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KATA PENGANTAR 

 

 

 

  

 

Segala  puji  dan  syukur  hanyalah  milik  Allah  SWT,  atas  limpahan rahmat  dan

hidayah-Nya  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  khususnya  Jurusan 

Matematika  dapat  menyusun  Prosiding  hasil  Seminar  Nasional  dengan  tema  “Tren

Penelitian  Matematika  dan  Pendidikan  Matematika  Abad  21”.  Seminar  ini  telah

dilaksanakan di Aula FMIPA Universitas Negeri Malang (UM) pada Sabtu, 13 Agustus 

2016 dengan pesertanya  adalah Mahasiswa, Guru/Dosen, dan pemerhati pendidikan dari

berbagai daerah di Indonesia.

Makalah-makalah  yang  dimuat  dalam  prosiding  ini  telah  melalui  seleksi  yang

berlapis-lapis,  dari  kesesuaian  dengan   templatenya  hingga  seleksi  oleh  para  reviewer. 

Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih pada semua panitia dalam kegiatan Semnas

ini  dan  juga  para  reviuwer  yang  tidak  dapat  disebutkan  semuanya  di  sini.  Ucapan 

terimakasih juga kami sampaikan pada:
 

1. Dr. Saiful Rahman, M.M, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur 

sebagai pembicara utama. 

2. Prof. Dr. Cholis Sa’dijah, M.Pd, M.A, Guru Besar Jurusan Matematika FMIPA 

UM sebagai pembicara utama. 

3. Dr. Hadi Susanto, Associate Proffesorin Applied Mathematics, University of 

Essex, UK sebagai pembicra utama. 

4. Dr. Markus Diantoro, M.Si, Dekan FMIPA UM. 

5. Dr. Sudirman, M.Si, Ketua Jurusan Matematika UM. 

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

 

 

Prosiding  ini memuat  artikel-artikel  terpilih  dan  terseleksi  sehingga  dapat

dijadikan  sebagai  rujukan  pengetahuan  yang  berkualitas.  Semoga  prosiding  ini  dapat 

menjadikan petunjuk dan manfaat bagi peserta seminar dan pembaca secara umum.

 

Malang, 18 Oktober 2016 

Ketua Pelaksana, 

           ttd 

Dr. Rustanto Rahardi, M.Si 
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Abstrak 

 
Teori Respons Butir (TRB) terkait dengan akurasi hasil pengukuran dan 

pengembangan butir-butir alat ukur. Butir-butir alat ukur digunakan untuk mengukur 

berbagai jenis karakter laten (misalnya kemampuan matematis, sifat introvert, 

kecenderungan belanja, dan sikap matematis). Respons terhadap butir-butir alat ukur 

ini bisa berupa biner/nominal (misalnya benar atau salah dalam tes kemampuan 

metematis), atau ordinal (misalnya derajat persetujuan dalam skala Likert). Secara 

tradisional, model-model TRB digunakan untuk menganalisis data jenis ini dalam 

asesmen psikologik dan pengujianpendidikan. Sementara itu, isu dalam revisi 

kurikulum 2013 yang dilakukan oleh BSNP dan BALITBANG terkait dengan 

perubahan standar penilaian dinyatakan bahwa penilaian sikap tidak lagi dilakukan 

dalam bentuk angka, tetapi dilakukan secara deskriptif (narasi). Dalam proses 

penilaian sikap, bagaimana cara mengukur sikap itu?Makalah ini ditulis untuk 

mendiskusikan bagaimana seharusnya mengukur sikap (khususnya sikap matematis) 

menurut sudut pandang TRB, mendeskripsikan model-model TRB yang sesuai untuk 

pengukuran sikap, dan mendemonstrasikan penggunaan model ini dengan 

menggunakan contoh data simulasi. Di samping itu, juga ditunjukkan bagaimana 

menggunakan prosedur TRB dengan perangkat lunak PARSCALE untuk 

mengalibrasi butir, menginterpretasikan karakteristik butir dan responden.  

Kata kunci: Pengukuran, Sikap matematis, Kurikulum 2013 revisi, Teori respons 

butir.  
 

PENDAHULUAN 

Teori respons butir (TRB) pada awalnya dikemukakan dibidang psikometri untuk 

mengases bakat atau kemampuan (ability).Menurut sejarahnya TRB, Binet dan Simon di tahun 

1916 pertama kali membuat plot antara sebuah variabel bebas dan prestasi belajar yang 

digunakan dalam pengembangan tes. Selanjutnya di tahun 1952 Frederic M. Lord 

memperkenalkan model ogif normal dua-parameter yang digunakan untuk memodelkan peluang 

sebagai fungsi kemampuan  para peserta tes yang menjawab benar suatu butir dengan dua 

parameter butir (Hambleton & Swaminathan, 1985: 4). Di Amerika,Birnbaum (1957, 1958a, 

1958b) mengembangkan model-model ini lebih matematis dengan menggunakan fungsi 

distribusi logistik untuk mendekati ogif normal dan telah dibuktikan bahwa jarak kedua kurva 

tersebut kurang dari 0,01 untuk semua nilai kemampuan , jika digunakan konstanta D = 1,7 

untuk menyesuaikan penyimpangan itu. Di tempat lain (Denmark), George Rasch memberikan 

bentuk umum dari model logistik itu dan bahkan model Rasch (1960: 1-184) ini dikembangkan 

sebelum dan  bebas dari karya Birnbaum. Sekarang, secara luas TRB digunakan di bidang 

pendidikan untuk mengalibrasi dan mengevaluasi butir-butir dalam tes, kuesioner, dan 

instrumen lainnya serta menyekor subjek terkait dengan kemampuan, sikap, atau latent traits 

yang lain. 

Sebagaimana dalam disiplin ilmu yang lain, ilmu pengukuran dalam TRB didasarkan 
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pada aksioma-aksioma atau asumsi-asumsi dasar yang melandasinya. Cronbach (1990: 34) 

mencatat pepatah kuno yang sering dikutip oleh kalangan profesional pengukuran: "Jika sesuatu 

itu ada, sesuatu itu ada dalam suatu besaran. Jika ia ada dalam suatu besaran, ia dapat diukur." 

Di bidang pendidikan dan psikologi, terminologi 'sesuatu itu' menggunakan istilah konstruk 

yang merupakan simplifikasi dari sifat atau karakteristik. Sebagai contoh, prestasi merupakan 

konstruk yang menggambarkan pengetahuan atau capaian seseorang dalam daerah yang mana 

orang itu telah menerima pembelajaran (AERA et al., 1999). Jadi, para ahli asesmen 

mempercayai konstruk psikologik dan pendidikan dapat diukur sebagai asumsi dasar dalam 

pengembangan alat pengukuran. 

Di dunia pendidikan, kita seringkali tertarik dalam pengukuran berbagai macam konstruk, 

seperti intelegensi siswa, prestasi dalam bidang konten tertentu, atau sikap  terhadap pelajaran 

tertentu. Walaupun para ahli asesmen percaya bahwa mereka dapat mengukur konstruk 

psikologik, namun mereka juga mengakui dalam proses pengukurannya tidak sempurna. Ini 

biasanya dibingkai dalam terminologi kesalahan pengukuran dan efeknya pada validitas dan 

reliabelitas hasil pengukuran. Oleh sebab itu, derajat kesalahan melekat dalam setiap 

pengukuran, dan kesalahan pengukuran mengurangi kegunaan hasil pengukuran itu. Para ahli 

pengukuran berusaha sedapat mungkin untuk mengestimasi dan meminimalisir akibat kesalahan 

pengukuran itu. 

Pengembangan alat ukur di bidang pendidikan mengacu pada tujuannya. Salah satu 

karakteristik yang paling menonjol dari tujuan pendidikan selain scope (yaitu seberapa luas 

cakupan yang digambarkan dalam rumusan tujuan itu) dan format (yaitu perilakuversus bukan 

perilaku) adalah domain (yaitu domain kognitif, afektif, ataupsikomotor).Domain afektif 

mencakup karakteristik seperti nilai, sikap, minat, dan tindakan perilaku. Akibatnya, tujuan 

afektif melibatkan sikap dan tindakan siswa dalam kaitannya dengan pelajaran di 

sekolah.Sebagai contoh, siswa menunjukkan sikap positif dalam mata pelajaran matematika 

dengan melakukan proyek matematika dan sebaliknya bila ia menolak atau kurang antusias 

dalam melakukan tugas matematika hal ini mencerminkan sikap negatif terhadap pelajaran 

matematika. 

Taksonomi Krathwohl untuk tujuan afektif tidak pernah sepopuler taksonomi Bloom 

untuk tujuan kognitif, hal ini dimungkinkan karena domain afektif lebih sulit untuk ditentukan 

dan juga merupakan daerah yang lebih kontroversial dalam pendidikan(Reynolds, Livingston, & 

Willson, 2009: 176). Di sekolah, tujuan afektif hampir selalu menjadi suplemen bagi tujuan 

kognitif. Sebagai contoh, kita ingin para siswa belajar tentang matematika dan hasilnya akan 

menjadipenghargaan atau kenikmatan bagi mereka. Umumnya, ujian sekolah maupun 

kelasdifokuskan pada tujuan kognitif, tetapi tujuan afektif ditemukan dalam kurikulum sekolah, 

baik secara eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, spesifikasi tujuan afektif akan 

meningkatkan kesempatan tujuan ini tercapai. 

Kesulitan melaksanakan penilaian dalam domain afektif ini juga dirasakan oleh para guru 

di Indonesia dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Bahkan masih banyak guru yang 

menanyakan bagaimana cara menilai sikap, walaupun pada tahun 2016 ini kurikulum 2013 telah 

direvisi. Dalam blog dinas pendidikan provinsi Riau,kepala Balitbang Totok Suprayitno  

menjelaskan tentang revisi pada standar penilaian bahwa penilaian sikap tidak lagi dilakukan 

dalam bentuk angka, tetapi dilakukan secara diskriptif(Anonim, 2016). Di blog lain dinyatakan 

pula bahwa penilaian sikap dilakukan oleh wali kelas, guru bimbingan dan konseling, guru 

matapelajaran agama dan budi pekerti, serta PPKn. Guru mata pelajaran lain boleh menilai 

aspek sosial sewajarnya, seperti terkait kenakalan atau misalnya saat siswa ketahuan menyontek 

dan hasilnya dilaporkan ke guru agama dan budi pekerti atau PPKn. 

Berita yang dimuat di blog-blog secara online ini menyiratkan bahwa sebagian para 

pelaku pendidikan di Indonesia masih rancu dalam melaksanakan penilaian di domain afektif, 

khususnya untuk konstruk sikap.Penilaian dalam sudut pandang atau perspektif TRB merupakan 

proses yang dimulai dari pendefinisian konstruk yang hendak dinilai secara jelas, menjabarkan 

indikator-indikatornya, mengembangkan atau menetapkan butir-butir alat ukurnya, dan 

menginterpretasikan hasil pengukurannya serta menetapkan keputusan nilainya. Hal ini perlu 
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dilakukan karena konstruk tidak langsung dapat dilihat sebagai objek fisik dan ia hanya dapat 

diamati melalui indikator-indikatornya. Sebagai contoh, konstruk depresi hanya dapat diamati 

melalui indikator sulit tidur dan gangguan makan. Oleh sebab itu, dalam konteks penilaian sikap 

- khususnya sikap matematis (mathematical attitudes) - perlu kejelasan konstruknya dan jabaran 

indikator-indikatornya. 

Sebagai respons atas isu kesulitan dalam pelaksanaan penilaian di domain afektif 

kurikulum 2013 revisi, makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mendiskusikan bagaimana 

seharusnya mengukur konstruk sikap (khususnya sikap matematis)menurut sudut pandang 

/perspektif TRB, mendeskripsikan model-model TRB yang sesuai untuk pengukuran sikap, dan 

mendemonstrasikan penggunaan model ini dengan menggunakan contoh data simulasi. Di 

samping itu, juga ditunjukkan bagaimana menggunakan prosedur TRB dengan perangkat lunak 

PARSCALE untuk mengalibrasi butir, menginterpretasikan karakteristik butir dan responden. 

 

PEMBAHASAN 

Konstruk Sikap Menurut Perspektif TRB 

Istilah konstruk digunakan untuk merujuk atribut-atribut psikologik dan pendidikan yang 

bersifat laten sehinggatidak dapat diamati secara langsung, namun menarik untuk diukur.Ide 

atau gagasan mengenai konstruk ini mempunyai arti spesial dalam TRB. Di bawah pendekatan 

TRB, alat ukur asesmen menetapkan tingkatan (level) ukuran konstruk yang dimiliki oleh setiap 

individu. Respons-respons butir dan atau skor-skor tes merefleksikan tingkatan dari konstruk 

ini. Sementara itu, menurut pendekatan teori tes klasik (TTK), semua inferensi yang dibuat 

mengenai skor tes sejati (true) siswa adalah skor total tes itu. Tidak ada generalisasi mengenai 

tingkatan konstruk yang dimiliki person itu. Ini merupakan perbedaan mendasar dari kedua teori 

test itu. 

Gambar 1 dan Gambar 2 berikut memberikan penjelasan secara visual perbedaan antara 

kedua teori tes tersebut.  

 
 

 

 

               Gambar 1 Variabel Laten dan Manifes (teramati) 

[Diadopsi dari Wu & Adam (2007: 19)] 

Pada Gambar 1, variabel laten (ide besar) merupakan konstruk yang diukur. Karena pengukuran 

variabel laten tidak bisa dilakukan secara langsung, perlu dirancang 'butir-butir' untuk memasuki 

variabel laten itu. Respons orang yang memiliki konstruk itu pada suatu butir dapat diamati. 

Dalam hal ini butir-butir itu seringkali dikenal sebagai 'variabel manifes'. Melalui pola respons 

orang itu, kita dapat membuat inferensi tentang tingkat ukuran konstruk yang dimiliki orang 

itu.Butir-butir itu menggambarkan ide-ide kecil yang didasarkan pada ide besar konstruk 

sebagai variabel laten. Tanda panah menunjukkan tingkat tertentu dari variabel laten atau 

konstrukyang menentukan respons ke butir-butir itu. Jadi, arah panah mempunyai makna khusus 

yaitu pola respons butir didorong oleh tingkat variabel laten. Ini bukan berarti bahwa variabel 

Ide Besar 

(Var. Laten) 

Ide-ide Kecil 

(Var. Manifes) 
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laten didefinisikan oleh respons-respons butir itu. Hal ini kontras dengan TTK yang hanya 

mempertimbangan sisi kanan gambar seperti yang disajikan pada Gambar 2 berikut.  

 
 

 

 

                             Gambar 2 Model Teori Tes Klasik 

                         [Diadopsi dari Wu & Adam (2007: 20)] 

Konsekuensinya, kita hanya dapat membuat inferensi mengenai skor pada himpunan butir-butir 

ini saja. Kita tidak dapat membuat inferensi mengenai tingkat konstruk atau variabel laten 

berdasar butir-butir ini, karena model ini tidak memuat asumsi tentang variabel latennya. 

Konstruk sikap merupakan salah satu konstruk dalam domain afektif. Sebagaimana teori 

konstruk menurut perspektif TRB yang telah dipaparkan di atas, konstruk sikap yang dimiliki 

oleh tiap-tiap individu secara alamiah mempunyai tingkatan yang berbeda. Hal ini sesuai 

dengan gagasan teoritis sifat laten yang ditunjukkan oleh Gambar 1. Konstruk ini harus 

mencerminkan salah satu dari kemampuan yang berbeda dalam mempertahankan model respons 

butir.  

Sikap seseorang (termasuk sikap terhadap matematika atau sikap matematis)umumnya 

dianggap sebagai sesuatu yang berkembang sejalan dengan pengalaman belajar orang itu. Sikap 

ini mempengaruhi seorang individu untuk melakukan tindakan dan memiliki beberapa tingkat 

konsistensi yang dapat digolongkan ke salah satu kategori negatif atau positif(Fishbein & Ajzen, 

1975). Sikap itu terkait dengan keyakinan dan untuk setiap keyakinannya individu itu akan 

memiliki sikap yang sesuai dengan keyakinan itu. Sikap telah dikaitkan dengan tindakan dan 

dapat dikategorikan sesuai dengan fokus mereka. Dengan demikian, sikap perilaku 

menunjukkan keputusan seseorang melakukan perilaku baik atau buruk atau bahwa orang itu 

mendukung atau menolak melakukan perilaku itu. Sikapseseorang yang lebih ke arah 

melakukan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan orang tersebut berniat untuk melakukan 

perilaku itu. Suatu hubungan dialektis benar-benarmuncul untuk sikap dan perilaku. Dengan 

menggunakan model persamaan struktural (SEM), Reynolds dan Walberg (1992) menemukan 

pengaruh kausal prestasi pada sikap, sedangkan studi Imai(1993) mempresentasikan temuan 

yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, tampaknya ada bukti hubungan dua arah antara 

sikap terhadap matematika dan prestasi.  

 

Sikap Matematis (Sikap terhadap Matematika) 

Kurangnya kerangka teoritis yang mencirikan studi tentang sikap terhadap matematika 

sebagian ditunjukkan oleh fakta bahwa sebagian besar studi tentang sikap tidak memberikan 

definisi yang jelas dari konstruk sikap itu sendiri.Sikap cenderung lebih didefinisikan secara 

implisit dan empirik melalui instrumen yang digunakan untuk mengukur dirinya (Leder, 1985; 

Daskalogianni & Simpson, 2000). Ketika definisi sikap secara eksplisit dapat diberikan, atau 

mungkin konstruk sikap dapat disimpulkan, tentu batasan-batasan ini tingkatannya mengacu 

pada salah satu dari tiga jenis tingkatan definisi berikut:  

1. Definisi 'sederhana' dari sikap menggambarkan tingkat pengaruh positif atau negatif terhadap  

subjek tertentu. Berdasarkan definisi ini, sikap terhadap matematika merupakan 

kecenderungan/disposisi emosional yang positif atau negatif terhadap matematika (McLeod, 

1992; Haladyna, Shaughnessy & Shaughnessy, 1983). 
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(Var. Manifes) 

4



 

 

2. Definisi 'bi-dimensi', di mana perilaku tidak muncul secara eksplisit (Daskalogianni & 

Simpson, 2000), sehingga sikap terhadap matematika dipandang sebagai pola keyakinan dan 

emosi yang terkait dengan matematika. 

