dengan yang tertulis pada Teorema 2. 

 

 
Gambar 2. Contoh Pewarnaan 5-dinamis pada C5   P3 

 

Teorema 3 
Misalkan G merupakan graf hasil operasi korona antara Pn dan Cm, yaitu Pn Cm. Jika n ≥ 2, m ≥ 

3, dan r ≥ 6 maka bilangan kromatik r-dinamis graf G adalah sebagai berikut: 

 
33,3

,1{)( 

 rmm

lainnyarmnr CP   
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Bukti.  

Pn Cm merupakan graf terhubung yang memiliki himpunan titik V (Pn Cm) = {xi; 1 ≤ i ≤ n}
{yi,j ; 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m} dan himpunan sisi E(Pn Cm) = {xixi+1; 1 ≤ i ≤ n − 1}  {yi,j yi,j+1, 

yi,myi,1; 1 ≤ i ≤ m − 1; 1 ≤ j ≤ n − 1} {xiyi,j ; 1 ≤ i ≤ m; 1 ≤ j ≤ n}. Dengan demikian, p = |V (Pn

Cm)| = n(m + 1), q = |E(Pn Cm)| = n(2m + 1) − 1, ∆ (PnCm) = m + 2. 

 

 

Berdasarkan Observasi 1, χr(Pn Cm) ≥ min{∆(PnCm), r }+1 = {m+2, r}+1. Berikan 

pewarnaan titik pada Pn Cm, yaitu c : V (PnCm) → {1, 2, . . . , k} dimana n ≥ 2 dan m ≥ 3, 

dengan fungsi sebagai berikut: 

c(xi) = i  mod 3, 

 

dimana 1 ≤ i ≤ n. 

rmmjrmrnj

rmrmjjxc

rmrjxc

yc i

i

ji









,5,1

,41,5mod)(

),1mod()(

{)( ,  

dimana 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m. 

Dengan menggunakan fungsi di atas, terlihat bahwa bilangan kromatik r-dinamis pada hasil 

operasi PnCm sesuai dengan yang tertulis pada Teorema 3. 

 

 
Gambar 3. Contoh Pewarnaan 5-dinamis pada graf C3   P4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Telah dilakukan penelitian terkait dengan pewarnaan r-dinamis pada hasil operasi graf 

sikel dan lintasan, yakni untuk operasi join graf dan korona. Adapun pada penelitian ini 

diperoleh 3 (tiga) buah teorema terkait dengan pewarnaan r-dinamis pada hasil operasi join dan 

korona pada graf sikel dan lintasan. Hasil penelitian yang telah dilakukan juga dapat 

dikembangkan pada hasil operasi graf-graf lainnya sehingga didapat karakterisasi bilangan 

kromatik r-dinamis pada hasil-hasil operasi graf. 

Disarankan pada peneliti-peneliti lainnya untuk dapat melakukan penelitian sejenis 

sehingga nantinya dapat diperoleh karakterisasi bilangan kromatik r-dinamis pada hasil-hasil 

operasi graf. Karakterisasi ini akan menjadi hasil pengembangan penelitian yang dapat 

digunakan secara luas. 
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Abstrak 

Sebuah graf G dengan order p dan q dinamakan pelabelan total (a,d)-sisi 

antimagic jika terdapat fungsi bijektif f : V(G)  E(G)  {1,2,…,p+q}, dimana 

untuk bobot sisinya w(uv) = f(u) + f(v) + f(uv), uv  E(G), dari barisan aritmatik 

dengan syarat utama yaitu a dan d. Sebuah grag G dikatakan super jika 

kemungkinan pelabelan terkecil  berada pada titiknya. Pada penelitian ini kita akan 

mempelajari tentang pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic pada shackle graf 

kipas yang dinotasikan dengan  shack(     
   )dan aplikasinya terhadap 

pengembangan polyalphabetic cryptosystem. Dalam penelitian ini dihasilkan 

konektif dari shackle graf kipas dengan pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic 

untuk d=0,1,2 dan dapat digunakan untuk mengembangkan polyalphabetic 

cryptosystem. 

 

Kata kunci :Pelabelan total super (a,d)-sisi antimagis, shackle graf kipas,  

polyalphabetic cryptosystem. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika adalah pemeriksaan aksioma yang menegaskan struktur abstrak 

menggunakan logika simbolik dan notasi yang ada dalam matematika. Matematika terdiri dari 

beberapa cabang ilmu, antara lain : matematika aplikasi, matematika analisis, matematika 

komputerisasi, matematika diskrit, matematika statistik, matematika ekonomi, dan lain 

sebagainya. Cabang matematika terkini terkait dengan sain computer yang cukup terkenal 

adalah Teori Graf.  Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan 

antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek 

dinyatakan sebagai noktah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan 

dengan garis. Dua bagian yang penting dalam representasi graf adalah simpul (vertex) dan ruas 

(edge). Sehingga graf bisa dikatakan sebagai himpunan dari simpul dan ruas. 

Salah satu topik yang menarik dan mendapat banyak perhatian pada teori graf adalah 

masalah pelabelan graf. Pelabelan graf akhir-akhir ini mulai banyak mendapat perhatian 

terutama terapannya dalam jaringan komputer. Pelabelan graf pertama kali diperkenalkan oleh 

Sedlack (1964), kemudian Stewart (1966), Kotzig dan Rosa (1970) [2]. Hingga saat ini 

pemanfaatan teori pelabelan graf sangat dirasakan peranannya, terutama pada sector sistem 

komunikasi dan transportasi, radar, penyimpanan data komputer, dan pemancar frekuensi radio. 

Berbagai jenis tipe pelabelan dalam graf yang diperkenalkan oleh Simanjutak, Bertault dan 

Miller pada tahun 2000. Salah satunya adalah pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic 

(SEATL), dimana a bobot sisi terkecil dan d  nilai beda. Pada graf diskonektif, melibatkan 

angka pelabelan lebih banyak pada setiap komponen graf konektif terpisahnya dan tidak ada 

mailto:maxlisa742@gmail.com
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jaminan jika graf G mempunyai pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic kemudian pada 

gabungan graf diskonektifnya mempunyai pelabelan total super (a',d')-sisi antimagic. 

Banyak pelabelan SEATL dilakukan, namun pada saat mencari SEATL d=1 baik itu 

tunggal ataupun gabungan kebanyakan terbatas pada jumlah sisi ganjil. Dalam penelitian ini 

diberikan untuk mengatasi masalah tersebut. Teori pelabelan graf ini sangat bermanfaat untuk 

sector transportasi, navigasi, sistem komunikasi dan pengkodean. Ilmu pengkodean sangat 

dibutuhkan untuk merahasiakan suatu pesan. Teknik untuk membuat pesan rahasia ini dikenal 

dengan kriptosistem. Kriptosistem merupakan suatu teknik menjaga keamanan data dan 

informasi agar tidak diketahui dan dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini akan 

membuat suatu ciphertext yang didasari pada pelabelan dekomposisi graf Shaclle Kipas atau 

yang dinotasikan Shaclle (     
   )Penelitian ini menggunakan graf shaclle kipas dikarenakan 

graf ini merupakan graf well known, graf yang mudah dilabeli titik dan sisinya, dan juga 

dikarenakan peneliti sebelumnya belum ada yang menggunakan graf shaclle kipas untuk 

pelabelannya. 

Penggunaan internet yang sangat luas seperti pada bisnis, perdagangan, bank, industri dan 

pemerintahan yang umumnya mengandung informasi yang bersifat rahasia maka keamanan 

informasi menjadi faktor utama yang harus dipenuhi. Salah satu cara yang digunakan adalah 

dengan menyandikan isi informasi menjadi suatu kode-kode yang tidak dimengerti sehingga 

apabila disadap maka akan kesulitan untuk mengetahui isi informasi yang sebenarnya. Salah 

satu alat yang digunakan untuk mengamankan data dan informasi adalah Kriptography. 

Kriptography merupakan studi tentang teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan 

aspek-aspek pengamanan informasi seperti kerahasiaan (confidentiality), keutuhan data (data 

integrity), otentikasi entitas (enity authentication) dan otentikasi asal data (data origin 

authenrication)[14]. 

Paper ini akan mengkaji tentang pelabelan total super (a, d) sisi antimagic pada graf 

shaclle kipas konektif yang disajikan lebih mendalam dengan adanya gabungan ganjil ataupun 

genap dan sisi ganjil ataupun genap serta keterkaitan antara menciptakan teorema dari pelabelan 

graf shaclle kipas atau yang dinotasikan shaclle (     
   ) dengan pengembangan chipertext 

pada suatu kalimat. Oleh karena itu, pada paper ini penulis memilih judul "Analisis Super Edge 

Antimagic Total pada Shackle Graf Kipas dan Aplikasinya dalam Pengembangan Kriptosistem 

Polyalphabetic Cipher". 

METODE 

Sebuah pemetaan satu-satu f dari V(G)  ke himpunan bilangan bulat {1,2, 3, … ,p} 

disebut pelabelan titik (a,d)-sisi antimagic jika himpunan bobot sisinya w(uv) = f(u) + f(v) pada 

semua sisi G adalah {a, a+d, a+2d,...,a+(q-1)d} untuk a>0 dan d 0 keduanya adalah bilangan 

bulat, sedangkan pelabelan total (a,d)-sisi antimagic adalah sebuah pemetaan satu-satu f dari 

V(G)  E(G)  ke bilangan bulat {1,2,3,...p+q} sehingga himpunan bobot sisinya  w(t)(uv) = f(u) 

+ f(v) + f(uv) pada semua sisi G adalah {a, a+d, a+2d,...,a+(q-1)d} untuk a>0 dan d 0 

keduanya bilangan bulat. Sebuah pelabelan total (a,d)- sisi antimagic disebut pelabelan total 

super (a,d)-sisi antimagic jika f(V) ={1,2,3,...p} dan f(E) = {p+1,p+2,...p+q} dari sebuah graf G 

dimana p adalah banyaknya titik dan q adalah banyaknya sisi pada graf G. Himpunan bobot sisi 

yang terbentuk adalah W={w(xy) | xy   E(G)} = {a,a+d,a+2d,...,a+(q-1)d} untuk a  0 dan 

d0. (u) adalah label dari titik u, (v) adalah label dari titik v dan (uv) adalah label dari sisi 

uv. Untuk mencari batas atas nilai beda d pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic dapat 

ditentukan dengan lemma1dari Sugeng, dkk [8] dan proposition dari Baca,dkk pada [9] yang 

menggambarkan hubungan antara EAVL dan SEATL, serta hubungan antara super (a,1)-EATL 

graf konektif. 

Lemma 1 [8] Jika sebuah graf (p,q) adalah pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic maka d  
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Proporsition Jika G memiliki (a,d)-EAT maka G memiliki super (a+|V|+1,d+1)-pelabelan total 

sisi antimagic dan super (a+|V|+|E|,d-1)-pelabelan total sisi antmagic. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Graf konektif Shackle graf kipas yang dinotasikan dengan shack(     
   ) adalah sebuah 

graf yang memiliki bentuk menarik yang berasal dari operasi graf yaitu operasi shackle. Shackle 

graf kipas memiliki himpunan vertex shack(     
   )dimana titik (vertex) adalah 

Vshack(     
   )         𝑧                         dan Sisi (edge) adalah E 

shack(     
   ) = 

{{             +{               }{               }{  𝑧         } 

{  𝑧                }  {𝑧 𝑧            }}. Dan jumlah |V shack(     
   )|=p=3n+1 

sedangkan jumlah sisi |E shack(     
   )|=q=6n-1. Setelah mengetahui nilai d, langkah 

selanjutnya adalah menentukan pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic dengan terlebih dahulu 

menentukan pelabelan titik (a,1)-sisi antimagic pada shackle graf kipas sekaligus menentukan 

fungsi bijektifnya melalui pengamatan pola dan penggunaan konsep barisan aritmatika. 

Teorema 1adalah teorema yang berkaitan dengan pelabelan titik (a,1)-sisi antimagic pada 

shackle graf kipas shack(     
   ). 

Theorem 1 Ada pelabelan titik (3,1)-sisi antimagic pada shackle graf kipas shack(     
   ) jika 

n 1. 

Bukti. Berilah label titik shackle graf kipas shack(     
   ) dengan fungsi bijektif  yang 

definisikan sebagi pelabelan  : V shack(     
   ) {1,2, …, 3n+1} maka pelabelan  dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

 (  )   {
                            

                            
  

 

 (  )   *                 

 

 (𝑧 )   {
                              
                           

  

 

Jika   
didefinisikan sebagai bobot sisi pelabelan titik  dimana bobot sisi pelabelan 

titik diperoleh dari penjumlahan $2$ buah label titik yang bersisian, maka fungsi bijektif   
 

dapat ditentukan melalui pengamatan pola dan penggunaan konsep barisan aritmatika sebagai 

berikut: 

  
 (    )   {

                              
                            

  

 

  
 (      )   {

                              
                            

 

 

  
 (      )   *                

 

  
 (  𝑧 )   {

                              
                              

 

 

  
 (  𝑧   )   {

                              
                              

 

 

  
 (𝑧 𝑧   )     *             
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Maka didapat sebuah nilai-nilai berurutan yang akan membentuk himpunan    
  =   

 = 

{3,4,5,… , 6n-1}. Dengan demikian  adalah suatu pelabelan titik (3,1). 

Dari Proposition 1 maka didapatkan teorema sebagai berikut. 

Theorem 2 Ada pelabelan total super (9n+3,0)-sisi antimagic pada shackle graf kipas  

shack(     
   ) untuk n1. 

Bukti. Berilah label titik shackle graf kipas shack(     
   ) dengan fungsi bijektif        , 

       ,  𝑧   𝑧  untuk 1 i  n+1 dan 1  j  n+2 maka label sisi  untuk pelabelan 

super (a,0)-sisi antimagic pada shackle graf kipas shack(     
   ) dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

 (    )   {
                                 
                               

  

 

 (      )   {
                                 
                                 

 

 

 (      )   *                   

 

 (  𝑧 )   {
                                 
                                 

 

 

 (  𝑧   )   {
                                 
                                 

 

 

 (𝑧 𝑧   )     *                

 

Jika    
 didefinisikan sebagai bobot sisi pelabelan total shackle graf kipas berda-sarkan 

penjumlahan bobot sisi dengan label sisinya maka    
dapat diperoleh dengan merumuskan 

jumlah bobot sisi EAVL    
dan rumus label sisi   dengan syarat batas i dan j yang 

bersesuaian, sehingga untuk (a,0) pada shakle graf kipas shack(     
   ) dapat diperoleh setiap 

bobot sisi bernilai 9n+3. Sehingga himpunan bobot sisi untuk   
 dapat ditulis   

  9n+3, 

9n+3, …, 9n+3}. Dapat disimpulkan bahwa shakle graf kipas shack(     
   ) dengan n 1, 

mempunyai pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic dengan a = 9n+3 dan d=0, dengan kata 

lain shakle graf kipas shack(     
   ) mempunyai pelabelan total super (9n+3,0)-sisi antimagic. 

Theorem 3 Ada pelabelan total super (3n+5,2)-sisi antimagic pada shackle graf kipas 

shack(     
   ) untuk n1. 

Bukti. Berilah label titik shackle graf kipas shack(     
   ) dengan fungsi bijektif        , 

       ,  𝑧   𝑧  untuk 1 i  n+1 dan 1  j  n+2 maka label sisi  untuk pelabelan 

super (a,2)-sisi antimagic pada shackle graf kipas shack(     
   ) dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

 (    )   {
                                 
                               

  

 

 (      )   {
                               

                                 
 

 

 (      )   *                   

 

 (  𝑧 )   {
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 (  𝑧   )   {
                                 
                                 

 

 

 (𝑧 𝑧   )     *                
 

Jika   
 didefinisikan sebagai bobot sisi pelabelan total shackle graf kipas berdasarkan 

penjumlahan bobot sisi dengan label sisinya maka   
 dapat diperoleh dengan merumuskan 

jumlah bobot sisi EAVL   
 dan rumus label sisi   dengan syarat batas i dan j yang 

bersesuaian maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

  
  {  

 (    )   (    )+             g njil           

 

  
  {  

 (    )   (    )+             g n p           

 

  
  *  

 (      )   (      )+             g njil           

 

  
  *  

 (      )   (      )+             g n p           

 

  
  *  

 (      )   (      )+                     

 

  
  *  

 (  𝑧 )   (  𝑧 )+             g njil           

 

  
  *  

 (  𝑧 )   (  𝑧 )+             g n p           

 

  
  *  

 (  𝑧   )   (  𝑧   )+              g njil           

 

  
  *  

 (  𝑧   )   (  𝑧   )+              g n p           

 

  
   *  

 (𝑧 𝑧   )   (𝑧 𝑧   )+                  

 

Berdasarkan himpunan bobot sisi   
  dapat dilihat bahwa bobot sisi terkecil 

terdefinisikan oleh   
 (  𝑧 )   (  𝑧 ) untuk j = ganjil dengan nilai 3n+5 dan bobot sisi 

terkecil selanjutnya terdefinisi oleh {  
 (    )   (    )} i=ganjil dengan nilai 3n+7, 

sedangkan bobot sisi terbesar terletak pada   
 (      )   (      ). Dapat dikatakan bahwa 

  
 membentuk barisan aritmatika dengan suku awal 3n+5 dan beda 2,sehingga kita dapat 

menentukan bobot sisi terbesar dengan mensubstitusikan nilai awal a=3n+5 dan nilai b=2 ke 

persamaan      (   )       (      )  dan didapatkan         . 

Sehingga didapat   
     ,   

          
       dengan mensubsitusikan 

nilai i=n. Atau dapat dituliskan {3n+5, 3n+7, …,12n+2}. Dapat disimpulkan bahwa graf 
(     

   ) mempunyai pelabelan total super(a,d)-sisi antimagic dengan a=3n+5 dan d=2 atau 

graf (     
   )  mempunyai Super (3n+5,2)- EAT; n1. 

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana pelabelan (a,1)-sisi antimagic untuk shackle 

graf kipas (     
   ) peneliti menggunakan sebuah lema 2 dari[7]. Yang mana lema tersebut 

ditemukan peneliti sebagai berikut : 

Lemma 2Misalkan ψ merupakan sebuah himpunan bilangan berurutan ψ = {c, c+1, c+2,…, 

c+k}, dengan k genap. Maka terdapat sebuah permutasi π(ψ) dari anggota-anggota himpunan ψ 

sehingga ψ + π(ψ) juga merupakan sebuah himpunan bilangan berurutan yaitu ψ + π(ψ) 

={   
 

 
    

 

 
        

  

 
}. 
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Bukti. Misal ψ adalah suatu himpunan bilangan berurutan ψ = {  |      (   )       
 +  dan k adalah genap. Selanjutnya didefinisikan nilai permutasi π(ψ) = {  |        +  dari 

anggota ψ adalah sebagai berikut: 

  {
                    

 

 

               
 

 
          

 

 

Dari substitusi dieroleh ψ + π(ψ) = {             +  2                

    
 

 
3*                

 

 
            2   

 

 
    

 

 
        

  

 
3 

merupakan barisan bilangan dengan pola tiap sukunya sama dengan 1. 

Dari teorema 1 dan Lema 12 maka didapatkan sebuah teorema sebagai berikut: 

Theorem 4 Ada pelabelan total super (6n+4,1)-sisi antimagic pada shackle graf kipas 

shack(     
   ) untuk n1. 

Bukti. Dari teorema 1shackle graf kipas shack(     
   ) pelabelan titik (3,1)-sisi antimagic 

untuk n  1, p=3n+1 dan q=6n-1. Misal ψ ={ c, c+1, c+2, …, c+k }adalah sebuah himpunan 

dengan label sisi   untuk c=3 dan k=q-1=6n-2. Dari lema 2, terdapat sebuah permutasi π(ψ) 

dari anggota-anggota himpunan ψ sehingga ψ+[ π(ψ)-c+p+1= 2   
 

 
        

 

 
   

       
 

 
   𝑞3 adalah barisan aritmetik. Berilah label titik shackle graf kipas 

shack(     
   ) dengan fungsi bijektif        ,        ,  𝑧   𝑧  untuk 1 i  

n+1 dan 1  j  n+2 maka label sisi  untuk pelabelan super (a,1)-sisi antimagic pada shackle 

graf kipas shack(     
   ) sehingga  (  sh  k(     

   )   ,  ( )    p   -adalah label 

sisi dari shack(     
   ) Sehingga ψ+[ π(ψ)-c+p+1] menghasilkan bobot sisi yang berurutan 

dengan d=1 untuk graf shack(     
   ), yang mana shack(     

   ) adalah pelabelan total super 

(a,1)-sisi antimagic, dengan    
 

 
         . 

Pelabelan yang digunakan untuk mengubah pesan yaitu pelabelan total pada shackle graf 

kipas yaitu shack(     
   ), dengan d = 2 dan kalimat yang digunakan yaitu "nama dena kode 

nemo". Setelah memberikan label shacklle graf kipas, dilanjutkan dengan mendata huruf yang 

digunakan dalam pesan dengan mengabaikan spasi dan tanda baca. Huruf yang digunakan 

adalah "a,d,e,k,m,n,o". Gambar 1 adalah diagram pohon yang berakar di label 1 dengan 

dilengkapi label sisinya. 

 
Letakkan huruf-huruf yang digunakan dalam pesan sesuai dengan abjad dan urutkan label 

sisinya. Kemudian pesan rahasia dipecahkan dengan menerapkan teknik kriptosistem modulo 26 

terhadap masing-masing hurufnya sehingga menjadi a = mod (111214,26) = 12, d = mod 

(112315,26) = 21, e = mod (112316520,26) = 4,  k = mod (112316522,26) = 6, m = mod 

(113417,26)) = 5, n = mod (113418621,26) = 17, o = mod (113419723,26) = 1. Kombinasi titik 

dan sisi tersebut di ubah dalam bentuk modulo 26, sehingga diperoleh ciphertext yaitu a=l, d=u, 

e=d, k=f, m=e, n=q, o=a. Oleh karena itu, dengan menggunakan proses substitusi pesan 

kedalam ciphertext tanpa spasi dan tanda baca, maka ciphertext dari pesan "qleludqlfaudqdea". 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kita telah mempelajari mengenai super antimagic dari graf yang konektif shack(     
   ), 

untuk n  1. Graf shack(     
   ) memiliki pelabelan total super (a,d)-sisi antimagic untuk 

semua parameter n dan d. 
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ON  THE RAINBOW COLORING FOR  SOME GRAPH 
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Abstrak 
 

Misalkan G = (V (G), E(G)) sebuah graf terhubung tidak trivial. Rainbow 

Connection adalah suatu pewarnaan terhadap sisi-sisi di G yang didefinisikan 

sebagai f : E(G)  {1, 2, 3, ..., k | k \in N\}, dimana dua sisi yang bertetangga boleh 

berwarna sama. Suatu lintasan u-v path di G merupakan rainbow path jika tidak ada 

dua sisi di lintasan yang berwarna sama, dimana rainbow path adalah sebuah 

lintasan yang terdapat dalam graf tersebut. Graf G disebut rainbow connected 

dengan pewarnaan f jika G memuat suatu rainbow u-v path untuk setiap dua titik u, 

v  di G. Dalam hal ini, pewarnaan f dikatakan rainbow coloring di G. Jika terdapat k 

warna di G maka f dikatakan rainbow k-coloring. Minimum k sehingga terdapat 

rainbow k-coloring di G disebut rainbow connection number, ditulis rc(G). Suatu 

rainbow coloring yang menggunakan rc(G) warna dikatakan minimum rainbow 

coloring di G.  

 

Keywords: Edge-colouring,  Rainbow  Connection, Spesial Graph,  Graphs 

Operations. 

 

PENDAHULUAN 

 
Perkembangan teori  graf  saat  ini tidak  hanya  secara  teoritis, tetapi juga  secara  

aplikatif seperti dalam ilmu jaringan  komunikasi,  transportasi, ilmu komputer, musik, dan 

ilmu-ilmu  lainnya.   Salah  satu  topik  yang dipelajari  dalam  teori  graf adalah  rainbow 

connection.  Konsep  rainbow connection pada  graf pertama kali diperkenalkan pada tahun 

2008 oleh Chartrand, Johns,  McKeon  and  Zhang  [5].  Konsep  ini termotifasi dari  informasi  

dan  komunikasi  antara suatu  agen  pemerintah.   Departemen Homeland Amerika Serikat 

yang dibentuk 2003 sebagai respon atas ditemukannya kelemahan transfer  informasi  setelah  

serangan  teroris  11 September  2001.  Suatu  informasi mem- butuhkan perlindungan 

dikarenakan terhubung langsung  ke security  negara,  sehingga diharuskan juga terdapat 

prosedur yang memberikan  ijin untuk mengakses antara agen- agen  pemerintahan.   Setiap  

jalur  transfer informasi  diperlukan suatu  password dan f irewall angka  yang  cukup  besar  

untuk   melindungi  informasi  dari  serangan  peng- ganggu.  Sehinggu muncul  pertanyaan, 

berapa  angka  minimal  passowrd dan f irewall yang dibutuhkan setiap  dua  orang  agen saat  

melakukan  jalur  transfer  informasi,  dis- amping  itu  juga tidak  terjadi pengulangan 

password dari masing-masing  agen.  Lebih detail  lihat  [2] 

Situasi tersebut dapat  dimodelkan dengan teori graf. Misalkan G adalah graf terhubung 

nontrivial dengan  edge − coloring  c : E(G)  →  {1, 2, 3, ..., n}, n    N lihat  [1],[7],[8], dimana  

sisi-sisi yang bertetangga mungkin  mempunyai  warna  yang sama.  Suatu  jalur disebut 

rainbow jika  tidak  terdapat dua  sisi pada  G  yang  diwarnai  sama.    Sebuah edge−coloring 

graf G adalah rainbow connected jika sebarang dua titik yang terhubung dihubungkan oleh 

jalur  rainbow.  Jelas  bahwa  jika graf G adalah  rainbow connected maka  pasti 

terhubung.  Sehingga rainbow connection number dari  graf terhubung G, dinotasikan 

rc(G), sebagai perwanaan minimum  yang dibutuhkan untuk  membuat graf G rainbow 

connected.  Lebih detail  lihat  [3]. 
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Penelitian terkait rainbow  connection  berkembang  cukup  pesat. Pada  artikel  ini akan 

dipelajari  tentang rainbow connection number pada  graf khusus dan  operasinya  yaitu  graf  

Shackle  of Coktail  Party H2,3, v, n  and  Shackle  of Book B2 , v, n.   Beberapa  hasil  

penelitian   yang  telah  dilakukan   Syafrizal  [6] menghasilkan teorema  berikut. 

 
Theorem 1  [6] Andaikan  G dan H  adalah  dua buah graf 

terhubung, 

 

 
 

TEOREMA YANG DIGUNAKAN 
 

 

Beberapa  teorema  terkait batas  atas  dan bawah  dari rainbow  connection. 

 

Teorema 2: Andaikan G adalah graf terhubung dengan order n ≥ 3 dan mempunyai 

degree  sekurang-kurangnya  d(G)  = 2.   Jika  G    {K3, C4, K4  − e, C5},  maka  rc(G) ≤ 

n−3. 

 

Teorema 3:  Andaikan  G adalah  graf terhubung  dengan d(G)  ≥ 2.  Maka 

(i)   jika  G  adalah  interval  graph,  maka  k(G)  ≤  rc(G) ≤  k(G) + 1,  sedangkan  

yang lainnya  jika G unit  interval  graph,  maka k(G) = rc(G) 

(ii)  jika G adalah  AT-free,  maka k(G)  ≤ rc(G) ≤ k(G) + 3 

(iii) jika G adalah  sebuah threshold  graph,  maka k(G)  ≤ rc(G) ≤ 3 

(iv) jika G adalah  chain  graph,  maka k(G)  ≤ rc(G) ≤ 4 

(v) jika G adalah  sebuah sircular  arc  graph,  maka k(G)  ≤ rc(G) ≤ k(G) + 4 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil dari  penelitian  ini didapatkan beberapa  teorema  terkait rainbow  connection  

untuk  operasi graf Shackle of Coktail  Party H2,3, v, n. 

 

 Teorema 0.1  Rainbow  connection   number  untuk  operasi  graf  Shackle  of 

Coktail 

Party  H2,3 , v, n adalah 

 
rc(Shack(H2,3, v, n)) = 2n 
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Bukti:  Operasi  graf  Shackle  of Coktail  Party H2,3, v, n  adalah  graf  yang  memiliki 

himpunan titik  V   = {xi, zi; 1  ≤  i  ≤  2n}   {yi; 1 ≤ i ≤ n + 1}  dan  himpunan sisi 

E   = {xiyi+1 ; 1  ≤  i  ≤  n; i  = ganjil}   {yix2i;  1 ≤ i ≤ n}   {yiz2i;  1 ≤ i ≤ n} 

 {xizi;  1 ≤ i ≤ 2n}   {yiz2i−1;  1 ≤ i ≤ n; i = ganjil}   {yix2i−2;  2 ≤ i ≤ n; i = 

genap} {yiz2i−2;  2 ≤ i ≤ n; i = genap} {yix2i−1 ; 1 ≤ i ≤ n; i = ganjil} {ziyi+1 ; 1 ≤ 

i ≤ n;i = ganjil}   {zixi−1;  2 ≤ i ≤ 2n; i = genap}   {xizi−1;  2 ≤ i ≤ n; i = genap}.  

Kemudian  order  dan  sizenya  adalah  masing-masing  p = |V | = 5n + 1 dan  q = |E|  = 

10n. Berdasarkan Teorema 3 dinyatakan bahwa k(Shack(H̄ 
2,3 , v, n)) ≤ rc(SH ack(H2,3 , v, 

n))≤  k(Shack(H̄ 
2,3 , v, n))  + 1.    Untuk   n  ≥  1  graf Shack(H̄ 

2,3 , v, n)  memiliki  

diameter  2n maka  2n  ≤  rc(Shack(H̄ 
2,3, v, n))  ≤  2n + 1 namun  demikian  terbukti 

bahwa rc(Shack(H̄ 
2,3, v, n)) = 2n.  Akan diwarnai  dengan  fungsi berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelas bahwa f: E(Shack(H2,3, v, n))→{1, 2, ..., 2n} karena rc(Shack(H2,3, v, n)) ≤ 2n. 

Maka, rc(Shack(H̄ 
2,3, v, n)) = 2n.      
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2,2 2,2 

2,2 

2,2 2,2 

2,2 

 Teorema 0.2  Rainbow connection  number untuk operasi graf Shackle of Fan F2,2, e, 

n adalah 

 

rc(Shack(F2,2, e, n)) = n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bukti: Operasi  graf  Shackle  of Fan  F2,2, e, n  adalah   graf  yang  memiliki  memiliki 

himpunan titik  V   = {xi; 1 ≤ i  ≤ n + 1, yi; 1 ≤ i  ≤ n + 1}  dan  himpunan sisi E  

={xiyi;  1 ≤ i ≤ n + 1} {xiyi+1 ; 1 ≤ i ≤ n} {x2i−1 yi; 1 ≤ i ≤ n} {yiyi+1 ; 1 ≤ i ≤ 

n}  {xn+1 yn+1 ; 1}.  Kemudian  order dan sizenya adalah  masing-masing  p = |V | = 2n + 

2 dan q = |E| = 4n + 1. Berdasarkan Teorema  3 dinyatakan bahwa k(Shack(F̄ e, n)) 

≤rcShack(F2,2, e, n))  ≤ k(Shack(F̄, e, n)) + 1.   Untuk  n  ≥ 1 graf  Shack(F̄, e, n)) 

memiliki diameter n maka n ≤ rc(Shack(F̄, e, n)) ≤ n + 1 namun  demikian  terbukti 

bahwa  rc(Shack(F̄, e, n)) = n, akan  diwarnai  dengan  fungsi berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelas bahwa  f : E(Shack(F2,2, e, n)) → {= 1, 2, ..., n} karena  rc(Shack(F2,2, e, n)) ≤ n. 

Maka, rc(Shack(F̄, e, n)) = n. 

 

 Teorema 0.3  Rainbow connection  number untuk operasi graf Shackle of Fan F1,4 , v, 

n adalah 

rc(Shack(F1,4, v, n)) = 2n 
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1,4 1,4 

1,4 

1,4 

Bukti: Operasi  graf Shackle of Fan  F1,4, v, n adalah  graf yang memiliki memiliki 

himpunan titik V  = {xi; 1 ≤ i ≤ 2n, yi; 1 ≤ i ≤ n + 1, zi; 1 ≤ i ≤ n} dan himpunan sisi E 

={x2i−1 x2i; 1 ≤ i ≤ n}   {x2izi;  1 ≤ i ≤ n}   {x2i−1zi;  1 ≤ i ≤ n}   {yizi;  1 ≤ i ≤ 

n} {yi+1 zi; 1 ≤ i ≤ n}   {yix2i−i;  1 ≤ i ≤ n + 1}   {yix2i−2;  2 ≤ i ≤ n + 1}.  

Kemudianorder  dan  sizenya  adalah   masing-masing   p  = |V |  = 4n + 1  dan  q  = |E|  

= 7n. Berdasarkan Teorema 3 dinyatakan bahwa k(Shack(F̄, v, n)) ≤ rcShack(F1,4, v, n)) 

≤k Shack(F1,4, v, n))+1. Untuk n ≥ 1 graf Shack(F1,4, v, n)) memiliki diameter 2n maka 

2n ≤ rc(Shack(F̄, v, n)) ≤ 2n+1  namun demikian terbukti bahwa rc(Shack(F̄, v, n))= 2n, 

akan  diwarnai  dengan  fungsi berikut. 

 

 

 

 

 

 
Jelas bahwa f: E(Shack(F1,4, v, n))→{= 1, 2, ..., 2n}karena rc(Shack(F1,4, v, n)) ≤ 2n. 

Maka, rc(Shack(F̄, v, n)) = 2n.     

                                                                             

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Pada  bagian  ini akan  diriview  kembali  rainbow  connection number  rc(G) pada  

graf khusus  dan operasinya  Berdasarkan hasil penelitian  diatas,  maka  kita  dapat  

menyimpulkan  bahwa: 

•  Untuk  graf Shackle of Coktail  Party H2,3 , v, n , didapatkan rainbow  

connection number  adalah 

rc(Shack(H2,3, v, n)) = 2n 

•  Untuk  graf  Shackle  of Fan  F2,2, e, n  ,  didapatkan rainbow  connection  

number adalah 

rc(Shack(F2,2 , v, n)) = n 

•  Untuk  graf  Shackle  of Fan  F1,4, e, n  ,  didapatkan rainbow  connection  

number adalah 

rc(Shack(F1,4, v, n)) = 2n 
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Abstrak 

Jika G adalah graf sederhana, konektif, dan graf tidak berarah. Jika r,k adalah 

bilangan asli. Dengan proper k-warna dari graf G, merupakan pemetaan c:V(G)→S 

dimana |S|=k, sedemikian hingga tidak ada titik yang bertetangga mempunyai warna 

yang sama. R-dinamis k-warna adalah proper k-warna c dari G sedemikian hingga 

|c[N(v)]| ≥ min{r,d(v)} untuk setiap titik v dari V(G) dimana N(v) adalah tetangga 

dari v dan c(s)={c(v):v є S} untuk titik subset S. 