3. Definisi 'multidimensional' mengakui ada tiga komponen dalam sikap, yaitu: respons 

emosional, keyakinan tentang subjek, perilaku yang berhubungan dengan subjek. Dari sudut 

pandang ini, sikap individu terhadap matematika didefinisikan dengan cara yang lebih 

kompleks yaitu dengan mengaitkanemosi merekaterhadap matematika yang memiliki nilai 

positif atau negatif, keyakinan mereka terhadap matematika, dan olehnya mereka berperilaku 

(Hart, 1989).  

Kulm (1980) berpendapat bahwa mustahil untuk menawarkan definisi sikap matematis 

yang akan cocok untuk semua situasi, dan bahkan jika ada salah satu yang disepakati, mungkin 

akan terlalu umum manfaatnya. Dalam hal ini, peran 'definisi operasional' penting bagi 

pendefinisian sikap (Daskalogianni & Simpson, 2000). Dari sudut pandang ini, konstruk 

sikapfungsionalbagi masalah yang diangkat peneliti itu sendiri.Dalam hal ini, kita menganggap 

hal itu berguna dalam konteks pendidikan matematika, asalkan tidak hanya sekedar mengambil 

dari konteks yang ada dipsikologi sosial, tapi dijabarkan sebagai instrumen yang mampu 

menyele-saikanmasalah-masalah penting dalam pendidikan matematika. Hal ini sejalan dengan 

pendapatnya Ruffell, Mason dan Allen (1998), bahwa konstruk sikap sebagai konstruk yang 

didefinisikan oleh peneliti secara operasional. 

Definisi sikap 'positif' atau 'negatif' terhadap matematika jelas tergantung pada cara 

pendefinisian sikap itu sendiri. Menurut definisi 'sederhana', yang dimaksud sikap 'positif' 

adalah disposisi emosional positif terhadap subjek (matematika) atau sikap 'negatif' adalah 

disposisi emosional negatif terhadap subjek (matematika). Jika menurutdefinisi bi-dimensi atau 

definisi multidimensional, apa yang dimaksud dengan sikap 'positif'tidak jelas, kalau hanya 

mengacu pada dimensi emosional pengertiannya reduktif, karena kita harus memperhitungkan 

dua atau tiga dimensi lainnya, yaitu emosi , keyakinan, perilaku dan interaksinya. Dalam 

kebanyakan studi, pendefinisian sikap yang sering terjadi tidak secara eksplisit dan bahkan 

sering tidak dibuat sama sekali, dan asesmen maupuninstrumen pengukuran yang digunakan 

oleh peneliti secara implisit terus terombang-ambing diantara berbagai definisi dalam studinya. 

Kebanyakan kuesioner yang digunakan untuk mengases sikap butir-butirnya berkisar 

dari yang berkaitan dengan emosi ("Saya suka matematika"), yang terkait dengan keyakinan 

("Matematika berguna"), dan yang terkait dengan perilaku ("Saya selalu melakukan pekerjaan 

rumah untuk matapelajaran matematika "). Respons terhadap butir-butir kuesioner ini 

dikategorikan 'positif' dengan mengacu pada arti yang berbeda-beda dari kata 'positif' itu sendiri. 

Lebih tepatnya, makna ini bervariasi tergantung pada apakah 'positif' mengacu pada emosi, 

keyakinan, atau perilaku: 

1) Ketika mengacu pada emosi, 'positif' biasanya 'dirasakan sebagai menyenangkan'. Jadi, 

kecemasan ketika menghadapi masalah matematika dipandang sebagai 'negatif', sementara 

kesenangan dalam melakukan matematika dinilai sebagai 'positif'. 

2) Ketika mengacu pada keyakinan, 'positif' umumnya digunakan dan dimaknai secara 'bersama 

oleh para ahli'. 

3) Bila mengacu pada perilaku, 'positif' umumnya berarti 'sukses'. Dalam konteks sekolah, 

perilaku sukses umumnya diidentifikasi dengan prestasi tinggi: ini secara alami 

menimbulkan masalah bagaimana untuk mengases prestasi (Middleton & Spanias, 1999). 

 

Model-Model TRB Yang Sesuai Dengan Pengukuran Sikap 

Sikap telah diteliti dalam berbagai cara.Pengumpulan datanya dilakukan dengan 

wawancara individu, kelompok fokus, buku harian, observasi dan kuesioner. Sejak tahun 1970-

an, kuesioner telah menjadi alat standar untuk mengases sikap siswa, terutama ketika sikap itu 

sendiri tidak menjadi fokus penelitian itu melainkan dipandang sebagai salah satu faktor yang 

akan diamati ketika mengases keberhasilan kurikulum atau inovasi pembelajaran (Fennema & 

Sherman, 1976). Kuesioner-kuesioner ini umumnya menggunakan skala-sikap Likert atau 
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Thurstone atau teknik diferensial semantik. Pengukuran dengan menggunakan instrumen ini 

akan menghasilkan skor-skor butir yang jumlahnya menggambarkan tingkatan sikap individu itu 

terhadap subjek (matematika). 

Skor butir bisa dalam bentuk dikotomus atau poliomus. Apabila butir-butir kuesioner 

minta respons (misal: Ya atau Tidak, Setuju atau Tidak setuju) maka skornya dikotomus (1, 0). 

Di lain pihak, apabila butir-butir kuesioner minta respons (misal: Tidak pernah, Jarang, Kadang-

kadang, Sering, Selalu) maka skornya politomus (1, 2, 3, 4, 5). Untuk menganalisis skor-skor ini 

dengan menggunakan TRB, model yang digunakan adalah model TRB dikotomus dan 

politomus. Model TRB dikotomus yang telah dikembangkan adalah model logistik 1, 2, dan 3 

parameter. Model TRB politomus yang telah dikembangkan adalah model nominal, graded, dan 

kombinasinya. Skor dikotomus bisa dipandang nominal (misal: 0 = wanita, 1 = pria), tetapi bisa 

juga ordinal (misal: 0 = salah, 1 = benar). Demikian juga untuk skor politomus, label 1, 2, 3, 4, 5 

bisa saja hanya merupakan label kategori yang tidak punya urutan (misal untuk nomor partai 

peserta pemilu), sehingga skor ini masuk kategori nominal. Apabila skor politomus 1, 2, 3, 4, 5 

secara berturut-turut terkait dengan respons: Tidak pernah, Jarang, Kadang-kadang, Sering, 

Selalu, maka skor-skor ini masuk kategori ordinal. 

Model TRB yang sesuai dengan butir kuesioner yang menuntut respons dikotomus (Ya 

atau Tidak, Setuju atau Tidak setuju) adalah model logistik 1 atau 2 parameter, sebab untuk 

merespons butir ini tidak diperlukan tebakan (guessing).Model logistik 3 parameter dilengkapi 

dengan parameter tebakan. Sementara itu, untuk butir-butir kuesioner yang menggunakan skala 

Likert atau Thurstone yang menuntut respons politomus, skor-skornya akan sesuai untuk 

dianalisis dengan model graded atau turunannya, misalnya: Graded Response Model (GRM) 

dan Generalized Partial Credit Model (GPCM).Model-model TRB yang disebutkan ini 

termasuk model unidimensi, artinya karakter laten yang memberikan respons diasumsikan 

tunggal. Dalam diskusi kali ini lingkup pembicaraannya dibatasi pada model TRB unidimensi. 

 

Model Logistik 1 Parameter (Rasch Model) 

Konstruk sikap merupakan salah satu dari karakter laten yang dalam diskusi kali ini 

diasumsikan tunggal.Dalam TRB, karakter laten ini lebih dikenal dengan sebutan 

bakat/kemampuan (ability) dan dilambangkan dengan theta (). Ability ()ini merupakan 

parameter yang menggambarkan karakteristik responden, sedangkan karakteristik butir-butir 

instrumen pengukuran digambarkan oleh parameter lokasi yang dilambangkan (b), parameter 

slope yang dilambangkan (a), dan bila instrumen pengukuran itu berupa tes respons dipilih 

maka modelnya bisa memiliki parameter asimptot bawah (guessing) yang dilambangkan (c). 

Rentang nilai maupun badalah (, ). Rentang nilai a adalah [0, ). Rentang nilai c adalah 

[0, 1], tetapi yang dianggap baik [0, 0.2] atau [0, 0.25]. 

Model logistik 1 parameter ini dikembangkan oleh Birnbaum (1957)dengan meng-

gunakan fungsi distribusi logistik untuk mendekati ogif normal yang dikembangkan oleh 

Frederic M. Lord pada tahun 1952. Fungsi distribusi logistik 1 parameter ini digunakan untuk 

memodelkan peluang sebagai fungsi kemampuan  para peserta tes yang menjawab benar suatu 

butir soal yang hanya memiliki parameter lokasi b(Hambleton &Swaminathan, 1985: 4). Model 

logistik 1 parameter selanjutnya dilambangkan dengan 1PLM (singkatan dari one parameter 

logistic model). Fungsi respons butir dari 1PLM dirumuskan: 

 

                                                                                                                                         (1)           

 

dimanaadalah peluang seorang peserta tes dengan kemampuan  menjawab benar butir i.1 PLM 

ini seringkali diekuivalenkan dengan model Rasch.Walaupun model ini memiliki fungsi logistik 

yang sama, namun model Rasch mempunyai perbedaan yang mendasar dari model-model TRB 

logistik Birnbaum. Model Rasch membentuk skala bersama untuk butir dan person dalam 

interval yang sama dan linier, sedangkan model TRB logistik Birnbaum didesain untuk 

mendeskripsikan data sedekat mungkin (fit) ke model. Grafik fungsi peluang di persamaan (1) 
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ini disebut kurva karakteristik butir (KKB) yang diilustrasikan dalam Gambar 3 berikut. 

 

 

                                       P 

                                       e 

                                       l 

                                       u 

                                       a                                        

                                       n    

                                       g   

 

                                                    Kemampuan 

Gambar 3 KKB Model logistik 1 parameter (1PLM) 

 

Model Logistik 2 Parameter (Birnbaum Model)  

Model logistik 2 parameter dilambangkan dengan 2PLM (singkatan dari two parameters 

logistic).Fungsi respons butir dari 2PLM dirumuskan: 

 

                                                                                                                                (2)  

 

dimana            adalah peluang seorang peserta tes dengan kemampuan  menjawab benar butir 

i.Telah dibuktikan untuk nilai D = 1,7 jarak antara KKB dan ogif normal tidak lebih dari 0,01. 

Baik untuk 1PLM maupun 2PLM, apabila istilah tes diganti dengan kuesioner untuk sikap maka 

istilah peserta tes diganti dengan responden dan jawaban benar bisa diganti respons sikap positif 

oleh responden dengan konstruk sikap .Grafik fungsi peluang di persamaan (2)diilustrasikan 

dalam Gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 4 KKB Model logistik 2 parameter (2PLM) 

 

Makna dari Gambar 4 ini sebagai berikut. Pada saat           = 0,5 diperoleh nilai parameter lokasi 

butir bi(di Gambar 4 nilai  b1 = 1 untuk butir 1, nilai b2 = b3 = 0 untuk butir 2 dan butir 3) dan 

nilai parameter slope butir ai di titik itu (di Gambar 4 nilai  a1 = 1 untuk butir 1, nilai  a2 = 2 

untuk butir 2, nilai  a3 = 0,6 untuk butir 3). Interpretasi dalam pengukuran sikap, nilai bi(misal:b1 

= 1 untuk butir 1) menunjukkan responden dengan tingkatan konstruk sikap  1(dalam skala 

logit) merespons sikap positif pada butir 1 kuesioner itu. Parameter slope ai di titik perpotongan 

KKB dengan garis           = 0,5 (misal: a2 = 2 untuk butir 2) menunjukkan butir 2 kuesioner itu 

memiliki power yang lebih kuat untuk membedakan tingkatan konstruk sikap di sekitar titik itu 

dibandingkan butir 3 yang nilai a3 = 0,6. 

 

Graded Response Model (GRM)  

Apabila butir kuesioner tidak menuntut respons biner atau dikotomus seperti yang telah 

dibahas sebelum ini, umumnya butir ini menuntut respons politomus. Sejauh ini, respons 

politomus diukur dengan menggunakan skala Likert atau Thurstone. Skala ini masuk kategori 

skala pengukuran ordinal. GRM-nya Samejima (1969) dalam kasus homogen adalah jenis model 
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politomus ordinal yang diturunkan dengan mekanisme model peluang kumulatif. Respons butir 

politomus ordinal, dalam model peluang kumulatif ini, dipecah menjadi dua bagian (bagian 

pertama memuat k kategori pertama dan bagian kedua memuat m – k kategori terakhir, untuk k = 

1, 2, . . . , m – 1). Kategori-kategori dalam masing-masing bagian dijadikan satu dan peluang 

kumulatifnya dihitung untuk masing-masing bagian itu. Peluang kumulatif dari bagian pertama 

yang memuat k kategori pertama adalah )(...)()( 1

*  ikiik PPP   untuk k = 1, 2, . . . , m – 1, dan 

peluang kumulatif dari bagian kedua yang memuat m – k kategori terakhir sama dengan 

).(1 * ikP  Dengan menggunakan konsep log odds diperoleh:  

,
''
ik

b
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ik

a
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*
ik

P
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*
ik

P
ln 




















1
untuk k = 1, 2, … , m – 1.                                      (3) 

Samejima (1972) menghipotesiskan adanya proses respons untuk melandasi kerangka 

kerjanya dalam mengembangkan model-model khusus yang dibangun atasgagasan bahwa setiap 

kategori respons dari suatu butir menggunakan tingkat atraksi individu. Keragaman atraksi 

individu-individu ini sesuai dengan keragaman tingkat karakter latennya, dengan kata lain 

atraksi ini merupakan fungsi dari .  

Dalam hal kategori terurut, proses respons ini mengasumsikan bahwa untuk merespons 

suatu kategori tertentu, seseorang harus telah melewati semua kategori sebelumnya. Oleh sebab 

itu, proses psikologis ini dipostulatkan sebagai proses kumulatif yang secara berturut-turut 

menerima dan kemudian menolak kategori-ketegori itu. Penolakan suatu kategori didefinisikan 

sebagai adanya penarikan ke kategori berikutnya hingga peluang penarikan itu lebih besar dari 

pada peluang penolakannya. 

Penarikan kumulatif dioperasionalkan sebagai )(
*
ik

P  , di mana )(
*
ik

P   didefinisikan sebagai 

peluang bersyarat pada  dari respons positif pada suatu batas kategori yang ada di depan semua 

kategori sebelumnya (Ostini & Nering, 2006: 64). Secara sederhana, peluang merespons suatu 

kategori dapat dihitung sebagai peluang respons positif pada suatu batas kategori dikurangi 

peluang respons positif pada batas kategori berikutnya: 

).(
*

)k(i
P)(

*
ik

P)(
ik

P 
1

  (4) 

Jadi secara logika, peluang merespons kategori tertentu dimodelkan sebagai selisih antara 

peluang kumulatif dari penarikan berturutan dua kategori yang berbatasan. 

Samejima (1969) selanjutnya mendefinisikan peluang respons pada atau di atas kategori 

terendah untuk sembarang butir adalah 1. Hal ini dioperasionalkan dengan memostulatkan batas 

bawah kategori terendah yang disimbolkan )(
*
iP 0

 dan letaknya di . Oleh sebab itu, secara 

aljabar nilai )(
*
iP 0

 dapat ditulis dalam persamaan (5) berikut. 

10 )(
*
iP  (5) 

Berikutnya Samejima juga mendefinisikan peluang respons dalam kategori yang lebih tinggi 

dari kategori tertinggi, disimbolkan )(
*

)m(i
P 

1
, sama dengan nol sepanjang rentang 

kemampuan . Secara aljabar nilai )(
*

)m(i
P 

1
 ditulis sebagai berikut. 

)(
*

)m(i
P 

1
 = 0,                                                                  (6) 

dimana m adalah banyaknya kategori dikurangi 1. Oleh sebab itu, 

)(
*
iP)(

*
iP)(

*
iP)(iP  11100   

.)(
*
iP)(

*
iP)(iP  211   

8



 

),(
*
imP)(

*
)m(i

P)(
*
imP)(imP  




1
 

dan secara umum:      0
1




 )(
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*
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ik

P  , untuk k = 1, 2, . . . , m.(7) 

Gambar 5 berikut menunjukkan contoh fungsi respons kategori butir (Item Category 

Response Funtions/ICRFs) kumulatif dari GRM untuk suatu butir dengan lima kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 ICRFs kumulatif politomus unidimensi dari GRM 

untuk butir dengan lima kategori 

 (Gambar ini diambil dari Froelich, 2000: 8) 
Bentuk logistik model respons berjenjang (graded) yang diberikan dalam persamaan (7) adalah  
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,         (8) 

dimana D = 1,7.Kedua model dalam persamaan-persamaan ini adalah fungsi respons untuk 

butir-butir yang diskor dalam kategori-kategori berurutan. 

 

Generalized Partial Credit Model (GPCM) 

Muraki (1992) merampatkan Partial Credit Model (PCM) dengan menambahkan 

parameter daya beda (slope) ke model itu sehingga menjadiGeneralized Partial Credit Model 

(GPCM). Parameter ini sesuai dengan parameter daya beda butir dalam model dikotomus 

2PLM. Parameter slope dalam GPCM ini bernilai konstan untuk setiap kategori dalam 

masing-masing butir, tetapi bisa berbeda di antara butir-butir itu. Bedanya, dalam model TRB 

dikotomus 2PLM parameter slope itu sendiri yang secara penuh menjadi daya beda butir, 

sedangkan dalam GPCM kombinasi parameter slope dengan konfigurasi parameter-perameter 

ambang menentukan daya beda butir itu. ICRFs dari GPCM didefinisikan: 
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untuk k = 0, 1, . . . , mi.                                    (9) 

dimana ia
 adalah parameter slope dari butir i, dan D = 1,7 adalah konstanta yang 

mentransformasikan skala kemampuan ke dalam metrik yang sama dengan model ogif normal. 

Gambar 6 berikut menunjukkan suatu contoh bentuk ICRFs-nya GPCM untuk suatu 

butir dengan lima kategori. Nilai paramater-parameter yang digunakan dalam gambar ini adalah 

ai= 1,2 dan bi1 = 1,5; bi2 =  0,5; bi3 = 0,5; dan bi4= 1,25. 
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Gambar 6 ICRFs politomus unidimensi dari GPCM untuk butir dengan lima kategori 

(Gambar ini diambil dari Froelich, 2000: 9) 

Contoh Penggunaan Model Menggunakan Data Simulasi 

 

Contoh 1: Misalkan kita mempunyai 5 butir kuesioner yang menuntut respons biner, seperti:  

 Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya pikir matematika penting bagi hidup saya.   