Kata kunci: pewarnaan r-dynamic, nilai kromatik, operasi graf, shackle 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu teori yang dikembangkan dalam teori graf adalah pewarnaan (colouring).   

Terdapat tiga macam pewarnaan dalam teori graf, yaitu pewarnaan titik (vertex colouring), 

pewarnaan sisi face colouring, dan pewarnaan wilayah region colouring. 

Pewarnaan titik (vertex colouring) adalah pemberian warna pada titik-titik graf dimana 

dua titik yang bertetangga diberi warna yang berbeda. Selain itu, jumlah warna yang digunakan 

pada pewarnaan graf adalah jumah warna paling sedikit digunakan (minimum). Pada graf G, 

jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai graf G  disebut sebagai bilangan 

kromatik, yang dinotasikan dengan χ ( G ) .  Pada perkembangannya, penelitian tentang 

pewarnaan titik pada graf tidak hanya sebatas pada pewarnaan titik biasa, tapi juga terdapat 

pewarnaan titik lainnya yang disebut dengan pewarnaan dinamis yang akhirnya juga 

berkembang menjadi pewarnaan r-dinamis (Harray 2007). 

Jika G adalah graf sederhana, konektif, dan graf tidak berarah. Jika r,k adalah bilangan 

asli. Dengan proper k-warna dari graf G, merupakan pemetaan c:V(G)→S dimana |S|=k, 

sedemikian hingga tidak ada titik yang bertetangga mempunyai warna yang sama. R-dinamis k-

warna adalah proper k-warna c dari G sedemikian hingga |c[N(v)]| ≥ min{r,d(v)} untuk setiap 

titik v dari V(G) dimana N(v) adalah tetangga dari v dan c(s)={c(v):v є S} untuk titik subset S 

(Gross et. Al, 2014). 
Penelitian-penelitian mengenai pewarnaan dinamis cukup banyak dilakukan oleh 

peneliti, beberapa diantaranya adalah Lai dan Montgomery (2002) dalam artikel-nya yang 

berjudul "Dynamic Coloring of Graphs", Kim (2012) dalam penelitiannya yang berjudul " 

Dynamic Coloring and List Dynamic Coloring of Planar Graphs". Kang, dkk. (2014) 

melakukan penelitian berjudul" On r-dynamic Coloring of Grids" dan Jahanbekam, dkk. (2014) 

juga melakukan penelitian berjudul " On r-dynamic Coloring of Graphs". Mereka mengkaji 

pewamaan r-dinamis pada graf yang se-belumnya telah diperkenalkan oleh Montgomery. 

Pada penelitian ini akan dikaji mengenai pewarnaan r-dinamis pada graf-graf hasil 

operasi dan graf sikel. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang mengkaji tentang nilai kromatik r-dinamis pada operasi graf dan shackle. 

 

 

mailto:nindyalaksmita@yahoo.com


 

 

889 

 

METODE 

Theorem 1 (Vizing Theorem). Jika G adalah graph sederhana, maka bilangan kromatik 

pewarnaan titiknya χ(G) berada pada interval ini χ(G) ≤ Δ(G) + 1. 

Observation 1 χr(G) ≥ min{Δ(G),r} + l, and this is sharp. If Δ(G) ≤ r then χr {G) = 

min{Δ(G),r}. 

Theorem 4  χr (G) < r Δ(G) + 1, with equality for r ≥2 if and only if G is r-regular with 

diameter 2 and girth 5. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini akan disajikan beberapa temuan baru terkait nilai kromatik r-dinamis pada 

operasi graf diantaranya adalah Shackle(F4,e,n) dan G = Pn ʘ Pm. Hasil penelitian dalam 

artikel ini berupa teorema, yang dalam nai ini terdapat dua teorema kemudian disertai bukti-

bukitinya. Teorema pertama terkait dengan Shackle(F4,e,n). 

Theorem 1 Jika G = Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 , nilai kromatik r - dinamis dari graf G 

adalah χ(G) = χd(G) =3, χ3(G) = 4 , χ4{ G )  = 5 , χr(G) = 6 

Bukti.  Graf Shackle(F4,e,n) memiliki himpunan titik V={xi, yj; 1 ≤ i ≤ n +1 } {zi; 1≤ i ≤ n} 

dan himpunan sisi E={xiyj; 1≤ i ≤ n +1} {xizi; 1≤ i ≤ n } {yizi; 1≤ i ≤ n} {yiyi+1; 1≤ i ≤ n} 

 {xi+1zi; 1 ≤ i ≤ n}   {yi+1zi; 1 ≤ i ≤ n}. Kemudian order dan sizenya adalah masing-masing p= 

|V| = 3n + 2 dan q = |E| =6n + 1, derajat tertingginya Δ(G) = 5. Sesuai dengan batas atas 

bilangan kromatik r - dinamis untuk graf Shackle(F4,e,n) adalah χr(G) ≥ min{Δ(G),r} + 1 = 

{5,r} + 1, sehingga untuk graf Shackle(F4,e,n) dengan Δ(G) = 5 berlaku χ(G) ≤Δ(G) + 1 = 6. 

Pertama akan dibuktikan χ(G) = χd(G) =3.  

Fungsi titik Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 
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Sehingga terbukti bahwa graf G = Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 mempunyai bilangan 

kromatik χ( G )  = 3 dan mempunyai pewarnaan dinamis χ(G) = χd(G) =3. 

Kedua akan dibuktikan χ3( G )  = 4. Fungsi titik Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 
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Sehingga terbukti bahwa graf G = Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 mempunyai bilangan 

kromatik χ( G )  = 4 dan mempunyai pewarnaan dinamis χ3(G) =4. 

Ketiga akan dibuktikan χ4( G )  = 5. Fungsi titik Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 
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Sehingga terbukti bahwa graf G = Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 mempunyai bilangan 

kromatik χ( G )  = 5 dan mempunyai pewarnaan dinamis χ4(G) =5 

Keempat akan dibuktikan χr( G )  = 6. Fungsi titik Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 
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Sehingga terbukti bahwa graf G = Shackle(F4,e,n) untuk n ≥ 2 mempunyai bilangan 

kromatik χ( G )  = 6 dan mempunyai pewarnaan dinamis χr(G) =6. 

 

Theorem 2 Jika G = Pn ʘ Pm untuk n ≥ 2 dan m ≥ 2  , nilai kromatik r - dinamis dari 

graf G adalah χr(G) = 2m+1 

Bukti.  Graf G = Pn ʘ Pm memiliki himpunan titik V={xi, xij; 1 ≤ i ≤ n; 1 ≤ j ≤ m}dan 

himpunan sisi E={xixi+1; 1≤ i ≤ n-1} { xixij; 1 ≤ i ≤ n; 1 ≤ j ≤ m} { xijxij+1; 1 ≤ i ≤ n; 1 ≤ j ≤ m 

}. Kemudian order dan sizenya adalah masing-masing p= |V| = n(1+m) dan q = |E| =2mn-1, 

derajat tertingginya Δ(G) = m+2. Sesuai dengan batas atas bilangan kromatik r - dinamis untuk 

graf Pn ʘ Pm adalah χr(G) ≥ min{Δ(G),r} + 1 = {m+2,r} + 1, sehingga untuk graf Pn ʘ Pm 

dengan Δ(G) = m+2 berlaku χ(G) ≤Δ(G) + 1 = m+3. Pertama akan dibuktikan χ(G) = χd(G) 

=3.  
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Fungsi titik Pn ʘ Pm untuk n ≥ 2 dan m=2 

 

 (  )  {
                         
                                

 

 

 (    )  {

                                          
                                    
                                    
                                          

 

 

Sehingga terbukti bahwa graf G = Pn ʘ Pm untuk n ≥ 2 dan m= 2  mempunyai bilangan 

kromatik χ( G )  = 3 dan mempunyai pewarnaan dinamis χ(G) = χd(G) =3. 

Kedua akan dibuktikan χ3( G )  = 4. Fungsi titik G = Pn ʘ Pm untuk n ≥ 2 dan m= 2   

 

 (  )  {
                         
                                

 

 

 (    )  {
                         
                                

 

 

Sehingga terbukti bahwa graf G = Pn ʘ Pm untuk n ≥ 2 dan m= 2  mempunyai bilangan 

kromatik χ( G )  = 4 dan mempunyai pewarnaan dinamis χ3(G) =4. 

Ketiga akan dibuktikan χr( G )  = 5. Fungsi titik G = Pn ʘ Pm untuk n ≥ 2 dan m=2 

 

 

 (  )  >

     (     )      
     (     )       

     (     )       
 

 

 (    )  {
                         
                                 

 

Sehingga terbukti bahwa graf G = Pn ʘ Pm untuk n ≥ 2 dan m= 2mempunyai bilangan 

kromatik χ( G )  = 5 dan mempunyai pewarnaan dinamis χr(G) =5. Jika pada graf G = Pn ʘ Pm 

untuk n ≥ 2 dan m ≥ 2 maka χr(G) = 2m+1. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai kromatik pada graf 

Shackle(F4,e,n)=6 dan nilai kromatik pada graf Pn ʘ Pm = 2m+1. Kami telah mempelajari 

r-dinamik dari beberapa operasi graf yang berbeda. Untuk nilai kromatik pada operasi graf yang 

lain akan kami selesaikan untuk pembelajaran lebih lanjut. 
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Abstrak 

Sebuah graf memiliki disebut pelabelan total super(a,d)-sisi antimagic  
(SEATL) adalah sebuah pemetaan satu-satu    ( )   ( ) ke bilangan bulat {1, 2, 
3,  . . . ,p+q}  sehingga himpunan bobot sisinya w(t)(uv)  = f  (u) + f  (v) + f  (uv)  
pada semua sisi G  adalah {a ,  a+d,  a+d , a  + (q -1)d} untuk a >  0 dan d  = 0 
keduanya bilangan bulat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pelabelan total super(a,d)-sisi antimagic  pada graf Shackle (       ) dan 
penerapan dalam mengembangkan kriptosistem polyalphabetic . 

Keywords : super edge antimagic total, kriptosistem polyalphabetic, graph shackle 
(       )  

PENDAHULUAN 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin menakjubkan. Seolah-olah 

tidak dapat dikendalikan oleh manusia, mengingat begitu cepat kemajuannya. Aplikasi dari ilmu 

pengetahuan yang mengembangkan teknologi pun semakin berkembang. Salah satunya adalah 

matematika yang merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Banyak permasalahan dan 

kegiatan dalam hidup kita yang harus diselesaikan dengan menggunakan ilmu matematika 

seperti menghitung, mengukur, dan lain-lain. 

Matematika sebagai ilmu ratu dari ilmu pengetahuan yang mendasari pengembangan 

ilmu-ilmu lainnya, mempunyai peranan penting terhadap segala aspek kehidupan manusia, tak 

terkecuali dalam perkembangan kemajuan teknologi. Salah satu cabang matematika yang 

menarik untuk ditulis lebih lanjut adalah matematika diskrit, dalam pokok bahasan tentang 

pelabelan graf. Salah satu jenis tipe pelabelan graf adalah pelabelan total super (a,d)-sisi 

antimagic (SEATL). Dalam penelitian ini akan diinvestigasi pelabelan total super (a,d)-sisi 

antimagic pada Graf Shackle (       ) konektif. Graf Shackle (       ) merupakan famili 

dari graf kipas yang di shackle dengan graf buku sebanyak n  dimana n >  1 dan n  ganjil. 

Pelabelan total super(a,d)-sisi antimagic  (SEATL) adalah salah satu pengembangan 

kriptosistem. Kriptosistem merupakan suatu teknik di dalam menjaga keamanan data dan 

informasi supaya tidak dapat diketahui dan dibaca oleh pihak yang tidak berwenang [3] [4] [5] 

[6]. Hal ini lebih dikenal dengan nama proses enkripsi. Data atau pesan yang asli sering disebut 

sebagai plaintext  dan data yang telah dienkripsi disebut sebagai chipertext.  Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pelabelan total super(a,d)-sisi antimagic  pada graf 

Shackle (       ) dan penerapan dalam mengembangkan kriptosistem polyalphabetic.  

 

METODE 

Sebuah graf memiliki pelabelan (a ,d)-sisi antimagic  jika terdapat sebuah pemetaan 

satu-satu f  dari V(G) ke himpunan bilangan bulat {1,2,3, . . . ,p}  disebut pelabelan titik (a,d)-sisi 

antimagic  jika himpunan bobot W(uv)  = f  (u)  + f  (v) pada semua sisi G  adalah {a, a  + 
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d,. . . ,a  + (q-1)d}  untuk a >  0 dan d  = 0 keduanya adalah bilangan bulat. Sedangkan 

pelabelan total super(a,d)-sisi antimagic  (SEATL) adalah sebuah pemetaan satu-satu 

   ( )   ( ) ke bilangan bulat {1, 2, 3, . . . ,p+q}  sehingga himpunan bobot sisinya 

w(t)(uv)  = f  (u) + f  (v) + f  (uv)  pada semua sisi G  adalah {a, a+d, a+d , a  + (q -1)d} 

untuk a >  0 dan d  = 0 keduanya bilangan bulat [1] [8]. 

Dalam bagian ini disajikan sebuah teorema penting terkait dengan pelabelan graf pada 

total super (a,d)-sisi antimagic untuk graf Shackle (       ).  Teorema tersebut yaitu 

kardinalitas graf Shackle (       ) dengan jumlah n  selalu ganjil. Teorema ini memberikan 

ide bagaimana penelitian ini dikembangkan. 

Graf Shackle (       ) adalah sebuah graf yang memiliki bentuk menarik yang 

dikembangkan dari graf kipas. Ide munculnya graf Shackle (       ) ini berasal dari 

pengembangan graf kipas yang saling digabungkan serta dihubungkan dengan graf B2  sebanyak 

n, sehingga satu graf kipas saling ter- hubung dengan graf kipas yang lain. Dari pengembangan 

tersebut maka terbentuklah Graf Shackle (       ). Graf Shackle (       ) memiliki 

himpunan vertex, V  = {xi ,yj ,z i;  1<i<n; 1<j<n+2} dan himpunan edge, E  = {xixi+i; 

1<i<n} U  {yiyi+i,xiyi ,xiyi + i ,yizi ,yi+ izi;  1 < i<n  + 1}. 

Dalam [2] batas atas nilai beda d  pelabelan total super (a,  d)-sisi antimagic dapat 

ditentukan dengan membuktikan lemma berikut ini: 

  Lemma 1 Jika sebuah graf (p,q) adalah pelabelan total  super (a,d) -sisi  an-

timagic maka   
      

   
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini didapatkan beberapa teorema terkait dengan pelabelan graf terhadap 

total super (a, d)-sisi antimagic graf Shackle (F6 ,B 2 ,n)  untuk n >  4 dan n  ganjil. Seperti yang 

telah dibahas sebelumnya bahwa penelitian ini dikembangkan dari graf kipas yang saling 

digabungkan serta dihubungkan dengan graf B2  sebanyak n. 

Jika Shackle (F6 ,  B 2 ,  n)  memiliki pelabelan total super (a,  d)-sisi antimagic untuk p  = 

3n + 4 and q  = 6n + 5, berdasarkan lemma 1 batas atas nilai d adalah d <  2 atau d   {0,1,2}. 

Lemma 2 adalah lemma yang berkaitan dengan pelabelan titik (a,  1)-sisi antimagic pada 6n + 5 

  Lemma 2 Ada pelabelan t i t ik  (3,1)-sisi  antimagic pada graf Shackle (F 6 ,  

B2 ,n) j ika n >  1 dan n ganji l .  

Bukti: Labeli titik graf Shackle (F6 ,B 2 ,n)  dengan fungsi bijektif ai yang didefinisikan 

sebagai pelabelan a i  : V(F6 ,  B 2 ,n) —  {1,2,. . . ,  3n  + 4} maka pelabelan a i  dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

  (  )  {
                       
                      

 

 

  (  )           
 

  (𝑧 )  {
                       
                      

 

 

 Jika wa i  didefinisikan sebagai bobot sisi pelabelan titik ai, maka rumusan dari wa i  

untuk sebarang i, yaitu sebagai berikut: 

 

   
 (      )       

 

   
 (      )       
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 (    )                      

 

   
 (    )                     

 

   
 (      )                    

 

   
 (      )                     

 

   
 (  𝑧 )                      

 

   
 (  𝑧 )                     

 

   
 (    𝑧 )                      

 

   
  (    𝑧 )                   

 

Rumusan tersebut membentuk himpunan ⋃    
   

    {3, 4, 5,. . . ,  6n+5}. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa a1  adalah suatu pelabelan titik (3,1). □ 

  Teorema 1 Ada pelabelan total  super (9n  + 12,0)-sisi antimagic pada graf  

Shackle (F6 ,  B 2 ,n) untuk n >  1 dan n ganji l .  

Bukti. Gunakan pelabelan titik a1 untuk melabeli titik graf Shackle (F6 ,  B2 ,n),  

kemudian definisikan label sisi a2  : E(F 6 ,  B2 ,  n)   {3n  + 5,3n + 6,. . . ,  6n  + 5}, sehingga 

label sisi a2  untuk pelabelan total super (a,  0)-sisi antimagic pada graf Shackle (F6 ,B 2 ,n )  

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

  (      )           
 

  (      )           
 

  (    )  {
                   
                  

 

 

  (      )  {
                 

                  
 

 

  (  𝑧 )  {
                   
                  

 

 

  (    𝑧 )  {
                   

                
 

 

Jika wa 2  didefinisikan sebagai bobot sisi pelabelan total graf Shackle (F6, B2 ,  n)  

berdasarkan penjumlahan bobot sisi dengan label sisinya maka wa 2  dapat diperoleh dengan 

merumuskan jumlah bobot sisi EAVL wa i  dan rumus label sisi a2, sehingga dapat dituliskan 

sebagai: ⋃    
   

    {{9n + 12, 9n + 12, . . . ,  9n + 12}. Dapat disimpulkan bahwa graf Shackle 

(F6, B2  ,n)  dengan n >  1 dan n ganjil, mempunyai pelabelan total super(a, d)-sisi antimagic 

dengan a  = 9n + 12 dan d  = 0, dengan kata lain graf Shackle (F6 ,  B 2 ,n)  mempunyai Pelabelan 

Total Super (9n + 12,0)-sisi antimagic. 

Teorema 2: Ada pelabelan total  super  (6n — 10,2) -sisi  antimagic pada graf 

Shackle (F6 ,  B2 ,n) untuk n > 1 dan n ganj i l .  
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Bukti. Gunakan pelabelan titik a1  untuk melabeli titik graf Shackle (F6 ,  B2 ,  5), 

kemudian definisikan label sisi a3  : E(F6 ,  B2 ,  5)   {3n + 5, 3n + 6,. . . ,  6n  + 5}, sehingga 

label sisi a3  untuk pelabelan total super (a,  2)-sisi antimagic pada graf Shackle (F6 ,B2 ,  5) 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

  (      )           
 

  (      )           
 

  (    )  {
                       
                      

 

 

  (      )  {
                       
                      

 

 

  (  𝑧 )  {
                       
                      

 

 

  (    𝑧 )  {
                       
                      

 

 

Jika wa 3  didefinisikan sebagai bobot sisi pelabelan total berdasarkan pelabelan a3  maka 

wa 3  dapat diperoleh dengan menjumlahkan rumus bobot sisi EAVL dan rumus label sisi a3  

sebagai berikut: 

   
 (      )          

 

   
 (      )           

 

   
 (    )                          

 

   
 (    )                         

 

   
 (      )                          

 

   
 (      )                         

 

   
 (  𝑧 )                          

 

   
 (  𝑧 )                         

 

   
 (    𝑧 )                          

 

   
  (    𝑧 )                         

 

Berdasarkan himpunan bobot sisi    
 {   

     
       

  }, dapat diperhatikan bahwa 

bobot sisi terkecil terdefinisikan oleh    
 untuk i  = 1, bobot sisi terkecil kedua selanjutnya 

terdefinisi oleh    
  untuk i  = 1, dan seterusnya sehingga diperoleh rangkaian bilangan dengan 

bobot sisi terbesar yang terletak pada    
  untuk i  = n  + 1. Selanjutnya nilai tiap batas rumusan 

bobot definisi    
 disubstitusikan dengan nilai tepat, maka akan diperoleh sebuah rangkaian 
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bilangan yang membentuk deret aritmatika dengan suku awal 6n — 10 yang didapat dari 

subtitusi nilai i  = 1 pada    
 . Beda setiap rangkaian tersebut adalah 2, sehingga dapat ditulis 

dalam himpunan ⋃    
   

    {6n — 10, 6n — 8, 6n — 6 . . . ,  9n + 9}. Dengan demikian dapat 

diperoleh sebuah kesimpulan bahwa graf Shackle (F6 ,  B2 ,  n)  memiliki pelabelan total super(a, 

d)-sisi antimagic dengan a  = 6n — 10 dan d  = 2 atau graf Shackle (F6 ,B2 ,n)  mempunyai 

Super (6n — 10, 2)- EAT; n >  1 dan n  ganjil. Sehingga terbukti pelabelan total super (a,  2)-

sisi antimagic jika n >  1 dan n  ganjil. □ 

Teorema 3 Ada pelabelan total super (6n + 10,1) -sisi antimagic pada graf Shackle (F6, 

B2,n) untuk n > 1 dan n ganjil 

Bukti. Gunakan pelabelan titik a l  untuk melabeli titik graf Shackle (F6 ,  B2 ,  5), 

kemudian definisikan label sisi a4  : E(F 6 ,  B2 ,  5)   {3n  + 5, 3n + 6,. . . ,  6n  + 5}, sehingga 

label sisi a4  untuk pelabelan total super (a,  2)-sisi antimagic pada graf Shackle (F6 ,B2 ,  5) 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

  (      )           
 

  (      )          
 

  (    )  {
                       
                      

 

 

  (      )  {
                       
                     

 

 

  (  𝑧 )  {
                       
                      

 

 

  (    𝑧 )  {
                      
                      

 

 

Jika wa 4  didefinisikan sebagai bobot sisi pelabelan total berdasarkan pela- belan a4  maka 

wa 4  untuk sebarang i  dapat diperoleh rumusan sebagai berikut: 

 

   
 (      )           

 

   
 (      )          

 

   
 (    )                         

 

   
 (    )                         

 

   
 (      )                          

 

   
 (      )                        
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 (    𝑧 )                         

 

   
  (    𝑧 )                         

 

Berdasarkan himpunan bobot sisi    
 {   

     
       

  }, dapat diperhatikan bahwa 

bobot sisi terkecil terdefinisikan oleh    
  untuk i  = 1, bobot sisi terkecil kedua selanjutnya 

terdefinisi oleh    
 

 untuk i  = 1, dan seterusnya sehingga diperoleh rangkaian bilangan dengan 

bobot sisi terbesar yang terletak pada    
  

 untuk i  = n  + 1. Selanjutnya nilai tiap batas rumusan 

bobot definisi    
 disubstitusikan dengan nilai tepat, maka akan diperoleh sebuah rangkaian 

bilangan yang membentuk deret aritmatika dengan suku awal 6n + 10 yang didapat dari 

subtitusi nilai i  = 1 pada    
 . Beda setiap rangkaian tersebut adalah 1, sehingga dapat ditulis 

dalam himpunan ⋃    
   

   = {6n + 10, 6n + 11, 6n  + 12 .  .  .  ,  9n  + 8}. Dengan demikian dapat 

diperoleh sebuah kesimpulan bahwa graf Shackle (F6 ,  B2 ,  n)  memiliki pelabelan total super(a, 

d)-sisi antimagic dengan a  = 6n + 10 dan d  = 1 atau graf Shackle (F6 ,B2 ,n)  mempunyai Super 

(6n + 10,1)- EAT; n >  1 dan n  ganjil. Sehingga terbukti pelabelan total super (a,  1)-sisi 

antimagic jika n >  1 dan n  ganjil. □ 

  Teorema 4: Ada pelabelan total  super  (9n + 12,0)-sisi antimagic pada graf 

Shackle (F6 ,B2 ,  5) untuk pengembangan polyalphabetic  kriptosistem dengan 

pe- san berupa kalimat ‖Perubahan PIN HP adek adalah Papa‖ menjadi 

ciphertext:  zgewzdonsdodndwzdzd.  

Proof. Didata huruf dan angka yang digunakan dalam pesan dengan mengabai- kan spasi 

dan tanda baca yaitu a, d, h, i, l, m, n, dan p. Setelah itu dibangunlah diagram pohon (tree 

diagram)  dari graf Shackle (F 6 ,  B2 ,  5) yang berakar di label 1 dengan dilengkapi label 

sisinya dan konversikan huruf alpabet atau huruf yang digunakan sesuai urutan abjad. 

Selanjutnya letakkan huruf-huruf yang digunakan sesuai urutan abjad, dan urutkan label 

sisinya, kemudian pesan rahasia dipecahkan dengan menerapkan teknik kriptosistem modulo 26 

terhadap masing-masing hurufnya sehingga men- jadi a=mod(154251,26)=19, 

d=mod(154249644,26)=16, h=mod(152446741938, 26)=10, i=mod(1542496438371232,26)=6, 

l=mod(15424964383712311427,26) = 25, m=mod(15424964383712311425,26)=23, 

n=mod(152446740103413291526,2 6)=16, dan p=mod(152446740103413281623,26)=19. 

Selanjutnya dikombinasikan dengan label titik terakhir untuk menghindari terjadinya 

kesamaan bilangan diantara dua ciphertext  dan diubah dalam ben- tuk modulo 26 lagi, 

sehingga menjadi a=mod(419,26)=3, d=mod(716,26)=14, h=mod(1010,26)=22, 

l=mod(1625,26)=13, m=mod(1823,26)=3, n=mod(1616,2 6)=4, dan p=mod(1819,26)=25. 

Dengan proses substitusi pesan ke dalam ciphertext  tanpa spasi dan tanda baca, maka 

ciphertext  pesan ‖PIN HP adek adalah Papa‖ adalah zgewzdonsdodndwzdzd. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada makalah ini telah terbukti bahwa 

•  Ada pelabelan titik (3,1)-sisi antimagic pada graf Shackle (F6 ,B 2 ,n)  jika n >  1 dan n 

ganjil. 

•  Ada pelabelan total super (9n + 12,0)-sisi antimagic pada graf Shackle (F6 ,  B 2 ,n)  untuk 

n>1 dan n  ganjil. 

•  Ada pelabelan total super (6n — 10,2)-sisi antimagic pada graf Shackle (F6 ,  B 2 ,n)  untuk 

n>  1 dan n  ganjil. 

•  Ada pelabelan total super (6n — 10,1)-sisi antimagic pada graf Shackle (F6 ,  B 2 ,n)  untuk 

n>  1 dan n  ganjil. 

•  Ada pelabelan total super (9n + 12,0)-sisi antimagic pada graf Shackle (F6 ,B 2 ,  5) untuk 

pengembangan polyalphabetic kriptosistem dengan pesan berupa kalimat ‖Perubahan PIN 

HP adek adalah Papa‖ menjadi ci—  phertext : zgewzdonsdodndwzdzd. 
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Abstrak 

Suatu selimut dari   adalah   *             + keluarga subgraf dari G 

dengan sifat setiap sisi di G termuat pada sekurang-kurangnya satu graf    untuk 

suatu   *       +  Jika untuk setiap   *       +,    isomorfik dengan suatu 

subgraf  , maka   dikatakan suatu selimut    dari  . Selanjutnya dikatakan 

bahwa   memuat selimut   . Suatu pelabelan selimut   antimagic pada graf   

adalah sebuah fungsi bijektif sehingga terdapat jumlahan yang merupakan deret 

aritmatika                (   )   Pada penelitian ini, kami akan 

mempelajari super    antimagic total covering pada amalgamasi graf roda dan 

juga akan mengembangkan kriptosistem polyalphabetic chiper untuk membangun 

sebuah pesan rahasia. 

Kata kunci: super    antimagic total covering, graf roda, kriptosistem 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang semakin maju dan kompleks 

membawa perubahan diberbagai bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan iptek yang semakin 

maju ini dilandasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan matematika. Dimana konsep dan 

prinsip matematika banyak digunakan sebagai alat bantu dalam penerapan bidang-bidang ilmu 

lain maupun dalam perkembangan matematika itu sendiri. Salah satu cabang ilmu matematika 

yang dapat dikembangkan adalah matematika diskrit yang memuat teori graf dalam kajiannya. 

Teori graf memiliki beragam aplikasi diberbagai bidang ilmu dalam kehidupan sehari-hari 

seperti pemecahan masalah jaringan komputer, pencarian rute terpendek, jaringan telepon. 

Pelabelan antimagic adalah pengembangan dari pelabelan magic yang dilakukan oleh 

Hartsfield dan Ringel (1990). Mereka mendefinisikan bahwa suatu graf   yang memiliki  

verteks sebanyak    | |  | ( )| dan    | |  | ( )| disebut antimagic, jika sisi-sisinya 

dapat dilabeli dengan *        + sehingga setiap titik mempunyai bobot titik yang berbeda. 

Gutierrez dan Llado (2005) memperkenalkan pelabelan total   magic dengan menggunakan 

konsep selimut  . Suatu selimut dari   adalah   *             + keluarga subgraf dari 

  dengan sifat setiap sisi di   termuat pada sekurang-kurangnya satu graf  , untuk suatu 

  *       +. Jika untuk setiap   *       +,   isomorfik dengan suatu subgraf  , maka 

  dikatakan suatu selimut   dari  . 

Salah satu penelitian tentang pelabelan total selimut pernah dikembangkan oleh Inayah 

dkk (2009), yaitu pelabelan selimut   antimagic dari graf   adalah sebuah fungsi bijektif 

sehingga terdapat jumlah yang merupakan deret aritmatika *               (   ) +. 
Pelabaelan selimut (   )    antimagic dikatakan sebagai fungsi bijektif karena label 

selimut pada suatu graf tersebut selalu berbeda dan berurutan. 

Pelabelan super (   )    antimagic total selimut pada amalgamasi graf roda 

merupakan dasar pengembangan dari kriptosistem polyalphabetic chiper. Polyalphabetic chiper 

merupakan salah satu teknik pengenkripsian huruf alfabet yang berbentuk teks kode rahasia 
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dalam kriptosistem. Tujuan pengembangan kriptosistem polyalphabetic chiper ini adalah agar 

pesan atau informasi tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain yang tidak berwenang, 

sehingga keamanan data dan informasi dapat terjaga dengan baik. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan membuat suatu polyalphabetic chiper yang didasari 

pada pelabelan selimut pada amalgamasi graf roda. Kalimat yang akan diubah yaitu kalimat 

yang mengandung huruf saja. Jika terdapat kalimat yang mengandung angka maka angka 

tersebut akan diubah ke dalam bentuk alfabet. Artikel ini akan menjelaskan tentang total selimut 

pada amalgamasi graf roda. Akan ditentukan kardinalitas dan teorema-teorema tentang super 

antimagic total selimut, kemudian akan dikembangkan ke dalam pembuatan polyalphabetic 

chiper. Dari uraian tersebut maka penulis menulis judul artikel ―Super (   )    Antimagic 

Total Covering of Amalgamation Wheel Graph for Constructing of Cryptosystem 

Polyalphabetic". 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif aksiomatik, yaitu 

dengan menurunkan aksioma atau teorema yang telah ada, kemudian diterapkan dalam 

pelabelan super (   )    antimagic total selimut, kemudian dikenalkan beberapa teorema 

mengenai pelabelan super (   )    antimagic total selimut pada amalgamasi graf roda. 

Selanjutnya menurunkan teorema tersebut untuk memperoleh pelabelan titik dan pelabelan sisi 

pada amalgamasi graf roda. Setelah ditemukan pelabelan super (   )    antimagic total 

selimut pada amalgamasi graf roda, maka dilanjutkan ke metode pendeteksian pola. Metode ini 

digunakan untuk merumuskan pola pelabelan titik dan pelabelan sisi amalgamasi graf roda 

secara umum, sehingga nantinya didapatkan perumusan pelabelan super (   )    antimagic 

total selimut pada amalgamasi graf roda. Selain itu akan dikembangkan pula kriptosistem 

polyalphabetic chiper pada pesan rahasia dari pelabelan yang telah ditemukan. 

Lemma yang Digunakan 

Amalgamasi graf roda adalah sebuah graf yang diperoleh dari hasil operasi graf roda 

berhingga yang memiliki satu titik pusat atau titik terminal. Graf ini adalah salah satu contoh 

graf well-defined yang masih belum ditemukan pelabelannya. Amalgamasi graf roda adalah 

sebuah graf yang dinotasikan dengan     (      ) dengan order     sehingga himpunan 

titik  (    (      ))  *𝑃+  {                } dan himpunan sisi 

 (    (      ))  {𝑃                }  {                      }  

{        }    | |       𝑞  | |         (   𝑙(      ))     dan  𝑞(   𝑙(      ))  

 . 

                         
 

Gambar 1: Amalgamasi Graf Roda     (      ) 
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Berdasarkan uraian di atas, untuk mencari batas atas nilai beda   pelabelan total selimut 
(   )    antimagic dapat ditentukan dengan lemma berikut: 

 

Lemma 1 Jika sebuah graf  (   ) adalah pelabelan total selimut (   )    antimagic 

super, maka   
(     )   (     )  

   
 untuk   | |  ⊆   yang isomorfik dengan    

   | ( )|   𝑞  | ( )|      | ( )|   𝑞  | ( )|. 
 

Sehingga batas atas   untuk penelitian ini adalah: 

  
(     )   (𝑞  𝑞 )𝑞 

   
 

  
(      )  (    ) 

   
 

  
(    )  (    ) 

   
 

  
      

   
 

  
  (   )

   
 

     
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Total Selimut 

Hasil dari penelitian didapatkan beberapa teorema terkait dengan pelabelan graf terhadap 

super (   )    antimagic total selimut untuk amalgamasi graf roda berorder 3 yaitu 

menentukan kardinalitas, menentukan nilai beda  , menentukan fungsi titik, fungsi bobot titik, 

fungsi sisi, fungsi bobot total selimut, dan pembuatan polyalphabetic untuk suatu pesan rahasia. 

Berikut akan diuraikan hasil dari penelitian berupa teorema beserta pembuktiannya terkait total 

selimut pada amalgamasi graf roda. 

Teorema 1 Jika amalgamasi graf roda berorder 3 adalah super antimagic total selimut maka 

amalgamasi graf roda memiliki super (         )  antimagic total selimut untuk    . 

Bukti. Labeli titik amalgamasi graf roda dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai 

berikut: 

  (𝑃)    

  (    )    (   )                

   adalah fungsi bijektif yang memetakan amalgamasi graf roda berorder 3 ke himpunan 

bilangan bulat *            +. Jika    didefinisikan sebagai bobot titik selimut dari 

pelabelan total selimut dimana bobot titik selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan label titik 

   yang menjadi selimut pada amalgamasi graf roda, maka fungsi bijektif     dapat ditentukan 

sebagai berikut: 

    (  (𝑃))  ⋃(  (    ))

 

   

 

   ⋃(  (   )   )

 

   

 

   (       )          



 

 

903 

 

Himpunan bobot titik selimut di atas adalah     *                     + 

membentuk barisan aritmatika dengan    . Karena      (   )     (  
 )        maka terbukti bahwa fungsi bobot selimut       . Selanjutnya untuk 

membentuk total selimut, diperlukan label sisi. Labeli sisi pada amalgamasi graf roda berorder 3 

dengan fungsi bijektif    yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

  (𝑃    )                        

  (          )                        

  (        )         

Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada amalgamasi graf roda berorder 3 

berdasarkan penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh 

dengan merumuskan jumlah bobot titik selimut    dan rumus label sisi    dengan syarat batas   

dan   yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

        ⋃  (𝑃    )

 

   

 ⋃  (          )

 

   

   (        ) 

 (       )  (        )  (        )  (      ) 
            

Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                    

                     +. Karena      (   )          (   )  
        maka terbuktilah bahwa ada pelabelan selimut  (         )    antimagic 

super pada amalgamasi graf roda berorder 3 dinotasikan dengan     (      ) untuk 

   .  

Teorema 2 Jika amalgamasi graf roda berorder 3 adalah super antimagic total selimut maka 

amalgamasi graf roda memiliki super (         )  antimagic total selimut untuk    . 

Bukti. Labeli titik amalgamasi graf roda dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai 

berikut: 

  (𝑃)    

  (    )    (   )                

   adalah fungsi bijektif yang memetakan amalgamasi graf roda berorder 3 ke himpunan 

bilangan bulat *            +. Jika    didefinisikan sebagai bobot titik selimut dari 

pelabelan total selimut dimana bobot titik selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan label titik 

   yang menjadi selimut pada amalgamasi graf roda, maka fungsi bijektif     dapat ditentukan 

sebagai berikut: 

    (  (𝑃))  ⋃(  (    ))

 

   

 

   ⋃(  (   )   )

 

   

 

   (       ) 
         

Himpunan bobot titik selimut di atas adalah     *                     + 

membentuk barisan aritmatika dengan    . Karena      (   )     (  
 )        maka terbukti bahwa fungsi bobot selimut       . Selanjutnya untuk 

membentuk total selimut, diperlukan label sisi. Labeli sisi pada amalgamasi graf roda berorder 3 

dengan fungsi bijektif    yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

  (𝑃    )                        

  (          )                        

  (        )         
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Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada amalgamasi graf roda berorder 3 

berdasarkan penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh 

dengan merumuskan jumlah bobot titik selimut    dan rumus label sisi    dengan syarat batas   

dan   yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

        ⋃  (𝑃    )

 

   

 ⋃  (          )

 

   

   (        ) 

 (       )  (        )  (        )  (      ) 
            

Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                    

                     +. Karena      (   )          (   )  
        maka terbuktilah bahwa ada pelabelan selimut  (         )    antimagic 

super pada amalgamasi graf roda berorder 3 dinotasikan dengan     (      ) untuk 

   .  

Teorema 3 Jika amalgamasi graf roda berorder 3 adalah super antimagic total selimut maka 

amalgamasi graf roda memiliki super (        )  antimagic total selimut untuk    . 

Bukti. Labeli titik amalgamasi graf roda dengan fungsi    yang didefinisikan sebagai 

berikut: 

  (𝑃)    

  (    )    (   )                

   adalah fungsi bijektif yang memetakan amalgamasi graf roda berorder 3 ke himpunan 

bilangan bulat *            +. Jika     didefinisikan sebagai bobot titik selimut dari 

pelabelan total selimut dimana bobot titik selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan label titik 

   yang menjadi selimut pada amalgamasi graf roda, maka fungsi bijektif     dapat ditentukan 

sebagai berikut: 

    (  (𝑃))  ⋃(  (    ))

 

   

 

   ⋃(  (   )   )

 

   

 

   (       ) 
         

Himpunan bobot titik selimut di atas adalah     *                     + 

membentuk barisan aritmatika dengan    . Karena      (   )     (  
 )        maka terbukti bahwa fungsi bobot selimut       . Selanjutnya untuk 

membentuk total selimut, diperlukan label sisi. Labeli sisi pada amalgamasi graf roda berorder 3 

dengan fungsi bijektif    yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

  (𝑃    )                        

  (          )                       

  (        )          

Jika     didefinisikan sebagai bobot total selimut pada amalgamasi graf roda berorder 3 

berdasarkan penjumlahan bobot titik selimut dengan label sisinya maka     dapat diperoleh 

dengan merumuskan jumlah bobot titik selimut    dan rumus label sisi    dengan syarat batas   

dan   yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

        ⋃  (𝑃    )

 

   

 ⋃  (          )

 

   

   (        ) 

 (       )  (        )  (        )  (       ) 
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Dengan demikian barisan aritmatika dari     *                   

                    +. Karena      (   )         (   )  
       maka terbuktilah bahwa ada pelabelan selimut  (        )    antimagic 

super pada amalgamasi graf roda berorder 3 dinotasikan dengan     (      ) untuk 

   .  

Aplikasi 

Salah satu aplikasi pelabelan graf seperti pelabelan total selimut dapat digunakan dalam 

pengembangan kriptosistem polyalphabetic chiper. Misalnya kalimat rahasia yang akan dikirim 

adalah "2011 adalah PIN brankas Papa". Permasalahan ini adalah termasuk bagian aplikasi total 

selimut dalam cryptography. Cryptography adalah sebuah teknik merubah plaintext (kalimat 

pesan) ke dalam chipertext (kalimat rahasia yang akan dikembangkan). Pelabelan total selimut 

yang akan digunakan untuk merubah pesan tersebut adalah amalgamasi graf roda (    (     
 )) dengan      . 

Setelah melakukan pelabelan pada amalgamasi graf roda, dilanjutkan de\-ngan mendata 

huruf dan angka yang digunakan dalam pesan dengan mengabaikan spasi dan tanda baca. Angka 

yang digunakan dalam pesan diubah kedalam bentuk alfabet yaitu "dua nol satu satu adalah pin 

brankas papa". Huruf yang akan digunakan dalam pesan adalah a, b, d, h, i, k, l, n, o, p, r, s, t, 

dan u. Huruf-huruf tersebut akan disusun membentuk diagram pohon (tree diagram) yang 

berakar pada label 1 (titik terminal pada amalgamasi graf roda) dengan dilengkapi label sisi dan 

label titik sedemikian hingga total selimutnya membentuk barisan aritmatika. 

                          
Gambar 2: Amalgamasi Graf Roda     (      ) dengan     

 
Gambar 3: Diagram Pohon 
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Letakkan huruf-huruf yang digunakan dalam pesan sesuai dengan urutan abjad 

(peletakkan abjad dimulai dari posisi paling kiri) dan urutkan label sisinya. Kemudian pesan 

rahasia dipecahkan dengan menerapkan teknik kriptosistem modulo 26 yang 

mengkombinasikan label titik dan label sisi terhadap masing-masing hurufnya sehingga menjadi 

       (          )            (           )             (          )  
          (           )            (       )             (       )  
          (       )             (       )            (       )         
    (       )             (        )             (        )         
    (        )       dan        (        )     . 

Kemudian hasil dari modulo tersebut didapati beberapa kesamaan bilangan diantara 

ciphertext yaitu           dan           , maka dilanjutkan dengan menggunakan label 

titik terakhir pada setiap kesamaan bilangan untuk menghindari terjadinya kesamaan bilangan 

antara dua chipertext. Sehingga menjadi        (      )              (     )   
          (      )        dan        (       )     . 

Kombinasi titik dan sisi tersebut diubah kedalam bentuk modulo 26, maka diperoleh 

                      yaitu a=i, b=o, d=v, h=l, i=u, k=d, l=s, n=b, o=m, p=x, r=c, s=n, t=k, 

dan u=h. Oleh karena itu, dengan menggunakan proses substitusi pesan kedalam 

           tanpa spasi dan tanda baca, maka            dari pesan 

"duanolsatusatuadalahpinbrankaspapa" adalah "vhibmsnikhnikhivisilxubocibdinxixi". 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa: 

 Pelabelan super (   )    antimagic total selimut untuk amalgamasi graf roda berorder 3 

dengan nilai beda           dari batas atas nilai beda         
 Polyalphabetic chiper dari pesan "duanolsatusatuadalahpinbrankaspapa" adalah 

"vhibmsnikhnikhivisilxubocibdinxixi" 
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Abstract 
All graphs in this paper are finite, simple, and undirected. A graph   is said 

to be an super (   )    antimagic total labeling by  decomposition if there exist 

a bejective function    ( )   ( )  *        | ( )|  | ( )|+ such that for all 

subgraphs   isomorphic to  , the total    weights  (  )  ∑    (  ) ( )  

∑    (  ) ( )from an arithmetic sequence *               (   ) }, 

where   and   are positive integers and   is the number of all subgrabs    

isomorphic to  . Such a labeling is called super if    ( )  *      | ( )|+  In 

this paper we will study the existence super (   )      antimagic total 

decompotition of shackle of antiprism graph and use it to develop a polyalphabetic 

chiper. 

 

Keywords: Application, Ciphertext, Covering, Cryptography, Decomposition, 

Shackle of Antiprism. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Teori graf adalah salah satu cabang ilmu matematika. Teori Graf pertama kali dikenalkan 

oleh seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonard Euler pada tahun 1736. Hal ini 

berawal dari masalah jembatan Konigsberg dimana orang-orang Konigsberg ingin membuat rute 

untuk menyebrangi tujuh  jembatan itu sekali saja. Pada saat itu, Leonard Euler berhasil 

menemukan caranya dengan menggunakan aplikasi graf (Saondi, 2003). Selimut dari   adalah 

  *             + keluarga subgraf dari   dengan sifat setiap sisi di   termuat pada 

sekurang-kurangnya satu graf    untuk suatu   *       +. Dekomposisi-  adalah bagian 

dari selimut   dimana untuk setiap   *       + pada    isomorfik dengan suatu subgraf   

(Hader dkk,2013). Pelabelan super (   )    antimagic total dekomposisi adalah pelabelan 

pada titik graf, mencari bobot sisi, melabeli sisi dengan melanjutkan dari pelabelan titik, 

kemudian mencari total bobot sisi. Pelabelan super adalah pelabelan titik dan sisi dimana bobot 

label titik lebih kecil dari label sisinya. Dapat disimpulkan bahwa pelabelan antimagic 

mempunyai bobot sisi yang berbeda dan membentuk barisan aritmatika dengan   sebagai suku 

pertama dan   sebagai nilai bedanya. Sedangkan pelabelan super adalah pelabelan titik dan sisi 

dimana label titik lebih kecil dibandingkan label sisi (Wuni dkk, 2014). Pelabelan dekomposisi 

sudah pernah dilakukan oleh Rosyidah dkk (2014) dan Inayah dkk (2013) dan peneliti lainnya. 

Pada penelitian ini peneliti menemukan pelabelan dekomposisi dari graf shackle antiprisma 

yang belum ditemukan oleh peneliti lain. Aplikasi dari teori graf semakin meluas. Aplikasi 

tersebut meliputi penentuan jadwal, optimasi jaringan telepon, jaringan komputer, jaringan 

listrik, menentukan lintasan terpendek, daerah kekuasaan, saluran irigasi, pemecahan masalah 

game komputer, media pembelajaran matematika, dan lain sebagainya (Adawiyah, 2014). Salah 

satu aplikasi yang saat ini sedang berkembang adalah pembuatan ciphertext (pesan rahasia) 

yang merupakan cabang ilmu teori pengkodean. Fokus penelitian ini adalah menginvestigasi 
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pelabelan super (   )    antimagic total dekomposisi pada shackle graf antiprisma dan 

mengaitkannya pada pembuatan  ciphertext. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif aksiomatik yaitu  metode menurunkan 

aksioma atau teorema yang sudah ada kemudian diterapkan dalam pelabelan super (   )  
  anti ajaib total dekomposisi graf shackle generalisasi antiprisma. Tahap awal penelitian ini 

adalah menentukan nilai beda ( ) pada graf tersebut, selanjutnya nilai beda diterapkan dalam 

super (   )   -anti ajaib total dekomposisi graf shackle generalisasi antiprisma. Menurunkan 

teorema untuk memperoleh pelabelan titik dan pelabelan sisi kemudian dilanjutkan dengan 

pendeteksian pola. Tujuan dari pendeteksian pola adalah untuk merumuskan pola pelabelan titik 

dan pelabelan sisi secara umum sehingga mendapatkan rumus pelabelan super (   )   -anti 

ajaib total dekomposisi graf shackle generalisasi antiprisma. 

 

TEOREMA YANG DIGUNAKAN 

 

Diberikan   yaitu Shackle graf antiprisma konektif atau Shack(      ), selimut   

adalah graf antiprisma atau    dimana   terdekomposisi atas   dengan | ( )|        
   , | ( )|      𝑞, | ( )|      , | ( )|        Maka         (   ) 
memiliki | ( )|  (   )    dan | ( )|    . Sedangkan himpunan titik pada 

Shack(      ) adalah  ( )  { *     +   *     +   *     +                  }  

 { *     +                   }. Himpunan sisi dari Shack(      ) adalah  ( )   

{ *     + *       +  *       + *       +  *     + *       +  *     + *       +          } 

 { *     + *     +    *       + *     +   *       + *     +  *     + *     +}    

{ *     + *       +  *       + *     +                   }  

{ *     + *       +   *     +  *     +    *     + *       +                   }  
 

Lemma 1 Jika sebuah graf  (   ) adalah pelabelan selimut(   )    anti ajaib super maka 

  
(      )    (      )  

   
 untuk     |  |  ⊆   yang isomorfik dengan  .     | | 𝑞  

| |      |  | 𝑞  |  |  
 

Adapun batas atas pelabelan selimut (   )   -anti ajaib super dapat ditentukan dengan 

menggunakan Lemma 1 (Dafik, 2013) yang juga telah dibuktikan dalam Dafik dkk (2008). 

Diketahui jumlah titik            dan  sisi 𝑞     , dan jumlah titik selimut adalah 

      serta jumlah sisi selimut adalah 𝑞      dengan jumlah selimut  . Dengan demikian 

batas atas nilai beda   tersebut adalah:  

    
(      )    (      )  

   
  

     
(            )    (       )  

   
   

 

     
(               ) (          )

   
  

 

     
                 

   
  

     
    (   )   (   )
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menghasilkan beberapa teorema terkait pelabelan super (   )  
 antimagic total dekomposisi pada shackle graf antiprisma dan kaitannya dengan chipertext. 

 

Teorema yang Dihasilkan 

Teorema 1. Ada pelabelan super (                    )    antimagic total 

dekomposisi pada graf Shack(      ). 
 

Bukti. Diberikan | ( )|    | ( )|  𝑞 | ( )|     dan | ( )|   . Sedemikian hingga   

adalah super (   )    antimagic total dekomposisi, sedemikian hingga terdapat pelabelan 

titik yang mengikuti fungsi   ( ) berikut: 

  ( *     +)           

  ( *     +)       

  ( *     +)                              

  ( *     +)                                     
 

Dapat dipahami bahwa    adalah fungsi bijektif yang memetakan      ( )  
 *               +. Misalkan    adalah bobot sisi super (                
    )    antimagic total dekomposisi pada graf   maka dapat diturunkan sebagai berikut: 

                                   
 

Selain itu juga terdapat fungsi sisi yang mengikuti fungsi   ( ) berikut: 

  ( *     + *       +)                         

  ( *     + *     +)         

  ( *     + *       +)                                     

  ( *       + *       +)                          

  ( *       + *     +)           

  ( *     + *       +)                                  

  ( *       + *     +)                        

  ( *     + *     +)                                  

  ( *     + *       +)                          

  ( *       + *     +)           

  ( *     + *       +)                                   

  ( *     + *       +)                          

  ( *     + *     +)           
 

Dapat dipahami bahwa   ( ) adalah fungsi bijektif yang memetakan   ( ):( )  
 *                                 +  Misalkan    adalah bobot 

total sisi super (                    )    antimagic total dekomposisi pada graf 

  maka dapat diturunkan sebagai berikut: 

                  (   )          

Sehingga bila diuraikan untuk masing-masing   pada interval       adalah  

   *                                              
                          +. Terbukti bahwa graf shack(      ) 
memiliki super (    * +                )    antimagic total 

dekomposisi. 
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Teorema 2. Ada pelabelan super (                       )    antimagic 

total dekomposisi pada graf Shack(       )  
 

Bukti. Diberikan | ( )|    | ( )|  𝑞 | ( )|     dan | ( )|   . Sedemikian hingga   

adalah super (   )   antimagic total dekomposisi, sedemikian hingga terdapat pelabelan titik 

yang mengikuti fungsi   ( ) berikut: 

 

  ( *     +)                           

  ( *     +)                 

  ( *     +)         

  ( *     +)                                     
 

Dapat dipahami bahwa   ( )  adalah fungsi bijektif yang memetakan   ( )  ( )  
*               +  Misalkan    adalah bobot sisi super (                 
      )    antimagic total dekomposisi pada graf   maka dapat diturunkan sebagai berikut: 

                              
 

Selain itu juga terdapat fungsi sisi yang mengikuti fungsi   ( ) berikut: 

  ( *     + *     +)                   

  ( *     + *       +)                    

  ( *     + *       +)                                  

  ( *       + *       +)                       

  ( *       + *     +)           

  ( *     + *       +)                                

  ( *       + *     +)                      

  ( *     + *     +)                                

  ( *     + *       +)                       

  ( *       + *     +)           

  ( *     + *       +)                                

  ( *     + *       +)                        

  ( *     + *     +)           
 

Dapat dipahami bahwa   ( ) adalah fungsi bijektif yang memetakan   ( )   ( )  

*                                 +. Misalkan   adalah bobot 

total sisi super (                       )    antimagic total dekomposisi 

pada graf   maka dapat diturunkan sebagai berikut: 

                                  
 

Sehingga bila diuraikan untuk masing-masing   pada interval        adalah 

   *                                                
       +. Terbukti bahwa graf shack(      ) memiliki super (              
         )    antimagic total dekomposisi. 

 

Teorema 3. Ada pelabelan super 4.
                 

 
     /        5    

antimagic total dekomposisi pada graf Shack(      )  
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Bukti. Diberikan | ( )|    | ( )|  𝑞 | ( )|     dan | ( )|   . Sedemikian hingga   

adalah super (   )    antimagic total dekomposisi, sedemikian hingga terdapat pelabelan 

titik yang mengikuti fungsi   ( ) berikut: 

  ( *     +)     

  ( *     +)               

  ( *     +)                           

  ( *     +)                                

 
Dapat dipahami bahwa   ( ) adalah fungsi bijektif yang memetakan   ( )   ( )  

*               +. Misalkan    adalah bobot sisi super 4.
                 

 
    

 /        5    antimagic total dekomposisi pada graf   maka dapat diturunkan sebagai 

berikut: 

   4
              

 
     5  (   )(  )       

 

Selain itu juga terdapat fungsi sisi yang mengikuti fungsi   ( ) berikut: 

  ( *     + *     +)                   

  ( *     + *       +)                     

  ( *       + *     +)         

  ( *       + *       +)                      

  ( *     + *       +)                             

  ( *     + *       +)                                

  ( *       + *     +)                      

  ( *     + *     +)                                 

  ( *     + *       +)                       

  ( *       + *     +)           

  ( *     + *       +)                                 

  ( *     + *     +)            

  ( *     + *       +)                       

Dapat dipahami bahwa   ( ) adalah fungsi bijektif yang memetakan  ( )   ( )  
*                                 +. Misalkan    adalah bobot 

total sisi super ((
                  

 
     )       )    antimagic total 

dekomposisi pada graf   maka dapat diturunkan sebagai berikut: 

    4
                 

 
     5  (   )(      )        

Sehingga bila diuraikan untuk masing-masing   pada interval       adalah 

   *(
                 

 
     ) (

                 

 
     )  (     

 )   (
                  

 
     )  (   )(      )+. Terbukti bahwa graf 

shack(A_n,v,m) memiliki super (
                 

 
     )       )    antimagic 

total dekomposisi. 
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Aplikasi  

 

Teori graf memiliki banyak kaitan dengan cabang ilmu lain salah satunya dengan teori 

pengkodean atau Chriptography. Kak (2015), menyebutkan bahwa chriptography adalah  

berbagai skema yang mungkin untuk encryption dan decryption Dalam pidatonya, Dafik (2015) 

menyatakan bahwa teori graf khususnya pelabelan dapat diaplikasikan dalam pembuatan 

ciphertext (pesan rahasia). Penelitian ini mengaplikasikan pelabelan super (      )     

antimagic total dekomposisi pada graf shack(      ) terhadap pembuatan ciphertext 

alphabetic.  

Graf yang telah dilabeli berdasarkan pada Teorema 1. dimanfaatkan untuk menyusun 

ciphertext. Membentuk diagram pohon yang berakar di label 1, dengan catatan setiap sisi 

maksimal digunakan satu kali, dan mendahulukan label titik yang lebih kecil, karena hanya 

menggunkan huruf yang jumlahnya 26 maka pastikan ujung diagram pohon sebanyak 26. Setiap 

ujung pada diagram pohon diberi abjad dari a sampai z secara berurutan dari kiri ke kanan. 

Cantumkan label sisi pada setiap sisi diagram pohon. Langkah pertama jadikan rangkaian label 

sisi dari atas ke bawah sebagai rangkaian sandi untuk huruf diujungnya sehingga menghasilkan 

A=23242534, B=23242570, C=23242558, D=23242831, E=23242852, F=232469, G=232469, 

H=232449, I=232461, J=232457, K=232730, L=232751, M=232763, N=233253, O=233265, 

P=2368, Q=234836, R=234845, S=236039, T=235641, U=2629, V=2650, W=2662, X=4735, 

Y=4744, dan Z=5938. Setelah itu jadikan agka tersebut dalam  (      ) sehingga terbentuk 

A=16  (      )  B=0  (      ), C=14  (      ), D=1  (      ), E=22  (      )  F=3  

(      ), G=3  (      ), H=10  (      )  I=21  (      ), J=17  (      ), K=4 

 (      ), L=25  (      ), M=11  (      ), N=7  (      ), O=19  (      ), P=2  

(      ), Q=4  (      )  R=13 (      ), S=11  (      ), T=3  (      ), U=3  

(      ), V=24 (      ), W=10  (      ), X=3  (      ), Y=12  (      ), Z=10 

(      ). 
Bila terdapat kode yang sama maka tambahkan label titik ,sesuai diagran pohon tapi tidak 

termasuk label titik pada ujung, pada kode yang sudah di  (      ) kemudian rubah kembali 

dalam  (mod 26). Bila ada angka yang sama, tapi tetap hasil yang terakhir ini yang digunakan 

sebagai kode. A=161234 = 8  (      )  B=1234 = 12  (      )  C=141234 = 2  (      ), 
D=11237 = 5  (      ), E=221237 = 3 (      ), F=3123 = 3  (      ), G=3123 = 3  

(      ), H=10123 =9 (      ), I=21123 = 11  (      ), J=17123 = 15  (      ), 
K=4126= 18  (      ), L=25126 =10  (      ), M=11126 = 24  (      )  N=7128 = 4  

(      ), O=19128 = 18  (      ), P=212 = 4  (      ), Q=41212 = 2  (      )  
R=131212 = 16  (      ), S=111215 =13  (mod 26), T=31220 = 20  (mod 26), U=315 = 3  

(mod 26), V=2415= 23  (      ), W=1015 = 1 (      ), X=3111 = 17  (      ),Y=12111 

= 21  (      ), Z=10114 = 0  (      ). Tahap akhir adalah mentransformasikan angka  

(      ) ke dalam abjad, sehingga didapatlah kode sebagai berikut: A=I, B=M, C=C, D=F, 

E=D, F=D, G=D,H=J, I=L, J=P, K=S, L=L, M=Y, N=E, O=S, P=E, Q=C, R=Q, S=N, 

T=U,U=D, V=X, W=B, X=R, Y=V, Z=A. 

Misalkan kita memiliki \textit{plainttext} dari kalimat "AKU MENYIMPAN BENDA 

ITU DI ANTARA TUMPUKAN BUKU DI DEPAN KAMARMU" untuk mendapatkan 

\textit{ciphertext}nya perlu dihilangkan terlebih dahulu anda baca sehingga pesan menjadi 

"AKUMENYIMPANBENDAITUDIANTARATUMPUKA NBUKUDIDEPANKAMARMU". 

langkahselanjutnya adalah mengubah pesan tersebut menjadi \textit{ciphertext} berdasarkan 

pada kode yang sudah ditemukan, sehingga \textit{ciphertext} dari pesan tersebut adalah 

"ISDYDEVLYEIEMIEFILUDFLIEU IQIUDYEDSIEMDSDFLFDEIESIYIQYD" 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini membuktikan bahwa: 

1. terdapat pelabelan super (                    )     antimagic total 

dekomposisi pada graf konektif shack(      )   shack(   )  
2.  terdapat pelabelan super (                       )     

antimagic total dekomposisi pada graf konektif shack(      )   shack(   )  

3.  terdapat pelabelan super 4.
                 

 
     /        5     

antimagic total dekomposisi pada graf konektif shack(      )   shack(   )  
4. dapat dibentuk ciphertext dari pelabelan super (                

    )     antimagic total dekomposisi pada graf konektif shack(      )  
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Abstrak 
Peran computer vision dalam Human Computer Interaction Technology 

(HCI) untuk mengidentifikasi kecacatan pada permukaan keramik sangat 

dibutuhkan. Gabor wavelet merupakan salah satu metode yang sering digunakan 

dalam HCI. Gabor wavelet memiliki hasil precission retrieval terbaik dalam 

merepresentasi tekstur (berdasarkan statistiknya) dibandingkan Co-ocurence 

homogeneity, Tamura Standard all, Tamura CDN, dan Tamura Coarseness-2. 

Gabor wavelet merupakan metode pengambilan ciri-ciri penting pada sebuah image 

untuk mengidentifikasi kecacatan pada permukaan keramik. Citra yang 

teridentifikasi merupakan hasil pengelompokan distance measure-nya yang paling 

mirip. Berdasarkan hasil simulasi, penerapan gabor wavelet untuk identifikasi 

kecacatan pada permukaan keramik dengan jumlah citra latih dan citra uji sebanyak 

121 menghasilkan presisi terbaik dengan 2 jarak terpendek diperoleh 80% untuk 

KW1, 36,36% untuk KW2 dan 53,57% untuk KW3. Sedangkan tingkat akurasi 

terbaik 90% untuk dapat mengidentifikasi keramik KW1 dengan benar, 63,64% 

untuk dapat mengidentifikasi keramik KW2 dengan benar dan 85,71% untuk dapat 

mengidentifikasi keramik KW3 dengan benar. 

 

Kata Kunci : Computer Vision, Gabor Wavelet, Keramik Lantai, Vektor Ciri. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan produksi keramik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan 

memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung pertumbuhan perekonomian 

nasional. Oleh karena itu, para pelaku industri keramik lantai bersaing secara kompetitif 

menjaga kualitas keramik dalam memenuhi permintaan pasar. Kontrol kualitas keramik selama 

proses produksi membutuhkan estimasi biaya yang tinggi. Kontrol produksi secara terus-

menerus oleh manusia pada proses penyortiran tidak sepenuhnya dapat mengidentifikasi cacat 

permukaan pada keramik dengan teliti karena adanya batas atau faktor kelelahan penglihatan 

manusia. 

Penelitian tentang pengolahaan citra dengan menggunakan gabor wavelet telah banyak 

diakukan sebelumnya. Misalnya yang dilakukan Howard dan Ruger  dalam papernya. Howard 

dan Ruger (2003) menjelaskan bahwa Gabor Wavelet memiliki hasil precission retrieval terbaik 

dalam merepresentasi tekstur (berdasarkan statistiknya) dibandingkan Co-ocurence 

homogeneity, Tamura Standard all, Tamura CDN, dan Tamura Coarseness-2. Manjunah dan 

Ma (1996) membahas tentang aspek pengolahan citra menggunakan informasi tekstur untuk 

mem-browsing dan pengambilan data citra yang besar. Selanjutnya Aborisade dan Ojo (2011) 

membahas tentang deteksi kecacatan permukaan keramik menggunakan filter Gabor. Tapi di 

paper tersebut lebih menitik beratkan pada model kecacatannya. Berdasarkan berbagai referensi 

penelitian-penelitian sebelumnya maka dalam paper ini dijelaskan identifikasi kecacatan 

permukaan keramik lantai berdasarkan jenis KW-nya menggunakan Gabor wavelet.  
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METODE PENELITIAN 

 

Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berkut. 

a. Studi literatur 

Pada tahap ini dikumpulkan informasi mengenai bentuk-bentuk kecacatan pada 

permukaan keramik lantai, konsep dasar citra digital, pengembangan fungsi wavelet dan 

Gabor 2D, dan teori ekstraksi dan representasi ciri dengan Gabor Wavelet. 

b. Melakukan pengambilan citra keramik lantai 

Pengambilan citra keramik lantai dilakukan dalam ruangan dengan kondisi cahaya 

terang. Keramik difoto secara manual menggunakan Webcam Logitech dengan resolusi 8 

megapixel dengan jarak 50 cm di atas objek keramik. Posisi kamera tegak lurus terhadap 

objek keramik dengan auto focus tidak berubah yang ditunjukkan pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Teknik pengambilan citra keramik 

 

c. Melakukan prapengolahan citra keramik lantai  

Pada tahap ini, citra keramik lantai dalam bentuk citra digital di normalisasi dengan 

proses cropping sehingga obyek yang di hasilkan berukuran sama. Bagian terakhir pada 

tahap ini, obyek yang sudah di- cropping diubah menjadi format grayscale sehingga dapat 

mempermudah pada proses ekstraksi ciri.  

d. Mengekstraksi dan merepresentasi ciri menggunakan Gabor Wavelet 

Pada tahap ini, citra greyscale kemudian diekstraksi menggunakan Gabor wavelet 

dan merepresentasikan cirinya dengan menghitung konvolusi citra, magnitude, mean, 

standar deviasi dan distance measure-nya. Diagram alir proses penelitian dalam 

identifikasi kecacatan pada permukaan keramik menggunakan Gabor wavelet ditunjukkan 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Diagram alir dari Identifikasi Kecacatan Keramik 

Data Penelitian 

Data pada penelitian ini berupa citra keramik lantai ukuran             dengan 5 

motif yaitu cokelat glossy, cokelat metha, kotak, putih glossy dan putih metha yang ditunjukkan 

pada Tabel 1. Citra keramik lantai yang digunakan sebanyak  121 citra yang terdiri  dari 63 

keramik  KW1, 25 keramik kualitas KW2 dan 33 keramik kualitas KW3.  
Tabel 1 Citra Keramik Pelatihan dan Pengujian 

Jenis Motif Keramik  

Cokelat 

Glossy 

Cokelat 

Metha 

Kotak Putih Glossy Putih Metha 

 

 

 

 

 

 

    

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Data Pelatihan dan Pengujian 

Dalam proses pelatihan digunakan ukuran citra keramik 150x150. Data yang digunakan 

untuk training sebanyak 76 data citra keramik dan data testing yang digunakan sebanyak 45 

Tampilkan citra hasil 

identifikasi dengan 

𝒅𝒎𝒏terpendek 

Simpan 

dalam 

Databas

Measure 

Distance 

(𝒅𝒎𝒏) 

Menghitung nilai mean (𝝁𝒎𝒏) 
dan standar deviasi  (𝝈𝒎𝒏) 

 

Penguji

an 

Grayscalling 

Citra Keramik 

Lantai 

Cropping 

 

Pemberian  

orientasi sudut (𝒏) 
 

Pemberian skala  

Frekuensi (𝒎) 
 

Filtering dengan  

Gabor Wavelet 

𝒈𝒎𝒏(𝒙 𝒚) 

Menghitung Konvolusi  

Gabor Wavalet (𝑾𝒎𝒏)  
dan magnitude-nya 
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data citra keramik. Jadi jumlah citra yang digunakan sebanyak 121 data citra. Rincian data citra 

pelatihan dan pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Citra Keramik Pelatihan dan Pengujian 

Jenis KW Jumlah Data Citra 

Pelatiha

n 

Pengujian 

KW1 43 20 

KW2 14 11 

KW3 19 14 

Jumlah Total 76 45 
 

Proses Penyimpanan Data dalam Database 

Penyimpanan data untuk identifikasi kecacatan pada permukaan keramik ke dalam 

database dilakukan dengan bantuan Matlab 2010a. Data citra yang digunakan pada proses 

pelatihan terdiri dari 76 citra dengan ukuran (       ) pixel. Hasil pelatihan berupa mean 

dan standar deviasi. Hasil rincian data pelatihan ditunjukkan pada Tabel 3.\ 

 
Tabel 3 Mean dan Standar Deviasi 

Jenis Motif 
Nilai Mean ( ) dan Standar Deviasi ( ) 

  ,              -      ,              - 

Cokelat Glossy 1 KW3   4.76253E-88 9.97E-88 1.01E-87 … 7.87E-88 
  5.0916E-89 1.56E-88 1.46E-88 … 1.41E-88 

Cokelat Metha 4 KW1   5.74765E-88 1.17E-87 1.13E-87 … 9.58E-88 
  6.80071E-89 1.71E-88 1.36E-88 … 2.44E-88 

Kotak 11 KW2   5.87176E-88 1.13E-87 1.13E-87 … 1.06E-87 
  8.56431E-89 1.56E-88 1.5E-88 … 1.24E-88 

Putih Glossy 16 KW1 
  4.57766E-88 1.06E-87 1.07E-87 … 9.09E-88 
  5.50243E-89 1.44E-88 1.46E-88 … 9.39E-89 

Putih Metha 8 KW3 
  3.95501E-88 1.04E-87 1.05E-87 … 8.48E-88 
  5.1375E-89 1.19E-88 1.16E-88 … 1.5E-88 

  

Pada Tabel 3 terlihat bahwa citra dengan 5 motif yang berbeda menghasilkan 150 nilai 

mean  dan 150 nilai standar deviasi setiap citranya. Hal ini disebabkan ukuran citra masukan 

yang digunakan 150   150 pixel. Banyaknya nilai mean dan standar deviasi yang tersimpan 

dalam database adalah   (      )        .  