2. Saya merasa yakin bisa menyelesaikan soal matematika.   

3. Di masa lalu, saya tidak menikmati pelajaran matematika.   

4. Saya mendapat nilai bagus pada tes dan kuis matematika.   

5. Ketika saya melihat soal matematika, saya gugup.   

Himpunan data dalam contoh ini dibangkitkan dengan menggunakan WinGen2 dan  N(0, 1) 

untuk 1000 subjek, cuplikan datanya sebagai berikut: 
1         11000 

2         01001 

          .....baris-baris lain..... 
    999       11001 

1000      01001 

Selanjutnya dikerjakan pengujian asumsi unidemensional dengan menggunakan analisis faktor 

eksploratori. Dalam pengujian ini kita dapat memeriksa eigenvalues dan scree plot-nya. Tabel 1 

berikut menunjukkan tabel eigenvalues. 

Tabel 1 Total Variance Explained 

 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 1.955 0.391 0.391 

2 0.985 0.197 0.588 

3 0.857 0.171 0.759 

4 0.737 0.147 0.907 

5 0.466 0.093 1.000 

Kita lihat eigenvalue yang pertama jauh lebih besar dari yang lain dan lebih dari 1, 

sedang yang lain kurang dari 1. Jadi dapat disimpulkan data ini unidimensional. Kesimpulan ini 

diperkuat oleh scree plot yang ditunjukkan oleh Gambar 7 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Scree plots 

Estimasi parameter butir2PLMmenggunakan program PARSCALE untuk contoh ini 
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ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut. Pada contoh ini, rentang parameter lokasi (threshold) darib2 

=-0.809 sampaib3 =1.469; butir 2 paling mudah dan butir 3 paling sulit ini merupakan 

interpretasi tingkat kesulitan butir. Rentang parameter slope dari a3 = 0.715 sampai a3 = 1.418 

dan ini menunjukkan butir 3 KKB-nya paling landai, sedangkan butir 5 KKB-nya paling tegak. 

Tabel 2 Estimasi Parameter Butir2PLM 

Butir Parameter Estimasi Kesalahan Prob. 

Butir 1 Location  (b1) 0.017 0.021 .0000 

 Slope (a1) 1.033 0.039 | .0000 

Butir 2 Location  (b2) -0.809 0.025 .0000 

 Slope (a2) 0.899 0.028 .0000 

Butir 3 Location (b3) 1.469 0.034 .0000 

 Slope (a3) 0.715 0.059 .0019 

Butir 4 Location (b4) -0.407 0.021 .0000 

 Slope (a4) 1.170 0.041 .0000 

Butir 5 Location  (b5) 0.238 0.018 .0000 

 Slope (a5) 1.418 0.034 .0000 

Estimasi parameter ability ( )menggunakan program PARSCALE untuk contoh ini 

ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Estimasi Parameter Ability ( ) Responden 

Responden Ability ( ) Kesalahan (S.E) 

1 0.4613 0.3418 

2 0.0721 0.3060 

...baris-baris lain... 

999 -1.1504 0.2969 

1000 -0.2210    0.3140 

Interpretasi hasil estimasi ini bahwa responden nomor 1 tingkat atau level sikap matematisnya 

0.4613 dalam skala logit di atas rata-rata, sedangkan responden nomor 999 berada 1.1504 skala 

logit di bawah rata-rata. 

Contoh 2: Misalkankita mempunyai 20 butir kuesioner yang menuntut respons politomus dalam 

skala Likert. Isi butir bisa seperti pada contoh 1, tetapi diberi alternatif pilihan 

respons seperti berikut. 

 Pernyataan STS TS R S SS 

-. Saya amat baik dalam bermatematika.      

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, R = Ragu, S = Setuju, SS = Sangat 

Setuju. Skala STS = 0, TS = 1, R = 2, S = 3, SS = 4. 

Himpunan data dalam contoh ini dibangkitkan dengan menggunakan WinGen2 dan  

N(0, 1) untuk 1000 subjek, cuplikan datanya sebagai berikut: 

1    44242441243424423112 

2    44244441244444422023 

      .....baris-baris lain.....                                                                                                                                   
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999    34242442212411212131                                                                                                                      

1000  33242423222421112200 

Seperti pada contoh 1,  pengujian asumsi unidemensional dikerjakan dengan mengguna-

kan analisis faktor eksploratori. Dalam pengujian ini kita dapat memeriksa eigenvalues yang 

ditunjukkan dalam Tabel 4 berikut. 

Tabel 4Total Variance Explained 

 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 10.227 30.991 30.991 

2 1.000 3.030 34.021 

...baris-baris lain... ... ... ... 

19 .475 1.439 98.632 

20 .451 1.368 100.000 

Dalam Tabel 4 ini terlihateigenvalue yang pertama jauh lebih besar dari yang kedua dan 

yang kedua tepat sama dengan 1, sedang yang lain kurang dari 1. Jadi dapat disimpulkan data 

ini unidimensional. 

Estimasi parameter butirGRM menggunakan program PARSCALE untuk contoh ini 

ditunjukkan dalam Tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Estimasi Parameter ButirGRM 

Butir Parameter Estimasi Kesalahan Prob. 

Butir 1 Location  (b1) 0.082 0.014 .000 

 Slope (a1) 0.859 0.021 .000 

Butir 2 Location  (b2) -0.235 0.010 .000 

 Slope (a2) 1.303 0.038 .000 

...Butir-butir ... ... ... ... 

lain... ... ... ... ... 

Butir 19 Location (b19) 0.140 0.016 .000 

 Slope (a19) 0.657 0.018 .000 

Butir 20 Location  (b20) -0.289 0.012 .000 

 Slope (a20) 0.988 0.030 .000 

Estimasi parameter ability ( )menggunakan program PARSCALE untuk contoh 2 ini 

ditunjukkan dalam Tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Estimasi Parameter Ability ( ) Responden 

Responden Ability ( ) Kesalahan (S.E) 

1 -1.0029 0.2027 

2 -0.9669 0.2390 

...baris-baris lain... 

999 1.7204   0.3853 

1000 0.1313 0.1621 

Interpretasi hasil estimasi ini bahwa responden nomor 1 tingkat atau level sikap matematisnya 

1.0029 dalam skala logit di bawah rata-rata, sedangkan responden nomor 999 berada 1.7204  

skala logit di atas rata-rata. 

Proses yang telah ditunjukkan bagaimana cara menggunakan prosedur TRB dengan 
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perangkat lunak PARSCALE pada kedua contoh di atas adalah untuk mengalibrasi butir, 

menginterpretasikan karakteristik butir dan responden.Dalam konteks TRB, masih ada lagi hal 

yang penting yaitu jumlah informasi dari setiap butir atau tes/kuesionerdiberikan tidak merata di 

seluruh kontinum konstruksi laten (misal, sikap matematis). Nilai dari parameter slope mewakili 

jumlah informasi yang diberikan oleh butir itu. Untuk contoh ini,KIB(kurva informasi butir = 

Item Information Curves) ditunjukkan pada Gambar 8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 KIB butir 7 sampai 12 

Dengan mencermati KIB ini, kita dapat melihat bahwa butir yang memiliki nilai 

kemiringan (slope) tinggi lebih informatif daripada butir yang memiliki nilai kemiringan rendah. 

Misalnya, karena nilai kemiringan butir 12 lebih rendah dari nilai kemiringan butir 7, kurva 

informasi butir 12 lebih rendah dari butir 7. Untuk masing-masing butir, sebagian besar 

informasi terkonsentrasi di sekitar area yang ditetapkan oleh parameter ambang (threshold). 

Butir respons biner memberikan sebagian besar informasi di sekitar threshold itu. Untuk butir 

ordinal, sebagian besar informasi jatuh dalam rentangan yang ditentukan oleh parameter 

ambang terendah dan tertinggi. Dengan membandingkan KIB untuk butir 7 dan 9 (biner), kita 

juga dapat melihat bahwa dalam kasus di mana respons butir memiliki nilai kemiringan yang 

sama, tetapibutir ordinal lebih informatif daripada butir biner.  

Pemilihan butir merupakan proses penting untuk pengembangan test  maupun kuesioner. 

Dalam pengembangan tes maupun kuesioner ada dua tujuan penting yang harus dicapai yaitu: 

untuk memastikan bahwa semua butir yang masuk dalam tes atau kuesionermencukupi asumsi 

unidimensional, dan untuk memaksimalkan informasi tes di kontinum konstruk laten. Selama 

proses pemilihan butir, idealnya kita memilih butir yanghigh-diferensialyang parameter 

threshold-nya melingkupikontinum konstruk laten. Namun, dalam prakteknya kita sering 

menghadapi situasi di mana butir-butir yang high-diferensial tidak dapat memberikan informasi 

yang cukup untuk seluruh kontinum, terutama ketika butir ini biner. Dalam situasi ini, kita 

mungkin perlu memilih beberapa butir lower-diferensial yang dapat menambahkan informasi ke 

area yang tidak tercakup oleh butir-butirhigh-diferensial. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Makalah ini memberikan pengenalan singkat teori respons butir (TRB) dan model-model 

TRB yang terkait dengan pengukuran konstruk sikap. Konstruk sikap (termasuk sikap 

matematis) tidak mudah diberikan batasannya. Akibatnya, para guru sebagai pelaksana 

kurikulum  (termasuk kurikulum 2013 revisi) banyak yang kebingungan dalam menilai sikap. 

Sebagai respons atas isu ini, konsep dasar dan interpretasi dari model-model dasar TRB yang 

terkait dengan pengukuran sikap telah dijelaskan. Model Rasch (1PLM) dan model dua 

parameter logistik (2PLM) adalah dua model yang paling sering digunakan dalam aplikasi 

pengukuran respons biner.  Model respons berjenjang GRM dan GPCMsering digunakan dalam 
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aplikasi pengukuran respons politomus ordinal. Dua contoh menggambarkan penggunaan 

prosedur TRB dengan menggunakan perangkat lunak WinGen2 dan PARSCALE untuk 

pembangkitan data dan kalibrasi parameter butir serta estimasi karakteristik responden secara 

simultan.Jadi, TRB menyediakan kerangka kerja pemodelan yang dapat digunakan untuk 

mempelajari karakteristik butir dan skor responden dari data. Ini merupakan kelebihan TRB bila 

dibandingkan dengan teori tes klasik (TTK). Dalam diskusi ini yang dibahas hanya model 

unidimensi, oleh sebab itu disarankan nantiada yang membahas model multidimensi. 
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Abstrak 
Pembelajaran Matematika menganjurkan keterlibatan siswa untuk aktif 

membangun pengetahuan matematika mereka sendiri sehingga mencapai hasil yang 

optimal. Berdasarkan pengamatan dilapangan, masih sedikit siswa yang merespon 

pertanyaan guru maupun menyampaikan ide terkait dengan  materi pelajaran. Lembar 

Kerja Siswa (LKS) sudah digunakan dalam pembelajaran, tetapi LKS tersebut belum 

dapat meningkatkan peran aktif siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektivan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis penemuan terbimbing untuk siswa 

SMK. Dalam penelitian kuantitatif ini sebanyak 22 siswa diajar menggunakan LKS 

berbasis penemuan terbimbing. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan tes akhir untuk mengukur hasil 

belajar.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penggunaan LKS berbasis 

penemuan terbimbing efektif untuk siswa SMK, karena dapat membuat siswa aktif 

dan rata-rata hasil belajar baik. 

Kata Kunci : LKS, Penemuan Terbimbing, Efektif. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan mata pelajaran matematika adalah memahami konsep matematika 

(Permendikbud No 58 Tahun 2014). Pemahaman konsep matematika merupakan aspek yang 

sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika (NCTM, 2000). Berdasarkan teori 

konstruktivisme, pemahaman konsep matematika akan lebih bermakna bila dibangun oleh siswa  

sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman yang bermakna tersebut, dibutuhkan suatu 

pembelajaran yang dapat membuat siswa mengalami sendiri proses perolehan pengetahuan. 

Zirbel (2008). 

Di lapangan, siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, kurang diberi 

kesempatan untuk menemukan konsep sendiri melalui berbagai aktivitas. Akibatnya ada 

sebagian dari mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai. Misalnya ada yang 

bergurau, menggambar, ngobrol dengan teman sebelah ataupun mengganggu teman ataupun 

juga ada yang tidur. Bahkan, ada beberapa siswa yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain 

pada saat guru menjelaskan materi pelajaran matematika, juga terlihat sedikit sekali siswa yang 

merespon pertanyaan guru maupun menyampaikan ide terkait dengan  materi pelajaran, dengan 

lain kata siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan pengamatan terhadap LKS yang digunakan guru dalam proses pembelajaran 

matematika di SMK Darul Ulum Kepuhdoko Tembelang Jombang, ditemukan bahwa LKS yang 

digunakan adalah LKS yang dibeli dari suatu penerbit, materi disajikan secara ringkasberupa 

rumus yang sudah jadi, tidak ada kegiatan siswa menemukan atau membuktikanrumus tersebut 

dan terkesan siswa disuruh menghafalkan rumus-rumus tersebut. Siswa diminta menerapkan 

rumus-rumus tersebut untuk menyelesaikan soal, dan umumnya siswa mengerjakan soal-soal 
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tersebut secara prosedural yang langkah-langkahnya sesuai dengan contoh soal yang ada di LKS 

tersebut.  Soalnya pun yang diberikan adalah bentuk soal pilihan ganda, menurut Sudjana  

(1989) kelemahan bentuk soal tes pilihan ganda adalah (1) kemungkinan untuk melakukan 

tebakan jawaban masih cukup besar dan (2) Proses berpikir siswa tidak dapat dilihat dengan 

nyata.Contoh isi LKS tersebut disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh LKS yang tanpa ada proses menemukan atau 

                                            membuktikan rumus. 

Dalam upaya mengaktifkan siswa dalam menggunakan LKS, maka LKS itu perlu disusun 

secara baik. Banyak metode pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif, misalnya metode 

penemuan terbimbing. Metode penemuan adalahsuatu metode pembelajaran yang membantu 

peserta didik untuk belajar, mendapatkan pengetahuan, serta membangun konsep yang 

ditemukan secara mandiri (Carin, 1993). Penemuan terbimbing merupakan adaptasi dari 

pembelajaran penemuan, dimana guru memberikan beberapa arahan (Woolfolk, 2004). Dalam 

proses menemukan konsep Markaban (2008)menyatakan bahwa guru dapat menggunakan LKS. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu disusun LKS berbasis penemuan terbimbing.Tulisan 

ini mengkaji keefektifan LKS berbasis penemuan terbimbing untuk siswa SMK. 

 

METODE 

Penelitian kuantitatif ini dilaksanakan di SMK Darul Ulum Kepuhdoko Jombang pada bulan 

Juli 2016. Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas X Jurusan Multimedia SMK Darul Ulum 

Kepuhdoko Jombangyang terdiri dari 22 siswa. Guru matematika di SMK tersebut berperan 

sebagai pembelajar yang menggunakan LKS hasil pengembangan. Observer dalam penelitian 
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ini adalah peneliti dan satu guru matematika SMK Darul Ulum Kepuhdoko Jombang.Penelitian 

ini dilakukan dengan tahap-tahapsebagai berikut:(1) menyusun LKS berbasis penemuan 

terbimbing yang digunakan untuk menemukan sifat-sifat logaritma,contoh isi LKS yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2, (2) menyusun instrumen yang 

digunakan untuk mengukur keefektifan LKS, yang didasarkan aktivitas kelas dan hasil belajar, 

(3) mengambil data, (4) mengalisis data dan (5) menarik simpulan. 

 

 

Gambar 2. Contoh isi LKS berbasis penemuan terbimbing 

Untuk mengukur keaktifan siswa digunakan intrumen yang berupa lembar observasi 

aktivitas siswa.Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa (1) memperhatikan 

penjelasan/intruksi guru, (2) bertanya, (3) mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKS, (4) 

mengajukan pendapat, (5) menjawab pertanyaan guru.Nilai aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran adalahbanyaknya siswa yang aktif dalam suatu aktivitas tersebut. Kriteria 

pengkategorian keefektifan siswa dinyatakan dalamTabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Kriteria pengkategorian keaktifan siswa 

Banyak siswa aktif (N) 

(dalam %) 
Kategori keaktifan 

%100%80  N  Sangat aktif 

%80%60  N  Aktif 

%60%40  N  Cukup aktif 

%40%20  N  Kurang aktif 

%20%0  N  Tidak aktif 

Untuk mengukur hasil belajar siswa digunakan instrumen tes. Tes hasil belajar dilakukan 

setelah kegiatan pembelajaran selesai.Kriteria pengkategorian hasil belajar siswa dinyatakan 

dalam Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Kriteria pengkategorian hasil belajar siswa 

Hasil tes (H) Kategori hasil belajar 

10080  H  Sangat baik 

8060  H  baik 

6040  H  Cukup baik 

4020  H  Kurang baik 

200  H  Tidak baik 

 

Kriteria pengkategorian keefektifan LKS dinyatakan sebagai berikut. LKS dikatakan efektif 

bila keaktifan siswa minimal masuk dalam kategori aktif dan hasil belajar siswa minimal masuk 

dalam kategori baik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitianini dilaksanakan pada bulan Juli 2016 di SMK Darul Ulum Kepuhdoko pada kelas 

X Jurusan Multimedia yang terdiri dari 22 siswa. Berdasarkan data hasil pengamatan dilakukan 

analisis data sebagai berikut. 

 

Analisis aktivitas siswa 

Berdasarkan hasil observasi, di awal pembelajaran semua siswa aktif memperhatikan penjelasan 

atau intruksi guru dengan seksama. Siswa yang aktif menanya15  orang (68,2%), yang dihitung 

adalah pertanyaan yang relavan dengan materi yang dipelajari.Contoh pertanyaan siswa yang 

relevan adalah “2log8 mudah ditentukan nilainya, bagaimana kalau 2log9?”sedangkan contoh 

pertanyaan siswa yang tidak relevan “kapan nanti selesainya, Pak?”. Duapuluh dari 22 siswa 

aktif mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKS, dengan lain kata 90,9% siswa aktif 

mengerjakan LKS. Terdapat 2 siswa yang kurang memperhatikan dikarenakan siswa tersebut 

merasa kesulitan dalam hal perhitungan.LKS dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing 

siswa dalam diskusi kelas. Siswa yang berusaha menjawab pertanyaan guru ada sebanyak 13 

orang (54,5%), perhitungannya didasarkan pada banyaknya siswa yang berusaha menjawab 

pertanyaan guru dan tidak memperhatikankebenaran jawabannya, salah atau benar. Misalkan 

pada pertanyaan pertama guru, ada 5 orang yang berusaha menjawab, pertanyaan kedua ada 7 

orang tapi ada 3 siswa yang sudah berusaha menjawab pertanyaan sebelumnya, maka banyak 

siswa yang menjawab pertanyaan dalam kasus ini adalah 5 + (7 – 3) = 9 orang dan 

seterusnya.Ringkasan data aktivitas siswa disajikan pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Data aktivitas siswa 

No Aktivitas siswa Banyak siswa aktif (%) Kategori 

1 
Memperhatikan 

penjelasan/intruksi guru 
100% Sangat aktif 

2 Menanya  68,2% Aktif 

3 
Mengerjakan tugas-tugas 

yang ada di LKS 
90,9% Sangat aktif 

4 Menjawab pertanyaan guru 54,5% Cukup aktif 

Berdasarkan Tabel 3 dapat ditentukan rata-rata aktivitas siswa adalah 78,4 %, termasuk dalam 

kategori aktif, dan ini sesuai dengan hasil penelitian Ariska (2014) yang menyatakan bahwa 

penggunaan LKS berbasis penemuan terbimbing ini cukup berhasil untuk mengajak siswa aktif 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Contoh hasil pekerjaan siswa dalam menyimpulkan sifat 3:   cbcb aaa logloglog  disajikan 

pada Gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3. Contoh hasil pekerjaan siswa dalam menemukan sifat 3. 