Proses Pelatihan Secara Manual 

Konvolusi citra menggunakan kernel Gabor dengan 5 skala frekuensi (           ) 
dan 8 orientasi sudut (                  ). sehingga akan diperoleh 40 Kernel real dan 40 

Kernel imaginer yang disajikan dalam contoh perhitungan secara manual berikut. 
Untuk              
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Setelah diperoleh 40 Kernel real dan 40 Kernel imaginer maka selanjutnya dicari nilai 

vektor cirinya dengan bantuan matlab 2010a. Sehingga diperoleh nilai magnitude, mean, standar 

deviasi dan distance measure.  Citra hasil konvolusi ditunjukkan pada Gambar 3. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Filter Gabor Wavelet dengan     dan     

 
         Gambar 3. Citra hasil konvolusi 

 

Proses Pengujian  

Pada proses pengujian akan dicari distance measure dengan 45 citra masukan 

dibandingkan dengan citra yang tersimpan dalam database. Contoh hasil rincian data distance 

measure ditunjukkan pada Tabel 4. 
Tabel 4 Hasil Distance Measure pada Citra Uji 

Citra Uji 

Citra dalam Database 

Cokelat 

Glossy 1 

KW1 

Cokelat 

Glossy 3 

KW1 

Cokelat 

Glossy 7 

KW1 

… 

Putih 

Metha 24 

KW3 

Cokelat Glossy 2 KW1 286.3192 207.8873 282.6103 … 227.2084 

Cokelat Glossy 4 KW1 267.686 358.5619 239.199 … 169.6749 

Cokelat Glossy 5 KW1 232.4617 334.5364 234.107 … 208.3353 
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Kotak 9 KW3 448.01 305.0957 374.3382 … 389.6567 

Kotak 22 KW1 562.2938 332.7082 478.6881 … 533.4089 

            

Putih Metha 22 KW3 573.9501 412.6822 510.821 … 442.6952 

 

Pada Tabel 4 Citra uji yang digunakan berjumlah 45 citra dan citra yang tersimpan dalam 

database berjumlah 76 citra. Setiap citra uji pada Tabel 3 menghasilkan 76 distance measure 

yang nantinya akan di sorting oleh Matlab2010a. Hasil sorting akan menampikan 5 citra dengan 

jarak terpendek yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai presisinya. Hasil sorting 

ditunjukkan pada Tabel 5.  
Tabel 5 Hasil Sorting dengan 5 Jarak Terpendek 

Citra Uji 

CG 2 KW2 Jarak 
CG 4 

KW1 
Jarak … 

PM 22 

KW1 

Jarak 

CG3_kw2 197.0349 PM17_kw1 204.6535 … PG22_kw1 60.6816 

CG23_kw1 246.5215 CG15_kw1 205.7493 … PG21_kw1 123.9751 

CG22_kw1 247.1828 CG20_kw1 205.9238 … PG19_kw1 143.2711 

CG10_kw2 254.5073 CG10_kw2 207.6999 … PM7_kw1 152.5944 

CM19_kw2 263.653 CG1_kw3 208.0852 … PG1_kw3 158.08 

 

Pada Tabel 5 terlihat bahwa citra uji untuk Cokelat Glossy 2 KW2 atau disingkat 

CG2_kw2 memenuhi 3 citra yang relevan dari 5 citra yang ditampilkan sehingga memberikan 

nilai presisi 60%, untuk Cokelat Glossy 4 KW1 (CG4_kw1) memenuhi 3 citra yang relevan 

yaitu Putih Metha 17 KW1 (PM17_kw1), Cokelat Glossy 15 KW1 (CG15_kw1) dan Cokelat 

Glossy 20 KW1 (CG20_kw1) dari 5 citra yang ditampilkan sehingga memberikan nilai presisi 

60%, dan untuk Putih Metha 22 KW1 (PM22_kw1) dapat memenuhi 4 citra yang relevan 

sehingga meberikan nilai presisi 80%. Hasil rata-rata presisi keseluruhan ditunjukkan pada 

Tabel 6. 

 
Tabel 6 Hasil Rata-Rata Presisi Keseluruhan 

Jenis 

KW 

Hasil Presisi dengan ( ) Jarak 

Terpendek (%) 

                

KW1 59 67.5 70 80 

KW2 29.09 27.27 27.27 36.36 

KW3 32.86 33.93 40.48 53.57 

 

Pada Tabel 6 nilai akurasi dari citra keramik keseluruhan berdasarkan 5 jarak terpendek 

diperoleh 59% untuk KW1, 29,09% untuk KW2 dan 32,86% untuk KW3. Jika berdasarkan 4 

jarak terpendek diperoleh 67,5% untuk KW1, 27,27% untuk KW2 dan 33,93% untuk KW3, Jika 

berdasarkan 3 jarak terpendek diperoleh 70% untuk KW1, 27,27% untuk KW2 dan 40,48% 

untuk KW3, dan jika berdasarkan 2 jarak terpendek diperoleh 80% untuk KW1, 36,36% untuk 

KW2 dan 53,57% untuk KW3. Sedangkan perhitungan nilai akurasinya ditunjukan pada Tabel 

7. 
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Tabel 7. Hasil Akurasi Berdasarkan Jenis KW-nya 

Jenis 

KW 

Hasil Deteksi Citra  Akurasi 

(%) Benar Salah 

KW1 18 2 90 

KW2 7 4 63,64 

KW3 12 2 85,71 

 

Pada Tabel 7 ditunjukkan hasil pengujian citra keramik berdasarkan jenis KW1, KW2, 

dan KW3. Tingkat akurasi paling tinggi terjadi pada jenis KW1 yaitu 90% sedangkan tingkat 

akurasi paling rendah terjadi pada jenis keramik KW2 yaitu 63,64%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi terbaik 90% untuk dapat 

mengidentifikasi keramik KW1 dengan benar, 63,64% untuk dapat mengidentifikasi keramik 

KW2 dengan benar dan 85,71% untuk dapat mengidentifikasi keramik KW3 dengan benar.  

Nilai yang dihasilkan dari ketiga hasil tersebut membuktikan bahwa Gabor wavelet cukup baik 

untuk mengidentifikasi kecacatan pada permukaan keramik lantai 

Pada penelitian berikutnya diharapkan agar dikembangkan lebih lanjut penelitian tentang 

identifikasi kecacatan pada keramik dengan mengabungkan metode-metode yang lain seperti 

Gabor Wavelet dengan JST K-SOM, dan Gabor Wavelet dengan  K-Nearest Neighbor (KNN) 

sehingga dalam identifikasi kecacatan pada permukaan keramik lebih akurat. 
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Abstrak 

 
Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) adalah permasalahan dalam 

menentukan sejumlah rute optimal untuk sekumpulan kendaraan berkapasitas sama 

yang harus melayani customer dari depot. Setiap rute yang terbentuk harus berawal 

dan berakhir di depot dengan total permintaannya tidak melebihi kapasitas 

kendaraan. Algoritma Extended Savings merupakan perluasan algoritma saving 

Clarke and Wright dengan mengombinasikan perhitungan saving baru bernama 

enhanced savings. Algoritma Extended Savings pada CVRP diawali dengan langkah 

inisialisasi berupa pembentukan rute dasar untuk setiap customer yang 

permintaannya tidak melebihi kapasitas kendaraan. Selanjutnya tahap pemilihan rute 

gabungan terbaik dengan memilih pengabungan rute yang memiliki nilai saving 

terbesar. Kemudian memperbarui daftar saving dan daftar rute yang ada. Algoritma 

Extended Savings untuk CVRP diimplementasikan dengan bahasa pemrograman 

Borland Delphi 7.  

 

Kata Kunci : Algoritma Extended Savings, Enhanced Savings, Capacitated Vehicle 

Routing Problem (CVRP), Delphi. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendistribusian merupakan salah satu kegiatan terpenting suatu instansi atau perusahaan. 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pendistribusian barang adalah pengoptimalan 

transportasi sehingga diperoleh rute yang dapat memaksimumkan keuntungan atau 

meminimumkan jarak tempuh dan banyaknya kendaraan yang dioperasikan. Dalam ilmu 

matematika khususnya teori graph yang digunakan untuk masalah pendistribusian barang adalah 

Vehicle Routing Problem (VRP) (Toth,2002). VRP merupakan permasalahan optimalisasi 

dalam menentukan sejumlah rute untuk sekumpulan kendaraan yang harus melayani customer 

dari depot. Setiap customer hanya dikunjungi sekali oleh tepat satu kendaraan dengan setiap rute 

berawal dan berakhir di depot. Total permintaan dalam satu rute tidak melebihi kapasitas 

kendaraan. Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) adalah VRP dengan penambahan 

kendala dimana setiap kendaraan memiliki kapasitas yang sama.  

Clarke and Wright (CW) telah memperkenalkan suatu algoritma berbasis greedy heuristik 

yang dikenal sebagai algoritma saving, dan merupakan dasar untuk berbagai algoritma yang 

digunakan untuk menyelesaikan CVRP (Toth, 2001). Terdapat suatu cara perhitungan saving 

bernama enhanced savings, yaitu perluasan dari saving yang didefinisikan oleh CW. Algoritma 

Extended Savings merupakan perluasan dari algoritma saving CW dengan menggunakan 

perhitungan enhanced savings. Cara kerja algoritma Extended Savings adalah dengan memilih 

penggabungan yang memiliki nilai saving terbesar pada daftar saving yang ada. Daftar saving 

tersebut selalu diperbarui setelah terjadi penggabungan yang menghasilkan solusi baru 

(Stanojevic, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, akan dibahas mengenai algoritma Extended Savings pada 

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) yang selanjutnya diterapkan ke dalam suatu 

program dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7. 

Hasil yang diharapkan antara lain: 

1. Menerapkan algoritma Extended Saving pada CVRP. 

mailto:antikapusparani@gmail.com
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2. Mengimplementasikan algoritma Extended Saving pada CVRP dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Borland Delphi 7. 

3. Mengetahui hasil uji coba program algoritma Extended Savings untuk CVRP 

PEMBAHASAN 

a. Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) 

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) merupakan VRP dengan penambahan 

kendala setiap kendaraan memiliki kapasitas yang sama.  Tujuan dari permasalahan ini adalah 

meminimumkan jarak tempuh dan jumlah kendaraan yang digunakan sehingga setiap rute tidak 

melebihi kapasitas kendaraan. 

Formulasi matematika untuk CVRP adalah sebagai berikut : 

a) Fungsi tujuan: Untuk meminimalkan total jarak tempuh 

   ∑ ∑∑      
 

         

                                                                       ( ) 

b) Batasan 1: setiap customer dikunjungi tepat satu kali dan hanya oleh satu kendaraan 
 

∑∑   
    ∀    * +

      

                                                    ( ) 

c) Batasan 2: total permintaan dari setiap customer dalam satu rute tidak boleh melebihi 

kapasitas kendaraan 

∑      (∑    
 

       )             ∀                                       ( )  

d) Batasan 3: setiap kendaraan harus meninggalkan customer  yang telah dikunjungi 

∑   
 

   

  ∑   
 

   

   ∀    * + ∀                          ( ) 

e) Batasan 4: setiap kendaraan yang meninggalkan depot harus kembali ke depot 

∑    
 

    * +

   ∀                                                               (5) 

 

∑    
 

    * +

   ∀                                                               (6) 

f) Batasan 5: Batas nilai 

   
  *   + ∀                                                          (7)                     

 

Keterangan: 

   : himpunan kendaraan 

   : himpunan titik berupa depot dan customer 

   : kendaraan yang digunakan 

    : permintaan customer   dengan   *1 2    + 
    : kapasitas kendaraan   dengan   *1 2    + 

    
  {

         jik  k n     n    ij l nk n    i titik   k  titik     ng n    
     jik  k n     n    ij l nk n    i titik   k  titik            

 

 

b. Pengenalan Perhitungan Enhanced Savings 

Perhitungan saving digunakan untuk menentukan rute yang seharusnya digabung untuk 

mendapatkan solusi yang lebih baik. Salah satu perhitungan baru adalah perhitungan enhanced 

savings yang merupakan generalisasi dari saving pada Clarke and Wright (Stanojevic, 2013). 

Misal terdapat dua rute yaitu 𝑞  (           ) dan rute   (         ). Kedua rute 

itu tidak memiliki titik yang sama kecuali depot (titik  ). Keduanya digabung menjadi rute 

  (                 ), yakni dengan menyisipkan titik-titik berurutan dari   sampai   pada 

rute   ke sisi (   ) pada rute 𝑞, seperti pada Gambar 1. Hal ini mengakibatkan sisi   (   ) 
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digantikan oleh lintasan (         ).  Sisi (   ) pada rute   digantikan oleh sisi   (   ) dan 

sisi (   ) pada rute   digantikan oleh sisi   (   ). Cara penggabungan ini disebut sebagai 

penggabungan enhanced. Sedangkan nilai savingnya,      disebut sebagai enhanced savings. 

Sehingga, nilai savingnya adalah 

              𝑙       𝑙          (8) 

 
Gambar 1. Contoh Penggabungan Enhanced 

 

Jika   adalah rute dasar yaitu (     ), maka     dan persamaan ( ) digantikan oleh 

                         

Jika 𝑞 dan   merupakan rute dasar yaitu 𝑞  (     ) dan   (     ), maka     dan     

serta persamaan (1) digantikan oleh 

                         (9) 

Penggabungan yang biasa digunakan pada Clarke and Wright merupakan suatu kasus spesial 

dari penggabungan enhanced. Hal ini terbatas pada kasus dimana sisi   merupakan sisi awal 

atau sisi akhir dari rute q, sehingga savingnya seperti pada persamaan (9). 

 

c. Algoritma Extended Savings pada Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) 

Algoritma Extended Savings pada CVRP terdiri dari tiga tahap, yaitu inisialisasi, 

pemilihan gabungan terbaik, serta memperbarui daftar saving dan daftar rute. Perhitungan 

saving yang digunakan adalah enhanced saving (Stanojevic, 2013). Sebelum memulai tahap 

inisialisasi algoritma Extended Savings, dilakukan seleksi customer dahulu berdasarkan 

kapasitas sehingga customer yang dilayani adalah customer yang permintaannya tidak melebihi 

kapasitas kendaraan.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait simbol pada algoritma Extended Savings, 

yaitu: 

a. Notasi   (           )     berarti bahwa rute   memuat sisi (   ). 

b. Misal   (   ). Notasi     berarti bahwa sisi   termuat dalam rute  . 

c. Rute balikan dari r dinotasikan sebagai  ̅, yaitu rute yang semua sisinya sama dengan rute 

r, tetapi  dilewati dengan arah belawanan. 

 

Langkah-langkah pada algoritma Extended Savings untuk CVRP: 

1. Inisialisasi 

i. Membentuk himpunan rute 𝑅 

Bentuk rute dasar    (     ) dan menghitung permintaan total rute  

(    ) untuk          . Letakkan (       ) dalam himpunan 𝑅. 

ii. Menghitung saving 

Untuk setiap rute   sehingga (    )  𝑅 dan untuk setiap sisi     sehingga 

(    )  𝑅,    , jika        , hitung saving dengan menggunakan 

persamaan (2) yaitu                  . Letakkan (        ) dalam daftar  . 

2. Identifikasi gabungan terbaik 

i. Cek apakah    . Jika ya, berhenti. Jika sebaliknya, lanjutkan ke langkah 

berikutnya. 
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ii. Urutkan daftar   dengan      dari terbesar ke terkecil. Tentukan rute 

(      )  n (𝑞     )  𝑅    𝑞  dan sisi    𝑞  sehingga saving        

m  (        )  {    } 

iii. Cek apakah         . Jika ya, lanjutkan ke langkah 3. Sebaliknya berhenti. 

3. Memperbarui daftar saving dan daftar rute 

i. Hapus dari   

 (       
   ) dan (  ̅      ̅   ), untuk setiap sisi     s hingg  (    )  𝑅   

   
 (      𝑞

   ) dan (  ̅     �̅�   ), untuk setiap sisi     (    )  𝑅   𝑞  

 (        ) dan (  ̅    ̅  ), untuk setiap  , sisi awal dan sisi akhir dari 

   (    )  𝑅      

 (          ) dan (  ̅     ̅   ), untuk setiap rute   s hingg   (    )  𝑅   𝑞  

ii. Identifikasi    dan    (seperti pada subbab penggabungan enhanced) Gabungkan    

dan 𝑞  menjadi   . Hapus (      )  n (𝑞     ) dari 𝑅. Tambahkan (      ) ke 𝑅. 

iii. Tambahkan ke   

 (          ) dan (  ̅     ̅   ), untuk setiap     (    )  𝑅     ,        

  

 (          ) dan (  ̅     ̅   ), untuk setiap rute   (    )  𝑅     ,        

  

 (          ) dan (  ̅     ̅   ), untuk setiap rute   (    )  𝑅     ,        

  

 Kembali ke langkah 2 

Berikut ini adalah Block Diagram dari algoritma Extended Savings pada Capacitated 

Vehicle Routing Problem (CVRP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Block Diagram 

 

d. Contoh Penerapan 

Suatu perusahaan pupuk urea akan mengirimkan pupuk tersebut kepada 5 customer, 1, 2, 

3, 4, dan 5. Kapasitas kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 500 kg. Permasalahan 

yang muncul adalah bagaimana mendesain rute kendaraan yang optimal dengan tidak 

mengabaikan kendala berupa batasan kapasitas maksimum kendaraan ( )  500   , sehingga 

dapat ditentukan banyaknya kendaraan yang digunakan dengan total jarak tempuh minimum.  

Sebagai contoh, berikut daftar permintaan customer dan jarak antar depot dan customer serta 

jarak antar customer disajikan dalam tabel. 
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Tabel 1 : Tabel permintaan customer 

Customer 1 2 3 4 5 

Permintaan (  ) 50 100 125 85 40 

                          NB: permintaan dalam kg   

 
Tabel 2 : Jarak depot ke customer dan jarak antar customer 

 0 1 2 3 4 5 

0 - 10 15 8 15 10 

1 10 - 5 11 20 50 

2 15 5 - 10 12 30 

3 8 11 10 - 10 11 

4 15 20 12 10 - 6 

5 10 50 30 11 6 - 

NB: satuan jarak dalam km 0 mewakili depot dan 1,2, …. 5 mewakili customer. 

 

 
Gambar 3. Model Graph K6 

 

Pada Gambar 3, depot dan customer-customer diwakili oleh titik dan jalan yang dilalui 

dari depot menuju customer atau dari suatu customer ke customer lainnya diwakili oleh sisi. 

Berikut ini adalah penyelesaian permasalahan distribusi tersebut dengan menggunakan 

algoritma Extended Savings. 

Iterasi 1 

Langkah 1: Tahap Inisialisasi 

(i). Membentuk himpunan rute 𝑅 

         𝑅 

1     50 (010,50) 

2     100 (020,100) 

3     125 (030,125) 

4     85 (040,85) 

5      40 (050,40) 

(ii).  Menghitung saving 

  Sisi                  

010 02 150 20 (20,010,02) 

 03 175 7 (7,010,03) 

 04 135 5 (5,010,04) 

 05 90 -30 (-30,010,05) 
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020 03 225 13 (13,020,03) 

 04 185 18 (18,020,04) 

 05 140 -5 (-5,020,05) 

030 04 210 13 (13,030,04) 

 05 165 7 (7,030,05) 

040 05 125 19 (19,040,05) 

Langkah 2: Identifikasi gabungan terbaik 

(i).    . Lanjutkan ke langkah berikutnya. 

(ii). Urutkan daftar   dengan      dari terbesar ke terkecil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah daftar   yang telah diurutkan berdasarkan nilai saving, maka diperoleh saving 

terbesar adalah 20 dengan        dan      . 

Karena    𝑞    n 𝑞  𝑅 m k  𝑞     .  

 

(iii).            , maka lanjut ke langkah 3.  

Langkah 3 : Memperbarui daftar saving dan daftar rute 

(i). Hapus dari   

Daftar saving yang tersisa adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii). Identifikasi    dan   .  

Gabungkan    dan 𝑞  menjadi   . Hapus (      )  n (𝑞     ) dari 𝑅. Tambahkan 

(      ) ke 𝑅. 

Diperoleh       dan       

Daftar rute saat ini  

 

𝑅 

(030,125) 

(040,85) 

     

(20,010,02)  (7,010,03) 

(19,040,05)  (7,030,05) 

(18,020,04)  (5,010,04) 

(13,020,03)  (-5,020,05) 

(13,030,04)  (-30,010,05) 

  

(19,040,05) 

(13,030,04) 

(7,030,05) 
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(050,40) 

(0210,150) 

 

(iii). Tambahkan ke   

Daftar saving pada   saat ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kembali ke langkah 2 

Iterasi 2 

Langkah 2 :Identifikasi gabungan terbaik 

(i).    . Lanjutkan ke langkah berikutnya. 

(ii). Urutkan daftar   dengan      dari terbesar ke terkecil. 

Berdasarkan daftar   yang telah diurutkan berdasarkan saving, maka diperoleh saving 

terbesar adalah 19 yakni dengan        dan      . 

Karena    𝑅, maka        

Karena    𝑞   n 𝑞  𝑅 , maka 𝑞     .  

(iii).            , maka lanjut ke langkah 3. 

 

Langkah 3 : Memperbarui daftar saving dan daftar rute 

(i). Hapus dari   

Daftar saving yang tersisa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

(ii). Identifikasi    dan   . Gabungkan    dan 𝑞  menjadi   . Hapus (      )  n (𝑞     ) dari 

𝑅. Tambahkan (      ) ke 𝑅. 

Diperoleh       dan       

 

Daftar rute saat ini 

 

𝑅 

(030,125) 

(0210,150) 

(0540,125) 

        

(19,040,05)  (-30,0210,05)  (3,040,21) 

(13,030,04)  (13,0120,03)  (-55,050,21) 

(7,030,05)  (18, 0120,04)  (7,030,10) 

(7,0210,03)  (-5,0120,05)  (5,040,10) 

(5,0210,04)  (0,030,21)  (-30,050,10) 

     

(13,0120,03)  (7,030,10) 

(7,0210,03)  (0,030,21) 
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(iii). Tambahkan ke   

Daftar saving setelah ada penambahan nilai saving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kembali ke langkah 2 

 

Iterasi 3 

Langkah 2 :Identifikasi gabungan terbaik 

(i).    . Lanjutkan ke langkah berikutnya. 

(ii). Urutkan daftar   dengan      dari terbesar ke terkecil. 

Berdasarkan daftar   yang telah diurutkan berdasarkan saving, maka diperoleh saving 

terbesar adalah 18 yakni dengan menggabungkan rute         dan rute      .  

Karena    𝑅, maka        . 

Karena    𝑞  dan 𝑞  𝑅, maka 𝑞      .  

(iii).            , maka lanjut ke langkah 3. 

 

Langkah 3 : Memperbarui daftar saving dan daftar rute 

(i). Hapus dari   

Daftar saving yang tersisa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

(ii). Identifikasi    dan   . Gabungkan    dan 𝑞  menjadi 

  . Hapus (      )  n (𝑞     ) dari 𝑅. Tambahkan (      ) ke 𝑅. 

Diperoleh       dan        
Daftar rute saat ini 

 

𝑅 

(030,125) 

(054210,275) 

 

(iii). Tambahkan ke   

Daftar saving setelah ada penambahan nilai saving 

        

(13,0120,03)  (-20, 0540,21)  (1,030,54) 

(7,0210,03)  (-30, 0540,10)  (-19,0210,54) 

(7,030,10)  (7, 0450,03)   (-31,0120,54) 

(0,030,21)  (-5, 0450,02)  (13,030,40) 

(13, 0540,03)  (-32, 0450,21)  (18,0210,40) 

(18, 0540,02)  (5, 0450,10)  (5,0120,40) 

  

(1,030,54) 

  

(1,030,54) 

(7,054210,03) 
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Kembali ke langkah 2. 

 

Iterasi 4 

Langkah 2 :Identifikasi gabungan terbaik 

(i).    . Lanjutkan ke langkah berikutnya. 

(ii). Urutkan daftar   dengan      dari terbesar ke terkecil. 

Berdasarkan daftar   yang telah diurutkan berdasarkan saving, maka diperoleh saving 

terbesar adalah 8 dengan rute        dan      .  

Karena    𝑅  maka       . 

Karena    𝑞  dan 𝑞  𝑅, maka 𝑞        . 

(iii).           , maka lanjut ke langkah 3. 

 

Langkah 3 : Memperbarui daftar saving dan daftar rute 

(i). Hapus dari   

Daftar saving yang tersisa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

(ii). Identifikasi    dan   . Gabungkan    dan 𝑞  menjadi   . Hapus (      )  n (𝑞     ) dari 

𝑅. Tambahkan (      ) ke 𝑅. 

Diperoleh       dan       

Daftar rute saat ini 

 

𝑅 

(0543210,400) 

 

(iii). Tambahkan ke   

Daftar saving setelah ada penambahan nilai saving 

Karena     , maka tidak ada   yang memenuhi untuk digabungkan. 

Sehingga tidak ada daftar saving yang ditambahkan 

  

 

 

Kembali ke langkah 2. 

Iterasi 5 

Langkah 2 :Identifikasi gabungan terbaik 

(i).    , maka proses berhenti 

Diperoleh rute kendaraan 𝑅          dengan total permintaan = 400. 

Jarak tempuh kendaraan =                            km. 

 

(7,012450,03) 

(7,030,05) 

(8,030,42) 
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Algoritma Extended Savings untuk CVRP diimplementasikan pada program yang 

dirancang dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 7 sebagai suatu program yang 

terstruktur (Satyananda, 2012; Madcoms, 2006;Pranata,2000). Untuk menjalankannya, diawali 

dengan menginputkan data seperti banyaknya titik dengan titik 0 sebagai depot dan titik lainnya 

sebagai customer, jarak antar titik, permintaan tiap customer, dan kapasitas kendaraan. Data 

tersebut diproses sesuai dengan langkah-langkah algoritma Extended Savings. Output dari 

proses tersebut adalah urutan rute, jarak tempuh dan kapasitas yang diangkut masing-masing 

rute berupa teks tulisan. Selain itu juga disajikan visualisasi gambar urutan rute yang terbentuk. 

Berikut ini adalah penyelesaian permasalahan distribusi tersebut dengan menggunakan 

program. 

 
Gambar 4. Tampilan hasil perhitungan program 

 

Berdasarkan Gambar 4, diperoleh hasil berupa suatu solusi rute             
  dengan total kapasitas yang diangkut sebanyak 400 unit dan jarak tempuh 51 km. Program 

yang dirancang merupakan implementasi dari algoritma Extended Savings pada Capacitated 

Vehicle Routing Problem (CVRP) ini telah diuji coba untuk menyelesaiakan permasalahan 

pendistribusian barang pada 50 customer. 

 

KESIMPULAN 
 

Algoritma Extended Savings dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP). Algoritma Extended Savings merupakan 

perluasan algoritma saving Clarke and Wright dengan mengombinasikan suatu perhitungan 

saving baru bernama enhanced savings. Langkah-langkah algoritma Extended Savings untuk 

CVRP diawali dengan langkah inisialisasi berupa pembentukan rute dasar untuk setiap customer 

yang permintaannya tidak melebihi kapasitas kendaraan. Selanjutnya ke tahap pemilihan rute 

gabungan terbaik yakni memilih penggabungan rute yang memiliki nilai saving terbesar. 

Kemudian memperbarui daftar saving dan rute yang ada. Proses algoritma Extended Savings ini 

terus berlanjut hingga daftar saving sudah kosong atau tidak ada nilai saving yang positif. 

Algoritma Extended Savings untuk CVRP diimplementasikan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Borland Delphi 7 (Pranata,2000). Untuk menerapkan algoritma Extended 

Savings pada bahasa pemrograman Borland Delphi 7, dirancang suatu program yang terstruktur. 

Setiap proses pada algoritma diimplementasikan dalam fungsi. Kemudian fungsi-fungsi tersebut 

dipanggil dalam suatu procedure berdasarkan langkah-langkah pada algoritma Extended 

Savings.  
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Uji coba program menggunakan permasalahan pendistribusian pupuk urea. Untuk uji 

coba permasalahan tersebut, selain menggunakan data asli, juga dilakukan uji coba dengan 

mengubah kapasitas kendaraan. Hasil uji coba tersebut adalah apabila kapasitas kendaraan 

diperbesar, maka banyaknya rute solusi yang terbentuk adalah lebih sedikit atau tetap. 

Sebaliknya, dengan memperkecil kapasitas kendaraan berakibat pada terbentuknya rute solusi 

tetap atau semakin banyak. 
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Abstrak 

Ekspor merupakan salah satu kegiatan yang dapat membangun perekonomian 

di suatu negara. Dengan mengekspor, negara tersebut akan mendapatkan devisa. 

Perkembangan ekspor di Indonesia mengalami perubahan tiap tahun, perubahan 

tersebut dapat berupa penurunan atau kenaikan. Jika ekspor mengalami penurunan 

dan impor mengalami kenaikan, maka neraca transaksi berjalan mengalami defisit. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan volume ekspor seperti IHSG, 

USD/IDR, EUR/IDR, OPEC crude oil price dan DJIA. Pada penelitian ini, peneliti 

ingin mengetahui seberapa besar korelasi faktor-faktor tersebut terhadap volume 

ekspor di Indonesia dengan menggunakan koefisien korelasi product moment 

pearson. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk memprediksi volume ekspor di 

Indonesia menggunakan fuzzy inference system metode mamdani. Hasil dari 

penelitian ini adalah besar korelasi antara IHSG terhadap volume ekspor 92%, 

korelasi antara EUR/IDR terhadap volume ekspor 48%, korelasi antara OPEC crude 

oil price terhadap volume ekspor 91%, korelasi antara DJIA terhadap volume ekspor 

63% dan korelasi terrendah adalah USD/IDR terhadap volume ekspor 26%. 

Berdasarkan percobaan, menghapus variabel dengan nilai korelasi terkecil yaitu 

USD/IDR diperoleh rata-rata persentase error 11.03%. Oleh karena itu, fuzzy 

inference system metode mamdani dengan variabel input IHSG, EUR/IDR, OPEC 

crude oil price dan DJIA dan rule sebanyak 32 dapat digunakan untuk prediksi volume 

ekspor di Indonesia. 

Kata kunci: Volume ekspor, IHSG, USD/IDR, EUR/IDR, OPEC crude oil price, 

DJIA, koefisien korelasi product moment pearson, fuzzy inference system metode 

mamdani. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berkembang dan mempunyai potensi sumber daya alam yang 

melimpah, baik dalam bentuk migas maupun non migas. Bentuk upaya pemerintah untuk 

memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut adalah dengan mengekspor hasilnya ke luar 

negeri. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang 

dari dalam negeri, keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain, termasuk 

diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu (Sasandara, 2005).  

Ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam membangun 

perekonomian di suatu negara. Karena dengan mengekspor negara tersebut akan menghasilkan 

devisa, selanjutnya devisa tersebut dapat digunakan untuk membangun perekonomian. Peranan 

ekspor dalam pembangunan ekonomi menurut David Ricardo memberikan sumbangan yang pada 

akhirnya dapat mempercepat perkembangan ekonomi suatu negara (Sukirno, 1996). 

Perkembangan ekspor di Indonesia sendiri mengalami perubahan tiap tahun, perubahan tersebut 

dapat berupa penurunan atau kenaikan.  

Perkembangan ekspor di Indonesia pada tahun 1998 turun menjadi 48847.6 juta dollar, 

dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 53443.1 juta dollar, tahun 1999 turun lagi 

mailto:ima_ummah@yahoo.co.id
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menjadi 48665.4 juta dollar dan tahun 2000 kegiatan ekspor mulai menunjukkan kenaikan 

mencapai 62124 juta dollar. Sedangkan, keadaan ekonomi di Indonesia tahun 2014 menurut Agus 

Martowardojo gubernur BI mengalami defisit neraca transaksi berjalan yang telah berlangsung 

selama 11 triwulan. Neraca transaksi berjalan akan terjadi surplus, apabila ekspor lebih besar dari 

impor atau ekspor sama dengan impor. Sebaliknya, neraca transaksi berjalan akan mengalami 

defisit apabila ekspor lebih rendah dari impor (Dornbusch, 2004). 

Oleh karena itu, sangatlah penting mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi 

perubahan volume ekspor di Indonesia dan mengetahui pergerakan volume ekspor di Indonesia 

berdasarkan faktor yang mempengaruhi. Agar Indonesia tidak mengalami defisit dan pemerintah 

dapat merancang strategi supaya perekonomian di Indonesia tidak sampai terpuruk. Adapun 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan volume ekspor banyak sekali, di antaranya 

yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Dow Jones Industrial Average (DJIA), kurs US 

Dollar terhadap Rupiah, kurs Euro terhadap Rupiah dan OPEC crude oil price. Namun, faktor-

faktor tersebut memiliki perbedaan besar pengaruhnya terhadap volume ekspor di Indonesia. Oleh 

karena itu, agar dapat mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi perubahan 

volume ekspor di Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian tentang hal tersebut. Mengetahui 

besar hubungan faktor-faktor tersebut dengan volume ekspor di Indonesia, dapat menggunakan 

koefisien korelasi product moment pearson. Koefisien korelasi product moment pearson 

merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dua variabel. 

Selanjutnya, dengan mengetahui besar hubungan faktor-faktor Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), Dow Jones Industrial Average (DJIA), kurs US Dollar terhadap Rupiah, kurs 

Euro terhadap Rupiah dan OPEC crude oil price terhadap volume ekspor di Indonesia, dapat 

digunakan untuk memprediksi volume ekspor di Indonesia. Memprediksi volume ekspor di 

Indonesia sangatlah penting, karena dengan begitu pemerintah dapat merancang strategi 

pemasaran barang ekspor, sehingga perekonomian di Indonesia dapat stabil. Metode yang dapat 

digunakan untuk memprediksi adalah Logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan salah satu 

komponen soft computing. Soft computing merupakan bagian dari sistem cerdas suatu model 

pendekatan untuk melakukan komputasi dengan meniru akal manusia, memiliki kemampuan 

untuk menalar, dan belajar pada lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan 

ketidaktepatan. Logika fuzzy sudah banyak digunakan dalam penelitian untuk memprediksi, 

seperti (1) Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (2011) tentang aplikasi sistem inferensi fuzzy 

metode sugeno dalam memperkirakan produksi air mineral dalam kemasan. (2) Penelitian yang 

dilakukan oleh Arifah (2011) tentang aplikasi metode fuzzy mamdani dalam penentuan jumlah 

produksi. 

 

METODE PENELITIAN 

Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data volume ekspor Indonesia, Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), nilai kurs US Dollar terhadap Rupiah, nilai kurs Euro terhadap Rupiah, OPEC 

crude oil price dan DJIA. Data ekspor yang digunakan dalam penelitian merupakan data ekspor 

total baik migas maupun non migas yang dilakukan oleh Negara Indonesia. Data volume ekspor 

diambil dari webserver kementrian perdagangan, data IHSG dan DJIA diambil dari finance yahoo, 

data USD/IDR dan EUR/IDR diambil dari investing, dan data OPEC crude oil price diambil dari 

organization of the petroleum exporting countries. Data tersebut merupakan jenis data sekunder 

time series (bulan) pada tahun 2003 sampai 2014. 

Koefisien Korelasi Product Moment Pearson 

Koefisien korelasi product moment pearson dihitung dengan bantuan spss. Berdasarkan 

output spss, dapat diketahui keeratan korelasi antara dua variabel dengan melihat nilai pearson 

correlation, selanjutnya menginterpretasi hasil tersebut menggunakan Tabel 2.1 dan tingkat 

signifikansi dengan ketentuan sig.(2-tailed) < 0.05 artinya terdapat korelasi yang signifikan dan 

jika sig.(2-tailed) > 0.05 maka tidak terdapat korelasi yang signifikan. 
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Tabel 2.1 Interpretasi koefisien korelasi (Sumber: Guilford, 1956) 

r Interpretasi 

Kurang dari 0.20 Sangat rendah 

0.20 – 0.40 Rendah 

0.41 – 0.70 Sedang 

0.71 – 0.90 Kuat 

0.91 – 1.000 Sangat kuat 

Fuzzy Inference System Metode Mamdani 

Fuzzy inference system metode mamdani dilakukan tiga kali percobaan dengan output 

volume ekspor. Percobaan pertama menggunakan variabel IHSG, USD/IDR, EUR/IDR, OPEC 

crude oil price dan DJIA sebagai input; percobaan kedua menghapus satu variabel yang nilai 

korelasinya paling minimum, sehingga variabel input pada percobaan kedua berjumlah empat 

variabel; dan percobaan ketiga menghapus dua variabel yang nilai korelasinya paling minimum, 

sehingga variabel input pada percobaan ketiga berjumlah tiga variabel. 

Proses kerja fuzzy inference system metode mamdani terdapat empat tahap, yaitu (1) tahap 

fuzzification dilakukan dengan cara mencari nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel, 

nilai tersebut selanjutnya dibagi menjadi tiga himpunan yaitu rendah menggunakan fungsi 

keanggotaan linier turun, sedang menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dan tinggi 

menggunakan fungsi keanggotaan linier naik; (2) tahap inference dilakukan dengan cara 

mengambil nilai derajat keanggotaan yang paling maksimum pada setiap data yang selanjutnya 

dibentuk rule dalam aturan IF-THEN menggunakan operator AND, operator AND berarti 

mengambil nilai minimum dalam setiap rule yang terbentuk; (3) tahap composition dilakukan 

dengan cara mengkelompokkan nilai derajat keanggotaan yang didapat pada tahap inference 

berdasarkan himpunan pada variabel output, selanjutnya nilai tersebut diambil yang paling 

maksimum sehingga membentuk fungsi keanggotaan baru; dan (4) tahap defuzzification 

menggunakan metode centroid yaitu dengan cara mencari titik pusat pada daerah yang didapat 

pada tahap composition. Percobaan hasil tahap fuzzification akan sama semua, hanya akan 

berbeda pada tahap inference, composition dan defuzzification.  

Mean Absolute Percent Error (MAPE) 

Mean Absolute Percent Error  (MAPE) mengindikasikan seberapa besar kesalahan dalam 

meramal dibandingkan dengan nilai nyata. Setiap percobaan akan dicari rata-rata persentase error, 

kemudian hasil tersebut dibandingkan dan diambil rata-rata persentase error yang paling bagus. 

Rumus Mean Absolute Percent Error  (MAPE) yaitu: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

∑ |𝑌𝑡 − 𝑌𝑡|
𝑛
𝑡=1

𝑌𝑡
× 100

𝑛
 

(2.1) 

Keterangan:  

𝑌𝑡 = data aktual 

𝑌𝑡 = data prediksi 

𝑛  = banyak data 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Koefisien korelasi product moment pearson 

Koefisien korelasi product moment pearson digunakan untuk mengetahui besar hubungan 

linier antara dua variabel. Pada penelitian ini variabel yang akan dicari keeratan hubungannya 

dengan volume ekspor di Indonesia adalah IHSG, USD/IDR, EUR/IDR, OPEC crude oil price 

dan DJIA. Symbol yang digunakan pada setiap variabel yaitu, variabel volume ekspor 

disimbolkan dengan 𝑌, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disimbolkan dengan 𝑥1, nilai kurs 

US Dollar terhadap Rupiah (USD/IDR) disimbolkan dengan 𝑥2, nilai kurs Euro terhadap Rupiah 
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(EUR/IDR) disimbolkan dengan 𝑥3, OPEC crude oil price disimbolkan dengan 𝑥4, dan Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) disimbolkan dengan 𝑥5.  Menggunakan spss diperoleh hasil 

koefisien korelasi product moment pearson pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Korelasi menggunakan spss 

 
Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh: 

- Korelasi antara IHSG terhadap volume 

Hasil pearson correlation adalah 0.922 artinya terdapat korelasi yang sangat kuat yaitu 

92%. Sig.(2-tailed) < 0.05 artinya terdapat korelasi yang signifikan. 

- Korelasi antara USD/IDR terhadap volume 

Hasil pearson correlation adalah 0.264 artinya terdapat korelasi yang lemah yaitu 26%. 

Sig.(2-tailed) < 0.05 artinya terdapat korelasi yang signifikan. 

- Korelasi antara EUR/IDR terhadap volume 

Hasil pearson correlation adalah 0.477 artinya terdapat korelasi yang sedang yaitu 48%. 

Sig.(2-tailed) < 0.05 artinya terdapat korelasi yang signifikan. 

- Korelasi antara OPEC terhadap volume 

Hasil pearson correlation adalah 0.907 artinya terdapat korelasi yang sangat kuat yaitu 

91%. Sig.(2-tailed) < 0.05 artinya terdapat korelasi yang signifikan. 

- Korelasi antara DJIA terhadap volume  

Hasil pearson correlation adalah 0.634 artinya terdapat korelasi yang sangat kuat yaitu 

63%. Sig.(2-tailed) < 0.05 artinya terdapat korelasi yang signifikan. 

 

Fuzzy inference system metode mamdani 

Fuzzification 

Cara fuzzification yaitu mencari nilai minimum dan maksimum dari masing-masing 

variabel, berdasarkan nilai tersebut dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy yaitu; rendah, sedang dan 

tinggi dengan menggunakan fungsi keanggotaan linier turun, segitiga dan linier naik. 

- Variabel IHSG 

Nilai minimum dari data IHSG adalah 388.443 dan nilai maksimum adalah 5226.947, 

sehingga diperoleh fungsi keanggotaan sebagai berikut: 

𝜇𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = {

1  ; 𝑥1 ≤ 388.443 
2807.695 − 𝑥1
2419.252

 ; 388.443 < 𝑥1 < 2807.695

0 ; 𝑥1 ≥ 2807.695  

 

𝜇𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0  ; 𝑥1 ≤ 1598.069
𝑥1 − 1598.069

1209.626
 ; 1598.069 < 𝑥1 ≤ 2807.695   

4017.321 − 𝑥1
1209.626

 ; 2807.695 < 𝑥1 < 4017.321   

0 ; 𝑥1 ≥ 4017.321
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𝜇𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = {

0  ; 𝑥1 ≤ 2807.695 
𝑥1 − 2807.695

2419.252
 ; 2807.695 < 𝑥1 < 5226.947 

1 ; 𝑥1 ≥ 5226.947  

 

Representasi dari fungsi keanggotaan variabel 𝑥1 disajikan pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Representasi fungsi keanggotaan untuk variabel 𝑥1 

- Variabel USD/IDR 

Nilai minimum dari data USD/IDR adalah 8250 dan nilai maksimum adalah 12385, 

sehingga diperoleh fungsi keanggotaan sebagai berikut: 

𝜇𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = {

1  ; 𝑥2 ≤ 8250 
10317.5 − 𝑥2
2067.5

 ; 8250 < 𝑥2 < 10317.5

0 ; 𝑥2 ≥ 10317.5

 

𝜇𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0  ; 𝑥2 ≤ 9283.75 
𝑥2 − 9283.75

1033.75
 ; 9283.75 < 𝑥2 ≤ 10317.5        

11351.25 − 𝑥2
1033.75

 ; 10317.5 < 𝑥2 < 11351.25   

0 ; 𝑥2 ≥ 11351.25

 

𝜇𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = {

0  ; 𝑥2 ≤ 10317.5 
𝑥2 − 10317.5

2067.5
 ; 10317.5 < 𝑥2 < 12385 

1 ; 𝑥2 ≥ 12385

 

Representasi dari fungsi keanggotaan variabel 𝑥2 disajikan pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Representasi fungsi keanggotaan untuk variabel 𝑥2 

- Variabel EUR/IDR 

Nilai minimum dari data EUR/IDR adalah 9308.5 dan nilai maksimum adalah 16728.9, 

sehingga diperoleh fungsi keanggotaan sebagai berikut: 

𝜇𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = {

1  ; 𝑥3 ≤  9308.5 
13018.7 − 𝑥3
3710.2

 ; 9308.5 < 𝑥3 < 13018.7

0 ; 𝑥3 ≥ 13018.7  
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𝜇𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0  ; 𝑥3 ≤ 11163.6 
𝑥3 − 11163.6

1855.1
 ; 11163.6 < 𝑥3 ≤ 13018.7 

14873.8 − 𝑥3
1855.1

 ; 13018.7 < 𝑥3 < 14873.8   

0 ; 𝑥3 ≥ 14873.8 

 

𝜇𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = {

0  ; 𝑥3 ≤ 13018.7
𝑥3 − 13018.7

3710.2
 ; 13018.7 < 𝑥3 < 16728.9 

1 ; 𝑥3 ≥ 16728.9 

 

Representasi dari fungsi keanggotaan variabel 𝑥3 disajikan pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Representasi fungsi keanggotaan untuk variabel 𝑥3 

- Variabel OPEC crude oil price 

Nilai minimum dari data OPEC crude oil price adalah 23.72 dan nilai maksimum adalah 

136.03, sehingga diperoleh fungsi keanggotaan sebagai berikut: 

𝜇𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = {

1  ; 𝑥4 ≤ 23.72
79.875 − 𝑥4
56.155

 ; 23.72 < 𝑥4 < 79.875

0 ; 𝑥4 ≥ 79.875 

 

𝜇𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0  ; 𝑥4 ≤ 51.7975 
𝑥4 − 51.7975

28.0775
 ; 51.7975 < 𝑥4 ≤ 79.875 

107.9525 − 𝑥4
28.0775

 ; 79.875 < 𝑥4 < 107.9525 

0 ; 𝑥4 ≥ 107.9525  

 

𝜇𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = {

0  ; 𝑥4 ≤ 79.875 
𝑥4 − 79.875

56.155
 ; 79.875 < 𝑥4 < 136.03 

1 ; 𝑥4 ≥ 136.03 

 

Representasi dari fungsi keanggotaan variabel 𝑥4 disajikan pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Representasi fungsi keanggotaan untuk variabel 𝑥4 

- Variabel DJIA 

Nilai minimum dari data DJIA adalah 7062.93 dan nilai maksimum adalah 17828.24, 

sehingga diperoleh fungsi keanggotaan sebagai berikut: 

𝜇𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = {

1  ; 𝑥5 ≤ 7062.93  
12445.585 − 𝑥5
5382.655

 ; 7062.93 < 𝑥5 < 12445.585

0 ; 𝑥5 ≥ 12445.585 
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𝜇𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0  ; 𝑥5 ≤ 9754.2575 
𝑥5 − 9754.2575

2691.3275
 ; 9754.2575 < 𝑥5 ≤ 12445.585 

15136.9125 − 𝑥5
2691.3275

 ; 15136.9125 < 𝑥5 < 14808.62 

0 ; 𝑥5 ≥ 14808.62

 

𝜇𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = {

0  ; 𝑥5 ≤ 12445.585  
𝑥5 − 12445.585

5382.655
 ; 12445.585 < 𝑥5 < 17828.24 

1 ; 𝑥5 ≥ 17828.24  

 

Representasi dari fungsi keanggotaan variabel 𝑥5 disajikan pada Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Representasi fungsi keanggotaan untuk variabel 𝑥5 

- Variabel Volume 

Nilai minimum dari data Volume adalah 4907.70 dan nilai maksimum adalah 18647.80, 

sehingga diperoleh fungsi keanggotaan sebagai berikut: 

𝜇𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = {

1  ; 𝑌 ≤ 4907.70  
11777.75 − 𝑌

6870.05
 ; 4907.70 < 𝑌 < 11777.75

0 ; 𝑌 ≥ 11777.75  

 

𝜇𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 =

{
 
 

 
 

0  ; 𝑌 ≤ 8342.725   
𝑌 − 8342.725

3435.025
 ; 8342.725 < 𝑌 ≤ 11777.75        

15212.775 − 𝑌

3435.025
 ; 11777.75 < 𝑌 < 15212.775   

0 ; 𝑌 ≥ 15212.775 

 

𝜇𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = {

0  ; 𝑌 ≤ 11777.75 
𝑌 − 11777.75

6870.05
 ; 11777.75 < 𝑌 < 18647.80 

1 ; 𝑌 ≥ 18647.80 

 

Representasi dari fungsi keanggotaan variabel 𝑌 disajikan pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Representasi fungsi keanggotaan untuk variabel 𝑌 

Inference 

Pada tahap ini dibentuk rule IF – THEN dengan mengkombinasikan beberapa kejadian pada 

anteseden. Berdasarkan proses fuzzification, diperoleh derajat keanggotaan pada masing-masing 

himpunan fuzzy. Cara membentuk rule diperoleh dari setiap data dengan mengambil derajat 

keanggotaan yang paling maksimum. Adapun cara membentuk rule dilihat pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Derajat keanggotaan pada setiap himpunan fuzzy 
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Bulan, Tahun 
Januari 

2003 

Februari 

2003 
 

Mei 

2006 

Juni 

2006 
 

Nopember 

2014 

Desember 

2014 

IHSG 

Rendah 1 1 

… 

0.61 0.62 

… 

0 0 

Sedang 0 0 0 0 0 0 

Tinggi 0 0 0 0 0.97 1 

USD/IDR 

Rendah 0.7 0.69 0.51 0.51 0 0 

Sedang 0 0 0 0 0 0 

Tinggi 0 0 0 0 0.91 1 

EUR/IDR 

Rendah 0.94 0.92 0.31 0.32 0 0 

Sedang 0 0 0.37 0.37 0 0 

Tinggi 0 0 0 0 0.59 0.53 

OPEC  

crude oil price 

Rendah 0.88 0.84 0.27 0.22 0.2 0.5 

Sedang 0 0 0.47 0.55 0.61 0.01 

Tinggi 0 0 0 0 0 0 

DJIA 

Rendah 0.82 0.85 0.24 0.24 0 0 

Sedang 0 0 0.53 0.52 0 0 

Tinggi 0 0 0 0 1 1 

Volume Ekspor 

Rendah 0.99 0.99 0.5 0.48 0 0 

Sedang 0 0 0.01 0.03 0.46 0.17 

Tinggi 0 0 0 0 0.27 0.41 

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh sebagaian rule berikut: 

a. Percobaan pertama 

If (𝑥1 is Rendah) and (𝑥2 is Rendah) and (𝑥3 is Rendah) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Rendah) 

then (𝑌 is Rendah) 

If (𝑥1 is Rendah) and (𝑥2 is Rendah) and (𝑥3 is Rendah) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Rendah) 

then (𝑌 is Rendah) 

⋮ 
If (𝑥1 is Tinggi) and (𝑥2 is Tinggi) and (𝑥3 is Tinggi) and (𝑥4 is Sedang) and (𝑥5 is Tinggi) 

then (𝑌 is Sedang) 

If (𝑥1 is Tinggi) and (𝑥2 is Tinggi) and (𝑥3 is Tinggi) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Tinggi) 

then (𝑌 is Tinggi) 

b. Percobaan kedua 

If (𝑥1 is Rendah) and (𝑥3 is Rendah) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Rendah) then (𝑌 is Rendah) 

If (𝑥1 is Rendah) and (𝑥3 is Rendah) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Rendah) then (𝑌 is Rendah) 

⋮ 
If (𝑥1 is Tinggi) and (𝑥3 is Tinggi) and (𝑥4 is Sedang) and (𝑥5 is Tinggi) then (𝑌 is Sedang) 

If (𝑥1 is Tinggi) and (𝑥3 is Tinggi) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Tinggi) then (𝑌 is Tinggi) 

c. Percobaan ketiga 

If (𝑥1 is Rendah) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Rendah) then (𝑌 is Rendah) 

If (𝑥1 is Rendah) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Rendah) then (𝑌 is Rendah) 

⋮ 
If (𝑥1 is Tinggi) and (𝑥4 is Sedang) and (𝑥5 is Tinggi) then (𝑌 is Sedang) 

If (𝑥1 is Tinggi) and (𝑥4 is Rendah) and (𝑥5 is Tinggi) then (𝑌 is Tinggi) 

Rule yang diperoleh pada masing-masing percobaan tersebut dipilih rule yang tidak sama, 

sehingga diperoleh rule pada percobaan pertama sebanyak 40 rule, percobaan kedua sebanyak 32 

rule, dan percobaan ketiga sebanyak 21 rule.  Selanjutnya dilakukan proses evaluasi setiap rule 

yang menghasilkan fire-strenght (α) pada masing-masing rule dan mengambil fire-strenght (α) 

yang paling kecil.  

 

Composition 

Pada tahap ini, himpunan fuzzy didapat dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, 

kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, dan mengaplikasikannya ke 
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output dengan menggunakan operator OR (union). Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka 

output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. 

Defuzzification 

Pada tahap ini, metode yang digunakan adalah metode Centroid. Metode ini solusi crisp 

diperoleh dengan cara menghitung momen untuk masing-masing daerah dan luas setiap daerah, 

dengan menggunakan fungsi keanggotaan hasil dari komposisi. Selanjutnya hasil momen dan luas 

setiap daerah digunakan untuk mengambil titik pusat. 

 Analisis Hasil 

Hasil perhitungan ketiga percobaan diperoleh yaitu: (1) menggunakan semua variabel input 

diperoleh   rata-rata persentase error sebesar 11.58%, (2) menghapus variabel yang korelasinya 

paling kecil yaitu USD/IDR dengan korelasi sebesar 26% diperoleh rata-rata persentase error 

sebesar 11.03%, dan (3) menghapus dua variabel yang nilai korelasinya kecil yaitu USD/IDR 

dengan korelasi sebesar 26% dan EUR/IDR dengan korelasi sebesar 48% diperoleh rata-rata 

persentase error sebesar 16.82%. 

Tabel 3.3 Hasil MAPE pada tiga percobaan fuzzy inference system metode mamdani 

Percobaan Variabel Input MAPE 

1 
IHSG, USD/IDR, EUR/IDR, OPEC crude oil price dan 

DJIA 
11.58% 

2 IHSG, EUR/IDR, OPEC crude oil price dan DJIA 11.03% 

3 IHSG, OPEC crude oil price dan DJIA 16.82% 

Berdasarkan Tabel 3.3 pada percobaan ketiga rata-rata persentase error semakin besar, 

karena variabel EUR/IDR memiliki keeratan dengan volume ekspor sebesar 48%. Sedangkan, 

pada percobaan pertama rata-rata persentase error paling rendah, hal ini dikarenakan variabel 

USD/IDR hanya memiliki keeratan dengan volume ekspor sebesar 26%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Menggunakan koefisien korelasi product moment pearson dapat mengetahui korelasi antara 

IHSG terhadap volume ekspor sangat kuat dengan besar persentase  92%, korelasi antara 

USD/IDR terhadap volume ekspor lemah dengan besar persentase 26%, korelasi antara 

EUR/IDR terhadap volume ekspor sedang dengan besar persentase 48%, korelasi antara OPEC 

crude oil price terhadap volume ekspor sangat kuat dengan besar persentase 91% dan korelasi 

antara DJIA terhadap volume ekspor sedang dengan besar persentase 63%. 

b. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, menghapus variabel USD/IDR yang memiliki 

nilai korelasi terkecil sebesar 26% diperoleh   rata-rata persentase error terkecil yaitu 11.03%. 

Oleh karena itu, fuzzy inference system metode mamdani dengan variabel input IHSG, 

EUR/IDR, OPEC crude oil price dan DJIA dan rule sebanyak 32 dapat digunakan untuk 

prediksi volume ekspor di Indonesia. 

Saran 

Pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk mengetahui perubahan volume ekspor 

di Indonesia meliputi IHSD, USD/IDR, EUR/IDR, OPEC crude oil price dan DJIA. Sedangkan 

menurut teori, beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara adalah 

kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri, keadaan pasar di luar dan dalam negeri 

dan kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar. Begitu luas faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan ekspor di Indonesia, sehingga disarankan untuk menganalisis kembali 

faktor-faktor yang dominan mempengaruhi perubahan volume ekspor di Indonesia dan 

membandingkan dengan menggunakan lebih dari satu metode. 
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Abstrak 
Masalah transportasi dengan kendala campuran adalah masalah bagaimana 

mengangkut barang dari berbagai sumber ke berbagai tujuan dengan biaya 

seminimal mungkin dengan kendala persediaan dan permintaan berupa 

pertidaksamaan dan persamaan. Ada beberapa metode yang digunakan diantaranya 

Vogel dan Fourier. Untuk metode Vogel agar kendala campuran dapat diselesaikan, 

maka semua kendala-kendala dari persediaan dan permintaan harus diubah ke dalam 

persamaan, kemudian setelah diperoleh alokasi maka pada uji optimumnya akan 

diubah kembali ke dalam bentuk pertidaksamaan. Apabila tidak terdapat index 

negatif maka solusi yang diperoleh sudah optimal. Sedangkan metode Fourier 

kendala-kendalanya diubah ke dalam bentuk pertidaksamaan kurang dari atau sama 

dengan, diperoleh hasil optimal yang sama dengan metode Vogel. 

 

Kata kunci: Masalah Transportasi, Kendala Campuran, Metode Fourier 

 

PENDAHULUAN 

Masalah transportasi dengan kendala campuran adalah masalah bagaimana mengangkut 

barang dari berbagai sumber ke berbagai tujuan dengan biaya seminimal mungkin dengan 

kendala persediaan dan permintaan berupa pertidaksamaan dan persamaan. Ada beberapa 

metode yang dapat digunakan, diantaranya adalah metode Vogel dan metode Fourier. Untuk 

metode Vogel, agar kendala campuran dapat diselesaikan maka semua kendala- kendala dari 

persediaan dan permintaan harus diubah ke dalam persamaan, kemudian setelah diperoleh 

alokasi maka pada uji optimumnya akan diubah kembali ke dalam bentuk pertidaksamaan. 

Apabila tidak terdapat index negatif maka solusi yang diperoleh sudah optimal.  Sedangkan 

metode Fourier kendala – kendalanya tidak perlu melalui alokasi tabel awal, melainkan 

mengubah kendala menjadi bentuk pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, selanjutnya 

diperoleh hasil optimal yang sama dengan metode Vogel. Tujuan dari artikel ini adalah untuk 

mengetahui langkah – langkah metode Fourier, mengetahui hasil perhitungan metode Fourier 

dibandingkan metode Vogel, menganalisis kelebihan dan kekurangan metode Fourier 

dibandingkan dengan metode Vogel. 

 

PEMBAHASAN 

Untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan kendala campuran metode yang 

paling efisien dari metode-metode yang sudah pernah digunakan yaitu metode Vogel dengan 

kendala – kendala tersebut akan diubah terlebih dahulu dari bentuk pertidaksamaan menjadi 

bentuk persamaan, sehingga alokasi tabel awal dapat diselesaikan. Disini akan dibahas metode 

untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan kendala campuran di mana dapat dilakukan 

tanpa alokasi tabel awal dan mengubah kendala ke bentuk pertidaksamaan kurang dari atau 

mailto:solichahisti27@gmail.com
mailto:susy.kuspambudi.fmipa@um.ac.id
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sama dengan untuk mendapatkan solusi optimal yang sama dengan metode Vogel disebut 

dengan metode Fourier. 

Langkah – langkah metode Fourier adalah sebagai berikut: 

Langkah 1:Tulis masalah transportasi yang diberikan dengan kendala campuran dalam bentuk 

masalah program linier bilangan bulat. 

Langkah 2: Ubah masalah program linier bilangan bulat dari langkah 1 menjadi masalah 

transportasi berpola maksimum. 

Langkah 3: Pilih salah satu variabel pada kendala persamaan kemudian kurangkan kedua ruas 

dengan variabel yang tidak dipilih. Selanjutnya mengubah kendala campuran menjadi bentuk 

pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan mensubtitusikan variabel yang dipilih. Sehingga 

masalah dengan pola maksimum yang diperoleh hanya memiliki kendala pertidaksamaan “≤”. 

Langkah 4: Tulis masalah program linier bilangan bulat murni yang bersesuaian dengan 

masalah pola maksimum yang diperoleh pada langkah 3. Reduksi masalah pola maksimum 

menggunakan teorema 2, kemudian bentuk tabel eliminasi Fourier untuk masalah pada langkah 

3. 

Langkah 5: Pilih dan hapus variabel dari table eliminasi Fourier dengan menggunakan 

eliminasi Fourier yang dimodifikasi. 

Langkah 6: Bentuk reduksi tabel eliminasi Fourier dari tabel eliminasi Fourier setelah 

menghapus kendala berlebihan (jika ada) dan juga gunakan teorema 2. 

Langkah 7: Ulangi langkah 5 ke langkah 6 sampai semua variabel-variabel  𝑥𝑖𝑗 dieliminasi 

kecuali variabel dari fungsi tujuan. 

Langkah 8: Tentukan batas atas terkecil dari semua nilai maksimum yang mungkin dari w , 

selanjutnya disebut 𝑑𝑜. Solusi optimum dari w adalah 𝑑𝑜. Nilai-nilai dari 𝑥𝑖𝑗 dihitung 

menggunakan subtitusi. Sebut {𝑥𝑖𝑗  , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 dan 𝑗 = 1,2, … , 𝑛}. 

Langkah 9: Solusi optimal untuk masalah transportasi dengan kendala campuran adalah 𝑥𝑖𝑗  ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑚 dan 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 dan nilai minimum dari, 𝑧 = |𝑑𝑜|. 
Untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dengan metode Fourier sudah optimal 

maka dilakukan uji keoptimuma solusi menggunakan indeks matriks. Berikut adalah langkah-

langkahnya. 

Langkah 1 : Menentukan variabel basis dari tablo awal. Dari tabel pengalokasian diperoleh 

𝑧𝑖𝑗 = 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗merupakan bagian dari variabel basis dengan 𝑧𝑖𝑗 − 𝑐𝑖𝑗 = 0. Maka untuk variabel 

basis diperoleh 𝑐𝑖𝑗 = 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗 

Langkah 2 :Menentukan variabel dual 𝑢𝑖  dan 𝑣𝑗 yang sesuai dengan sel (i,j) pada solusi awal 

yang diperoleh.  

Langkah 3 : Jumlahkan 𝑢𝑖 dan 𝑣𝑗 yang diperoleh dari langkah 1.  

Langkah 4 : Jika nilai 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗 adalah bilangan positif maka solusi yang diperoleh sudah 

optimum. Tetapi sebaliknya jika nilai 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗 adalah bilangan negatif maka dilakukan iterasi 

tabel awal kembali dengan mengubah nilai batas pada tabel yang memiliki nilai 𝑢𝑖 + 𝑣𝑗 negatif 

Dalam skripsi ini dibahas 2 contoh permasalahan dengan kendala campuran di mana 

dibedakan berdasarkan keberadaan index negatif pada uji optimum. Dan 1 contoh permasalahan 

dengan kendala persamaan. Salah satu permasalahan dengan kendala campuran yaitu sebagai 

berikut. 

Contoh Masalah Trasportasi 
Misalkan suatu perusahaan tas memiliki 3 pabrik dan 3 gudang di enam lokasi berbeda. 

Pabrik 1 menyediakan barang sebanyak 60 unit. Ketersediaan bahan baku ditambah 

menyebabkan Pabrik 2 dapat memproduksi lebih banyak barang dari biasanya yaitu 70 unit. 

Sedangkan di Pabrik 3, terjadi gangguan listrik yang mengakibatkan beberapa mesin tidak dapat 

bekerja hal ini menyebabkan pabrik 3 hanya dapat memproduksi barang maksimal sebanyak 

110 unit. Pada Gudang 1, permintaan barang sebanyak 90 unit. Pada Gudang 2, permintaan 

barang ≥ 110, sedangkan pada Gudang 3 permintaan barang maksimal hanya 70 karena fasilitas 
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di gudang yang tidak mencukupi. Biaya pengiriman satu jenis barang per unit antara pabrik dan 

gudang dapat dilihat pada tabel  berikut. 

Dari 

 

Ke 

Gudang 1 Gudang 2 Gudang 3 

Pabrik 1 2 3 4 

Pabrik 2 6 3 1 

Pabrik 3 8 9 2 

 

Metode Fourier 

Sumber 

Pabrik 

Tujuan 

Proyek Persediaan Pabrik 

1 2 3 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
= 60 

   
2 

 
6 

 
3 

 
1 

≥ 70 

   
3 

 
8 

 
9 

 
2 

≤ 100 

   
Permintaan Pasar = 90 ≥ 110 ≤ 70 

 
 

Langkah 1: Ubah menjadi bentuk masalah program linier bilangan bulat murni. 

(P) meminimumkan  

𝑧 = 2𝑥11 + 3𝑥12 + 4𝑥13 + 6𝑥21 + 3𝑥22 + 𝑥23 + 8𝑥31 + 9𝑥32 + 2𝑥33 
Kendala persediaan : 

 𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 = 60                    
𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 ≥ 70                     
𝑥31 + 𝑥32 + 𝑥33 ≤ 100                   

Kendala permintaan :  

𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31 = 90                     
𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 ≥ 110                   
𝑥13 + 𝑥23 + 𝑥33 ≤ 70                      

Kendala tak negatif dan bulat : 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0. 

 

Langkah 2: Mengubah masalah program linier bilangan bulat murni menjadi masalah pola 

maksimum. 

Maksimumkan XP 

𝑤 = −2𝑥11 − 3𝑥12 − 4𝑥13 − 6𝑥21 − 3𝑥22 − 𝑥23 − 8𝑥31 − 9𝑥32 − 2𝑥33 

Dengan kendala pada masalah P juga dipenuhi jika 𝑤 = −𝑧 (masalah XP). 

 

Langkah 3: Pilih salah satu variabel pada kendala persamaan kemudian kurangkan kedua ruas 

dengan variabel yang tidak dipilih. Selanjutnya mengubah kendala campuran menjadi bentuk 

pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan mensubtitusikan variabel yang dipilih. Sehingga 

masalah dengan pola maksimum yang diperoleh hanya memiliki kendala pertidaksamaan “≤”. 

Maka masalah XP dapat ditulis dalam bentuk masalah XP1. 

(XP1) maksimumkan 

𝑤 = −720 + 7𝑥11 − 𝑥13 − 3𝑥22 − 𝑥23 − 2𝑥31 − 9𝑥32 − 2𝑥33 
 

Langkah 4: Tulis masalah ekuivalen EP dari masalah transportasi pola maksimum XP1. (EP) 

maksimalkan 𝑤 

−7𝑥11 + 𝑥13 + 3𝑥22 + 𝑥23 + 2𝑥31 + 9𝑥32 + 2𝑥33 + 𝑤 ≤ −720 
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Kendala persediaan : 

  𝑥11 + 𝑥13 ≤ 60                                        
 𝑥11 + 𝑥31  − 𝑥22 − 𝑥23 ≤ 20                
 𝑥31 + 𝑥32 + 𝑥33 ≤ 100                         

Kendala permintaan :  

 𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31 ≤ 90                           
  𝑥11 + 𝑥13 − 𝑥22 − 𝑥32 ≤ −50              
 𝑥13 + 𝑥23 + 𝑥33 ≤ 70                              

Kendala tak negatif dan bulat : 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0. 

 

Langkah 5: Reduksi masalah EP dengan menggunakan teorema 2. Jika 𝑎𝑖𝑗 ≥ 0 untuk semua 𝑖, 

maka 𝑥𝑖𝑗 = 0. Karena, 𝑎13 ≥ 0, 𝑎31 ≥ 0, 𝑎33 ≥ 0 maka diperoleh  𝑥13 = 0, 𝑥31 = 0, 𝑥33 = 0 

(EP1) maksimalkan 𝑤 

                                             −7𝑥11 + 3𝑥22 + 𝑥23 + 9𝑥32 + 𝑤 ≤ −720 
Kendala persediaan : 

  𝑥11 ≤ 60                    
 𝑥11 − 𝑥22 − 𝑥23 ≤ 20                    
 𝑥32 ≤ 100                  

Kendala permintaan :  

  𝑥11 − 𝑥22 − 𝑥32 ≤ −50              
 𝑥23 ≤ 70                  

Kendala tak negatif dan bulat :  𝑥11, 𝑥22, 𝑥23, 𝑥33 ≥ 0. 
Langkah 6: Bentuk tabel eliminasi Fourier dari masalah transportasi pola maksimum EP1 

 

 Tabel Eliminasi Fourier Kendala Campuran Iterasi 1 

𝒙𝟏𝟏 𝒙𝟐𝟐 𝒙𝟐𝟑 𝒙𝟑𝟐 𝒘 𝑩 
Persamaan 

ke- 

-7 3 1 9 1 -720 1 

1 0 0 0 0 60 2 

1 -1 -1 0 0 20 3 

0 0 0 1 0 100 4 

1 -1 0 -1 0 -50 5 

0 0 1 0 0 70 6 

-1 0 0 0 0 0 7 

0 -1 0 0 0 0 8 

0 0 -1 0 0 0 9 

0 0 0 -1 0 0 10 

 

Dengan eliminasi fourier diperoleh hasil  

𝒘 𝑩 Persamaan ke- 

1 -630  11 

 

Dari tabel diperoleh batas atas terkecil untuk nilai maksimum yang mungkin dari 𝑤 adalah -630. 

Dengan kata lain biaya transportasi minimum sebesar 𝑧 = 630. Selanjutnya alokasi tabel 

dengan subtitusi dan aturan pengalokasian tabel diperoleh 

 

 

Sumber 

Pabrik 

Tujuan 

Proyek 
Persediaan Pabrik 
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1 2 3 

1 60 
2 

0 
3 

0 
4 

= 60 

   

2 30 
6 

110 
3 

0 
1 

≥ 70 

   

3 0 
8 

0 
9 

0 
2 

≤ 100 

   
Permintaan Pasar = 90 ≥ 110 ≤ 70 

 
 

Setelah diperoleh hasil metode Fourier maka lakukan uji optimum dengan memeriksa 

keberadaan modi index negatif. Apabila tidak terdapat index negatif maka solusi sudah optimal.  

 

Variabel dual 𝑣1 𝑣2 𝑣3 𝑢𝑖 

𝑢1 2 -1 -3 - 4 

𝑢2 6 3 1 0 

𝑢3 7 4 2 1 

𝑣𝑗 6 3 1  

 

Terdapat index negatif maka belum optimal. Tabel baru dengan kendala campuran sebagai 

berikut. 

 

Sumber 

Pabrik 

Tujuan 

Proyek Persediaan Pabrik 

1 2 3 

1 
 

2 

 

3 

 

4 
≥ 60 

   

2 
 

6 

 

3 

 

1 
≥ 70 

   

3 
 

8 

 

9 

 

2 
≤ 100 

   
Permintaan Pasar = 90 ≥ 110 = 70 

 
 

Dengan metode Fourier maka diperoleh tabel berikut. 

 

Sumber 

Pabrik 

Tujuan 

Proyek Persediaan Pabrik 

1 2 3 

1 90 
2 

0 
3 

0 
4 

≥ 60 

   

2 0 
6 

110 
3 

70 
1 

≥ 70 

   

3 0 
8 

0 
9 

0 
2 

≤ 100 

   
Permintaan Pasar = 90 ≥ 110 = 70 

 
 

Setelah uji optimum yang mana dilakukan dengan memeriksa index negatif diperoleh tabel 

berikut 

 

Variabel dual 𝑣1 𝑣2 𝑣3 𝑢𝑖 
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𝑢1 4 1 3 1 

𝑢2 3 0 2 0 

𝑢3 5 2 4 2 

𝑣𝑗 3 0 2  

 

Karena  semua modi index positif maka itu menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh dengan 

metode Fourier adalah solusi optimal. Jadi solusi optimal untuk masalah transportasi dengan 

kendala campuran adalah 𝑥11 = 90, 
𝑥12 = 0,𝑥22 = 110𝑥23 = 70, 𝑥33 = 0. Sehingga total biaya minimumnya 580. 