 

Berikut adalah contoh dialog antara guru dan siswa dalam kegiatan menemukan sifat 3 tersebut. 

Guru :“Kita kan sudah tahu log322 = 5, log42 = 2 dan log82  = 3, untuk 

mendapatkan hasil 5 dari 2 dan 3 itu bagaimana?“ 

Siswa1  : “Saya tahu pak, ditambah, 2 + 3 sama dengan 5” 

Guru : “Bagus, kembali ke persoalan awal, log322  sama dengan?” 

Siswa2 : “ log322 = log42 + log82 ” 

Guru  : “Bagus Siswa2, sekarang coba soal nomor 2, 32 = 2 x 16, bagaimana 

menentukan nilai log322
dengan menggunakan log22 dan log162

?” 

(ada 8 siswa yang mau menjawab, termasuk siswa1 dan siswa2) 

Guru  :” Kamu, Siswa3” 

Siswa3  :” log322
= log22

+ log162
” 

Guru  :” Bagus, sekarang coba kerjakan soal nomor 3 dan 4, kemudian buatlah 

kesimpulan, diskusikan dengan teman sebangku ” 

(siswa mulai mengerjakan, setelah 15 menit) 

Guru  :”Soal nomor 3 ” 
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Siswa4  :” log6log4log24 aaa  ” 

Guru  :”Soal nomor 4 ” 

Siswa5  :”   log15log7157log 888  ” 

Guru  :”Bagus, sekarang apa yang dapat kita simpulkan untuk  cbloga  ? ” 

Siswa1  : “   logclogbcblog aaa  ” 

Guru  :”Bagus, Siswa1 ” 

 

 

Analisis hasil belajar  

Berdasarkan hasil tes diperoleh rata-rata nilai tes hasil belajar adalah73,86 dan ini masuk dalam 

kriteria baik. Contoh jawaban siswa disajikan pada Gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Contoh jawaban siswa 

Berdasarkan jawaban siswa tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: (1) siswa tersebut 

dalam menyelesaikan soal tidak menggunakan rumus yang sudah jadi misalnya menggunakan 

sifat cbbc aaa logloglog   yang sudah ditemukan bersama pada kegiatan sebelumnya,  ini 

membuktikan bahwa siswa berhasil mengaitkan atau mengoneksikan materi logaritma dengan 

eksponen, hal itu sesuai dengan penelitian Mentari (2014) yang menyatakan 

bahwapembelajaran dengan penemuan terbimbing dapat meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis siswa; (2) Kemampuan menalar siswa pun muncul, hal itu dapat dilihat dari 

pernyataan siswa “karena logaritma menggunakan bilangan pokok 2, maka dimisalkan 2x = 5” 

dan ini sesuai dengan penelitian Santosa (2015) yang menyatakan bahwapembelajaran 

penemuan terbimbing berjalan dapat meningkatkan kemampuan kemampuan penalaran 

matematis. Berdasarkan hasil belajar dapat disimpulkan bahwa siswa dapat menemukan 

konsepnya sendiri dan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran penemuan terbimbing.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data aktivitas siswa dan hasil belajar dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan LKS berbasis penemuan terbimbing efektif untuk siswa SMK, karena dapat 

membuat siswa aktif dan rata-rata hasil belajar baik.  

Metode penemuan terbimbing perlu adanya pembiasaan sejak dini, sehingga perlu adanya 

penelitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan LKS berbasis penemuan terbimbing untuk 

siswa tingkat SD atau SMP. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesulitan siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dalam menyelesaikan masalah numerik menggunakan Analisis 

Kesalahan Newman. Proses penentuan subjek penelitian diawali dengan tes 8 aspek 

kemampuan intelektual yang salah satunya menyangkut aspek kemampuan numerik. 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMK Nurul Jadid Probolinggo selanjutnya 

diambil 2 siswa yang dipaparkan pada penelitian ini dengan kemampuan numerik 

rendah. Subjek  diwawancarai berbasis soal tes diagnostis dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesulitan subjek antara lain: memahami seluruh arti kata, 

simbol atau kata kunci yang disajikan dalam soal cerita, mengidentifikasi operasi 

atau deretan operasi yang tepat dan mendapatkan solusi dari masalah serta 

menuliskannya dalam bentuk kata-kata yang bisa diterima. 

Kata kunci: kesulitan numerik siswa SMK, analisis kesalahan Newman 
 

PENDAHULUAN 

Kesulitan siswa salah satunya tercermin dari kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika. Bruun, dkk (2013) mengungkapkan hampir setengah dari respon guru (45%) 

menunjukkan bahwa kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematika karena siswa 

berjuang dengan membaca dan memahami masalah, ketidakmampuan siswa untuk membuat 

rencana untuk memecahkan masalah (35%) dan kurangnya pengetahuan kosakata (13%) sisanya 

kesulitan masalah perhitungan. Sejalan dengan hal itu, beberapa studi neuropsikologi pada 

Butterworth, 1999 ; Feigenson dkk, 2004 ; Piazza dkk, 2004  (dalam Langhorst, dkk, 2012) 

membuktikan bahwa kemampuan untuk merepresentasi dan memproses informasi numerik 

sangat penting untuk pengembangan matematika dalam memecahkan soal. 

Keberhasilan seorang siswa dalam menempuh pendidikan dipengaruhi oleh banyak 

faktor, salah satunya adalah potensi akademik. Potensi akademik memiliki banyak persamaan 

dengan kecerdasan apabila dilihat dari komponen-komponen penyusunnya. Komponen-

komponen penyusun kecerdasan adalah tujuh kemampuan mental dasar yang terdiri dari: 

kemampuan verbal, number, spatial, word fluency, memory, perceptual speed dan reasoning 

(Thurstone, dalam Pasher, dkk, 2008). Adapun komponen-komponen penyusun potensi 

akademik adalah empat kemampuan dasar yang terdiri dari: kemampuan verbal, numerik, 

logika, dan spasial (Iskandar; 2007). 

Project for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) mendefinisikan 

kemampuan numerik sebagai kemampuan untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan, 

mengkomunikasikan informasi dan ide-ide matematika agar terlibat dalam mengelola tuntutan 

matematika dari berbagai situasi kehidupan nyata (dalam Tsatsaroni dan Evans, 2014). 

Kemampuan numerik, literasi dan pemecahan masalah dalam teknologi berwawasan lingkungan 

merupakan tiga kompetensi yang PIAAC teliti, Selain itu merupakan kerangka kerja dari 

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD - Organisation for Economic Co-

operation and Development). Terdapat empat dimensi sifat numerik yang dapat digunakan 

untuk membangun masalah numerik yaitu: 1. Kontek: keseharian, dunia kerja, komunitas dan 

kemasyarakatan, serta pembelajaran lanjutan; 2.  Respon terhadap masalah matematis: 
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mengolah informasi, bertindak, menyelesaikan; 3. Isi matematika; kuantitas dan bilangan, 

dimensi dan bentuk, pola dan hubungannya, data dan peluang; 4. Representasi secara 

matematika dan statistika: teks, table, dan grafik (OECD, 2012). 

Gardner (2006) menyatakan kemampuan numerik berkaitan dengan penggunaan bilangan 

dan logika secara efektif, seperti yang dimiliki oleh seorang matematikawan, saintis, dan 

programmer. Orang yang mempunyai kemampuan numerik sangat mudah membuat klasifikasi 

dan kategorisasi dalam pemikiran serta cara mereka bekerja. Dalam menghadapi banyak 

persoalan, dia akan mencoba mengelompokkannya sehingga mudah melihat mana yang penting 

dan mana yang tidak penting, mana yang berkaitan antara satu dan yang lain, serta mana yang 

merupakan persoalan lepas. Dia juga dengan mudah membuat abstraksi dari suatu persoalan 

yang luas dan bermacam-macam sehingga dapat melihat inti persoalan yang dihadapi dengan 

jelas serta suka dengan simbolisasi, termasuk simbolisasi matematis. Pemikiran orang 

berkemampuan numerik adalah induktif dan deduktif yang jalan pikirannya bernalar sehingga 

dengan mudah mengembangkan pola sebab akibat. Apabila menghadapi persoalan, ia akan lebih 

dahulu menganalisanya secara sistemtis, baru kemudian mengambil langkah untuk 

memecahkannya. Biasanya orang yang menonjol dalam inteligensi ini dapat menjadi 

organisator yang baik. 

Kemampuan numerik berpengaruh kuat terhadap kesuksesan siswa di sekolah, ketika 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sampai karir di dunia kerja. There is a 

positive relationship between numeracy skills and wages/earning, yang berarti ada hubungan 

yang positif antara kemampuan numerik dan penghasilan/gaji (Fullarton dkk., 2003; Lamb dan 

McKenzie, 2001; McMillan dan Marks, 2003). Menurut Tsatsaroni dan Evans (2014), Project 

for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) mendefinisikan kemampuan 

numerik sebagai kemampuan untuk mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan 

mengkomunikasikan informasi dan ide-ide matematika agar terlibat dalam mengelola tuntutan 

matematika dari berbagai situasi kehidupan nyata. Selanjutnya Liljedahl (2015), numeracy is the 

willingness and ability to apply and communicate mathematical understanding and procedures 

in novel and meaningful problem solving situations, artinya kemampuan numerik adalah 

kemauan dan kemampuan untuk menerapkan juga mengkomunikasikan pemahaman dan 

prosedur matematika ke dalam situasi pemecahan masalah yang bermakna. Ginsburg dkk., 

(2006; 10) mengelompokkan konten (isi) dari kemampuan numerik menjadi 4 bagian dalam 

matematika diantaranya; 1). Bilangan dan operasinya; 2).  Barisan, deret, fungsi dan aljabar; 3). 

Pengukuran dan bentuk ; 4).  Data, statistik, dan peluang. 

Masalah numerik harus mencakup penerapan pengetahuan matematika. Dalam konteks 

kemampuan numerik, pengetahuan matematika tidak hanya tentang kefasihan dalam mengakses 

konsep dan keterampilan, tetapi juga strategi pemecahan masalah dan kemampuan membuat 

estimasi yang masuk akal (Zevenbergen, 2004). Menurut Leder dan Forgasz  (2006) 

menyatakan masalah numerik harus mempromosikan positive dispositions seperti kepercayaan 

diri, inisiatif, dan kesediaan untuk menerapkan pengetahuan matematika secara fleksibel dan 

adaptif. Pentingnya mengembangkan sikap positif terhadap matematika ditekankan dalam 

dokumen kurikulum nasional dan internasional (seperti  National  Council  of  Teachers  of  

Mathematics,  2000;  National Curriculum Board, 2009; KTSP, 2006; Kurikulum 2013). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan  psikologi siswa kelas X.RPL-2 SMK Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo oleh Lembaga Psikologi Creativa Surabaya pada tanggal 8 agustus 2015 terdapat 8 

aspek intelektual yaitu; daya tangkap, kemampuan analisa, memori, tiga demensi, kemampuan 

verbal, logika, kemampuan numerik, dan konsentrasi. Setiap aspek dibagi menjadi lima katagori 

yaitu sangat rendah (R), rendah (C-), sedang (C), tinggi (C+) dan sangat tinggi (T). Pada aspek 

kemampuan numerik siswa kelas tersebut tergolong sangat rendah sebanyak 11 siswa dan 12 

siswa tergolong rendah. Katagori sangat rendah (R)  artinya perlu dukungan dari lingkungan dan 

upaya yang keras untuk meningkatkan kemampuannya dan katagori rendah (C-) artinya 

kemampuannya sedikit di bawah orang-orang seusianya. Hal ini diduga berdampak juga pada 

hasil ulangan pokok bahasan operasi bilangan riil  dari 23 siswa yang tuntas hanya 3 siswa atau 

dengan kata lain hanya 13% dari banyaknya siswa yang mengalami ketuntasan belajar, 
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sedangkan batas tuntas yang harus dicapai siswa untuk mata pelajaran matematika  ≥ 70. 

Pentingnya mengetahui penguasaan numerik dilakukan observasi sebagai berikut; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Peta Kompetensi Kelas X.RPL-2 pada Kemampuan Numerik 

Diagnosis terhadap kesulitan-kesulitan siswa perlu dilakukan. Banyak guru memandang 

bahwa kesulitan-kesulitan siswa tersebut adalah sebuah penghalang untuk mewujudkan tujuan 

bukan menjadikannya sebagai sebuah tantangan (Padmavathy, 2015). Melalui diagnosis 

kesulitan akan diketahui letak, jenis dan penyebab kesulitan, sehingga guru dapat memberikan 

jenis bantuan kepada siswa. Kesulitan siswa perlu didiagnosis lebih  lanjut untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas dan terperinci atas kelemahan-kelemahan siswa dalam menjawab 

permasalahan. Hasil diagnosis digunakan sebagai bahan pertimbangan pengajaran untuk 

meningkatkan kualitas belajar mengajar, dengan meningkatnya kualitas kegiatan belajar 

mengajar  diharapkan juga berpengaruh terhadap prestasi atau hasil belajar siswa. Riccomini 

(2005) menyatakan bahwa jika guru tidak dapat mengidentifikasi kesulitan secara akurat, maka 

mustahil atau setidaknya sangat sulit untuk mendesain dan menyampaikan pembelajaran yang 

tepat dan efektif. 

Menurut Newman (dalam White 2010) mendefinisikan lima jenis hal yang penting dalam 

keterampilan numerik dan literasi dalam pemecahan masalah soal cerita yaitu: membaca, 

pemahaman, transformasi, keterampilan proses, dan encoding. Analisis kesalahan Newman/ 

Newman’s Error Analysis (NEA) tersebut menjadi salah satu yang paling mudah dan popular 

bagi guru untuk mendiagnosis kesulitan siswa dalam pemecahan masalah, bahkan telah 

digunakan sebagai strategi pemecahan masalah bagi siswa dan oleh para guru sebagai strategi 

pedagogik di kelas. 

 Proses diagnosis kesulitan siswa ini didasarkan pada kesalahan yang lakukan siswa. 

Proses analisis kesalahan yang dilakukan di sini didasarkan pada metode analisis kesalahan 

Newman. Seperti yang ditulis oleh White (2005), Suyitno (2015), Jha (2012), Prakitipong dan 

Nakamura (2006) bahwa standar prosedur Newman mempunyai lima tahap, dapat diuraikan 

sebagai berikut : 1) Reading error (kesalahan membaca) yaitu kesalahan siswa dalam membaca 

informasi utama atau kata-kata penting pada sebuah pertanyaan; 2) Comprehension errors 

(kesalahan memahami soal) yaitu siswa dapat memahami soal namun tidak benar-benar 

menangkap informasi yang terkandung dalam pertanyaan; 3) Transformation errors (kesalahan 

tranformasi) yaitu siswa gagal memahami soal untuk dirubah ke dalam kalimat matematika 

yang benar; 4) Process skills errors (kesalahan dalam ketrampilan proses) adalah kesalahan 

siswa yang disebabkan oleh perhitungan dalam komputasi; 5) Encoding error (kesalahan dalam 

menggunakan notasi) dalam hal ini siswa dapat menyelesaikan permasalahan namun melakukan 

kesalahan dalam menggunakan notasi yang benar.  

NCTM (2000:181) menyatakan penyelesaian masalah adalah landasan utama 

mempelajari matematika, ketika siswa tidak dapat menyelesaikan masalah, maka fakta, konsep, 

dan prosedur yang mereka kuasai hanya sedikit gunanya. Banyak pendapat yang dikemukakan 

para ahli  dalam kegiatan untuk memecahan masalah, salah satunya seperti yang dikemukakan 

Polya. Polya (1973) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha untuk mencari jalan 

keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Menurut 
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Polya ada empat langkah dalam pemecahan masalah, yaitu : (1) memahami masalah, (2) 

merencanakan penyelesaian masalah, (3) melaksanakan rencana, dan (4) memeriksa kembali. 

Penelitian Ifamuyiwa dan Ajilogba (2012) menunjukkan bahwa pembelajaran pemecahan 

masalah mempunyai dampak yang signifikan dalam meningkatkan pencapaian dan kemampuan 

menyimpan matematika lebih lama dalam memori. 

Kesulitan yang dihadapi siswa bisa menjadi sebuah petunjuk sejauh mana suatu materi 

dapat dikuasai siswa. Menurut Krulick dan Rudnick (1988:3) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah adalah sebuah proses, yang artinya cara seseorang menyelesaikan masalah dipengaruhi 

oleh pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga dengan 

melihat respon jawaban seseorang bisa juga sebagai acuan sejauh mana kompetensi yang 

dimiliki. 

Jenis kesulitan siswa dalam belajar matematika antara lain dalam proses menghitung, 

pemahaman konsep matematika, gangguan memori, masalah urutan dan cara menyelesaikan 

soal. Penelitian mengenai jenis kesulitan dalam bidang studi matematika dilakukan oleh Gal dan 

Linchevsky (2010) dalam penelitiannya mereka menganalisis kesulitan dalam geometri dari 

perspektif persepsi visual. Ali dan Reid (2012) meneliti tentang beberapa kunci dalam 

memahami matematika. Karena banyaknya jenis kesulitan dalam belajar matematika maka 

dalam penanganannya diperlukan kemampuan guru mendiagnosis kesulitan yang dilakukan 

siswa. Dengan demikian arah pembelajaran dapat diarahkan pada perbaikan kesalahan-

kesalahan tersebut. 