 

Metode Vogel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk metode Vogel maka kendala pertidaksamaan harus diubah ke persamaan dengan 

ketentuan menggunakan nilai terkecil dari permintaan dan persediaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kasus ini permintaan melebihi persediaan tambah baris dummy dengan 

persediaan 70 unit dengan biaya nol.  

 

 G1 G2 G3 𝑏𝑖 

P1 
 2  3  4 

60 
   

P2 
 6  3  1 

70 
   

P3 
 8  9  2 

0 
   

P4 
 0  0  0 

70 
   

𝑎𝑗 90 110 0 200 

Ke 

Dari   
Gudang 1 Gudang 2 Gudang 3 

Persediaan 

Pabrik 1 
 

2 

 

3 

 

4 = 60 

   
 

Pabrik 2 
 

6 

 

3 

 

1 ≥ 70 

   
 

Pabrik 3 
 

8 

 

9 

 

2 ≤ 100 

   
 

Permintaan 
 

= 90 ≥ 110 ≤ 70  

   Ke 

Dari   
Gudang 1 Gudang 2 Gudang 3 

Persediaan 

Pabrik 1 
 

2 

 

3 

 

4 = 60 

   
 

Pabrik 2 
 

6 

 

3 

 

1 = 70 

   
 

Pabrik 3 
 

8 

 

9 

 

2 = 0 

   
 

Permintaan 
 

= 90 = 110 = 0 

130 

 

200 
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Dengan menggunakan langkah pada metode Vogel diperoleh tabel berikut. 

 

 G1 G2 G3 𝑏𝑖 
Selisih 

baris 

P1 
 2  3  4 

60 1 
   

P2 
 6  3  1 

70 2 
   

P3 
 8  9  2 

0 6 
   

P4 
 0  0  0 

70 0 
   

𝑎𝑗 90 110 0 
 

Selisih kolom 2 3 1 

 

Untuk berikutnya dengan mencari selisih terbesar dan pilih biaya terkecil pada baris 

atau kolom yang terpilih lalu alokasikan permintaan dan persediaan dengan minimum ( 

permintaan, persediaan). Lakukan langkah ini sampai semua  permintaan dan persediaan 

terpenuhi.Dengan langkah Vogel maka diperoleh tabel alokasi sebagai berikut. 

 

 G1 G2 G3 𝑏𝑖 

P1 
 2  3  4 

60 
60   

P2 
 6  3  1 

70 
30 40  

P3 
 8  9  2 

0 
  0 

P4 
 0  0  0 

70 
 70  

𝑎𝑗 90 110 0  

 

Kemudian kembalikan kendala ke bentuk pertidaksamaan. Dengan aturan pengalokasian pada 

kendala campuran jika terdapat dummy maka hasil alokasi pada dummy akan dipindahkan pada 

sel yang memiliki biaya terkecil pada baris atau kolom yang sesuai dengan kolom yang terdapat 

pada dummy tersebut. Dari tabel diatas dummy terletak pada kolom 2 maka alokasikan ke 

kolom 2 dengan biaya terkecilnya 3. Maka tabel alokasi baru diperoleh sebagai berikut. 

 

Sumber 

Pabrik 

Tujuan 

Proyek Persediaan Pabrik 

1 2 3 

1 
 

2 

 

3 

 

4 
= 60 

60 
  

2 
 

6 

 

3 

 

1 
≥ 70 

30 110 0 

3 
 

8 

 

9 

 

2 
≤ 100 

  
0 

Permintaan Pasar = 90 ≥ 110 ≤ 70 
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Uji optimum diperoleh 

 

Variabel dual 𝑣1 𝑣2 𝑣3 𝑢𝑖 

𝑢1 2 -1 -3 - 4 

𝑢2 6 3 1 0 

𝑢3 5 2 0 -1 

𝑣𝑗 6 3 1  

 

Karena masih terdapat index negatif yaitu pada kolom 2 dan 3 serta baris 1 maka tabel 

transportasi kendala campuran dengan mengubah tanda pertidaksamaan ≤ menjadi = dan = 

menjadi ≥ kemudian selesaikan kembali dengan metode Vogel. 

 

Tabel transportasi baru dengan kendala campuran dapat dilihat dibawah ini. 

 

Sumber 

Pabrik 

Tujuan 

Proyek Persediaan Pabrik 

1 2 3 

1 
 

2 

 

3 

 

4 
≥ 60 

   

2 
 

6 

 

3 

 

1 
≥ 70 

   

3 
 

8 

 

9 

 

2 
≤ 100 

   
Permintaan Pasar = 90 ≥ 110 = 70 

 
 

Ubah kendala pertidaksamaan menjadi persamaan maka diperoleh tabel berikut 

 

 

Karena belum seimbang maka diseimbangkan dengan menambah baris dummy dengan 

persediaan 140. 

Ke 

 

Dari 

Gudang 1 Gudang 2 Gudang 3 Persediaan 

Pabrik 1 
 

2 

 

3 

 

4 
60 

   

Pabrik 2 
 

6 

 

3 

 

1 
70 

   

Pabrik 3 
 

8 

 

9 

 

2 
0 

   

Permintaan
 

90 110 70 

               130 

 

270 
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 G1 G2 G3 𝑏𝑖 

P1 
 2  3  4 

60 
   

P2 
 6  3  1 

70 
   

P3 
 8  9  2 

0 
   

P4 
 0  0  0 

140 
   

𝑎𝑗 90 110 70 270 

 

Dengan metode Vogel maka diperoleh tabel alokasi berikut 

 

 
G1 G2 G3 𝑏𝑖 

P1 
 

2 

 

3 

 

4 
60 

60 
  

P2 
 

6 
 

3 
70 

1 
70 

   
P3 

 
8 

 
9 

0 
2 

0 

   

P4 
30 

0 

110 

0 0 

0 
140 

𝑎𝑗 90 110 70 
 

 

Kemudian kembalikan kendala ke bentuk pertidaksamaan sehingga diperoleh tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji optimum sudah diperoleh index positif semua seperti tabel berikut. 

 

Variabel dual 𝑣1 𝑣2 𝑣3 𝑢𝑖 

𝑢1 2 3 1 0 

𝑢2 2 3 1 0 

𝑢3 1 2 0 -1 

𝑣𝑗 2 3 1  

 

Karena semua index sudah positif maka solusi optimal. Jadi solusi optimal untuk masalah 

 
G1 G2 G3 𝑏𝑖 

P1 
 

2 
110 

3 

 

4 
≥ 60 

90 
  

P2 
 

6 
0 

3 
70 

1 
≥ 70 

   
P3 

 
8 

 
9 

0 
2 

≤ 100 

   

𝑎𝑗 = 90 ≥ 110 = 70 
 



952 

 

transportasi dengan kendala campuran adalah 𝑥11 = 90, 𝑥12 = 110, 𝑥22 = 0, 𝑥23 = 70, 𝑥33 =
0. Sehingga diperoleh total biaya minimum 

𝑧 = ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 = 2.90 + 3.110 + 1.70 + 2.0 = 580. 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada metode Vogel untuk pencarian solusi optimalnya kendala pertidaksamaan harus 

diubah ke dalam bentuk persamaan dan pengisian alokasi tabel awal, sedangkan metode Fourier 

untuk pencarian solusinya dapat secara langsung tanpa alokasi tabel awal dan mengubah 

kendala campuran menjadi kendala pertidaksamaan. Lalu untuk uji optimum menggunakan 

indeks matriks. Apabila sudah tidak terdapat index negatif maka solusi optimal. Perhitungan 

menggunakan metode Vogel maupun Metode Fourier memperoleh hasil sama. 

Dalam metode Fourier, harus berhati – hati dalam memilih variabel yang akan dihapus, 

karena jika salah memilih maka bisa saja didapatkan hasil penghitungan eliminasi yang rumit.  
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Abstrak 

 
Gelanggang bersih R merupakan suatu gelanggang dengan satuan di mana setiap 

unsur r di R adalah bersih yaitu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari suatu unsur 

unit dan suatu unsur idempoten di R. Unsur r di gelanggang R disebut n-bersih jika 

ia dapat dapat dinyatakan sebagai 𝑟 = 𝑢1 + 𝑢2 + ⋯ + 𝑢𝑛 + 𝑒, dengan n unsur unit 

𝑢1, 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 di R dan unsur idempoten e di R. Gelanggang R disebut gelanggang 

n-bersih jika setiap unsur di R adalah n-bersih. Gelanggang n-bersih merupakan 

suatu perluasan dari gelanggang bersih R. Pada makalah ini akan dibahas eksistensi 

suatu gelanggang bersih R berdasarkan ideal-idealnya. 

 

Kata kunci: unit, idempoten, gelanggang bersih, ideal 

 

PENDAHULUAN 

Misalkan R menyatakan suatu gelanggang (tidak perlu komutatif) dengan satuan 1. Unsur 

taknol  𝑢 ∈ 𝑅 disebut unit jika terdapat suatu unsur taknol  𝑣 ∈ 𝑅 sedemikian sehingga  𝑢𝑣 =
𝑣𝑢 = 1. Himpunan semua unsur unit di 𝑅 dinotasikan dengan 𝑈(𝑅). Jika pada gelanggang R 

berlaku 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎 untuk sebarang 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, maka R disebut gelanggang komutatif. Misalkan 𝑅 

adalah suatu gelanggang. Suatu unsur 𝑒 di 𝑅 dikatakan idempoten jika 𝑒2 = 𝑒. Himpunan dari 

semua unsur idempoten di 𝑅 dinotasikan dengan 𝐼𝑑(𝑅).  

 Misalkan 𝑅 suatu gelanggang dengan satuan. Suatu unsur 𝑟 di 𝑅 dikatakan bersih jika r 

dapat dinyatakan sebagai jumlah dari suatu unsur unit dan idempoten di 𝑅. Gelanggang 𝑅 

adalah gelanggang bersih jika setiap unsur di 𝑅 adalah unsur bersih, yaitu sebarang unsur 𝑟 di R 

dapat dinyatakan sebagai 𝑟 = 𝑢 + 𝑒 untuk suatu 𝑢 ∈ 𝑈(𝑅) dan 𝑒 ∈ 𝐼𝑑(𝑅). Konsep ini pertama 

kali diperkenalkan oleh Nicholson (1977) dan dikembangkan oleh Anderson & Camillo (2002). 

Berdasarkan definisi dasar ini, Xiao & Tong (2003 dan 2006) memperkenalkan unsur n-bersih r 

dari suatu gelanggang R yaitu r dapat dinyatakan sebagai 𝑟 = 𝑢1 + 𝑢2 + ⋯ + 𝑢𝑛 + 𝑒, dengan 

𝑢1, 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 ∈ 𝑈(𝑅) dan dan 𝑒 ∈ 𝐼𝑑(𝑅). Gelanggang R disebut gelanggang  n-bersih jika 

setiap unsur di R adalah n-bersih. Dengan demikian, gelanggang bersih merupakan 1-bersih. 

Misalkan 𝐶(𝑅) = {𝑎 ∈ 𝑅: 𝑎𝑟 = 𝑟𝑎  untuk semua 𝑟 ∈ 𝑅} dan g(x) adalah suatu 

polinomial tetap di 𝐶(𝑅)[𝑥]. Camillo & Simon (2002) mendefinisikan R sebagai gelanggang 

g(x)-bersih apabila setiap 𝑟 ∈ 𝑅 mempunyai bentuk 𝑟 = 𝑢 + 𝑠 dengan  𝑢 adalah unit di R dan 

g(s) = 0. Penelitian ini dilanjutkan oleh Nicholson & Zhou (2006) dan Fan & Yang (2008) yang 

memilih polinomial tertentu 𝑔(𝑥) ∈ (𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏)𝐶(𝑅)[𝑥] dengan 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐶(𝑅) dan 𝑏, 𝑏 −
𝑎 ∈ 𝑈(𝑅),  himpunan  semua   unit  di  R.  Selanjutnya,  pemilihan    polinomial   tertentu 

𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 ∈ 𝐶(𝑅)[𝑥] dilakukan oleh Ashrafi & Ahmadi (2012) dalam meneliti gelanggang 

g(x)-bersih lemah. Sedangkan Handam (2009) menggabungkan konsep gelanggang n-bersih 

dengan gelanggang g(x)-bersih menjadi gelanggang (n, g(x))-bersih R yaitu setiap unsur 𝑟 ∈ 𝑅 

dapat dinyatakan sebagai 𝑥 = 𝑢1 + 𝑢2 + ⋯ + 𝑢𝑛 + 𝑠, dengan n unsur unit 𝑢1, 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 di R 

dan g(s) = 0 untuk suatu polinomial tetap g(x) di 𝐶(𝑅)[𝑥]. Gelanggang (n, g(x))-bersih R ini 

merupakan suatu generalisasi dari gelanggang n-bersih dan gelanggang g(x)-bersih. Pada artikel 
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ini akan dikaji sifat-sifat unsur bersih dan unsur idempoten dari suatu gelanggang bersih 

dikaitkan dengan generalisasinya serta eksistensi suatu gelanggang bersih berdasarkan ideal-

idealnya yang terbentuk dari unsur-unsur  idempoten. 

 

PEMBAHASAN  

 Berikut ini disajikan beberapa lemma yang akan digunakan untuk pembuktian teorema-

teorema pada gelanggang bersih dan generalisasinya  

Lemma 1. Misal R adalah gelanggang dengan satuan dan 𝑒, 𝑟 ∈ 𝑅. 

(i) 𝑒 adalah idempoten jika dan hanya jika 1 − 𝑒 adalah idempoten 

(ii) 𝑟 adalah bersih jika dan hanya jika 1 − 𝑟 adalah bersih 

(iii) Jika 𝑒 adalah idempoten, maka 𝑒 adalah bersih 

(iv) Jika 𝑟 adalah bersih, maka 𝑟 adalah n–bersih untuk semua bilangan asli n. 

Bukti: 

(i) Perhatikan bahwa jika 𝑒 adalah idempoten, maka (1 − 𝑒)2 = 1 − 2𝑒 + 𝑒2 = 1 − 𝑒, yang 

berarti bahwa 1 − 𝑒 juga unsur idempoten di R. Sebaliknya, 1 − 𝑒 unsur idempoten maka 𝑒 =
1 − (1 − 𝑒) juga idempoten. 

(ii). Anggap 𝑟 adalah unsur bersih. Ini berarti ada 𝑢 ∈ 𝑈(𝑅) dan 𝑒 ∈ 𝐼𝑑(𝑅) sedemikian sehingga  

𝑟 = 𝑢 + 𝑒. Perhatikan bahwa 1 − 𝑟 = 1 − (𝑢 + 𝑒) =  − 𝑢 + (1 − 𝑒). Berdasarkan Lemma 1(i), 

1 − 𝑒 ∈ 𝐼𝑑(𝑅) dan akibatnya 1 − 𝑟 adalah unsur bersih di R, karena − 𝑢 ∈ 𝑈(𝑅). Untuk 

membuktikan konversnya cukup dengan memperhatikan bahwa 𝑟 = 1 − (1 − 𝑟). 

(iii). Perhatikan bahwa unsur idempoten e dapat dinyatakan sebagai  𝑒 = (2𝑒 − 1) + (1 − 𝑒). 

Berdasarkan Lemma 1(i) diperoleh bahwa 1 − 𝑒 ∈ 𝐼𝑑(𝑅) dan karena 2𝑒 − 1 ∈ 𝑈(𝑅), maka e 

merupakan unsur bersih.  

(iv). Misalkan 𝑟 adalah unsur bersih di R. Ini berarti ada 𝑢1 ∈ 𝑈(𝑅) dan 𝑒1 ∈ 𝐼𝑑(𝑅) sedemikian 

sehingga  𝑟 = 𝑢1 + 𝑒1. Berdasarkan Lemma 1(iii), terdapat 𝑢2 ∈ 𝑈(𝑅) dan 𝑒2 ∈ 𝐼𝑑(𝑅) 

sehingga 𝑒1 =  𝑢2 + 𝑒2 yang mengakibatkan 𝑟 = 𝑢1 + 𝑒1 =  𝑢1 +  𝑢2 + 𝑒2. Demikian proses 

ini dilakukan berulang sehingga dengan induksi diperoleh 𝑟 = 𝑢1 + 𝑢2 + ⋯ + 𝑢𝑛 + 𝑒 

yang merupakan unsur n–bersih. 

 

 Lemma 1 tersebut menghasilkan teorema berikut yang merupakan perumuman dari 

hasil penelitian Handam (2009). 

 

Teorema 1. Misal R adalah gelanggang dengan satuan. Jika R bersih, maka R merupakan 

gelanggang (𝑛, 𝑎𝑥2 − 𝑎𝑥)– bersih untuk setiap bilangan asli n dan sebarang 𝑎 ∈ 𝑅. 

Bukti.  

Berdasarkan Lemma 1(iv), R merupakan gelanggang  n– bersih, untuk setiap bilangan asli n. 

Selanjutnya misalkan sebarang 𝑎 ∈ 𝑅, 𝑔(𝑥): = 𝑎𝑥2 − 𝑎𝑥 ∈ 𝑅[𝑥], dan 𝑟 ∈ 𝑅. 

Karena R bersih, maka terdapat 𝑢 ∈ 𝑈(𝑅) dan 𝑒 ∈ 𝐼𝑑(𝑅) sehingga 𝑟 = 𝑢 + 𝑒. 
Perhatikan bahwa 𝑔(𝑒) = 𝑎𝑒2 − 𝑎𝑒 = 𝑎𝑒 − 𝑎𝑒 = 0, karena e idempoten.   

Dengan demikian, R merupakan gelanggang (𝑛, 𝑎𝑥2 − 𝑎𝑥) – bersih. 

 

Suatu unsur r di R disebut regular jika terdapat 𝑦 ∈ 𝑅 sehingga 𝑟 =  𝑟𝑦𝑟. Gelanggang R 

disebut regular jika semua unsurnya adalah regular. Misalkan  Reg(R) = {𝑟 ∈ 𝑅: 𝑟 regular}. Jika 

terdapat suatu 𝑟 ∈ Reg(𝑅) dan 𝑒 ∈ 𝐼𝑑(𝑅) sehingga 𝑎 ∈ 𝑅 dapat dinyatakan sebagai 𝑎 = 𝑟 + 𝑒, 

maka a disebut unsur r-bersih. Berikut ini disajikan lemma tentang hubungan antara unsur-

unsur regular dan unit. 

 

Lemma 2. Misal R adalah gelanggang dengan satuan. Jika 𝑟 ∈ 𝑈(𝑅), maka r adalah regular.  

Bukti. 

Perhatikan bahwa 𝑟 = 𝑟𝑟−1𝑟, di mana 𝑟−1 ∈ 𝑅, yang berarti bahwa r adalah regular. 



955 

 

 

Teorema 2. Jika F adalah lapangan, maka F adalah gelanggang regular.  

Bukti. 

Unsur nol 0 adalah regular karena 0 = 𝑟0𝑟, untuk sebarang 𝑟 ∈  𝑅 . 

Selanjutnya, sebarang unsur tak nol dari suatu lapangan adalah unit dan berdasarkan Lemma 2 

merupakan unsur regular.  

 

Teorema Akibat 1. Jika p prima maka  ℤ𝑝 adalah gelanggang regular. 

Bukti. 

Jika p prima, maka  ℤ𝑝 merupakan suatu lapangan dan berdasarkan teorema 2 merupakan 

gelanggang regular. 

 

Teorema Akibat 2. Jika M ideal maksimal dari gelanggang R, maka R/M adalah regular. 

Bukti. 

Jika M ideal maksimal dari R, maka R/M merupakan suatu lapangan dan berdasarkan Teorema 2 

merupakan suatu gelanggang regular. 

 

Misalkan R adalah sebarang gelanggang dengan satuan. Dua ideal I dan J dari R disebut 

komaksimal jika 𝐼 + 𝐽 = 𝑅. Berikut diberikan teorema mengenai relasi antara pasangan ideal 

komaksimal dengan gelanggang bersih.  

Teorema 3. R gelanggang bersih jika dan hanya jika untuk sebarang ideal komaksimal I dan J 

terdapat unsur idempoten e di I dengan 1 – e di J. 

Bukti. (⟹) Diketahui R gelanggang bersih dan sebarang ideal komaksimal I dan J dari R 

(berarti 𝐼 + 𝐽 = 𝑅). Karena R adalah gelanggang dengan satuan, maka terdapat 𝑎 ∈ 𝐼 

sedemikian hingga 1 − 𝑎 ∈ 𝐽 ⊆ 𝑅. Karena R adalah gelanggang bersih, maka terdapat unsur 

unit u dan suatu idempotent e di R sedemikian sehingga  

1 − 𝑎 = 𝑢 + 𝑒 

Dengan mengalikan kedua sisi dengan 𝑢−1 diperoleh  

𝑢−1 (1 − 𝑎) = 𝑢−1 (𝑢 + 𝑒) = 1 +  𝑢−1𝑒 

Berdasarkan sifat menyerap dari ideal J dan 1 − 𝑎 ∈ 𝐽 , maka diperoleh 

1 – e = (1 +  𝑢−1𝑒)(1 − 𝑒) =  𝑢−1 (1 − 𝑎)(1 − 𝑒) ∈ 𝐽. 

Karena 𝑎 = 1 − 𝑢 − 𝑒, maka  

                                   𝑎𝑒 = (1 − 𝑢 − 𝑒)𝑒 =  −𝑢𝑒 
Sehingga berdasarkan sifat menyerap dari ideal I diperoleh 

                                     𝑒 =  −𝑢−1(−𝑢𝑒) =  −𝑢−1(𝑎𝑒) ∈ 𝐼. 

Bukti (⟸) Sebaliknya, anggap untuk sebarang dua ideal komaksimal I dan J dari R terdapat 

suatu unsur idempoten e di I dengan 1 – e di J.  

Akan ditunjukkan bahwa R adalah gelanggang bersih.  

 Ambil sebarang unsur a di R. Diperoleh dua ideal komaksimal  

𝑅𝑎 + 𝑅(1 − 𝑎) = 𝑅, 

yang mengakibatkan ada  unsur idempoten e di Ra dengan 1 – e di 𝑅(1 − 𝑎). 

Ini berarti terdapat 𝑟, 𝑠 ∈ 𝑅 sedemikian sehingga 

                                   𝑒 = 𝑟𝑎        dan      1 − 𝑒 = 𝑠(1 − 𝑎) 

Diperoleh 

 [ 𝑟𝑒 − 𝑠(1 − 𝑒)][ 𝑒𝑎 + (1 − 𝑒)(𝑎 − 1)] = 1, 
yang berarti 𝑒𝑎 + (1 − 𝑒)(𝑎 − 1) unsur unit dan (1 − 𝑒) adalah unsur idempoten di R. 

Perhatikan bahwa 

                              [ 𝑒𝑎 + (1 − 𝑒)(𝑎 − 1)] +  (1 − 𝑒) =  𝑒𝑎 + (1 − 𝑒)(𝑎 − 1 + 1) 

                                                                                       = 𝑒𝑎 + (1 − 𝑒)𝑎 

                                                                                       = 𝑎. 

Disimpulkan bahwa R adalah gelanggang bersih. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Gelanggang bersih R dengan satuan dapat diperluas menjadi gelanggang gelanggang 

(𝑛, 𝑎𝑥2 − 𝑎𝑥)– bersih untuk setiap bilangan asli n dan sebarang 𝑎 ∈ 𝑅. Selain itu, eksistensi 

suatu gelanggang bersih R  dengan satuan 1 terpenuhi apabila untuk sebarang ideal komaksimal 

I dan J terdapat unsur idempoten e di I dan 1 – e  di J. 

Pembaca yang berminat dapat menindaklanjuti kajian ini misalnya menyelidiki eksistensi 

gelanggang regular dikaitkan dengan ideal-idealnya. 
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Abstrak 

 
Model persamaan Lotka-Volterra (L-V) adalah system interaksi mangsa-pemangsa 

dalam hal ini satu mangsa dan satu pemangsa yang disusun oleh Lotka dan Volterra. 

Salah satu model perkembangan persamaan L-V adalah model persaingan dua 

pemangsa. Model ini merupakan sistem yang mana para pemangsa harus berjuang 

untuk mangsa yang sama di suatu lingkungan. Penerapan skema numerik semi 

implisit dalam menyelesaikan system persaingan dua pemangsa ini dikaji. Secara 

analitik dapat ditunjukkan bahwa skema numerik semi-implisit cocok untuk suatu 

system persamaan, karena skema ini merupakan skema yang konvergen dengan rata-

rata kekonvergensiannya adalah 𝑂(∆𝑡)2 dan stabil tak bersyarat. Hasil simulasi 

numerik juga menunjukkan bahwa skema numerik semi-implisit stabil dan 

konvergen ke solusi sebagaimana solusi pada kondisi setimbang (steady state). 

 

Kata Kunci: Model Persamaan Lotka-Volterra (L-V), Model Persaingan Dua 

Pemangsa, SkemaNumerik Semi-Implisit. 

 
PENDAHULUAN 

 

Persamaan diferensial merupakan salah satu ilmu matematika yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai ilmu pengetahuan, dengan membentuknya ke 

dalam model matematis menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Salah satu permasalahan model 

matematis di bidang biologi ada dalam ilmu ekologi, misalnya model tentang makhluk hidup 

yang hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungannya, (Clarke, 1954). Model 

ini disebut dengan model interaksi mangsa-pemangsa (prey-predator).  

Sistem interaksi mangsa-pemangsa dalam hal satu mangsa dan satu pemangsa telah 

disusun oleh Lotka dan Volterra, yang selanjutnya disebut model persamaan Lotka-Volterra (L-

V). Karena modelnya yang cukup sederhana menyebabkan model ini banyak digunakan sebagai 

dasar bagi pengembangan model yang lebih realistis. Salah satu  model yang dikembangkan 

dari persamaan L-V adalah sistem yang mana para pemangsa harus berjuang untuk mangsa 

yang sama di suatu lingkungan, (Bauer&Gifford, 2014). Model dari sistem interaksi ini 

berbentuk: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑟1

𝐾1
𝑥(𝐾1 − 𝑥 − 𝛼12𝑦);      

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

𝑟2

𝐾2
𝑦(𝐾2 − 𝑦 − 𝛼21𝑥)............................... (1) 

dengan 𝑥 dan 𝑦 adalah populasi dari dua spesies pemangsa yang berbeda, 𝑟1dan𝑟2 adalah laju 

pertumbuhan masing-masing spesies, 𝐾1dan𝐾2 adalah daya angkut (carrying capacity) masing-

masing spesies, 𝛼12dan𝛼21 adalah interaksi antar dua predator dan semua parameter merupakan 

konstanta positif. Dalam rangka mengurangi jumlah parameter dalam sistem tersebut, maka 

dilakukan penskalaan dengan menerapkan metode skema nondimensional sebagai berikut: 

𝑢 =
𝑥

𝐾1
 , 𝑣 =

𝑦

𝐾2
 , 𝜏 = 𝑟1𝑡 , 𝜌 =

𝑟2

𝑟1
 , 𝑏12 =  𝛼12

𝐾2

𝐾1
 , 𝑏21 = 𝛼21

𝐾1

𝐾2
 

Akibatnya persamaan (1) menjadi sistem persamaan tak berdimensi: 

𝑢𝜏 = 𝑢 − 𝑢2 − 𝑏12𝑢𝑣;    𝑣𝜏 = 𝜌(𝑣 − 𝑣2 − 𝑏21𝑢𝑣)............................................ (2) 

mailto:yenieranggie@gmail.com
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Sebagaimana model L-V, selesaian secara kualitatif berkenaan dengan kestabilan dari 

selesaian kondisi setimbang (steady state) dapat dikaji. Namun demikian selesaian secara 

analitik untuk model ini sulit untuk ditentukan. Oleh karena itu akan dikaji selesaian secara 

numerik dengan menggunakan skema numerik yang sesuai.  

Skema numerik semi-implisit merupakan salah satu skema numerik yang dapat 

digunakan dalam menyelesaian suatu sistem persamaan differensial. Menurut Armstrong, dkk 

(2012: 443) skema numerik semi-implisit ini merupakan pendekatan numerik yang sangat cocok 

untuk suatu sistem persamaan. Selain itu, untuk jangka waktu tertentu menjamin ketaknegatifan 

dari suatu parameter yang dicari. Oleh karena itu akan dikaji penurunan suatu skema numerik 

semi-implisit yang stabil dan konvergen untuk menyelesaian model sistem interaksi persaingan 

antara dua pemangsa. Selanjutnya akan dibuktikan secara analitik bahawa skema ini konvergen 

dan stabil tidak bersyarat. Terakhir akan dilakukan simulasi numerik untuk skema ini untuk 

menunjukkan bahwa skema ini konvergen dan stabil dan sesuai dengan kajian selesaian pada 

kondisi setimbang. Kajian dari masalah di atas merupakan hasil elaborasi dari jurnal yang 

disusun oleh Bauer dan Gifford (2014).   

 

PEMBAHASAN 

 
1. Kestabilan Solusi Analitik untuk Kondisi Steady-State 

Kondisi setimbang (steady-state) terjadi ketika 𝑢𝜏 = 0 dan𝑣𝜏 = 0, sehingga dari (2) 

diperoleh: 

𝑢 − 𝑢2 − 𝑏12𝑢𝑣 = 0;        𝜌(𝑣 − 𝑣2 − 𝑏21𝑢𝑣) = 0....................................... (3) 

Kemudian diperoleh empat selesaian titik setimbang: (0,0), (0,1), (1,0), dan (
1−𝑏12

1−𝑏12𝑏21

1−𝑏21

1−𝑏12𝑏21
). 

Untuk menguji kestabilan titik setimbang tersebut digunakan teorema yang dibahas oleh Murray 

(2003) berikut.  

Teorema 1 

Misal(𝑢, 𝑣) solusi steady-statedarisystem: 

𝑢′ = 𝑓(𝑢, 𝑣);    𝑣′ = 𝑔(𝑢, 𝑣). 

Misal𝐴(𝑢, 𝑣) = [
𝑓𝑢(𝑢, 𝑣) 𝑓𝑣(𝑢, 𝑣)

𝑔𝑢(𝑢, 𝑣) 𝑔𝑣(𝑢, 𝑣)
] 

1. Jika matrik 𝐴(𝑢, 𝑣) mempunyai dua nilai eigen real negatif, maka (𝑢, 𝑣) stabil asimtotik. 

2. Jika matrik 𝐴(𝑢, 𝑣) mempunyai sedikitnya satu nilai eigen real positif, maka (𝑢, 𝑣) tidak 

stabil. 

3. Jika matrik 𝐴(𝑢, 𝑣) mempunyai dua nilai eigen kompleks dengan bagian real negatif, maka 
(𝑢, 𝑣) stabil asimtotik. 

4. Jika matrik 𝐴(𝑢, 𝑣) mempunyai dua nilai eigen kompleks dengan bagian real positif, maka 
(𝑢, 𝑣) tidak stabil. 

Untuk sistem persamaan dua pemangsa (2), diperoleh𝐴(𝑢, 𝑣): 

𝐴(𝑢, 𝑣) = [
1 − 2𝑢 − 𝑏12𝑣 −𝑏12𝑢

−𝑏21𝜌𝑣 𝜌 − 2𝜌𝑣 − 𝑏21𝜌𝑢
]........................... (4) 

Selanjutnya dengan menerapkan teorema 1, akan dianalisis kestabilan dari masing-masing titik 

setimbang di atas. 

1.1 Kestabilan untuk (𝒖, 𝒗) = (𝟎, 𝟎) 

Substitusikan (0,0) ke (4) diperoleh 𝐴(0,0) = [
1 0
0 𝜌

]. Nilai eigen 𝐴(0,0) diperoleh 

dari selesaian |𝐴(0,0) − 𝜆𝐼| = |
1 − 𝜆 0

0 𝜌 − 𝜆
| = 0 atau (1 − 𝜆)(𝜌 − 𝜆) = 0. Sehingga 

diperoleh nilai eigen 𝜆1 = 1 dan 𝜆2 = 𝑝. Karena 1 dan 𝜌 keduanya suatu konstanta positif, 

dengan Teorema 1 (1) disimpulkan bahwa titik (0,0) tidak stabil. 

 

1.2 Kestabilan untuk (𝒖, 𝒗) = (𝟎, 𝟏) 
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Untuk titik (0,1) dan dengan (4), maka 𝐴(0,1) = [
1 − 𝑏12 0
−𝑏21𝜌 −𝜌

]. Dengan cara serupa 

pada 1.1, diperoleh nilai eigen 𝜆1 = −𝜌 dan 𝜆2 = 1 − 𝑏12.  

1.  Jika 𝑏12 < 1, maka 𝜆2 = 1 − 𝑏12 > 0. Akibatnya sedikitnya ada satu nilai eigen real 

positif. Dengan Teorema 1 (1) maka (0,1) tidak stabil. 

2.  Jika 𝑏12 > 1, maka ada dua nilai eigen real negatif. Sehingga dengan Teorema 1 (2)  

maka (0,1) stabil. 

1.3  Kestabilan untuk (𝒖, 𝒗) = (𝟏, 𝟎) 

Dengan (4), maka 𝐴(1,0) = [
−1 −𝑏12

0 𝜌 − 𝑏21𝜌
]. Dengan cara serupa diperoleh nilai 

eigen matrik 𝐴(1,0) adalah 𝜆1 = −1 dan 𝜆2 = 𝜌(1 − 𝑏21). 

1.  Jika 𝑏21 < 1, maka ada sedikitnya satu nilai eigen real positif, sehingga dengan Teorema 

1 (1) maka (1,0) tidak stabil. 

2. Jika 𝑏21 > 1, maka ada dua nilai eigen real negatif, sehingga dengan Teorema 1 (2) 

maka(1,0) stabil. 