Kesulitan yang dialami oleh setiap siswa sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang berbeda. Ada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep, 

perhitungan dalam matematika. Oleh karena sangat diperlukan dilakukan pengamatan pada 

kesulitan yang dialami siswa. Menemukan penyebabnya, kemudian guru memberikan bantuan 

pada siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Kegiatan memahami kesulitan belajar siswa 

dengan istilah diagnosis kesulitan belajar (Pahmadi, 2008). 

Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain: tes 

diagnostik dan wawancara. Orton dan Frobisher (2005: 178) menyatakan assessment 

diagnosis adalah salah satu assessmen formatif yang berfungsi memberikan informasi kepada 

guru tentang kesulitan, kesalahan konsep dan kesalahan siswa. Dari informasi tersebut dapat 

dijadikan dasar menyusun pembelajaran yang dapat memperbaiki pemahaman siswa. 

Indikator yang digunakan untuk kode kesalahan didasarkan pada kategori kesalahan 

Newman  ditambahkan juga kode unknown (tidak diketahui) karena tidak memberikan 

informasi yang cukup untuk pengkodean kesalahan sekitar 8%. Tanggapan unknown (tidak 

diketahui) tidak dimasukkan dalam analisis (Wijaya, dkk; 2014). Indikator yang dimaksud 

seperti pada Tabel 1 dibawah ini; 

Tabel 1  Indikator  Kesalahan  Pada Setiap Prosedur Analisis Kesalahan Newman 

No Definisi Normatif Operasional 

1 Reading error 
(kesalahan membaca) 

Kesalahan dalam pemahaman dari kata-kata dan simbol 

2 Comprehension errors 

(kesalahan memahami 
soal) 

Salah paham tentang petunjuk soal Siswa tidak tepat dalam menafsirkan permintaan soal 

Salah paham pada kata penting 
Siswa salah paham pada kata yang biasa digunakan 

pada istilah matematika 

Salah dalam memilih informasi 

Siswa tidak bisa membedakan antara informasi yang 

relevan atau tidak (misal; menggunakan semua 

informasi yg diberikan pada soal atau mengabaikan 
informasi yang relevan) atau tidak mampu untuk 

mengumpulkan informasi yang diperlukan yang tidak 

tersedia pada soal 

3 Transformation errors 
(kesalahan 

tranformasi) 

Kecenderungan prosedural 
Siswa cenderung menggunakan langsung prosedur 
matematika (seperti rumus, algoritma) tanpa 

menganalisis terlebih dahulu yang diperlukan. 

Mengambil terlalu banyak akun 
konteks 

Jawaban siswa hanya mengacu pada konteks/situasi 
dunia nyata tanpa mengambil perspektif matematika. 

Salah operasi matematika/konsep 
Siswa menggunakan prosedur/konsep matematika 

yang tidak relevan dengan soal 
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Menganggap grafik sebagai gambar 

Siswa memperlakukan grafik sebagai gambaran 

literal dari sebuah situasi. Siswa fokus pada bentuk 
grafik, bukan pada sifat-sifat grafik 

4 Process skills errors 

(kesalahan dalam 
ketrampilan proses) 

Kesalahan aljabar 
Kesalahan dalam memecahkan ekspresi aljabar atau 

fungsi. 

Kesalahan aritmatika Kesalahan dalam perhitungan. 

Kesalahan dalam interpretasi grafik 

matematis: 

- Kebingungan Titik-Interval 
- Kebingungan Kemiringan-Tinggi 

- Siswa keliru terfokus pada satu titik bukan pada 

interval. 

- Siswa tidak menggunakan kemiringan grafik tetapi 
hanya fokus pada jarak vertikal. 

Kesalahan pengukuran 

Siswa tidak bisa mengkonversi antara satuan standar 

(dari m/menit ke km/jam) atau dari unit non-standar 

untuk satuan standar (dari langkah/menit ke 
m/menit). 

Penyalahgunaan skala 
Siswa tidak bisa memilih dan menggunakan skala 

peta benar. 

Jawabannya belum selesai 
Siswa sudah menggunakan  rumus atau prosedur 

yang benar, tetapi mereka tidak menyelesaikannya. 

5 Encoding error 

(kesalahan dalam 
menggunakan notasi) 

 

Siswa tidak benar menafsirkan dan mengevaluasi 

solusi matematika pada masalah dunia nyata. 
Kesalahan ini tercermin oleh jawaban realistis 

mustahil atau tidak. 

Unknown (tidak diketahui) 
Jenis kesalahan tidak dapat diidentifikasi karena informasi yang terbatas dari pekerjaan siswa 
dan siswa tidak bisa mengungkapkannya. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah 

numerik. Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kesalahan yang dilakukan ketika 

mengerjakan tes diagnostik. Untuk mendalami kesalahan yang dilakukan siswa diambil 2 subjek 

yaitu 1 siswa berkemampuan rendah dan 1 siswa berkemampuan sedang di kelas X.RPL-2 SMK 

Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Penentuan rendah dan sedang berdasarkan rekam jejak siswa 

pada semester-semester sebelumnya melalui wawancara wali kelasnya dan hasil tes kemampuan 

intelektual oleh Lembaga Psikologi Creativa Surabaya. Kedua subjek tersebut untuk selanjutnya 

disebut dengan S1 yaitu subjek dengan kemampuan matematika sedang dan dan S2 yaitu subjek 

dengan kemampuan matematika rendah. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti, lembar soal tes diagnostik dan pedoman 

wawancara. 

 
Masalah Numerik: 

INSENTIF PEGAWAI 

Anda adalah seorang manajer dari sebuah perusahaan digital printing BCV yang memperkerjakan sejumlah orang 
sebagai sales freelance yang menjual produk digital printing tujuh hari dalam seminggu. Jam kerja para sales ini 

tidak ditentukan. Seberapa lama mereka bekerja tidak menjadi masalah bagi anda, akan tetapi anda peduli seberapa 

banyak hasil kerja mereka. Sebagai seorang manajer penjualan untuk memotivasi mereka agar menjual lebih 
banyak, anda memberikan insentif  berdasarkan seberapa banyak produktifitas yang diperoleh. 

Ada 2 macam insentif yang direncanakan yaitu sebagai berikut: 

 Individu yang memperoleh penjualan tertinggi akan mendapatkan Rp. 500.000 

 Tim yang memperoleh penjualan tertinggi akan mendapatkan Rp. 500.000 yang dibagi rata pada semua 

anggota tim tersebut. 

Tapi ada dua kendala yang menjadi masalah yaitu: 

 Setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam melaporkan hasil produktifitas mereka 

 Setiap individu dalam suatu tim mempuyai jumlah hasil penjualan yang tidak sama. 

Berdasarkan informasi tersebut disajikan dengan table di bawah ini.Siapa yang mendapatkan insentif pada 

bulan ini, dan berapa banyak uang yang diperoleh? Jelaskan jawaban anda secara tertulis? 

Nama Seles Tim Laporan Seles pada Bulan April (30 hari) 

Timbul  A Menjual 300 m2 banner pada bulan ini 

Purwanto  B Menjual rata-rata 56 m2 banner setiap 5 hari 
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Leli A Menjual rata-rata 10 1/3 m2 banner tiap harinya 

Amir A Menjual 598 m2 banner 60 hari terakhir 

Amran A Rata-rata 98 ¾ m2 banner terjual setiap 10 hari 

Julaiha B Rata-rata 11 4/15 m2 banner terjual setiap harinya 

Shofa B Rata-rata 55 m2 banner terjual setiap minggunya 

Guntur C 4113 m2 banner di tahun ini 

Diana C Rata-rata 10,05 m2 banner setiap harinya 

Muiz D Rata-rata 10,87 m2 banner setiap harinya 

Ali D Rata-rata 9 1/6 m2 banner setiap harinya 

Jamal C Menjual 267 m2 banner di bulan ini 

 

Gambar 2 soal tes diagnostik (diadaptasi dari Liljedahl, 2015) 
 

 Data yang dihimpun berupa lembar hasil pekerjaan siswa dan hasil rekaman 

wawancara. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo dan Arief, 2010), terdapat tiga teknik 

analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini 

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Wawancara dilaksanakan 01 dan 02 Agustus 2016 menggunakan bahasa indonesia yang 

sudah direkam dan ditranskrip. Katagorisasi kesalahan berdasarkan pada Tabel 1 tentang 

indikator kesalahan pada setiap prosedur analisis kesalahan Newman. 

Reading error (kesalahan membaca) 

Terjadi kesalahan membaca ketika kata-kata atau simbol tertulis gagal diakui oleh subjek 

yang menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan solusi dari soal. Contoh dari jenis kesalahan 

ditampilkan pada kalimat; “Menjual 300 m2 banner pada bulan April” dan “Rata-rata 10,05 m2 

banner setiap harinya”. S1 setiap ada “m2” membacanya dengan “meter kubik” dan S2 setiap ada 

“m2“ membacanya dengan “meter kuadrat”. Selanjutnya pada angka “10,05” baik S1 dan S2 

sama-sama membacanya dengan “sepuluh koma lima”. 

Meskipun diminta berulang kali oleh peneliti, Subjek tidak bisa membacakan soal dengan 

benar. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menghadapi masalah membaca seperti dikemukakan 

Sepeng dan Sigola (2013) bahwa kesalahan yang ditunjukkan oleh siswa dalam pemecahan soal 

cerita tampak pada kesulitan dalam membaca sebagai akibat dari kurangnya pemahaman 

kosakata matematika. 

Comprehension errors (kesalahan memahami soal) 
Terjadi kesalahan pemahaman ketika siswa mampu membaca pertanyaan tetapi gagal 

untuk memahami kebutuhannya, sehingga menyebabkan siswa mengalami kesulitan atau gagal 

berusaha mencari solusi masalah. Contoh dari jenis kesalahan ditampilkan di bawah. 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 3 S1 salah paham pada kata penting dan salah paham menafsirkan soal 

Untuk menelusuri lebih lanjut jenis kesalahan dilakukan wawancara: (P; Peneliti, S1; Subjek-1) 

P : … kemudian Amir? 

S1 : Amir menjual ee 598 meter kubik benner 60 hari terahir. 

P : Maksudnya? 

S1 : Jika 60 hari pak jadi dihitung 2 bulan 

P : Baik, trus 

S1 : Jadi 598 dibagi 2 nanti hasilnya 

P : Ini belum kami bagi ya (sambil menunjuk lembar jawaban subjek-1) 
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S1 : Iya pak 

 
 

Gambar 4 S2 salah dalam memilih informasi 

Untuk menelusuri lebih lanjut jenis kesalahan dilakukan wawancara: (P; Peneliti, S2; Subjek-2) 

P : Coba kamu lihat lagi perhitungan kamu, apa kamu sudah yakin? 

S2 : Insyaallah yakin pak  

P : Baik Tim A? 

S2 : Dimulai dari Timbul menjual 300 meter kuadrat banner pada bulan April sedangkan 

pertanyaanya berapakah dari masing-masing karyawan menjual disetiap bulannya dan 

ini sudah terang kalau Timbul menjual 300 meter bener pada bulan april jadi langung 

hasilnya 

P : Itu kenapa kamu dibagi 4 (sambil menunjuk lembar jawaban subjek-2) 

S2 : Itu saya ambil per minggu 

P : Apa semua kamu perlakukan demikian? 

S2 : Tidak pak, semuanya perbulan cuma satu ini 

P : Kenapa? 

S2 : Tadi saya kurang mencermati soal, baru sekarang sadar. 

Berdasarkan hasil kerja dan wawancara tersebut, meskipun siswa berhasil membaca 

pertanyaan dengan keras, S1 kesulitan menafsir yang diminta soal dan salah paham pada suatu 

kata. Sedangkan S2 tidak bisa membedakan antara informasi yang relevan atau tidak atau 

kesulitan mengumpulkan informasi yang diperlukan dimana tidak tersedia pada soal. Ini 

dilambangkan kesalahan pemahaman menurut Analisis Kesalahan Newman. Hasil penelitian ini 

juga diperkuat dengan temuan Wijaya, dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa jenis kesalahan 

yang paling sering dilakukan siswa adalah kesalahan terkait pemahaman dan transformasi. 

Kesulitan terbesar dialami siswa Indonesia di dua tahap awal penyelesaian soal berbasis konteks 

yaitu dalam memahami maksud soal dan dalam mengubah soal tersebut menjadi permasalahan 

matematika. Abdullah, dkk (2015) menyatakan bahwa siswa yang tidak mampu 

menginterpretasikan pertanyaan dan strategi yang digunakan untuk memanipulasi pertanyaan 

juga kurang tepat akan gagal untuk memecahkan masalah. Ada juga jenis kesalahan lain yaitu 

transformasi, keterampilan proses dan encoding yang disebabkan oleh kesalahan pemahaman. 

Transformation errors (kesalahan tranformasi) 
Terjadi kesalahan transformasi ketika siswa benar-benar  memahami persyaratan 

pertanyaan, tetapi gagal untuk mengidentifikasi operasi matematika yang tepat atau urutan 

operasi agar berhasil mendapatkan solusi masalah. Contoh dari jenis kesalahan ditampilkan di 

bawah. 

 
Gambar 5 S1 kecenderungan posedural dan salah operasi matematika 

Untuk menelusuri lebih lanjut jenis kesalahan dilakukan wawancara: (P; Peneliti, S1; Subjek-1) 

P : Baik yang Tim B, coba ceritakan 

S1 : Julaiha rata-rata sebelas empat per lima (11 4/15) meter kubik banner terjual setiap 

29



 

minggunya. Berarti setiap harinya dia tu menjual 11 4/15 meter kubik per hari jadi dikali 

30 hari jadi 30 kali penjualan. 

P : Caranya? 

S1 : Caranya sama 11 4/15 dijadikan desimal menjadi 11,26 trus dikali dengan 30 hari 

P : Apa yang kamu pikirkan sehingga menjadi 11,26 

S1 : 11 ditambah dengan 4/15 dengan poro gapit dikali 100 persen 

P : Coba lebih rinci lagi 

S1 : (Tampak bingung dan mengerjakan 4/15 dikali 100 persen Hasilnya 6,1) 

 
Gambar 6 S1 Mengambil terlalu banyak akun konteks 

Untuk menelusuri lebih lanjut jenis kesalahan dilakukan wawancara: (P; Peneliti, S2; Subjek-2) 

P : Coba ceritakan Tim mana yang perolehan penjualan terbanyak? 

S2 : Tim B pak yang anggotanya Purwanto, Julaiha dan Shofa. Jadi mereka berhak 

mendapatkan insentif 500.000 dibagi rata pada setiap anggotanya 

P : Berapa perolehan uang setiap anggota Tim B 

S2 : 150.000 lebih pak 

P : Kenapa ada lebihnya? 

S2 : 500 dibagi 3 yakni seraaatus liiima puluh (sambil mikir) 

P : Coba kamu tulis dan ungkapkan yang kamu pikirkan 

S2 : (mulai menghitung pada oretan seperti pada Gambar 6) 

S1 dan S2 mampu membaca dan memahami tugas yang diberikan. Namun, ia 

menemukan kesulitan dalam proses transformasi ketika operasi matematika pada perkalian 

dengan pecahan campuran yang dibutuhkan sebenarnya menjadi kedalam bentuk pecahan biasa 

diikuti dengan perkalian. S2 tidak bisa operasi pembagian dengan porogapit, yang dilakukannya 

selama proses pembagian bilangan yaitu ketika membagi 500 dengan 3, S2 dengan coba-coba 

mencari perkalian bilangan 3 dengan 150 yang masih sisa 50. Sisa 50 tadi dibagi 3 didipikir 

hasilnya 15 tapi masih kurang 5 begitu dan setesusnya. Jawaban S2 hanya mengacu pada 

konteks/situasi dunia nyata tanpa mengambil perspektif matematika. Temuan Trance (2013) 

juga mengemukakan bahwasanya lebih dari 70% siswa kejuruan berbasis teknik di kota Iloilo 

Philipina ditemukan kesalahan pada level comprehension dan transformation sehingga siswa 

tersebut diberikan kelas remedial untuk meminimalisir kesalahan tersebut. 

Process skills errors (kesalahan dalam ketrampilan proses) 
Terjadi kesalahan keterampilan proses ketika, meskipun operasi yang benar (atau urutan 

operasi) yang akan digunakan untuk mendapatkan solusi masalah telah diidentifikasi, siswa 

gagal melaksanakan prosedur dengan benar. Kesulitan siswa dalam mengkonstruksi dan 

memecahkan masalah matematika seringkali terletak dalam bentuk kesalahannya (Subanji, 

2015;18). 
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Gambar 7 S1 Kesalahan aritmatika 

  

 

Gambar 8S2 Kesalahan aljabar 

Berdasarkan hasil kerja dan wawancara tersebut, meskipun S1 telah mampu membaca 

dan memahami pertanyaan dan benar mengidentifikasi operasi matematika yang diperlukan 

untuk digunakan, dia membuat kesalahan prosedur dalam perhitungannya. Jawaban akhir 

seharusnya 296,25 dan 338,00000001. Sedangkan S2 mengalami kesulitan ketika mengalikan 

pecahan campuran dengan suatu bilangan (memecahkan ekspresi aljabar) dengan mengabaikan 

1/3 dan ¾ kemudian meletakkan pecahan tersebut diakhir jawaban. Jawaban akhir perolehan 

Leli seharusnya 309,99.. dan Amran  296,25. Sejalan dengan Abdullah, dkk (2015) dalam 

penelitian yang dilakukan, keterampilan proses dan encoding adalah kesalahan yang paling 

umum. Para siswa menggunakan prosedur yang salah, tidak melakukan proses perhitungan 

cermat dan salah menerapkan manipulasi sehingga siswa tidak bisa menyatakan jawaban akhir 

dengan benar. 

Encoding error (kesalahan dalam menggunakan notasi) 
Terjadi kesalahan encoding saat menuliskan jawaban akhir, walaupun jawaban yang 

diberikan tepat dan benar diselesaikan menurut tugas matematika, siswa gagal untuk 

memberikan bentuk tertulis jawaban yang bisa diterima. Sebuah contoh dari jenis kesalahan 

ditampilkan di bawah ini; 

 
Gambar 9 S1 Kesalahan jawaban belum selesai 

31



 

 
Gambar 10 S2 Kesalahan encoding 

Dalam hal ini, S1 dan S2 sudah melalui kesulitan dalam proses untuk mendapatkan 

jawaban yang benar terhadap pertanyaan. Namun gagal lagi untuk menulis bentuk yang tepat 

dan dapat diterima dari jawaban ketika yang diminta soal adalah siapa yang mendapatkan 

insentif pada bulan ini, dan berapa banyak uang yang diperoleh. Kesalahan ini tercermin dari 

jawaban realistik atau tidak. Oleh karena itu, siswa tidak bisa menyatakan jawaban akhir dengan 

benar karena masalah yang dihadapi. Untuk mendapatkan jawaban yang benar, ada beberapa 

proses yang harus diikuti secara berurutan, yaitu membaca, pemahaman, transformasi, 

keterampilan proses, dan encoding (Newman, dalam Trance, 2013). 

White (2005) menyoroti jenis lain dari kesalahan yang muncul selama wawancara yaitu; 

kecerobohan. 

Carelessness (kecerobohan) 

Jenis kesalahan ini terdeteksi ketika selama wawancara siswa berhasil memperoleh 

jawaban yang benar meski telah mendapat solusi yang salah ketika mengerjakan tugas yang 

sama selama tes yang sesungguhnya. 

 
Gambar 11 S2 Kesalahan kecerobohan 

Awalnya S1 memberi 750.000 sebagai jawaban ketika dia pertama kali mencoba mentotal uang 

yang diperoleh Timbul merupakan kesalahan proses-keterampilan selama wawancara. Namun, 

ia berhasil mendapatkan jawaban yang benar dari 650.000 yang menyebabkan kesalahannya 

harus diklasifikasikan sebagai berasal dari kecerobohan. 

Clements dan Ellerton (1996) memberikan kontribusi untuk deskripsi jenis lain dari kesalahan 

yaitu; penalaran rusak (atau argumen cacat). 

Flawed Argument (Argumen cacat) 

Hal ini terjadi ketika siswa mendapat jawaban benar meski telah salah menafsirkan 

persyaratan pertanyaan selama proses pemecahan masalah. Untuk tujuan penelitian ini, asumsi 

yang dibuat oleh Prakitipong dan Nakamura (2006) diikuti: 

“…that in the process of problem solving there are two kinds of obstacles that hinder 

students from arriving at correct answers:  

(1) Problems in linguistic fluency and conceptual understanding that correspond with 

level of simple reading and understanding meaning of problems, and  

(2) Problems in mathematical processing that consist of transformation,process skills, 

and encoding answers.”  

Berkaitan dengan Kecerobohan dan Argumen cacat, karena mereka tidak menghadapi 

kesulitan berkaitan dengan bahasa, kesalahan ini dikelompokkan bersama dengan orang-orang 

yang membawa masalah dalam pemrosesan matematika. 

32



 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penelitian ini mengidentifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah numerik 

terjadi karena faktor bahasa (Membaca dan Pemahaman) dan masing-masing pada faktor 

konten-pengetahuan (Transformasi, Proses Keterampilan, Encoding, Kecerobohan dan Argumen 

Cacat). Berdasarkan  temuan  penelitian  yang  diperoleh  maka  dapat  disimpulkan  bahwa (a) 

kesulitan siswa pada pemahaman dari kata-kata dan simbol, (b) kesulitan siswa dalam menafsir 

yang diminta soal, (c) kesulitan siswa memahami kata yang biasa digunakan pada istilah 

matematika, (d) kesulitan siswa membedakan antara informasi yang relevan atau tidak (misal; 

menggunakan semua informasi yg diberikan di soal atau mengabaikan informasi yang relevan) 

atau tidak mampu untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan yang tidak tersedia pada 

soal, (e) kesulitan siswa menganalisis prosedur matematika (seperti rumus, algoritma) (f) 

kesulitan siswa menggunakan prosedur/konsep matematika yang tidak relevan dengan soal (g) 

kesulitan siswa memecahkan ekspresi aljabar atau fungsi, (h) kesulitan siswa dalam 

perhitungan, (i) kesulitan siswa menggunakan  rumus atau prosedur yang benar sehingga 

mendapatkan jawaban akhir, dan (j) kesulitan siswa menafsirkan dan mengevaluasi solusi 

matematika pada masalah dunia nyata. 

Peneliti melakukan diagnosis kesulitan siswa yang diketahui berdasarkan kesalahan yang 

dilakukan ketika siswa mengerjakan soal. Disarankan bagi penelitian lanjutan untuk 

menganalisis  lebih  lanjut  tentang  penyebab  kesulitan  yang  dialami  oleh  siswa  dan 

mengkaji  lebih  dalam  tentang  proses  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  oleh  siswa 

misalnya tentang strategi yang dipilih siswa untuk menyelesaikan soal dan pemecahan masalah 

menggunakan langkah Polya.  
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Abstrak 

 
Rumusan dimensi keterampilan dari standar kompetensi lulusan yang dimuat 

dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2016 mengalami perubahan penting.Perubahan 

tersebut antara lain memuat keterampilan-keterampilan yang menurut para pakar 

pendidikan merupakan keterampilan yang sangat diperlukan untuk bisa hidup sukses 

di era global. Pemerintah menetapkan bahwa lulusan sistem pendidikan di Indonesia 

harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, di dalam 

Permendikbud No. 24 Tahun 2016, kata-kata kerja yang tertuang di dalam rumusan 

kompetensi dasar  matematika Sekolah Menengah Pertama untuk Kompetensi Inti 3 

(pengetahuan), sebagian besar berbentuk kata menjelaskan, dan untuk Kompetensi 

Inti 4 (keterampilan) hampir semua berbentuk kata memecahkan masalah. Merujuk 

kepada kata-kata kerja operasional dari Taksonomi Bloom, penggunaan kata 

menjelaskanini memberi peluang para guru hanya akan membatasi target 

pembelajaran mereka ke jenjang kognitif C2 yaitu sebatas memahami 

(understanding), sedang kata memecahkan masalah hanya akan membatas target 

pembelajaran ke jenjang kognitif C3 (applying). Kalau itu terjadi, pembelajaran 

matematika akan kurang mengembangkan aspek keterampilan berpikir dan 

bertindak sebagaimana dituntut di atas. Karena itu, di dalam artikel ini, penulis 

mencoba menyajikan makna yang lebih utuh dari kata menjelaskan tersebut, dan 

mengkaji potret pembelajaran yang diharapkan mampu menumbuh-kembangkan 

keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

dan komunikatif di atas.  

 

Kata kunci: berpikir dan bertindak, kompetensi dasar, menjelaskan, pembelajaran 

matematika, standar kompetensi lulusan. 

 

PENDAHULUAN 

Kemdikbud (2016a), melalui Permendikbud No. 20 Tahun 2016, menetapkan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) terbaru.Salah satu hal yang membuat penulis tertarik untuk menulis 

artikel ini adalah rumusan SKL dalam dimensi keterampilan.Karakteristik lulusan yang 

memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif memuat keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk hidup di era global 

(As’ari 2016a; As’ari 2016b; Devlin-Foltz & McInvaine, 2008; Di Giacomo, Fishbein, 

Monthey, & Pack,2013). Mengingat SKL ini dinyatakan sebagai acuan utama dalam 

pengembangan seluruh aspek pendidikan nasional, mulai dari pengembangan standar isi, standar 

proses, standar penilaian dan lain-lain (Kemdikbud, 2016a), tampaknya pemerintah, melalui 

kurikulum 2013 edisi revisi betul-betul mengharapkan agar peserta didik agar mampu dan 

sukses berkiprah di dalam kancah persaingan global.  
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Selanjutnya, Kemdikbud (2016b) melalui Permendikbud No. 24 Tahun 2016, menetapkan 

kumpulan kompetensi dasar (KD) setiap mata pelajarannya.Hal menarik dari kumpulan KD 

tersebut adalah kata-kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan kompetensi yang harus 

dimiliki siswa.Kajian penulis terhadap kata-kata kerja yang digunakan untuk menyatakan KD 

untuk Kompetensi Inti (KI) 3 kelas 7 menunjukkan data sebagai berikut: (1) 9 KD 

menggunakan kata kerja menjelaskan, (2) 1 KD menggunakan kata membedakan, (3) 3 KD 

menggunakan kata menganalisis, dan (4) 1 KD menggunakan kata mengaitkan. Jadi, dari 12 KD 

dalam KI 3, sekitar 58% KD menggunakan kata menjelaskan. Di kelas 8, 50% dari kata kerja 

yang digunakan menggunakan kata menjelaskan.Di kelas 9, justru sekitar 86% KD 

menggunakan kata kerja menjelaskan. Kata-kata kerja yang digunakan memang sudah 

menunjukkan bahwa kurikulum matematika SMP tahun 2013 edisi revisi sudah menuntut siswa 

menggunakan higher order thinking skills (HOTS), namun kata kerja menjelaskan tampak 

sangat mendominasi.Sementara itu, KD-KD dalam KI 4 juga menarik perhatian penulis. Di 

kelas 7, 8, dan 9 semua KD-nya menggunakan kata yang sama, yaitu kata menyelesaikan 

masalah. Ini menarik perhatian penulis dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum yang 

mengharapkan tumbuh berkembangkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif di atas.Apalagi, kata kerja yang digunakan untuk 

KD-KD dalam KI 4, yang nota bene diarahkan untuk pengembangan aspek keterampilan, 

ternyata hanya satu kata saja, yaitu menyelesaikan masalah.Apakah pemilihan kata kerja 

tersebut memberikan peluang terbentuk keterampilan berpikir dan bertindak seperti di atas? 

Artikel ini dikembangkan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi guru dalam rangka 

mengembangkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, dan komunikatif ditinjau dari rumusan kompetensi dasar yang ada.Penulis ingin 

mengidentifikasi seberapa jauh rumusan KD tersebut berpeluang mewujudkan keterampilan 

tersebut di atas, dan tindak pembelajaran yang bagaimanakah yang perlu dikembangkan agar 

keterampilan tersebut bisa terwujudkan. 

PEMBAHASAN  

Di dalam pembahasan ini, pertama kali penulis akan mencoba menggambarkan makna 

kata menjelaskan sebagaimana yang termuat dalam sebagian besar KD Matematika Kurikulum 

2013 edisi revisi. Selanjutnya penulis akan menjelaskan makna dari kata menyelesaikan 

masalah. 

 

Maknamenjelaskan. 

Di dalam permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi dasar didefinisikan sebagai 

kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu 

mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan (Kemdikbud, 2016b).Ada kata minimaldi 

dalam definisi tersebut. Karena itu, rumusan KD tersebut seharusnya tidak menghalangi upaya 

guru untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif siswa. Guru diperkenankan untuk mengembangkan 

rumusan KD yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan 

bertindak seperti di atas. Namun sebelumnya, penulis akan mencoba mengkaji secara lebih 

mendalam makna dari dua kata yang dominan dalam rumusan-rumusan KD di atas, yaitu 

menjelaskan dan menyelesaikan masalah.  

Menjelaskan atau dalam Bahasa Inggris to explain memiliki arti to make something clear 

or easy to understand by describing or giving information about it, tapi juga bisa berarti to give 

reasons for your behavior (Cambridge Dictionary). Definisi yang senada juga dikemukakan 

dalam Merriam-Webster Dictionary yang menyatakan bahwa to explain artinya adalah to make 

(something) clear or easy to understand atau to tell, show, or be the reason for or cause of 

something. Kalau dihubungkan dengan materi matematika tertentu, maka kemampuan 

menjelaskan ini adalah kemampuan untuk menjadikan orang lain mudah memahami semua 

yang terkait dengan materi matematika itu. Terkait dengan kemampuan siswa, maka siswa yang 
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memiliki kompetensi ini artinya adalah siswa yang mampu membuat jelas segala macam yang 

ada kaitannya dengan objek matematika yang sedang dipelajari. 

Menurut Samuel (2012), berdasarkan pendapat Gagne, terdapat empat objek belajar 

langsung matematika, yaitu: (1) fakta matematis, yang biasanya merupakan hasil konvensi atau 

kesemufakatan dalam matematika, (2) keterampilan matematis, yang berupa operasi dan 

prosedur yang diharapkan dapat dilakukan dengan lancar oleh para siswa,  (3) konsep 

matematis, yang merupakan ide abstrak yang memungkinkan siswa bisa mengklasifikasikan 

objek atau peristiwa, dan menyatakan apakah objek atau peristiwa tersebut merupakan contoh 

atau bukan dari ide abstrak tersebut, dan (4) prinsip matematis, yang merupakan kumpulan 

konsep dan hubungan yang terdapat di antara konsep tersebut. Samuel, lebih lanjut, mengatakan 

bahwa cara mempelajari objek-objek matematika tersebut berbeda-beda. Fakta matematis 

biasanya bisa dipelajari cukup dengan mengingat-ingat, drill and practice (latihan berulang-

ulang), games (permainan), atau kontes. Keterampilan matematis dapat dipelajari melalui 

demonstrasi, dan berbagai macam jenis drill & practices seperti LKS, mengerjakan di papan 

tulis, atau kerja kelompok dan permainan. Konsep matematis bisa dipelajari melalui definisi 

atau melalui kajian pengamatan. Sementara itu, prinsip dapat dipelajari melalui proses inkuiri 

ilmiah, penemuan terbimbing, diskusi kelompok, penggunaan strategi pemecahan masalah, dan 

demonstrasi.  

Fakta matematis tidak perlu mendapatkan penjelasan yang rumit.Simbol-simbol yang ada 

adalah fakta yang diperoleh dari kesepakatan bersama. Andaikata ada yang perlu dijelaskan, 

mungkin hanya cara menyimbulkannya, tetapi itu pun tidak terlalu penting.Terkait dengan 

keterampilan matematis, hal yang perlu dijelaskan antara lain adalah: (1) mengapa 

menggunakan operasi tersebut? (2) apa yang menjamin bahwa hasil operasinya benar atau bisa 

dipertanggungjawabkan? Sebagai contoh, ketika seorang siswa menggunakan aturan permutasi 

untuk mengerjakan soal “dua orang akan dipilih dari 5 orang yang tersedia untuk dijadikan 

pengurus yang terdiri dari satu orang pimpinan dan satu orang sekretaris. Ada berapa banyak 

susunan pengurus yang mungkin terbentuk?”, dia harus mampu menjelaskan mengapa 

menggunakan operasi algoritma permutasi (mengapa bukan kombinasi)?, dan mengapa hasilnya 

sama dengan 10?.  

Terkait dengan konsep matematis, hal yang perlu mendapatkan penjelasan adalah 

mengapa objek ini bisa dikategorikan sebagai contoh dari konsep itu?Kalau seorang siswa 

mengerjakan sesuatu berdasarkan konsep permutasi, misalnya, dia harus mampu menyajikan 

fakta-fakta bahwa karakteristik atau ciri-ciri permutasi ada di dalam soal yang 

dikerjakannya.Sehubungan dengan prinsip matematis, biasanya seseorang menggunakan prinsip 

matematis ini dalam memecahkan masalah. Kalau itu terjadi, dia harus mampu menjelaskan: (1) 

mengapa prinsip ini bisa digunakan?, (2) apakah premis dari prinsip tersebut terpenuhi?, (3) 

asumsi apa yang ada di dalamnya?, (4) apa keterbatasan dari prinsip ini? (5) kapan prinsip ini 

tidak bisa digunakan, (6) konklusi apa yang mengikuti premisnya?, dan lain sebagainya.  

Berikut penulis uraikan dua contoh lagi. 

Perhatikan KD berikut:Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat 

(positif dan negatif) dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen). Objek matematis dalam 

KD ini adalah urutan bilangan bulat dan pecahan.  

Fakta matematis sehubungan dengan objek matematika dalam KD ini antara lain bahwa 

jika a, b, c, d, e, f adalah susunan dalam urutan menanjak (increasing order) dari bilangan-

bilangan a, b, c, d, e, dan f, maka a adalah bilangan terkecil dan f adalah bilangan terbesar. 

Sebaliknya, bila a, b, c, d, e, f tersebut adalah susunan dalam urutan menurun (decreasing 

order), maka a adalah bilangan terbesar, dan f adalah bilangan terkecil.   

Terkait dengan konsep matematis, yang perlu mendapatkan penjelasan dalam hal ini 

adalah ketika seorang anak menyatakan bahwa 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 < 𝑑, anak tersebut harus mampu 

memberikan penjelasan mengapa 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 < 𝑑? Mengapa bukan 𝑏 < 𝑎 < 𝑐 < 𝑑 atau 𝑎 =
𝑏 < 𝑐 < 𝑑? dan alternatif hubungan yang lainnya. Anak tersebut harus mampu menggunakan 

pemahamannya tentang konsep urutan, dan menggunakan berbagai macam representasi yang 

memudahkan diperolehnya pemahaman.  
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Terkait dengan prinsip matematis, siswa harus bisa menjelaskan beberapa sifat dari 

urutan bilangan, misalnya 𝑎 ≤ 𝑎; 𝑎 < 𝑏 → 𝑎 + 𝑐 < 𝑏 + 𝑐; 𝑎 < 𝑏, 𝑐 > 0 → 𝑎𝑐 < 𝑏𝑐; dan sifat-

sifat ketaksamaan lainnya. Kalau pun mereka tidak mampu menggunakan pembuktian secara 

deduktif prinsip-prinsip tersebut, mereka harus mampu mengilustrasikan atau menggunakan 

representasi tertentu untuk menyatakan kebenaran dari prinsip tersebut. 

Kemudian, terkait dengan keterampilan matematis, siswa harus mampu menjelaskan 

mengapa langkah demi langkah yang digunakan dalam menjalankan prosedur matematis itu 

diperkenankan, dan memberikan verifikasi tentang kebenaran pelaksanaan algoritmanya.Siswa 

tidak boleh hanya sekedar mampu menerapkan prinsip atau algoritma. Siswa harus mampu 

menerapkan algoritma tersebut dengan penuh pemahaman.  

Bagaimana dengan KD: Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan 

penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual?  

Muatan materi dalam KD ini sedikit lebih kompleks.Materinya bukan hanya sistem 

persamaan linear dua variabel, akan tetapi juga memuat sistem persamaan linear dalam konteks 

dunia nyata. Siswa yang menguasai KD ini memiliki kemampuan memahami apa itu sistem 

persamaan linear dua variabel, bagaimana cara memecahkan masalah sistem persamaan dua 

variabel, bagaimana mengubah masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear dua 

variabel, siswa bisa menerapkan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 

tersebut sehingga diperoleh selesaian yang tepat dan akurat. Namun demikian, setelah memiliki 

kemampuan tersebut, siswa juga harus mampu menjelaskannya kepada orang lain sehingga 

orang lain tersebut mengerti dengan baik.  