1.4 Kestabilan untuk (𝒖, 𝒗) = (
𝟏−𝒃𝟏𝟐

𝟏−𝒃𝟏𝟐𝒃𝟐𝟏
,

𝟏−𝒃𝟐𝟏

𝟏−𝒃𝟏𝟐𝒃𝟐𝟏
) 

Dengan (4) untuk titik (
𝟏−𝒃𝟏𝟐

𝟏−𝒃𝟏𝟐𝒃𝟐𝟏
,

𝟏−𝒃𝟐𝟏

𝟏−𝒃𝟏𝟐𝒃𝟐𝟏
), maka  

𝐴 (
𝟏−𝒃𝟏𝟐

𝟏−𝒃𝟏𝟐𝒃𝟐𝟏
,

𝟏−𝒃𝟐𝟏

𝟏−𝒃𝟏𝟐𝒃𝟐𝟏
) = [

𝑏12−1

𝑑

𝑏12(𝑏12−1)

𝑑
𝑏21𝜌(𝑏21−1)

𝑑

𝜌(𝑏21−1)

𝑑

] , dengan 𝑑 = 1 − 𝑏12𝑏21. Dengan cara 

serupa diperoleh nilai eigen,𝜆 =
𝑎±√𝑎2+𝑘

2𝑑
dengan 𝑎 = 𝜌(𝑏21 − 1) + (𝑏12 − 1) dan 𝑘 =

−4𝜌𝑑(𝑏12 − 1)(𝑏21 − 1). Untuk kestabilan (𝑢, 𝑣) = (
1−𝑏12

1−𝑏12𝑏21
,

1−𝑏21

1−𝑏12𝑏21
)disyaratkan bahwa 

𝑢, 𝑣 > 0. Karena 𝑏12 > 0 dan𝑏21 > 0, maka hanya terdapat dua kasus, yaitu  

(i) 𝑏12 < 1 dan𝑏21 < 1.  

(ii) 𝑏12 > 1 dan𝑏21 > 1.  

 Kasus (i): 𝑏12 < 1 dan 𝑏21 < 1 

Karena 𝑏12 < 1 dan 𝑏21 < 1, maka 𝑎 = 𝜌(𝑏21 − 1) + (𝑏12 − 1) < 0, 𝑑 = 1 −

𝑏12𝑏21 > 0, dan 𝑘 = −4𝜌𝑑(𝑏12 − 1)(𝑏21 − 1) < 0.  maka Jika 𝑎2 + 𝑘 ≥ 0, √𝑎2 + 𝑘 <

−𝑎. Sehingga 𝜆 =
𝑎±√𝑎2+𝑘

2𝑑
 keduanya merupakan dua nilai eigen real negatif. Jika 𝑎2 + 𝑘 <

0, maka 𝜆 =
𝑎±√𝑎2+𝑘

2𝑑
 merupakan dua nilai eigen kompleks dengan bagian real negatif. Oleh 

karena itu dengan Teorema 1 (2) atau (3), maka (
1−𝑏12

1−𝑏12𝑏21
,

1−𝑏21

1−𝑏12𝑏21
) stabil. 

 Kasus (ii): 𝑏12 > 1 dan 𝑏21 > 1 

Karena 𝑏12 > 1 dan 𝑏21 > 1, maka 𝑎 = 𝜌(𝑏21 − 1) + (𝑏12 − 1) < 0, 𝑑 = 1 −

𝑏12𝑏21 < 0, dan 𝑘 = −4𝜌𝑑(𝑏12 − 1)(𝑏21 − 1) > 0.  Akibatnya √𝑎2 + 𝑘 > −𝑎. Sehingga 

𝜆 =
𝑎±√𝑎2+𝑘

2𝑑
 keduanya merupakan dua nilai eigen real positif. Jadi, jika 𝑏12 > 1 dan 𝑏21 >

1 dengan Teorema 1 (1), maka (
1−𝑏12

1−𝑏12𝑏21
,

1−𝑏21

1−𝑏12𝑏21
) tidak stabil. 

2. Skema Numerik Semi-Implisit 

Apabila sistempersamaanduapemangsa 

(2)diselesaikansecaranumerikdenganmenggunakanmetode Euler dengan diskritisasi interval 

tmenjadi𝑡𝑘 = 𝑡0 + 𝑘∆𝑡, dimana 𝑘 = 0,1, …dan∆𝑡  adalah jarak interval maka diperoleh: 

𝑢𝑘+1 = 𝑢𝑘 + ∆𝑡(𝑢𝑘 − (𝑢𝑘)2 − 𝑏12𝑢𝑘𝑣𝑘); 𝑣𝑘+1 = 𝑣𝑘 + ∆𝑡(𝜌𝑣𝑘 − 𝜌(𝑣𝑘)2 − 𝜌𝑏21𝑢𝑘𝑣𝑘)...................(5) 

Sistemdiatastidakdapatdiselesaikandenganmenggunakanmetode Euler standar, 

karenauntuknilaipopulasiawalyang besartidakdapatmenjaminpopulasisaat𝑡𝑘akan positif. 

Untukmemperbaikimasalahini, diusulkanskemanumeriksemi-implisityang menjamin𝑢𝑘 >
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0, 𝑣𝑘 > 0 jika𝑢0 > 0, 𝑣0 > 0. Skemanumeriksemi-implisityang diusulkan dilakukan 

sebagaiberikut: 

1. Mengganti (𝑢𝑘)
2
,  𝑢𝑘𝑣𝑘 masing-masing oleh 𝑢𝑘+1𝑢𝑘 dan 𝑢𝑘+1𝑣𝑘 pada 𝑢𝑘+1. 

2. Mengganti (𝑣𝑘)
2
, 𝑢𝑘𝑣𝑘 masing-masing oleh 𝑣𝑘+1𝑣𝑘 dan 𝑣𝑘+1𝑢𝑘 pada 𝑣𝑘+1. 

Dengan menerapkan skema tersebut pada (5), yaitu: 

1. Dengan mengganti (𝑢𝑘)
2
 menjadi 𝑢𝑘+1𝑢𝑘 dan 𝑢𝑘𝑣𝑘 pada (5) bagian pertama menjadi 

𝑢𝑘+1𝑣𝑘, maka diperoleh 𝑢𝑘+1 = 𝑢𝑘 + ∆𝑡(𝑢𝑘 − 𝑢𝑘+1𝑢𝑘 − 𝑏12𝑢𝑘+1𝑣𝑘). 

Dengan memisahkan 𝑢𝑘+1 di ruas kiri diperoleh: 

𝑢𝑘+1 =
(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘

(1 + ∆𝑡 𝑢𝑘∆𝑡𝑏12𝑣𝑘)
 . 

2. Dengan mengganti (𝑣𝑘)
2
 menjadi 𝑣𝑘+1𝑣𝑘 dan 𝑢𝑘𝑣𝑘 pada (5) bagian kedua menjadi 

𝑣𝑘+1𝑢𝑘, maka diperoleh 𝑣𝑘+1 = 𝑣𝑘 + ∆𝑡(𝜌𝑣𝑘 − 𝜌𝑣𝑘+1𝑣𝑘 − 𝜌𝑏21𝑣𝑘+1𝑢𝑘). 

Dengan memisahkan 𝑣𝑘+1 di ruas kiri diperoleh: 

𝑣𝑘+1 =
(1 + ∆𝑡𝜌)𝑣𝑘

(1 + ∆𝑡 𝜌𝑣𝑘 + ∆𝑡𝜌𝑏21𝑢𝑘)
 . 

Sehingga diperoleh persamaan skema numeriksemi-implisit: 

𝑢𝑘+1 =
(1+∆𝑡)𝑢𝑘

(1+∆𝑡 𝑢𝑘∆𝑡𝑏12𝑣𝑘)
;    𝑣𝑘+1 =

(1+∆𝑡𝜌)𝑣𝑘

(1+∆𝑡 𝜌𝑣𝑘+∆𝑡𝜌𝑏21𝑢𝑘)
........................... (6) 

3. Kestabilan dari Skema Numerik Semi-Implisit 

Pertama, akan dibuktikan bahwa untuk nilai 𝑘 berapapun, skema numerik ini tidak akan 

bernilai negatif dengan menggunakan induksi matematika seperti pada teorema berikut. 

Teorema2 

Jika𝑢0, 𝑣0 ≥ 0 maka 𝑢𝑘 , 𝑣𝑘 ≥ 0 untuk sebarang bilangan bulat tak negatif 𝑘. 

Bukti: 

Untuk𝑘 = 0 maka 𝑢0, 𝑣0 ≥ 0 benar. 

Misalpernyataanbenaruntuk𝑘 > 0, yaitu Jika 𝑢0, 𝑣0 ≥ 0 maka 𝑢𝑘 , 𝑣𝑘 ≥ 0. 

Akan ditunjukkanbenaruntuk𝑘 + 1, yaitu 𝑢𝑘+1, 𝑣𝑘+1 ≥ 0. 

1. Akan ditunjukkan benar 𝑢𝑘+1 ≥ 0 

Karena 𝑢𝑘 ≥ 0, ∆𝑡 ≥ 0 maka ∆𝑡𝑢𝑘 ≥ 0. Akibatnya (1 + ∆𝑡)𝑢𝑘 ≥ 0. Karena 𝑏12 ≥ 0 maka 

𝑏12∆𝑡𝑣𝑘 ≥ 0 dan akibatnya 1 + ∆𝑡𝑢𝑘 + 𝑏12∆𝑡𝑣𝑘 ≥ 0. Dengan demikian diperoleh 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘

(1 + ∆𝑡 𝑢𝑘∆𝑡𝑏12𝑣𝑘)
≥ 0 . 

Dari (6) bagian pertama diketahui 
(1+∆𝑡)𝑢𝑘

(1+∆𝑡 𝑢𝑘∆𝑡𝑏12𝑣𝑘)
= 𝑢𝑘+1sehingga 𝑢𝑘+1 ≥ 0. 

2. Akan ditunjukkan benar 𝑣𝑘+1 ≥ 0 

Karena 𝑣𝑘 ≥ 0, ∆𝑡 ≥ 0, 𝜌 ≥ 0 maka 𝜌∆𝑡𝑣𝑘 ≥ 0 sehingga (1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘 ≥ 0. 

Dari b21 ≥ 0 maka 𝜌𝑏21∆𝑡𝑢𝑘 ≥ 0 dan akibatnya 1 + 𝜌∆𝑡𝑣𝑘 + 𝜌𝑏21∆𝑡𝑢𝑘 ≥ 0. 

Dengan demikian diperoleh  

(1 + ∆𝑡𝜌)𝑣𝑘

(1 + ∆𝑡 𝜌𝑣𝑘 + ∆𝑡𝜌𝑏21𝑢𝑘)
≥ 0 . 

Dari (6) bagian kedua, 
(1+∆𝑡𝜌)𝑣𝑘

(1+∆𝑡 𝜌𝑣𝑘+∆𝑡𝜌𝑏21𝑢𝑘)
= 𝑣𝑘+1, sehingga 𝑣𝑘+1 ≥ 0. 

Jadijika𝑢0, 𝑣0 ≥ 0maka𝑢𝑘 , 𝑣𝑘 ≥ 0untuk sebarang bilangan bulat tak negatif 𝑘. 

Kedua, akan dibuktikan dengan induksi matematika ketikadiberikondisi awal, 

skemasemi-implisit numerikuntuk (6) akanstabil tanpa syarat. Ini berarti𝑢𝑘dan𝑣𝑘 

akandibatasioleh beberapakonstantayang tidak bergantung pada ∆𝑡 dan 𝑘. Kestabilan tak 

bersyarat untuk skema numerik semi implisit dibagi dalam 4kasus data awal yang mungkin 

seperti teorema berikut. 

Teorema 3 
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Kestabilanskemanumerik 

1. Jika 𝑢0 ≤ 1 dan𝑣0 ≤ 1 maka𝑢𝑘 ≤ 1 dan𝑣𝑘 ≤ 1. 

2. Jika 𝑢0 ≥ 1 dan𝑣0 ≤ 1 maka𝑢𝑘 ≤ 𝑢0dan𝑣𝑘 ≤ 1. 

3. Jika 𝑢0 ≤ 1 dan𝑣0 ≥ 1 maka𝑢𝑘 ≤ 1 dan𝑣𝑘 ≤ 𝑣0. 

4. Jika 𝑢0 ≥ 1 dan𝑣0 ≥ 1 maka𝑢𝑘 ≤ 𝑢0dan𝑣𝑘 ≤ 𝑣0. 

Jadiskemanumerik semi-implisitadalahstabiltakbesyarat. 

Bukti: 

1. Misalkan 𝑢0 ≤ 1 dan𝑣0 ≤ 1. Akan dibuktikan 𝑢𝑘 ≤ 1 dan𝑣𝑘 ≤ 1. 

Untuk 𝑘 = 0 maka 𝑢0 ≤ 1 dan𝑣0 ≤ 1 benar. 

Misalkan benar untuk 𝑘 > 0, yaitu Jika 𝑢0 ≤ 1 dan𝑣0 ≤ 1 maka 𝑢𝑘 ≤ 1 dan𝑣𝑘 ≤ 1. 

Akan ditunjukkan benar untuk 𝑘 + 1, yaitu 𝑢𝑘+1 ≤ 1 dan𝑣𝑘+1 ≤ 1. 

(i) Akan ditunjukkan benar 𝑢𝑘+1 ≤ 1. 

Diketahui bahwa 𝑢𝑘 ≤ 1, ∆𝑡 ≥ 0, 𝑏12 ≥ 0 dan𝑣𝑘 ≤ 1 sehingga 𝑢𝑘 ≤ 1 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡. 

Jumlahkan kedua ruas dengan ∆𝑡𝑢𝑘, diperoleh: 

𝑢𝑘 + ∆𝑡𝑢𝑘 ≤ 1 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡 + ∆𝑡𝑢𝑘 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘 ≤ 1 + 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘

1 + 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡
≤ 1 . 

Diketahui 
(1+∆𝑡)𝑢𝑘

1+𝑢𝑘∆𝑡+𝑏12𝑣𝑘∆𝑡
= 𝑢𝑘+1 sehingga 𝑢𝑘+1 ≤ 1. 

(ii) Akan ditunjukkan benar 𝑣𝑘+1 ≤ 1. 

Diketahui bahwa 𝑣𝑘 ≤ 1, 𝜌 ≥ 0, ∆𝑡 ≥ 0, 𝑏21 ≥ 0 dan𝑢𝑘 ≤ 1 sehingga 𝑣𝑘 ≤ 1 +
𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡. Jumlahkan kedua ruas dengan 𝜌∆𝑡𝑣𝑘, diperoleh: 

𝑣𝑘 +  𝜌∆𝑡𝑣𝑘 ≤ 1 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡 +  𝜌∆𝑡𝑣𝑘 

(1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘 ≤ 1 + 𝜌𝑣𝑘∆𝑡 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡 

(1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘

1 + 𝜌𝑣𝑘∆𝑡 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡
≤ 1. 

Diketahui 
(1+𝜌∆𝑡)𝑣𝑘

1+𝜌𝑣𝑘∆𝑡+𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡
= 𝑣𝑘+1 sehingga 𝑣𝑘+1 ≤ 1. 

2. Misalkan 𝑢0 ≥ 1 dan𝑣0 ≤ 1. Akan dibuktikan 𝑢𝑘 ≤ 𝑢0dan𝑣𝑘 ≤ 1. 

Untuk 𝑘 = 0 maka 𝑢0 = 𝑢0 ≥ 1 dan𝑣0 ≤ 1 benar. 

Misalkan benar untuk 𝑘 > 0, yaitu Jika 𝑢0 ≥ 1 dan𝑣0 ≤ 1 maka𝑢𝑘 ≤ 𝑢0dan𝑣𝑘 ≤ 1. 

Akan ditunjukkan benar untuk 𝑘 + 1, yaitu 𝑢𝑘+1 ≤ 𝑢0dan𝑣𝑘+1 ≤ 0. 

(i) Akan ditunjukkan benar 𝑢𝑘+1 ≤ 𝑢0. 

Diketahui bahwa 𝑢0 ≥ 1, kedua ruas kali dengan 𝑢𝑘 diperoleh 𝑢0𝑢𝑘 ≥ 𝑢𝑘. Kalikan 

kedua ruas dengan ∆𝑡 diperoleh  

𝑢𝑘∆𝑡 ≤ 𝑢0𝑢𝑘∆𝑡 ................................................................(7) 

Karena 𝑢𝑘 ≤ 𝑢0, ∆𝑡 ≥ 0, 𝑏12 ≥ 0, 𝑢0 ≥ 1, 𝑣𝑘 ≤ 1 maka diperoleh 

𝑢𝑘 ≤ 𝑢0 + ∆𝑡𝑢0𝑣𝑘𝑏12 .....................................................(8) 

Dari (7) dan (8) diperoleh: 

𝑢𝑘 + 𝑢𝑘∆𝑡 ≤ 𝑢0 + 𝑢0𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑢0𝑏12𝑣𝑘∆𝑡 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘 ≤ 𝑢0(1 + 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡) 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘

1 + 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡
≤ 𝑢0. 

Diketahui 
(1+∆𝑡)𝑢𝑘

1+𝑢𝑘∆𝑡+𝑏12𝑣𝑘∆𝑡
= 𝑢𝑘+1 sehingga 𝑢𝑘+1 ≤ 𝑢0. 

(ii) Akan ditunjukkan benar 𝑣𝑘+1 ≤ 0. 

Diketahui 𝑣𝑘 ≤ 1, 𝜌 ≥ 0, ∆𝑡 ≥ 0, 𝑏21 ≥ 0 dan 𝑢𝑘 ≥ 1, sehingga 𝑣𝑘 ≤ 1 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡. 

Jumlahkan kedua ruas dengan 𝜌∆𝑡𝑣𝑘, diperoleh: 

𝑣𝑘 +  𝜌∆𝑡𝑣𝑘 ≤ 1 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡 +  𝜌∆𝑡𝑣𝑘 
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(1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘 ≤ 1 + 𝜌𝑣𝑘∆𝑡 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡 

(1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘

1 + 𝜌𝑣𝑘∆𝑡 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡
≤ 1 . 

Diketahui 
(1+𝜌∆𝑡)𝑣𝑘

1+𝜌𝑣𝑘∆𝑡+𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡
= 𝑣𝑘+1 sehingga 𝑣𝑘+1 ≤ 1. 

3. Misalkan 𝑢0 ≤ 1 dan𝑣0 ≥ 1. Akan dibuktikan 𝑢𝑘 ≤ 1 dan𝑣𝑘 ≤ 𝑣0. 

Untuk 𝑘 = 0 maka 𝑢0 ≤ 1 dan𝑣0 = 𝑣0 ≥ 1 benar. 

Misalkan benar untuk 𝑘 > 0, yaitu Jika 𝑢0 ≤ 1 dan𝑣0 ≥ 1, maka𝑢𝑘 ≤ 1 dan𝑣𝑘 ≤ 𝑣0. 

Akan ditunjukkan benar untuk 𝑘 + 1, yaitu 𝑢𝑘+1 ≤ 1 dan𝑣𝑘+1 ≤ 𝑣0. 

(i) Akan ditunjukkan benar 𝑢𝑘+1 ≤ 1. 

Diketahui bahwa 𝑢𝑘 ≤ 1, ∆𝑡 ≥ 0, 𝑏12 ≥ 0 𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑘 ≤ 1sehingga 𝑢𝑘 ≤ 1 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡. 

Jumlahkan kedua ruas dengan ∆𝑡𝑢𝑘, diperoleh: 

𝑢𝑘 + ∆𝑡𝑢𝑘 ≤ 1 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡 + ∆𝑡𝑢𝑘 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘 ≤ 1 + 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘

1 + 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡
≤ 1 . 

Diketahui 
(1+∆𝑡)𝑢𝑘

1+𝑢𝑘∆𝑡+𝑏12𝑣𝑘∆𝑡
= 𝑢𝑘+1 sehingga 𝑢𝑘+1 ≤ 1. 

(ii) Akan ditunjukkan benar 𝑣𝑘+1 ≤ 𝑣0. 

Diketahui bahwa𝑣0 ≥ 1, kedua ruas kali dengan vk diperoleh 𝑣0𝑣𝑘 ≥ 𝑣𝑘. Kalikan 

kedua ruas dengan 𝜌∆t diperoleh  

𝜌𝑣𝑘∆𝑡 ≤ 𝜌𝑣0𝑣𝑘∆𝑡 ............................................................(9) 

Karena 𝑣𝑘 ≤ 𝑣0, ∆𝑡 ≥ 0, 𝑏21 ≥ 0, 𝑣0 ≥ 1, 𝑢𝑘 ≤ 1 diperoleh  

𝑣𝑘 ≤ 𝑣0 + 𝜌∆𝑡𝑣0𝑢𝑘𝑏21 ..................................................(10) 

Jumlahkan (9) dan (10) diperoleh: 

𝑣𝑘 + 𝜌𝑣𝑘∆𝑡 ≤ 𝑣0 + 𝜌𝑣0𝑣𝑘∆𝑡 + 𝜌𝑣0𝑏21𝑢𝑘∆𝑡 

(1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘 ≤ 𝑣0(1 + 𝜌𝑣𝑘∆𝑡 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡) 

(1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘

1 + 𝜌𝑣∆𝑡 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡
≤ 𝑢0. 

Diketahui 
(1+𝜌∆𝑡)𝑣𝑘

1+𝜌𝑣∆𝑡+𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡
= 𝑢𝑘+1 sehingga 𝑣𝑘+1 ≤ 𝑣0. 

4. Misalkan 𝑢0 ≥ 1 dan𝑣0 ≥ 1. Akan dibuktikan 𝑢𝑘 ≤ 𝑢0dan𝑣𝑘 ≤ 𝑣0. 

Untuk 𝑘 = 0 maka 𝑢0 = 𝑢0 ≥ 1 dan𝑣0 = 𝑣0 ≥ 1 benar. 

Misalkan benar untuk 𝑘 > 0, yaitu Jika 𝑢0 ≥ 1 dan𝑣0 ≥ 1, maka𝑢𝑘 ≤ 𝑢0dan𝑣𝑘 ≤ 𝑣0. 

Akan ditunjukkan benar untuk 𝑘 + 1, yaitu 𝑢𝑘+1 ≤ 𝑢0dan𝑣𝑘+1 ≤ 𝑣0. 

(i) Akan ditunjukkan benar 𝑢𝑘+1 ≤ 𝑢0. 

Diketahui bahwa 𝑢0 ≥ 1, dan mengalikan kedua ruas dengan 𝑢𝑘 diperoleh 𝑢0𝑢𝑘 ≥
𝑢𝑘 .Kedua ruas kalikan dengan ∆t diperoleh  

𝑢𝑘∆𝑡 ≤ 𝑢0𝑢𝑘∆𝑡 ......................................................................(11) 

Karena 𝑢𝑘 ≤ 𝑢0, ∆𝑡 ≥ 0, 𝑏12 ≥ 0, 𝑢0 ≥ 1, 𝑣𝑘 ≤ 𝑣0,maka diperoleh 

𝑢𝑘 ≤ 𝑢0 + ∆𝑡𝑢0𝑣𝑘𝑏12 ...........................................................(12) 

Jumlahkan (11) dan (12) maka diperoleh: 

𝑢𝑘 + 𝑢𝑘∆𝑡 ≤ 𝑢0 + 𝑢0𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑢0𝑏12𝑣𝑘∆𝑡 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘 ≤ 𝑢0(1 + 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡) 

(1 + ∆𝑡)𝑢𝑘

1 + 𝑢𝑘∆𝑡 + 𝑏12𝑣𝑘∆𝑡
≤ 𝑢0 . 

Diketahui 
(1+∆𝑡)𝑢𝑘

1+𝑢𝑘∆𝑡+𝑏12𝑣𝑘∆𝑡
= 𝑢𝑘+1 sehingga 𝑢𝑘+1 ≤ 𝑢0. 

(ii) Akan ditunjukkan benar 𝑣𝑘+1 ≤ 𝑣0. 
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Diketahui 𝑣0 ≥ 1, kedua ruas kalikan dengan 𝑣𝑘 diperoleh 𝑣0𝑣𝑘 ≥ 𝑣𝑘.Sekali lagi 

kalikan kedua ruas dengan 𝜌∆𝑡, maka diperoleh  

𝜌𝑣𝑘∆𝑡 ≤ 𝜌𝑣0𝑣𝑘∆𝑡 ..................................................................(13) 

Karena 𝑣𝑘 ≤ 𝑣0, ∆𝑡 ≥ 0, 𝑏21 ≥ 0, 𝑣0 ≥ 1, 𝑢𝑘 ≤ 𝑢0, maka  

𝑣𝑘 ≤ 𝑣0 + 𝜌∆𝑡𝑣0𝑢𝑘𝑏21........................................................... (14) 

Dengan menjumlahkan (13) dan (14), diperoleh 

𝑣𝑘 + 𝜌𝑣𝑘∆𝑡 ≤ 𝑣0 + 𝜌𝑣0𝑣𝑘∆𝑡 + 𝜌𝑣0𝑏21𝑢𝑘∆𝑡 

(1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘 ≤ 𝑣0(1 + 𝜌𝑣𝑘∆𝑡 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡) 

(1 + 𝜌∆𝑡)𝑣𝑘

1 + 𝜌𝑣∆𝑡 + 𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡
≤ 𝑢0. 

Diketahui 
(1+𝜌∆𝑡)𝑣𝑘

1+𝜌𝑣∆𝑡+𝜌𝑏21𝑢𝑘∆𝑡
= 𝑢𝑘+1 sehingga 𝑣𝑘+1 ≤ 𝑣0. 

Karenapernyataan 1, 2, 3 dan 4 terbuktibenarmakaskemanumerik semi-

implisitadalahstabiltakbesyarat. 

4. Kekonvergenan Skema Numerik Semi-Implisit 

 Subtitusi ekspansi Taylor
𝑢(𝑡+∆𝑡)−𝑢(𝑡)

∆𝑡
= 𝑢′(𝑡) + 𝑂(∆𝑡)2 ke persamaan(2) diperoleh: 

𝑢(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑢(𝑡)

∆𝑡
= 𝑢 − 𝑢2 − 𝑏12𝑢𝑣 + 𝑂(∆𝑡)2; 

𝑣(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑣(𝑡)

∆𝑡
= 𝜌(𝑣 − 𝑣2 − 𝑏21𝑢𝑣) + 𝑂(∆𝑡)2. 

Diskritkan interval [0, 𝑇] menjadi N subinterval, panjang dari setiap subinterval adalah ∆𝑡 =
𝑇

𝑁
, 

dan batas dari setiap interval adalah [𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1],  𝑡𝑖 = 𝑖∆𝑡 untuk 𝑖 = 0,1, … , 𝑁 − 1. Untuk setiap 

𝑡𝑖, diperoleh: 
𝑢(𝑡𝑖 + ∆𝑡) − 𝑢(𝑡𝑖)

∆𝑡
= 𝑢(𝑡𝑖) − [𝑢(𝑡𝑖)]2 − 𝑏12𝑢(𝑡𝑖)𝑣(𝑡𝑖) + 𝑂(∆𝑡)2 

𝑣(𝑡𝑖 + ∆𝑡) − 𝑣(𝑡𝑖)

∆𝑡
= 𝜌(𝑣(𝑡𝑖) − [𝑣(𝑡𝑖)]2 − 𝑏21𝑢(𝑡𝑖)𝑣(𝑡𝑖)) + 𝑂(∆𝑡)2. 

Misalkan 𝑈𝑖 = 𝑢(𝑡𝑖), 𝑈𝑖+1 = 𝑢(𝑡𝑖 + ∆𝑡), 𝑉𝑖 = 𝑣(𝑡𝑖)dan𝑉𝑖+1 = 𝑣(𝑡𝑖 + ∆𝑡). Maka 

𝑈𝑖+1 − 𝑈𝑖

∆𝑡
= 𝑈𝑖 − (𝑈𝑖)

2
− 𝑏12𝑈𝑖𝑉𝑖 + 𝑂(∆𝑡)2 

𝑉𝑖+1−𝑉𝑖

∆𝑡
= 𝜌 (𝑉𝑖 − (𝑉𝑖)

2
− 𝑏21𝑈𝑖𝑉𝑖) + 𝑂(∆𝑡)2. 

atau 

𝑈𝑖+1 − 𝑈𝑖 = 𝑈𝑖∆𝑡 − (𝑈𝑖)
2

∆𝑡 − 𝑏12𝑈𝑖𝑉𝑖∆𝑡 + 𝑂(∆𝑡)2 

𝑉𝑖+1 − 𝑉𝑖 = 𝜌 (𝑉𝑖∆𝑡 − (𝑉𝑖)
2

∆𝑡 − 𝑏21𝑈𝑖𝑉𝑖∆𝑡) + 𝑂(∆𝑡)2. 

Persamaanskemanumeriksemi implisitadalah: 

𝑢𝑖+1 − 𝑢𝑖 = 𝑢𝑖∆𝑡 − 𝑢𝑖+1𝑢𝑖∆𝑡 − 𝑏12𝑢𝑖+1𝑣𝑖∆ 

𝑣𝑖+1 − 𝑣𝑖 = 𝜌(𝑣𝑖∆𝑡 − 𝑣𝑖+1𝑣𝑖∆𝑡 − 𝑏21𝑣𝑖+1𝑢𝑖∆𝑡) 

Teorema berikut akan membuktikanseberapadekatsolusinumerik(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)ke solusi 

sebenarnya (𝑈𝑖, 𝑉𝑖).  

Teorema4 

Jika𝑢0(0) > 0, 𝑣0(0) > 0, 𝑑𝑎𝑛 𝑇 > 0, maka solusi numerik (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) konvergen ke solusi 

sebenarnya (𝑈𝑖, 𝑉𝑖) untuk ∆𝑡 → 0 pada [0, 𝑇] dan rata-rata kekonvergensiannya adalah 0(∆𝑡)2. 

Artinyaakanditunjukkan lim
∆𝑡→0

(|𝑈𝑖 − 𝑢𝑖| + |𝑉𝑖 − 𝑣𝑖|) = 𝑂(∆𝑡)2. 

Bukti: 

𝑈𝑖+1 − 𝑢𝑖+1 − (𝑈𝑖 − 𝑢𝑖)

= (𝑈𝑖 − 𝑢𝑖)∆𝑡 − ((𝑈𝑖)
2

− 𝑢𝑖+1𝑢𝑖) ∆𝑡 − 𝑏12(𝑈𝑖𝑉𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖)∆𝑡 + 𝑂(∆𝑡)2 
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𝑉𝑖+1 − 𝑣𝑖+1 − (𝑉𝑖 − 𝑣𝑖)

= 𝜌 [(𝑉𝑖 − 𝑣𝑖)∆𝑡 − ((𝑉𝑖)
2

− 𝑣𝑖+1𝑣𝑖) ∆𝑡 − 𝑏21(𝑈𝑖𝑉𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖)∆𝑡] + 𝑂(∆𝑡)2 

Misalkan𝐸𝑖 = 𝑈𝑖 − 𝑢𝑖, 𝐸𝑖+1 = 𝑈𝑖+1 − 𝑢𝑖+1, 𝐹𝑖 = 𝑉𝑖 − 𝑣𝑖dan𝐹𝑖+1 = 𝑉𝑖+1 − 𝑣𝑖+1, diperoleh 

𝐸𝑖+1 − 𝐸𝑖 = 𝐸𝑖∆𝑡 − ((𝑈𝑖)
2

− 𝑢𝑖+1𝑢𝑖) ∆𝑡 − 𝑏12(𝑈𝑖𝑉𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖)∆𝑡 + 𝑂(∆𝑡)2 

𝐹𝑖+1 − 𝐹𝑖 = 𝜌 [𝐹𝑖∆𝑡 − ((𝑉𝑖)
2

− 𝑣𝑖+1𝑣𝑖) ∆𝑡 − 𝑏21(𝑈𝑖𝑉𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖)∆𝑡] + 𝑂(∆𝑡)2. 

Karena|𝑎 − 𝑏| ≤ |𝑎| + |𝑏|, maka 

|𝐸𝑖+1| ≤ |𝐸𝑖| + |𝐸𝑖|∆𝑡 + |((𝑈𝑖)
2

− 𝑢𝑖+1𝑢𝑖)| ∆𝑡 + |𝑏12(𝑈𝑖𝑉𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖)|∆𝑡 + 𝑂(∆𝑡)2 

|𝐹𝑖+1| ≤ |𝐹𝑖| + 𝜌 [|𝐹𝑖|∆𝑡 + |((𝑉𝑖)
2

− 𝑣𝑖+1𝑣𝑖)| ∆𝑡 + |𝑏21(𝑈𝑖𝑉𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖)|∆𝑡] + 𝑂(∆𝑡)2 

Perhatikan bahwa. 

1. |(𝑈𝑖)
2

− 𝑢𝑖+1𝑢𝑖| = |(𝑈𝑖)
2

− 𝑈𝑖𝑢𝑖 + 𝑈𝑖𝑢𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑢𝑖| 

= |(𝑈𝑖)(𝑈𝑖 − 𝑢𝑖) + 𝑈𝑖𝑢𝑖 − 𝑈𝑖𝑢𝑖+1 + 𝑈𝑖𝑢𝑖+1 − 𝑢𝑖+1𝑢𝑖| 

≤ |𝑈𝑖𝐸𝑖| + |𝑈𝑖(𝑢𝑖 − 𝑢𝑖+1)| + |𝑢𝑖+1𝐸𝑖| 

≤ |𝑈𝑖𝐸𝑖| + |𝑢𝑖+1𝐸𝑖| + |𝑈𝑖(𝑢𝑖 − 𝑢𝑖+1)| 

≤ 𝐶0|𝐸𝑖| + 𝐶1|𝐸𝑖| + 𝐶2|𝑢𝑖 − 𝑢𝑖+1|. 

Tetapi karena |𝑢𝑖| berbatas, maka|𝑢𝑖| < 𝑀 dengan M merupakan suatu konstanta, 

sehingga|𝑢𝑘 − 𝑢𝑘+1| = ∆𝑡|𝑢𝑘 − 𝑢𝑘+1𝑢𝑘 − 𝑏12𝑢𝑘+1𝑣𝑘| = 𝑂(∆𝑡). Sehingga 

|(𝑈𝑖)
2

− 𝑢𝑖+1𝑢𝑖| ≤ 𝐶0|𝐸𝑖| + 𝐶1|𝐸𝑖| + 𝑂(∆𝑡) ≤ 𝐶2|𝐸𝑖| + 𝑂(∆𝑡) 

2. |𝑈𝑖𝑉𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖| = |𝑈𝑖𝑉𝑖 − 𝑈𝑖𝑣𝑖 + 𝑈𝑖𝑣𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖| 

= |𝑈𝑖(𝑉𝑖 − 𝑣𝑖) + 𝑈𝑖𝑣𝑖 − 𝑢𝑖𝑣𝑖 + 𝑢𝑖𝑣𝑖 − 𝑢𝑖+1𝑣𝑖| 

≤ |𝑈𝑖(𝑉𝑖 − 𝑣𝑖)| + |𝑣𝑖(𝑈𝑖 − 𝑢𝑖)| + |𝑣𝑖(𝑢𝑖 − 𝑢𝑖+1)| 

≤ 𝐶3|𝐹𝑖| + 𝐶4|𝐸𝑖| + 𝑂(∆𝑡) 

SubtitusiKeterangan1 dan 2kepersamaansebelumnya, diperoleh 

|𝐸𝑖+1| ≤ |𝐸𝑖| + |𝐸𝑖|∆𝑡 + [𝐶2|𝐸𝑖| + 𝑂(∆𝑡)]∆𝑡 + 𝑏12[𝐶3|𝐹𝑖| + 𝐶4|𝐸𝑖| + 𝑂(∆𝑡)]∆𝑡 + 𝑂(∆𝑡)2 

|𝐹𝑖+1| ≤ |𝐹𝑖| + 𝜌[|𝐹𝑖|∆𝑡 + [𝐶5|𝐹𝑖| + 𝑂(∆𝑡)]∆𝑡 + 𝑏21[𝐶6|𝐹𝑖| + 𝐶7|𝐸𝑖| + 𝑂(∆𝑡)]∆𝑡] + 𝑂(∆𝑡)2 

|𝐹𝑖+1| + |𝐸𝑖+1| ≤ |𝐹𝑖| + |𝐸𝑖| + 𝐶8∆𝑡|𝐹𝑖| + 𝐶9∆𝑡|𝐸𝑖| + 𝑂(∆𝑡)2. 