Ketika seorang anak bisa menentukan sistem persamaan linear dua variabel dari suatu 

masalah kontekstual, misalnya saja dia mampu menyatakan bahwa model matematika dari 

masalah itu adalah {
2𝑥 + 𝑦 = 50000
𝑥 + 𝑦 = 10000

, ada beberapa hal yang harus dijelaskan.Pertama, apa 

yang dimaksud dengan variabel 𝑥 dan 𝑦 di dalam sistem persamaan tersebut.Kedua, mengapa 

koefisien 𝑥 adalah 2 dan mengapa koefisien 𝑦sama dengan 1. Mengapa pula konstanta di 

sebelah kanan tanda sama dengan adalah 50.000. Kalau ternyata dia mampu menyelesaikan 

masalah kontekstual tersebut, selanjutnya dia juga harus mampu memberikan penjelasan 

terhadap beberapa pertanyaan berikut: (1) mengapa dia menggunakan cara tersebut? (2) apakah 

ada cara lain yang lebih sederhana dan lebih efektif?, (3) apakah asumsi dan persyaratan untuk 

menggunakan cara tersebut sudah terpenuhi? 

Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu dikuasai oleh siswa agar memiliki 

kemampuan menjelaskan tersebut, yaitu: (1) kemampuan membuat koneksi, baik antar objek 

matematika tertentu maupun koneksi antara objek matematika dengan konteks keseharian, (2) 

kemampuan menalar, yaitu kemampuan menyusun argument secara valid berdasarkan fakta-

fakta pernyataan yang diberikan, (3) kemampuan membuat representasi yang memungkinkan 

tergambarkannya hubungan yang jelas antar variabelnya, serta memungkinkan pengerjaan 

prosedur matematika bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien, (4) kemampuan 

mengomunikasikan ide matematisnya secara jelas dan mantap. Hampir semua standar proses 

yang dikemukakan oleh NCTM (2000) tergali dan diharapkan tumbuh berkembang melalui 

tuntutan kemampuan menjelaskan ini. Karena itu, kegiatan menjelaskan ini sudah memiliki 

potensi yang bagus, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan standar proses 

pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh NCTM.  

 

Makna Menyelesaikan Masalah 

Menyelesaikan masalah adalah melibatkan diri ke dalam suatu tugas dimana metode 

penyelesaiannya masih belum diketahui (engaging in a task for which the solutionmethod is not 

known in advance) (NCTM, 2000, p. 52).Pendapat di atas adalah pendapat kebanyakan pendidik 

matematika. Ini berbeda dengan pendapat matematikawan (Laterell, tanpa tahun), yang 

menyatakan bahwa menyelesaikan masalah adalah proses menilai teknik yang mugkin, proses 

penerapan teknik, proses mencapai selesaian, proses pemeriksaan hasil untuk kepentingan 

39



 

akurasi, dan proses penulisan seselsaian ke dalam bentuk yang koheren (the process of 

evaluating possible techniques, applying techniques, reaching a solution, checking the results 

for accuracy, and writing out the solution in a coherent fashion).Menurut hemat penulis, dua 

pendapat tersebut sebenarnya saling melengkapi. Seseorang dikatakan sedang memecahkan 

masalah, manakala dia mencoba menemukan ide dan teknik yang tepat untuk digunakan dalam 

menjadikan jelas hubungan antara hal yang diketahui dengan yang ditanyakan, menjalankan ide 

dan rencana yang telah dibuat sambil menuliskan hasilnya, serta memeriksa kembali kebenaran 

proses dan hasilnya. Ini sesuai dengan pandangan Polya (1973) tentang tahap-tahap pemecahan 

masalah yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: (1) memahami masalah, (2) merumuskan rencana 

penyelesaiannya, (3) menjalankan rencana penyelesaian yang telah diputuskan, dan (4) 

memeriksa kembali proses dan hasil yang telah diperoleh.  

 

Kaitannya dengan Keterampilan Berpikir dan Bertindak 

Ada enam keterampilan berpikir dan bertindak yang ingin diwujudkan melalui Kurikulum 

2013 edisi revisi ini (Kemdikbud, 2016a). Keterampilan berpikir dan bertindak tersebut adalah: 

(1) kreatif, (2) produktif, (3) kritis, (4) mandiri, (5) kolaboratif, dan (6) komunikatif. Enam hal 

ini sebenarnya susah dipisah satu persatu. Orang yang kreatif menuntut dimilikinya kemampuan 

berpikir mandiri dan kritis, yang didukung dan berkembang karena praktik kolaboratif yang 

penuh komunikasi yang efektif.Produktif-nya orang kreatif ditunjukkannya dengan luwesnya 

yang bersangkutan dalam menghasilkan karya-karya yang kreatif inovatif. 

Pertanyaannya adalah “apakah orang yang mampu menjelaskan dan mampu 

menyelesaikan masalah dengan sendirinya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 

seperti yang diharapkan di atas?”.Menurut penulis, keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif ini tidak dengan serta merta dapat 

dibangun oleh kemampuan menjelaskan dan menyelesaikan mnasalah tersebut. Guru masih 

dituntut untuk berbuat lebih banyak lagi. 

 

Kemampuan Berpikir dan Bertindak Kreatif dan Produktif 

Kreatif dan produktif seringkali dipandang sebagai hal yang sama. Ini ditunjukkan oleh 

ditetapkannya aspek “fluency/kelancaran”, yang nota bene akan mengarahkan kepada 

produktifitas, sebagai salah satu aspek dari berpikir kreatif (Siswono, 2011). Akan tetapi, 

menurut Oxford Dictionary, produktif diartikan sebagai sifat yang menunjukan kemampuan 

orang untuk menghasilkan sejumlah besar barang, atau hal lain. Sedangan kreatif diartikan 

sebagai kemampuan mengaitkan dan menggunakan imajinasi atau ide orisinil untuk 

menciptakan sesuatu.Menurut Merriam-Webster Dictionary, produktif diartikan sebagai sifat 

dari orang yang bekerja keras sehingga menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang besar. 

Sedangkan, kreatif diartikan sebagai sifat dari seseorang yang memiliki kemampuan membuat 

hal baru atau pemikiran baru yang sering bersifat tidak lazim. 

Karena itu, kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan produktif ini tidak bisa 

diandalkan hanya berlandaskan kepada kemampuan menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

sebagaimana rumusan kompetensi dasar dalam kurikulum matematika 2013 edisi revisi.Di 

samping bisa menjelaskan dan menyelesaikan masalah, mereka harus dibina agar menjadi insan 

yang kreatif dan produktif.Perlu ada tindak pembelajaran tambahan selain sekedar menjadikan 

mereka mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah.Mereka harus didorong untuk kreatif 

dan produktif. 

 

Kemampuan Berpikir dan Bertindak Kritis  

Kemampuan berpikir dan bertindak kritis memungkinkan seseorang untuk selalu berada 

di dalam jalur yang benar. Ennis (2011) menyatakan berpikir kritis sebagai kemampuan untuk 

berpikir reflektif yang masuk akal yang difokuskan kepada upaya untuk memutuskan apakah 

yang bersangkutan harus mempercayai klaim atau informasi yang dihadapi, dan melakukan apa 

yang diminta atau diperintahkan atau tidak. Orang yang berpikir dan bertindak kritis, tidak akan 

dengan serta merta mempercayai segenap klaim yang datang kepadanya. Orang tersebut 
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cenderung akan mencari informasi lain sebagai bahan perbandingan dan pertimbangannya. 

Orang tersebut cenderung mengedepankan akurasi dan biasanya akan mempertimbangkan 

seluruh aspek yang mungkin.  

Kemampuan menjelaskan dan menyelesaikan masalah belum dengan sendirinya 

mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak kritis.As’ari (2016c) menemukan fakta 

yang membuktikan bahwa calon guru matematika yang nota bene sudah memahami matematika 

dengan baik, dan mampu menjelaskan serta menyelesaikan masalah matematika pun ternyata 

tidak selalu berpikir dan bertindak kritis.Dalam penelitiannya, As’ari (2016c) melihat kenyataan 

bahwa ketika diberikan soal “buktikan bahwa jika 𝑓(𝑥) = 𝑥2, 𝑔(𝑥) = √𝑥, maka 𝑓𝑜𝑔 = 𝑔𝑜𝑓", 

hampir semua calon guru, baik yang masih di jenjang S1 maupun di jenjang S2, langsung 

menjalankan tugas atau perintah tersebut tanpa memperhatikan apakah domain dari kedua 

fungsi tersebut sama. Ketika diberikan tugas untuk menghitung keliling dari segitiga, yang 

informasi dalam gambarnya sengaja dibuat tidak tepat (lihat gambar 1.1), mereka juga langsung 

menggunakan teorema pitagoras tanpa memeriksa kebenaran dari informasi yang disediakan. 

Ketika diminta menentukan himpunan selesaian dari persamaan kuadrat 𝑥2 = 1, mereka 

langsung menggunakan asumsi bahwa semestanya adalah himpunan semua bilangan real R, 

sehingga jawaban mereka adalah {-1,1}. Mereka tidak mencoba mempertanyakan semesta dari 

variabel 𝑥 tersebut.Oleh karena itu, perlu ada upaya khusus untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir dan bertindak kritis tersebut. 

 

 
Gambar 1.1. Soal tentang segitiga siku-siku denganinformasi yang tidak tepat  

 

Kemampuan Berpikir dan Bertindak Mandiri 

Kemampuan berpikir dan bertindak mandiri ini menunjukkan bahwa dalam diri siswa 

sudah tertanam kemampuan menata diri sendiri (self regulated learning strategies). Siswa yang 

mandiri ini, mampu mengatur dirinya sendiri kapan harus melakukan apa, berapa lama, 

menggunakan apa, bersama siapa, dengan target produk seperti apa. Effeny, Carrol, & Bahr 

(2013) mengemukakan bahwa kemampuan berpikir dan bertindak mandiri ini merupakan aspek 

yang sangat penting bagi proses dan kesukesan belajar seseorang.  

Siswa yang mandiri, cenderung bisa mengatur diri kapan harus belajar, apa yang harus 

dipelajari, dimana mempelajarinya, bersama siapa, berapa lama, seberapa intensif dan lain 

sebagainya. Menurut Zumbrunn, Tadlock, & Roberts (2011), kemampuan menata diri ini 

merupakan hal penting dalam proses belajar siswa. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, 

kemampuan menata diri ini membantu siswa menciptakan kebiasaan belajar yang baik, 

meningkatkan keterampilan belajar mereka, meningkatkan hasil belajar mereka. Kemampuan 

ini akan menjadikan mereka sebagai expert learner atau pebelajar yang hebat (Ertmer & Newby 

(1996). Dalam teori tentang dimensi belajar Marzano & Pickering (1997), expert learner ini 

sudah mencapai dimensi yang terakhir, yaitu dimensi lima yang disebut dengan habits of mind. 

Siswa ini sudah terbiasa berpikir kritis, dan kreatif.Sementara itu, siswa yang mampu 

menjelaskan mungkin baru pada dimensi ke-2 (acquire and integrate knowledge), atau paling 

pada dimensi ke-3 (extent and refine knowledge). Sedang siswa yang mampu menyelesaikan 

masalah mungkin baru pada level ke-4 (apply knowledge meaningfully). Karena itu, menurut 

hemat penulis, kemampuan menjelaskan dan kemampuan menyelesaikan masalah saja belum 

tentu dengan sendirinya menjamin terbentuknya keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 

ini. 

 

 

 

41



 

Kemampuan Berpikir dan Bertindak Kolaboratif serta Komunikatif 

Kemampuan ini menuntut siswa bekerja sama dengan temannya baik untuk menghasilkan 

sesuatu atau menyelesaikan masalah. Siswa yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan 

bertindak kolaboratif memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apakah yang harus 

dihasilkannya memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain atau tidak. Selanjutnya, 

siswa ini juga harus mampu mengidentifikasi siapa mitra kerja yang perlu diperoleh dan siapa 

yang tidak.Ia harus mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang 

mungkin dihadapi untuk bisa menjalin kerjasama dengan mitra yang diperlukannya, dan mampu 

memanfaatkan hasil identifikasi atau hasil analisisnya itu untuk membangun jejaring yang kuat 

dan saling menguntungkan. 

Salah satu yang menentukan dalam membangun jejaring tersebut adalah kemampuan 

komunikasi siswa. Siswa harus memiliki kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam 

pikirannya dengan baik sehingga mitra kerjanya memahami dengan baik, dan memperoleh 

keyakinan akan manfaat dibentuknya jejaring dengan siswa tersebut. Tapi, di sisi yang lain, 

siswa juga harus mampu mendengarkan penjelasan mitranya dengan baik, sopan, dan 

menyenangkan sehingga mitranya merasa tersanjung dan tidak merasa dilecehkan. 

Terkait dengan kemampuan kolaborasi dan komunikasi ini, OECD (2005) 

mengemukakan bahwa perlunya setiap individu memiliki kompetensi interpersonal untuk 

sukses hidup di abad ke-21. Kemampuan-kemampuan tersebut antara lain: (1) kemampuan 

untuk bergaul dengan orang lain, yang menuntut: (a) rasa empati, dan (b) pengelolaan emosi 

diri; (2) kemampuan untuk bekerjasama (to cooperate) yang mencakup: (a) kemampuan 

menyajikan ide kepada dan mendengarkan ide dari orang lain, (b) kemampuan memahami 

dinamika suatu perdebatan dan tindak lanjutnya, (c) kemampuan mengembangkan aliansi yang 

taktis dan langgeng, (d) kemampuan bernegosiasi, dan (e ) kemampuan mengambil keputusan 

yang membuat berbagai pihak bahagian; (3) kemampua mengelola dan menyelesaikan masalah 

yang mencakup: (a) kemampuan menganalisis isyu yang berkembang, asal usul konflik, dan 

nalar masing-masing pihak yang berkonflik, dan menyadari bahwa mereka berada dalam posisi 

yang berbeda, (b) kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang disepakati bersama dan hal-hal 

yang masih belum disepakati bersama, (c) kemampuan untuk membingkai ulang masalah, dan 

(d) kemampuan memprioritaskan apa yang dibutuhkan dan kemana arah yang sebaiknya dituju, 

serta memutuskan di bagian mana dan dalam kondisi apa seseorang harus mengalah demi 

kepentingan yang lebih besar.   

Karena itu, kemampuan menjelaskan dan menyelesaikan masalah saja tampaknya tidak 

cukup untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak kolaboratif serta 

komunikatif.Harus ada upaya tertentu yang ditambahkan selain mengembangkan kemampuan 

menjelaskan dan menyelesaikan masalah tersebut. 

 

Bagaimana Sebaiknya? 

Menurut hemat penulis, agar kemampuan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif tersebut bisa terkembangkan pada diri siswa, banyak 

sekali yang harus dilakukan.Namun demikian, dalam kesempatan yang terbatas ini, penulis 

mencoba menawarkan beberapa hal yang tampaknya perlu dipraktikkan secara rutin oleh guru: 

(1) biasakan siswa dengan soal non rutin yang bersifat open-ended yang menuntut kerjasama 

beberapa siswa, (2) dorong siswa untuk mengembangkan algoritma daripada menerapkan 

prosedur, (3) tantang siswa untuk memikirkan kembali jawaban semula untuk ditemukan 

alternatif jawaban yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien.  

Soal non rutin akan mendorong siswa untuk berpikir ulang. Siswa tidak bisa 

mengandalkan memori mereka tentang rumus atau prosedur yang ada dalam menyelesaikan 

masalah.Mereka harus mengidentifikasi masalah, merancang desain untuk pemecahan 

masalahnya, mengumpulkan informasi yang lengkap untuk diolah dan dianalisis, 

menganalisisnya, serta melaporkan hasil yang diperoleh.Ini akan mendorong siswa untuk 

berpikir dan bertindak kreatif.  
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Dengan sifat masalah yang bersifat open-ended, terbuka peluang diperolehnya jawaban 

yang berbeda-beda (sesuai dengan asumsi yang digunakan), yang selanjutnya memberikan 

peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik. Mereka harus 

mampu memahami sudut pandang temannya, proses berpikir yang dilakukan temannya, dan 

mengindentifikasi kelemahan yang bisa menjadi bahan untuk perdebatan, mengemukakan usul 

berdasarkan sudut pandang berbeda, membandingkan proses dan hasil yang bereda, sehingga 

mereka akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya sekaligus juga 

kemampuan berkomunikasi.  

Tugas yang mendorong anak mengembangkan algoritma memberikan peluang anak 

menjadi kreatif, sekaligus kritis. Misalkan kita menata stick atau batang korek api sebagai 

berikut.  

 

 

Pertanyaan seperti “Kalau bentuk seperti di atas diperpanjang terus sampai panjang tertentu, 

bagaimana cara menemukan banyaknya stick atau batang korep api yang diperlukan?”, akan 

mendorong anak untuk menemukan cara yang mungkin berbeda. Cara anak yang satu dengan 

cara anak yang lain akan variatif, dan mereka bisa saling belajar serta mengambil manfaat dari 

proses berpikir yang berbeda tersebut. Hal ini akan membuat anak menjadi lebih kreatif, dan 

mungkin juga kritis. Akan berbeda reaksi anak kalau pertanyaan guru diubah menjadi “Kalau 

bentuk di atas dipanjangkan sampai banyak stick tegaknya berjumlah sebanyak 253, berapakah 

banyak stick seluruhnya?.Pertanyaan ini cenderung menghasilkan satu jawaban benar saja.Di 

samping itu, adanya berbagai jawaban yang benar, mendorong anak yang “kurang” sekalipun, 

untuk ikut berkontribusi menemukan strategi. Mereka akan berpartisipasi aktif dalam belajar.  

Ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan bahwa akar dari persamaan kuadrat 𝑥2 = 1  
adalah -1, dan 1 karena  

𝑥2 − 1 = 0; 

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1) = 0; 

𝑥 − 1 = 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 + 1 = 0,  

𝑥 = 1 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 = −1  

maka, guru bisa mengajak siswa untuk memikirkan kembali soal tersebut. Sebut saja, semesta 

dari variabel 𝑥. Ajak siswa untuk menganalisis, apakah semesta dari variabel 𝑥 itu harus 

himpunan bilangan real.Ajak mereka apakah himpunan penyelesaiannya berubah kalau 

semestanya berubah. Dengan begitu, mereka akan lebih berpikir kritis, dan mengurangi 

kebiasaan yang monoton dan rutin prosedural belaka.  