Misalkan𝐶10 = max(𝐶8, 𝐶9), maka 

|𝐹𝑖+1| + |𝐸𝑖+1| ≤ |𝐹𝑖| + |𝐸𝑖| + 𝐶10∆𝑡|𝐹𝑖| + 𝐶10∆𝑡|𝐸𝑖| + 𝑂(∆𝑡)2. 

Misalkan𝑊𝑖 = |𝐹𝑖| + |𝐸𝑖|dan𝑊𝑖+1 = |𝐹𝑖+1| + |𝐸𝑖+1|, sehingga 

𝑊𝑖+1 ≤ (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑊𝑖 + 𝑂(∆𝑡)2 

𝑊𝑖 ≤ (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑊𝑖−1 + 𝑂(∆𝑡)2 

⋮ 
𝑊1 ≤ (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑊0 + 𝑂(∆𝑡)2 

Akibatnya 

𝑊𝑖+1 ≤ (1 + 𝐶10∆𝑡)2𝑊𝑖−1 + 𝑂(∆𝑡)2 + (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑂(∆𝑡)2 

≤ (1 + 𝐶10∆𝑡)3𝑊𝑖−2 + 𝑂(∆𝑡)2 + (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑂(∆𝑡)2 + (1 + 𝐶10∆𝑡)2𝑂(∆𝑡)2 

⋮ 
≤ (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑖+1𝑊0 + 𝑂(∆𝑡)2[1 + (1 + 𝐶10∆𝑡) + (1 + 𝐶10∆𝑡)2 + ⋯ + (1 +

𝐶10∆𝑡)𝑖−1 + (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑖]. 

Perhatikanbahwa𝑊0 = 0. Sehingga 

𝑊𝑖+1 ≤ 𝑂(∆𝑡)2(1 + (1 + 𝐶10∆𝑡) + (1 + 𝐶10∆𝑡)2 + ⋯ + (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑖−1 + (1 + 𝐶10∆𝑡)𝑖)

= 𝑂(∆𝑡)2 [
(1 + 𝐶10∆𝑡)𝑖 − 1

𝐶10∆𝑡
] 

Anggapbahwa[
(1+𝐶10∆𝑡)𝑖−1

𝐶10∆𝑡
]terbataspadasuatukontanta, sehingga 
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(1 + 𝐶10∆𝑡)𝑖 − 1

𝐶10
≤

(1 + 𝐶10∆𝑡)𝑁 − 1

𝐶10
 

Diketahui∆𝑡 =
𝑇

𝑁
, maka

(1+𝐶10∆𝑡)𝑖−1

𝐶10
≤

[1+𝐶10(
𝑇

𝑁
)]

𝑁
−1

𝐶10
=

[1+
𝐶11

𝑁
]

𝑁
−1

𝐶10
 

Karena lim
𝑁→∞

[1+
𝐶11

𝑁
]

𝑁
−1

𝐶10
=

𝑒𝐶11−1

𝐶10
, dan [1 +

𝐶11

𝑁
]

𝑁
 adalah fungsi naik untuk 𝑁 → ∞ maka 

(1 + 𝐶10∆𝑡)𝑖 − 1

𝐶10
≤

[1 +
𝐶11

𝑁
]

𝑁
− 1

𝐶10
≤

𝑒𝐶11 − 1

𝐶10
= 𝐶12 

Sehingga𝑊𝑖 ≤ 𝑂(∆𝑡)2 [
(1+𝐶10∆𝑡)𝑖−1

𝐶10
] = 𝑂(∆𝑡)2𝐶12 = 𝑂(∆𝑡)2. 

Terbuktibahwa 

lim
∆𝑡→0

𝑊𝑖 = 𝑂(∆𝑡)2 

lim
∆𝑡→0

(|𝑈𝑖 − 𝑢𝑖| + |𝑉𝑖 − 𝑣𝑖|) = 𝑂(∆𝑡)2. 

Jaditerbuktibahwasolusinumerik(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖) konvergen ke solusi sebenarnya (𝑈𝑖, 𝑉𝑖) 

untuk ∆𝑡 → 0 pada [0, 𝑇] dan rata-rata kekonvergensiannya adalah 𝑂(∆𝑡)2. 

5. HASIL NUMERIK 

Beberapa hasil numerik terkait dengan kekonvergenan dan kestabilan skema numerik 

semi implisit disajikan untuk 𝑡 = 20, 𝜌 = 1.

 
Gambar 1 Plot populasi 2 pemangsa terhadap waktu (t) dengan 𝑏12 > 1 yang akan stabil 

ke (𝑢, 𝑣) = (0,1). 
Gambar 1 menunjukkan bahwa dengan syarat 𝑏12 > 1 maka selesaian (𝑢, 𝑣) konvergen 

ke selesaian setimbang (0,1) dan tidak bergantung pada nilai awal yang diberikan. Hal ini 

sesuai dengan kestabilan titik setimbang (0,1) dan Teorema 3 dan 4.  
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Gambar2Plot populasi 2 pemangsaterhadapwaktu (t) dengan𝑏21 > 1yang akanstabilke(𝑢, 𝑣) =

(1,0). 

Gambar 2 menunjukkan bahwa dengan syarat 𝑏21 > 1 maka selesaian (𝑢, 𝑣) konvergen 

ke selesaian setimbang (1,0) dan tidak bergantung pada nilai awal yang diberikan. Hal ini 

sesuai dengan kestabilan titik setimbang (1,0) dan Teorema 3 dan 4.  

 
Gambar3Plot populasi 2 pemangsaterhadapwaktu (t) dengan𝑏12 < 1 dan𝑏21 < 1yang 

akanstabilke(𝑢, 𝑣) = (
1−𝑏12

1−𝑏12𝑏21
,

1−𝑏21

1−𝑏12𝑏21
). 

Gambar 3 menunjukkan bahwa dengan syarat 𝑏12 < 1 dan𝑏21 < 1 maka selesaian (𝑢, 𝑣) 

konvergen ke selesaian setimbang (
1−𝑏12

1−𝑏12𝑏21
,

1−𝑏21

1−𝑏12𝑏21
) dan tidak bergantung pada nilai awal 

yang diberikan. Hal ini sesuai dengan kestabilan titik setimbang (1,0) dan Teorema 3 dan 4.  

KESIMPULAN 

 

1. Kestabilan solusi dari persamaan skema numerik semi-implisit terbukti stabil tak bersyarat. 

2. Solusi dari skema numerik semi-implisit (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) terbukti konvergen ke solusi sebenarnya 

(𝑈𝑖, 𝑉𝑖) dengan rata-rata kekonvergensiannya adalah 0(∆𝑡)2. 

3. Hasil simulasi kestabilan solusi numerik untuk 3 kasus yaitu, 𝑏12 > 1, 𝑏21 > 1, 𝑏12 <
1 𝑑𝑎𝑛 𝑏21 < 1, sesuai dengan hasil kajian kestabilan skema numerik semi-implisit. Selain 

itu, sesuai juga dengan kestabilan solusi untuk kondisi steady-state. 
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SARAN 

Dari hasil penyelesaian simulasi yang telah diperoleh hanya menggunakan satumetode 

numerik. Dengan demikian penulis berharap agar peniliti selanjutnya dapat membandingkan 

hasil dari beberapa metode numerik yang telah digunakan pada kasus yang sama untuk 

mengetahui metode  mana yang memberikan hasil yang paling akurat. 
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Abstrak 

 
Gelanggang dengan sifat bahwa dua modul atas gelanggang itu isomorfik jika 

dan hanya jika gelanggang endomorfisma dari dua modul itu isomorfik disebut Ge-

langgang Baer-Kaplansky. Lapangan merupakan contoh dari Gelanggang Baer-

Kaplansky. Sifat ini dapat diitlakkan pada gelanggang simpel. Ternyata hal ini tidak 

berlaku secara umum pada gelanggang semisimpel. Pada tulisan ini diberikan contoh 

gelanggang semisimpel yang merupakan Gelanggang Baer-Kaplansky dan yang 

bukan. Selanjutnya diketengahkan syarat perlu dan cukup agar gelanggang semisim-

pel merupakan Gelanggang Baer-Kaplansky. 

Kata kunci: Gelanggang Baer-Kaplansky, gelanggang endomorfisma, gelanggang 

simpel, gelanggang semisimpel. 

 

PENDAHULUAN 

Himpunan semua endomorfisma dari suatu modul membentuk struktur gelanggan terhadap 

operasi tambah dan komposisi pemetaan. Faktanya adalah jika dua modul isomorfik maka 

gelanggang endomorfisma dari dua modul itu juga isomorfik. Selanjutnya dapat dikonstruksi suatu 

contoh bahwa konvers dari fakta ini tidak berlaku (Susanto, 1998). 

Teorema Baer-Kaplansky menyatakan bahwa dua grup adalah torsi isomorfik jika dan 

hanya jika gelanggang endomorfisma dari dua grup itu adalah isomorfik (Kaplansky, 1954 dan 

Fuchs, 1973). Ivanov (1998) memperoleh hasil serupa, yaitu gelanggang matriks segitiga 

mempunyai kelas modul yang mempunyai sifat seperti grup torsi pada Teorema Baer-

Kaplansky. 

Dua modul dikatakan isomorfik lemah jika gelanggang endomorfisma dari dua modul itu 

isomorfik. Beberapa kajian telah dilakukan untuk menginvestigasi kapan dua modul isomorfik 

lemah berakibat dua modul itu isomorfik. Pada ruang vektor diperoleh hasil bahwa bahwa jika dua 

ruang vektor isomorfik lemah maka dua ruang vektor itu isomorfik (Susanto, 1999). Hasil ini dapat 

diitlakkan untuk kasus modul atas gelanggang simpel, yaitu jika dua modul atas gelanggang simpel 

isomorfik lemah maka dua modul itu isomorfik  (Susanto, 2000). Selanjutnya dapat dikonstruksi 

contoh yang menunjukkan bahwa hasil terakhir ini tidak dapat diitlakkan untuk kasus modul atas 

gelanggang semisimpel sebarang. 

Gelanggang 𝑅 disebut gelanggang Baer-Kaplansky, disingkat gelanggang-BK, jika dua 

modul atas R isomorfik lemah berakibat dua modul itu isomorfik. Dari uraian di atas diperoleh 

bahwa gelanggang simpel merupakan gelanggang-BK, tetapi gelanggang semisimpel sebarang tidak 

harus merupakan gelanggang-BK. Selanjutnya dapat dikonstruksi contoh gelanggang semisimpel 

yang merupakan gelanggang-BK. Berdasarkan contoh terakhir ini kita dapat merumuskan syarat 

perlu dan cukup kapan suatu gelanggang semisimpel merupakan gelanggang-BK. 

Di dalam tulisan ini gelanggang yang dimaksud adalah gelanggang dengan unsur satuan dan 

modul yang dimaksud adalah modul kanan kecuali jika disebut khusus. Pengertian tentang 

gelanggang, modul, dan beberapa pengertian lain yang digunakan di dalam makalah ini dirujuk ke 
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Anderson and Fuller (1992). Berikut dikemukakan beberapa pengertian yang akan digunakan 

dalam pembahasan berikutnya. Misalkan 𝑅 gelanggang dan 𝑀 suatu 𝑅-modul. 

1. Modul 𝑀 disebut modul simpel jika 𝑀 ≠ 0 dan submodul dari 𝑀 hanyalah 0 dan 𝑀. 

2. Gelanggang 𝑅 disebut gelanggang simpel jika ideal (dua sisi) dari 𝑅 hanyalah 0 dan 𝑅. 

3. Modul 𝑀 disebut modul semisimpel jika 𝑀 merupakan hasil tambah langsung dari modul-modul 

simpel. 

4. Gelanggang 𝑅 disebut gelanggang semisimpel kiri (kanan) jika 𝑅 sebagai 𝑅-modul kiri (kanan) 

merupakan modul semisimpel. 

PEMBAHASAN 

IP-isomorfisma  

Di bagian ini akan dibahas pengertian IP-isomorfisma dan kaitannya dengan isomorfisma 

modul. Untuk keperluan ini akan dibahas terlebih dahulu pengertian idempoten primitif dan sifat 

yang berkaitan dengan ketidakterdekomposisian suatu suku langsung. 

Unsur 𝑒 di gelanggang 𝑅 disebut idempoten jika 𝑒2 = 𝑒. Dua unsur idempoten 𝑒1 dan 𝑒2 di 

𝑅 dikatakan saling ortogonal jika 𝑒1𝑒2 = 0 = 𝑒2𝑒1. Unsur idempoten 𝑒 ≠ 0 di 𝑅 disebut idempoten 

primitif  jika 𝑒 tidak dapat dinyatakan sebagai hasil tambah dari dua idempoten tidak nol yang saling 

ortogonal. 

Misalkan 𝑀 modul atas gelanggang 𝑅. Himpunan semua homomorfisma modul dari 𝑀 ke 𝑀 

dinotasikan dengan End𝑅(𝑀), himpunan ini membentuk struktur gelanggang terhadap operasi 

tambah dan komposisi pemetaan. Jika 𝑒 idempoten di gelanggang End𝑅(𝑀), maka 1– 𝑒 juga 

merupakan idempoten di End𝑅(𝑀). Selanjutnya 𝑒 dan 1– 𝑒 saling ortogonal dan 𝑀 mempunyai 

dekomposisi 𝑀 = 𝑒𝑀 ⊕ (1 –  𝑒)𝑀. Lema berikut akan memberikan karakterisasi keprimitifan 𝑒. 

 

Lema 1. Misalkan 𝑀 modul atas gelanggang 𝑅 dan 0 ≠ 𝑒 idempoten di End𝑅(𝑀). Maka 

𝑒𝑀 tidak terdekomposisi jika dan hanya jika 𝑒 idempoten primitif di End𝑅(𝑀) (Anderson and 

Fuller ,1992, Akibat 5.11). 

 

Misalkan diberikan modul 𝑀 dan 𝑁 atas gelanggang 𝑅, dan 𝜑: 𝑀 → 𝑁 suatu isomorfisma 

modul. Pemetaan 𝛼 yang didefinisikan  

𝛼: End𝑅(𝑀) → End𝑅(𝑁), 𝛼(𝜓) = 𝜑𝜓𝜑−1, 

merupakan isomorfisma gelanggang. Selanjutnya, untuk setiap 𝑒 idempoten di End𝑅(𝑀) berlaku 

(𝛼(𝑒))(𝑁) = (𝜑𝑒𝜑−1)(𝑁) 

= (𝜑𝑒)(𝜑−1(𝑁)) 

= (𝜑𝑒)(𝑀) 

= 𝜑(𝑒(𝑀)). 

Oleh karena itu 

𝜑|𝑒(𝑀): 𝑒(𝑀) → (𝛼(𝑒))(𝑁) 

merupakan suatu 𝑅-isomorfisma. Jadi 𝑒(𝑀) ≅ (𝛼(𝑒))(𝑁), untuk setiap 𝑒 idempoten di End𝑅(𝑀). 

Secara umum, jika 𝛽: End𝑅(𝑀) → End𝑅(𝑁) sebarang isomorfisma gelanggang dan 𝑒 

idempoten primitif di End𝑅(𝑀) maka 𝛽(𝑒) juga merupakan idempoten primitif di End𝑅(𝑁), tetapi 

tidak harus 𝑒(𝑀) ≅ (𝛽(𝑒))(𝑁). Isomorfisma gelanggang 

𝜙: End𝑅(𝑀) → End𝑅(𝑁) 
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disebut IP-isomorfisma jika 𝑒(𝑀) ≅ (𝜙(𝑒))(𝑁), untuk setiap idempoten primitif 𝑒 di End𝑅(𝑀). 

Dari pembahasan di atas, jika 𝑀 ≅ 𝑁 maka terdapat IP-isomorfisma antara End𝑅(𝑀) dan 

End𝑅(𝑁). Berikut diberikan suatu teorema dimana IP-isomorfisma antara gelanggang 

endomorfisma memberikan isomorfisma modul. 

 

Teorema 1. Misalkan 𝑀 dan 𝑁 modul atas gelanggang 𝑅 yang memenuhi 𝑀 mempunyai 

sifat sisipan hingga terhadap suatu dekomposisi atas suku langsung yang tidak terdekomposisi dan 

𝑁 dibangun oleh suku langsung yang tidak terdekomposisi. Berlaku 𝑀 dan 𝑁 isomorfik jika dan 

hanya jika terdapat IP-isomorfisma antara End𝑅(𝑀) dan End𝑅(𝑁) (Ivanov, 1998, Proposisi 1). 

Gelanggang Semisimpel  

Gelanggang 𝑅 disebut gelanggang semisimpel jika 𝑅 dipandang sebagai modul atas dirinya 

sendiri merupakan modul semisimpel. Berikut beberapa sifat dari gelanggang semisimpel 𝑅 

(Anderson and Fuller, 1992: 154-155). 

1. 𝑅𝑅 semisimpel jika dan hanya jika 𝑅𝑅   semisimpel. 

2. 𝑅 semisimpel jika dan hanya jika setiap modul atas 𝑅 semisimpel. 

 

Berikut diberikan karakterisasi dari gelanggang semisimpel. 

 

Teorema 2. (Teorema Wedderburn-Artin) Jika 𝑅 gelanggang semisimpel kanan, maka 

𝑅 ≅ 𝑀𝑛1
(𝐷1) ⊕ … ⊕ 𝑀𝑛𝑟

(𝐷𝑟) 

untuk suatu gelanggang pembagian 𝐷1, … , 𝐷𝑟 dan suatu bilangan bulat positif 𝑛1, … , 𝑛𝑟. 

Bilangan 𝑟 ditentukan secara tunggal. Tanpa memperhatikan urutan, pasangan-pasangan 

(𝑛1, 𝐷1), … , (𝑛𝑟, 𝐷𝑟) juga tunggal. Terdapat tepat sebanyak 𝑟 modul kanan simpel atas 𝑅 yang 

saling tidak isomorfik. 

Modul atas Gelanggang Semisimpel 

Menurut Teorema Weddeburn-Artin, gelanggang semisimpel merupakan hasilkali dari 

gelanggang-gelanggang simpel. Selanjutnya, masing-masing gelanggang simpel itu isomorfik 

dengan matriks atas gelanggang pembagian. Gelanggang-gelanggang pembagian ini masing-masing 

merupakan gelanggang endomorfisma ideal-ideal kanan (atau ideal-ideal kiri) minimal di 

gelanggang semisimpel itu. Dengan demikian ada kemungkinan ideal-ideal yang tidak isomorfik 

akan memberikan gelanggang endomorfisma yang isomorfik. Analisa ini akan memudahkan untuk 

mengkonstruksi contoh untuk menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh pada kasus modul atas 

gelanggang simpel tidak dapat diitlakkan pada kasus modul atas gelanggang semisimpel sebarang. 

Berikut akan ditunjukkan bahwa terdapat gelanggang semisimpel yang bukan gelanggang-

BK. Misalkan 𝐹 suatu lapangan. Definisikan gelanggang 

�̃� = [
𝐹 0 0
0 𝐹 𝐹
0 𝐹 𝐹

]                                                                      (1) 

= {[

𝑎11 0 0
0 𝑎22 𝑎23

0 𝑎32 𝑎33

] |𝑎11, 𝑎22, 𝑎23, 𝑎32, 𝑎33 ∈ 𝐹}. 

Diperoleh �̃� merupakan gelanggang semisimpel. Pilih dua idempoten di �̃�, yaitu 

𝑒 = [
1 0 0
0 0 0
0 0 0

]     dan   𝑓 = [
0 0 0
0 1 0
0 0 0

]. 

Misalkan 𝑀 dan 𝑁 berturut-turut merupakan modul kanan yang dibangun oleh 𝑒 dan 𝑓, yaitu 
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𝑀 = 𝑒�̃� = [
𝐹 0 0
0 0 0
0 0 0

] 

dan 

𝑁 = 𝑓�̃� = [
0 0 0
0 𝐹 𝐹
0 0 0

]. 

Akan ditunjukkan bahwa satu-satunya homomorfisma modul dari M ke N adalah homomorfisma 

nol. Misalkan 𝜎: 𝑀 → 𝑁 homomorfisma modul. Akan ditunjukkan 𝜎 = 0. Karena setiap 𝑚 ∈ 𝑀 

dapat ditulis sebagai 𝑚 = 𝑒𝑟, untuk suatu 𝑟 ∈ �̃�, maka cukup ditunjukkan 𝜎(𝑒) = 0. Misalkan 

𝜎(𝑒) = [
0 0 0
0 𝑎 𝑏
0 0 0

]. 

Diperoleh 

𝜎(𝑒) = 𝜎(𝑒𝑒) = (𝜎(𝑒))𝑒 = [
0 0 0
0 𝑎 𝑏
0 0 0

] [
1 0 0
0 0 0
0 0 0

] = [
0 0 0
0 0 0
0 0 0

]. 

Karena homomorfisma modul dari 𝑀 ke 𝑁 hanyalah homomorfisma nol, maka tidak mungkin ada 

isomorfisma modul dari 𝑀 ke 𝑁. Dengan demikian 𝑀 ≇ 𝑁. Padahal 

End�̃�(𝑀) = End�̃�(𝑒�̃�) ≅ 𝑒�̃�𝑒 ≅ 𝐹 ≅ 𝑓�̃�𝑓 ≅ End�̃�(𝑓�̃�) = End�̃�(𝑁). 

Dari uraian di atas, gelanggang semisimpel �̃� pada (1) bukan gelanggang-BK. Gelanggang �̃� 

merupakan hasil tambah langsung dari dua matriks dengan ukuran berbeda dengan entri berasal dari 

lapangan 𝐹 yang merupakan endomorfisma dari dua ideal simpel yang tidak isomorfik. Hal ini 

berakibat gelanggang itu bukan gelanggang-BK.  

Berikut akan dikonstruksi contoh gelanggang semisimpel yang merupakan gelanggang-BK 

dengan memodifikasi entri dari gelanggang �̃� pada (1). Modifikasi yang dilakukan adalah dengan 

mencegah jangan sampai terjadi dua ideal yang tidak isomorfik menghasilkan gelanggang 

endomorfisma yang isomorfik. Misalkan ℝ dan ℚ berturut-turut menyatakan lapangan bilangan real 

dan lapangan bilangan rasional. Definisikan gelanggang 

�̂� = [
ℝ 0 0
0 ℚ ℚ
0 ℚ ℚ

]                                                                            (2) 

= {[

𝑎11 0 0
0 𝑎22 𝑎23

0 𝑎32 𝑎33

] |𝑎11 ∈ ℝ, 𝑎22, 𝑎23, 𝑎32, 𝑎33 ∈ ℚ}. 

Dapat ditunjukkan bahwa �̂� merupakan gelanggang semisimpel dan bukan gelanggang simpel. 

Gelanggang �̂� jika dipandang sebagai modul kanan atas dirinya sendiri mempunyai dekomposisi 

atas modul simpel sebagai berikut 

�̂� = [
ℝ 0 0
0 0 0
0 0 0

] ⊕ [
0 0 0
0 ℚ ℚ
0 0 0

] ⊕ [
0 0 0
0 0 0
0 ℚ ℚ

] ≅ [
ℝ 0 0
0 0 0
0 0 0

] ⊕ [
0 0 0
0 ℚ ℚ
0 0 0

]

(2)

. 

Dekomposisi di atas menjamin tidak ada dua ideal yang tidak isomorfik tetapi gelanggang 

endomorfismanya isomorfik. Hasil ini dituangkan dalam proposisi berikut. 

 

Proposisi 1. Jika 𝑀 dan 𝑁 modul kanan atas gelanggang �̂� pada (2), maka setiap 

isomorfisma gelanggang antara End�̂�(𝑀) dan End�̂�(𝑁) merupakan isomorfisma-IP. 
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Bukti: Misalkan Φ ∶ End�̂�(𝑀) → End�̂�(𝑁) isomorfisma gelanggang dan 𝜀 idempoten primitif di 

End�̂�(𝑀) sebarang. Akan ditunjukkan 𝜀(𝑀) ≅ (Φ(𝜀))(𝑁). Karena 𝜀 idempoten primitif di 

End�̂�(𝑀), maka  

𝜀(𝑀) ≅ [
ℝ 0 0
0 0 0
0 0 0

]   atau  𝜀(𝑀) ≅ [
0 0 0
0 ℚ ℚ
0 0 0

] 

dan Φ(𝜀) merupakan idempoten primitif di End�̂�(𝑁). Misalkan 

𝜀(𝑀) ≅ [
ℝ 0 0
0 0 0
0 0 0

] 

Diperoleh 

ℝ ≅ End�̂�(𝜀(𝑀)) ≅ 𝜀End�̂�(𝑀)𝜀 ≅ Φ(𝜀)End�̂�(𝑁)Φ(𝜀)End�̂� ((Φ(𝜀))(𝑁)).             (3) 

Andaikan 

(Φ(𝜀))(𝑁) ≇ [
ℝ 0 0
0 0 0
0 0 0

]. 

Oleh karena itu 

(Φ(𝜀))(𝑁) ≅ [
0 0 0
0 ℚ ℚ
0 0 0

]. 

Sehingga 

End�̂� ((Φ(𝜀))(𝑁)) ≅ ℚ ≇ ℝ, 

kontradiksi dengan (3). Jadi 

(Φ(𝜀))(𝑁) ≅ [
ℝ 0 0
0 0 0
0 0 0

] ≅ 𝜀(𝑀). 

Dalam hal 

𝜀(𝑀) ≅ [
0 0 0
0 ℚ ℚ
0 0 0

], 

dengan pembuktian seperti di atas diperopeh hasil yang sama. Jadi Φ merupakan isomorfisma-IP. ∎ 
 

Menurut proposisi di atas, setiap isomorfisma gelanggang endomorfisma dari dua modul atas 

gelanggang �̂� pada (2) merupakan isomorfisma-IP. Karena gelanggang �̂� pada (2) merupakan 

gelanggang semisimpel, maka semua modul atas gelanggang ini merupakan modul semisimpel. 

Sedangkan modul semisimpel mempunyai sifat sisipan hingga. Akibatnya, isomorfisma-IP ini akan 

memberikan isomorfisma modul. Hasil ini dirumuskan dalam akibat berikut. 

 

Akibat 1. Gelanggang �̂� pada (2) merupakan gelanggang-BK. 

 

Gelanggang �̂� pada (2) dapat diitlakkan dari ukuran dan entrinya. Hasil investigasi 

memberikan kata kunci yaitu gelanggang seperti ini akan merupakan gelanggang-BK jika entri dari 

blok yang berbeda adalah gelanggang pembagian yang tidak isomorfik. 
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Hasil di atas memberikan motivasi untuk pembahasan pada kasus gelanggang semisimpel. 

Fakta pertama adalah setiap modul atas gelanggang semisimpel senantiasa merupakan modul 

semisimpel. Fakta kedua modul semisimpel mempunyai sifat sisipan hingga. Fakta ketiga, menurut 

Teorema 1, isomorfisma-IP antara dua gelanggang endomorfisma modul dengan sifat sisipan hingga 

akan memberikan isomorfisma modul. Oleh karena itu untuk mencari syarat agar gelanggang 

semisimpel merupakan gelanggang-BK cukup dicari syarat agar isomorfisma antara dua gelanggang 

endomorfisma modul merupakan isomorfisma-IP.  

Misalkan 𝑅 gelanggang semisimpel. Menurut Teorema Wedderburn-Artin, sebagai modul 

kanan atas dirinya sendiri, 𝑅 mempunyai dekomposisi 

𝑅 ≅ 𝐼1
(𝑛1)

⊕ … ⊕ 𝐼𝑠
(𝑛𝑠)

,                                                        (4) 

dengan 𝐼𝑘 ideal kanan minimal, untuk 𝑘 = 1, … , 𝑠, dan 𝐼𝑘 ≅ 𝐼𝑙 jika dan hanya jika 𝑘 = 𝑙. Sebagai 

gelanggang, 𝑅 mempunyai dekomposisi 

𝑅 ≅ ℳ𝑛1
(𝐷1) ⊕ … ⊕ ℳ𝑛𝑠

(𝐷𝑠)                                            (5) 

dengan 𝐷𝑘 = End𝑅(𝐼𝑘), gelanggang pembagian, untuk 𝑘 = 1, … , 𝑠. 

 

Proposisi 2. Jika 𝑅 gelanggang semisimpel dengan dekomposisi pada (4) dan (5), maka 

pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. 

(a) Setiap isomorfisma gelanggang  

Φ ∶ End𝑅(𝑀) → End𝑅(𝑁) merupakan isomorfisma-IP. 

(b) End𝑅(𝐼𝑘) ≅ End𝑅(𝐼𝑙) jika dan hanya jika 𝑘 = 𝑙. 
(c) 𝐷𝑘 ≅ 𝐷𝑙 jika dan hanya jika 𝑘 = 𝑙. 
 

Bukti:  

(a) ⇒ (b) Jelas bahwa 𝑘 = 𝑙 berakibat End𝑅(𝐼𝑘) ≅ End𝑅(𝐼𝑙). Sebaliknya, misalkan End𝑅(𝐼𝑘) ≅
End𝑅(𝐼𝑙). Menurut (a), isomorfisma ini merupakan isomorfisma-IP. Oleh karena itu 𝐼𝑘 ≅ 𝐼𝑙. 

Akibatnya 𝑘 = 𝑙.  
(b) ⇒ (c) Menurut Teorema Wedderburn-Artin, 𝐷𝑘 = End𝑅(𝐼𝑘).  

(c) ⇒ (a) Misalkan Φ ∶ End𝑅(𝑀) → End𝑅(𝑁) isomorfisma gelanggang sebarang. Akan 

ditunjukkan Φ merupakan isomorfisma-IP. Misalkan 𝜀 idempoten primitif di End𝑅(𝑀) sebarang. 

Akibatnya 𝜀(𝑀) ≅ 𝐼𝑘 untuk suatu 𝑘. Oleh karena itu 

𝐷𝑘 ≅ End𝑅(𝜀(𝑀)) ≅ 𝜀End𝑅(𝑀)𝜀 ≅ Φ(𝜀)End𝑅(𝑁)Φ(𝜀)End𝑅 ((Φ(𝜀))(𝑁)).            (6) 

Andaikan (Φ(𝜀))(𝑁) ≇ 𝜀(𝑀). Oleh karena itu (Φ(𝜀))(𝑁) ≅ 𝐼𝑙, untuk suatu 𝑙 ≠ 𝑘. Menurut (6), 

𝐷𝑙 ≅ End𝑅 ((Φ(𝜀))(𝑁)) ≅ 𝐷𝑘 

kontradiksi dengan (b). Jadi (Φ(𝜀))(𝑁) ≇ 𝜀(𝑀). Sehingga Φ merupakan isomorfisma-IP. ∎  

 

Dari Proposisi 2 diperoleh hasil bahwa kriteria isomorfisma-IP dari dua gelanggang 

endomorfisma modul atas gelanggang semisimpel cukup diberikan oleh kriteria pada ideal-ideal 

gelanggangnya. Hasil ini merupakan hasil yang sangat signifikan untuk mengidentifikasi 

gelanggang-gelanggang semisimpel yang merupakan gelanggang-BK. 

Misalkan 𝑅 gelanggang semisimpel dengan dekomposisi pada (4) dan memenuhi Pernyataan 

(b) pada Proposisi 2. Akibatnya, untuk 𝑀 dan 𝑁 modul kanan atas gelanggang 𝑅, setiap 

isomorfisma antara End𝑅(𝑀) dan End𝑅(𝑁) merupakan isomorfisma-IP. Karena setiap modul atas 

gelanggang semisimpel adalah modul semisimpel dan modul semisimpel mempunyai sifat sisipan 

hingga, maka isomorfisma-IP itu akan memberikan isomorfisma antara 𝑀 dan 𝑁. Sehingga 𝑅 

merupakan elanggang-BK. 
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Akibat 2. Jika 𝑅 gelanggang semisimpel dengan dekomposisi seperti pada (4) dan memenuhi 

End𝑅(𝐼𝑘) ≅ End𝑅(𝐼𝑙) jika dan hanya jika 𝑘 = 𝑙, maka 𝑅 merupakan gelanggang-BK. 

 

Sekarang akan ditinjau sebaliknya. Misalkan 𝑅 gelanggang semisimpel dengan dekomposisi 

seperti pada (4). Asumsikan 𝑅 gelanggang-BK. Misalkan 𝐼𝑘 dan 𝐼𝑙 dua ideal kanan di 𝑅 dan 

End𝑅(𝐼𝑘) ≅ End𝑅(𝐼𝑙). Karena 𝑅 gelanggang-BK, maka 𝐼𝑘 ≅ 𝐼𝑙. Akibatnya, 𝑘 = 𝑙. Jadi kebalikan 

dari Akibat 2 berlaku. Hasil ini dituangkan dalam proposisi berikut. 

 

Proposisi 3. Misalkan 𝑅 gelanggang semisimpel dengan dekomposisi seperti pada (4). Jika 𝑅 

merupakan gelanggang-BK, maka End𝑅(𝐼𝑘) ≅ End𝑅(𝐼𝑙) jika dan hanya jika 𝑘 = 𝑙. 
 

Dari Proposisi 2, Akibat 2, dan Proposisi 3 dapat dirumuskan syarat perlu dan cukup agar 

suatu gelanggang semisimpel merupakan gelanggang-BK. Hasil ini diberikan dalam proposisi 

berikut. 

 

Proposisi 4. Jika 𝑅 gelanggang semisimpel dengan dekomposisi pada 4 dan 5, maka 

pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. 

(a) 𝑅 merupakan gelanggang-BK.  

(b) Setiap isomorfisma gelanggang  

Φ ∶ End𝑅(𝑀) → End𝑅(𝑁) merupakan isomorfisma-IP.  

(c) End𝑅(𝐼𝑘) ≅ End𝑅(𝐼𝑙) jika dan hanya jika 𝑘 = 𝑙.  
(d) 𝐷𝑘 ≅ 𝐷𝑙 jika dan hanya jika 𝑘 = 𝑙. 

KESIMPULAN 

Telah diperoleh syarat perlu dan cukup agar gelanggang semisimpel 𝑅 mempunyai sifat 

bahwa untuk setiap pasang modul 𝑀 dan 𝑁 atas 𝑅, setiap isomorfisma gelanggang antara End𝑅(𝑀) 

dan End𝑅(𝑁) merupakan isomorfisma-IP. Selain itu, setiap modul atas gelanggang semisimpel 

merupakan modul semisimpel, yaitu modul yang senantiasa mempunyai dekomposisi atas modul-

modul simpel. Dekomposisi ini mempunyai sifat sisipan hingga. Oleh karena itu isomorfik lemah 

dan isomorfik antara dua modul atas gelanggang yang dimaksud adalah ekivalen. Jadi gelanggang 

yang dimaksud merupakan gelanggang-BK. 
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