Ketika kita mengajarkan prosedur membuat “steam and leaf diagram”, misalnya kita 

bisa menuliskan di papan hasil dari setiap langkah berpikir untuk membuat “steam and leaf 

diagram” beberapa data tanpa mengeluarkan satu patah kata sekalipun, kemudian meminta 

siswa untuk bekerja berkelompok menuliskan prosedur pembuatan “steam and leaf diagram”, 

dan diakhiri dengan saling membandingkan hasil pemikiran mereka. Kita dorong mereka untuk 

saling mendebat, terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari prosedur yang diusulkan masing-

masing kelompok, dengan memberikan argumentasi yang kuat. Dengan begitu, mereka akan 

lebih mengembangkan dimensi keterampilan seperti yang diharapkan dalam SKL Kurikulum 

2013 edisi revisi.  
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan di atas, untuk mengembangkan dimensi keterampilan 

sebagaimana yang dikemukakan dalam Permendikbud No 20 tahun 2016, tentang Standar 

Kompetensi Lulusan, guru tampaknya harus berjuang lebih keras dari sekedar berusaha 

memfasilitasi anak agar menguasai KD-KD pengetahuan dan keterampilan sebagaimana 

tertuang dalam Permendikbud No 24 tahun 2016. Selain mendorong siswa mengembangkan 

kemampuan menjelaskan dan menyelesaikan masalah, masih banyak hal lain yang perlu 

dilakukan guru agar siswa kelak memiliki kemampuan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif tersebut. Beberapa saran yang sempat penulis 

sajikan dalam tulisan ini antara lain: (1) kembangkan soal non rutin yang memiliki multi jawab 

benar, (2) kembangkan kebiasaan memproduksi algoritma, daripada sekedar menjalankan 

algoritma baku yang sudah ada, dan (3) biasakan anak untuk memikirkan ulang apa yang sudah 

dipikir dan dikerjakannya, dan dorong mereka untuk menemukan alternatif lain yang 

memungkinan proses yang lebih efisien dan hasil yang lebih efektif.   
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Abstrak 

 

 Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam kebehasilan 

proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dan 

efektifitas media pembelajaran Flipped Picture dalam tema Bumi dan Alam 

Subtema 1 Pembelajaran 1. Dengan media pembelajaran tujuan pembelajaran dapat 

tersampaikan dengan lebih baik. Penelitian ini menggunakan model 4D yang terdiri 

dari 4 tahapan define, design, development dan dessiminate. Instrumen dan media 

penelitian ini telah divalidasi oleh beberapa ahli yaitu ahli bahasa, ahli materi dan 

ahli media. Terdapat 3 uji coba penelitian yaitu uji coba perorangan, uji coba 

kelompok kecil, dan uji coba kelompok besar. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa persentase kelayakan media pembelajaran Flipped 

Picture menurut ahli bahasa adalah 87,5% (sangat layak),  ahli materi 81,2% (layak), 

dan ahli media 85,0% (layak). Efektivitas media pembelajaran Flipped Picture 

diukur dari segi proses yaitu pada uji perorangan 92,5% (sangat efektif), uji 

kelompok kecil 91,9% (sangat efektif), dan uji kelompok besar 89,5% (sangat 

efektif). Kemenarikan media pembelajaran Flipped Picture diukur menggunakan 

angket siswa dengan persentase uji perorangan 93,3% (sangat menarik), kelompok 

kecil 95,5% (sangat menarik), dan kelompok besae 92,1% (sangat menarik).  

 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Flipped Picture, Tema Bumi dan Alam, Model 

Pengembangan 4D  

 

 

PENDAHULUAN 

Hakikatnya Kurikulum 2013 tematik, materi ajar tidak disampaikan berdasarkan mata 

pelajaran tertentu, melainkan dalam bentuk tema-tema yang mengintegrasikan seluruh mata 

pelajaran. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam 

mengaitkan beberapa materi ajar sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada 

siswa. Tema adalah pokok pemikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Tema tersebut yang akan menjadi penggerak mata pelajaran yang lain. Salah satu kelemahan 

pembelajaran tema dalam penerapannya adalah ketika guru tidak menggunakan media 

pembelajaran dalam mengajar. Guru hanya mengajarkan apa yang ada di buku tema. Terlebih 

materi yang ada di buku tema tidak mempunyai pembahasan yang lengkap. Sehingga 

pemahaman siswa hanya terbatas pada apa yang ada di buku tema. 

Penggunaan media pembelajaran juga termasuk salah satu kegiatan yang mempengaruhi 

proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan 

proses pembelajaran. Pemahaman isi materi dalam sebuah pembelajaran dapat dengan mudah 

dipahami dan diterima oleh siswa dengan menggunakan bantuan media pembelajaran. Alat 

bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain 

yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap 
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dan retensi belajar siswa. Edgar (dalam Sadiman 2012:8) menyatakan ada klasifikasi 

pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Media  

pembelajaran yang bersifat konkret maupun abstrak dapat diterima dengan baik tergantung 

bagaimana guru mengemas media tersebut secara menarik sehingga siswa dapat menyerap 

materi dengan baik. 

Guru seharusnya menggunakan media pembelajaran sebagai salah satu penunjang dalam 

proses pembelajaran. Teori perkembangan Piaget menyatakan bahwa pada umur anak (7-11 

tahun) berada pada fase konkret operasional, fase dimana perkembangan kognitif masih terikat 

pada obyek yang konkrit atau dalam arti benda nyata yang dapat ditangkap oleh panca indera. 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa pada usia sekolah dasar memerlukan alat bantu 

atau alat peraga dan media pembelajaran yang dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh 

guru. Media gambar atau foto mempunyai kelebihan yaitu mempunyai sifat yang konkret 

dimana gambar lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal 

semata selain itu gambar juga dapat mengatasi batasan ruang dan waktu , gambar juga dapat 

mengatasi keterbatasan pengamatan kita.  
Media pembelajaran flipped picture merupakan media pembelajaran yang menyerupai buku 

dengan menggunakan duplex dalam ukuran yang lebih besar dan setiap lembarnya terdapat 

materi yang ada di dalam Tema 8 Bumi dan Alam Semesta Subtema 1 Bumi Bagian dari Alam 

Semesta Pembelajaran 1 yang saling berhubungan.  Materi-materi yang ada adalah berupa 

gambar dengan sebuah penjelasan dibawahnya dan di desain sedemikian rupa sehingga gambar 

dan penjelasan terlihat lebih menarik. 

SD Negeri Banyuajuh 2 yang berada di kecamatan Kamal menggunakan Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil observasi  saat mengajarkan tema diperoleh kesimpulan bahwa media 

pembelajaran sangat minim digunakan pada saat proses pembelajaran. Media pembelajaran 

yang selalu digunakan yaitu buku tema dan bupena yang dimiliki siswa. Penggunaan media 

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga dengan 

adanya media pembelajaran siswa dapat berfikir secara konkrit. Pada tema 8 Bumi dan Alam 

Semesta Subtema 1 Bumi Bagian dari Alam Semesta Pembelajaran 1 hanya ada satu media 

pembelajaran yang terdapat di SDN Banyuajuh 2 Kamal yaitu gambar tata surya.    

Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan mengembangkan media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan media yang 

layak, efektif dan menyenangkan sehingga dapat memberi gambaran konkrit tentang 

pembelajaran yang diajarkan yaitu dengan menggunakan media Flipped Picture. Media ini 

berguna sebagai media pada tema 8 Bumi dan Alam Semesta Subtema 1 Bumi Bagian dari 

Alam Semesta Pembelajaran 1. Media ini dapat meiputi berbagai mata pelajaran yang ada di 

pembelajaran 1 yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan SBdP. Penelitian ini dirasa cocok 

dengan menggunakan model 4D (Define, Design, Develop, and Disseminate)  

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran yaitu 

media pembelajaran tematik Flipped Picture karena pada tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 

diperlukan sebuah media yang dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan 

tempat yang ada pada pembelajaran 1. Dalam tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 terdapat materi 

berkunjung ke planetarium maka dengan media ini dapat membantu guru dalam mengatasi 

persoalan tersebut sehingga siswa tidak perlu mengunjungi planetarium dikarenakan 

keterbatasan ruang, waktu dan tempat.  

Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran 

melalui penelitian dengan judul “ Pengembangan Media Pembelajaran Flipped Picture Sebagai 

Media Pembelajaran Pada Tema 8 Bumi dan Alam Semesta Subtema 1 Bumi Bagian dari Alam 

Semesta Pembelajaran” studi pada siswa kelas 3 SD Negeri Banyuajuh 2 Kamal. 
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METODE PENGEMBANGAN 

Jenis pendekatan penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran Flipped Picture sebagai 

media pembelajaran tematik pada tema bumi dan alam semesta subtema Bumi bagian dari alam 

semesta. Penelitian pengembangan ini sesuai dengan model penelitian pengembangan model 

pembelajaran 4D. Model pembelajaran 4D dipilih karena kelebihan model pengembangan ini 

adalah merupakan dasar untuk melakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang 

termasuk di dalamnya media pembelajaran dan tahap-tahap pelaksanaan dibagi secara detail dan 

sistematik. 

Prosedur penelitian dan pengembangan pada penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel and Semmel (1974). Model 

4D ini memiliki 4 tahapan utama yaitu : define (pendefinisian), design (perancangan), 

development (pengembangan), dan disseminate (penyebarluasan). 

- Define (Pendefinisian) 

Front End Analysis 

 Tahapan pertama yaitu melakukan diagnosis yang terkait dengan pembelajaran 

tematik di SD Negeri Banyuajuh 2 Kamal yang melaksanakan pembelajaran 

berbasis kurikulum 2013. Pada tahap pertama yang harus dilakukan adalah 

wawancara kepada guru kelas 3 tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 

dan media yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Pada observasi awal 

telah dilaksanakan diperoleh informasi bahwa terdapat keterbatasan sarana dan 

prasarana untuk media belajar. Guru jarang menggunakan media pembelajaran 

karena telah ada Bupena untuk menunjang pengetahuan siswa. Pada tahap ini 

secara tidak langsung dapat diketahui karakteristik dari siswa kelas 3. 

Learner Analysis 

 Dalam tahap ini peneliti tidak menggunakan RPP dalam mengajar karena 

penelitian hanya sebatas pengembangan media Flipped Picture yang diuji 

kelayakan dan keefektifan dari media tersebut. Wawancara dan observasi di awal  

dapat diketahui bahwa kelas III tidak menggunakan media pembelajaran yang 

menarik hanya menggunakan buku tema dan Bupena sebagai pegangan siswa 

dalam pembelajaran setiap temanya. Hal ini membuat siswa menjadi bosan dengan 

hanya mengerjakan soal-soal yang ada di buku tema. Pada buku tema penjelasan 

materi tidak semuanya dijelaskan di dalam buku. Pada pembelajaran tema ini siswa 

dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri sehingga siswa lebih aktif.  

Task Analysis 

 Tahap Task Analysis ini merupakan tahapan dimana terdapat analisis mengenai 

tugas-tugas pokok yang harus dipahami siswa untuk dapat mencapai kompetensi 

minimal yang harus dimiliki setelah pembelajaran berlangsung.  Tahap ini adalah 

dilakukannya penyusunan indikator pembelajaran pada pembelajaran 1 tema 8 

Bumi dan Alam Semesta subtema 1 Bumi Bagian dari Alam Semesta. Ada 

beberapa indikator pembelajaran di dalam buku guru tematik tetapi indikator 

tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari suatu pembelajaran 

tersebut. 

Concept Analysis 

 Tahap Concept Analysis (Analisis Konsep) merupakan kegiatan menganalisis 

konsep yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga kompetensi minimal siswa 

dapat tercapai. Menganalisis konsep yang diajarkan, menyusun langkah-langkah 

yang akan dilakukan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini.  Hasil 

analisis tersebut maka dapat mengetahui kekurangan media yang dibuat 

sebelumnya.  
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Specifying Instructional Objectives 

 Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian tujuan pembelajaran yang akan 

diperoleh oleh siswa di akhir pembelajaran tentang materi pada pembelajaran 1 

dalam subtema 1 bumi bagian dari alam semesta tema 8 Bumi dan Alam Semesta. 

Tujuan pembelajaran dapat mengukur keberhasilan dari pembelajaran yang 

dilakukan. Jika tujuan pembelajaran tidak tercapai maka dapat dikatakan 

pembelajaran yang telah dilakukan tidak berhasil atau gagal.  

- Design (Perancangan) 

  Pada tahap sebelumnya telah ditetapkan materi, indikator pembelajaran, dan 

tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan awal  

yang dilakukan dalam tahap design yaitu menetapkan media yang digunakan. Media 

pembelajaran flipped picture ini harus disesuaikan dengan tujuan dan materi 

pembelajaran. Kemudian dilakukan penyusunan strategi pembelajaran dan teknik 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Pada tahapan akhir 

diperoleh desain awal media pembelajaran flipped picture. 

- Develop (Pengembangan)  

  Pada tahap sebelumnya telah diperoleh desain awal media pembelajaran 

Flipped Picture. Setelah diperoleh desain awal media selanjutnya dilakukan validasi 

oleh ahli. Validasi oleh ahli ini akan dilakukan dengan tiga validasi yaitu validasi 

bahasa, validasi ahli media dan validasi ahli materi. Setelah di validasi oleh ahli dapat 

diperoleh revisi desain awal yang digunakan untuk menguji coba perorangan dengan 

jumlah siswa 1-3 orang selanjutnya jika terdapat kekurangan pada media yang diuji 

cobakan pada uji coba perorangan maka dapat dilakukan revisi produk awal. 

Selanjutnya dilakukan uji coba kelompok kecil dimana jumlah siswa berkisar antara 5-9 

orang. Jika dalam uji coba kelompok terdapat kekurangan maka kembali dilakukan 

revisi produk.  

  Kekurangan-kekurangan tersebut dapat ditemukan ketika siswa memberikan 

perbaikan media dalam arti siswa memberi saran seperti apa media yang mereka 

inginkan agar terlihat lebih menarik. Jika media tersebut sudah tidak ada kekurangan 

atau nilai presentasi media lebih dari 80% maka tidak dilakukan revisi. Tetapi jika 

masih kurang maka perlu dilakukan revisi kembali. Setelah itu dilakukan uji kelompok 

besar, dalam tahap ini peneliti menggunakan siswa kelas 3 dengan jumlah 30 anak. Jika 

dalam tahap ini masih perlu ada yang direvisi maka dilakukan kembali revisi produk 

akhir. Jika tidak ada maka media Flipped Picture ini sudah merupakan produk akhir. 

- Disseminate (Penyebarluasan) 

 Menurut Al-Tabany (2014 : 235) tahap ini merupakan tahap penggunaan media 

yang telah dibuat dan dikembangakan pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, 

di sekolah lain, oleh guru lain. Tujuan lain yaitu untuk menguji efektifitas penggunaan 

media di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga peneliti menggunakan 

sekolah lain dengan tingkatan kelas yang sama untuk tahap desiminasi. 

 

 

Desain Uji Coba 

Uji coba produk merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian pengembangan, 

yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui 

apakah produk yang dibuat layak digunakan atau tidak. Uji coba produk juga melihat sejauh 

mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan. Pada penelitian ini dilakukan tiga 

tahap uji coba yaitu uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar.  
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Gambar 1 

Desain Uji Coba Media Pembelajaran Flipped Picture 

 

Subjek uji coba pada pengembangan media pembelajaran Flipped Picture dilakukan oleh 

siswa SD Negeri Banyuajuh 2 Kamal. Subjek uji coba perorangan dilakukan pada 3 orang siswa 

kelas 3A. Subjek uji coba kelompok kecil dilakukan pada 8 siswa yang dipilih secara acak pada 

kelas 3A dengan siswa yang berbeda pada uji coba sebelumnya. sedangkan uji coba kelompok 

besar dilakukan pada siswa kelas 3B SD Negeri Banyuajuh 2 Kamal sebanyak 20 siswa. 

Data yang diperoleh dari uji coba produk terdiri dari 2 jenis yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi bahasa, hasil validasi materi dan hasil 

validasi produk/media. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari tanggapan, kritik, dan saran 

yang diberikan oleh ahli bahasa, materi dan media pembelajaran yang dituangkan dalam lembar 

kritik dan saran. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket dan 

dokumentasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 2  

Media Pembelajaran Tematik Kelas 3 

Flipped Picture 

 

Media Flipped Picture ini yaitu berupa buku besar yang terbuat dari tripleks dan dupleks 

yang didalamnya terdapat gambar-gambar yang dapat dibuka keatas maupun kesamping beserta 

penjelasan pada gambar tersebut. Gambar-gambar pada media pembelajaran ini cukup jelas 

karena menggunakan kertas foto dan dilapisi oleh plastik agar lebih tahan lama dan tidak basah 

dan tidak luntur jika terkena oleh air. Konten matematika yang ada pada tema bumi dan alam 

semesta ini dijelaskan pada halaman ke 9 dan 10 media pembelajaran Flipped Picture yaitu 

sebagai berikut :  

Halaman ke 9 yaitu macam-macam bangun datar. Bagian depan terdapat sebuah 

penjelasan yaitu sebuah bentuk bintang-bintang pada malam hari yang ada di dalam gambar 

terlihat seperti sekumpulan bentuk bangun datar segitiga. Kemudian ketika dibuka terdapat 

macam-macam bangun datar dimulai dari lingkaran, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, 

segitiga siku-siku, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajargenjang, layang-layang dan 

trapesium. 

 

Gambar 3 

Halaman 9 Media Flipped Picture  

 

Halaman terakhir diisi dengan membentuk bangun datar lain dari sebuah bangun datar 

yang sudah ada dengan cara melipat bangun datar tersebut sehingga menjadi bangun datar yang 

baru.  
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Gambar 4 

Halaman 10 Media Flipped Picture  

Setiap halaman mempunyai warna yang berbeda sehingga siswa lebih tertarik mengikuti 

pembelajaran dengan media Flipped Picture. Tulisan pada judul tiap halaman menggunakan 

kain flanel sehingga mudah terbaca bagi siswa dengan ukuran yang dapat terjangkau oleh 

penglihatan siswa dalam satu kelas. Gambar-gambar yang ada di dalam media pembelajaran 

Flipped Picture dicetak menggunakan kertas foto sehingga warna yang dihasilkan lebih terang 

kemudian gambar yang telah dicetak di lapisi menggunakan plastik tebal dan di press sehingga 

tahan lama dan tidak basah dan luntur jika terkena air. 

 

Data primer dalam penelitian pengembangan ini diantaranya adalah kuesioner validasi 

ahli bahasa, ahli materi, ahli media, lembar observasi siswa (kelompok besar, kelompok kecil 

dan perorangan), angket siswa, validasi instrumen angket respon siswa, dan validasi instrumen 

penelitian siswa. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan dokumentasi.  

Hasil observasi setelah melakukan penelitian diketahui bahwa pada kelas III SDN 

Banyuajuh 2 Kamal yang menggunakan kurikulum 2013 jarang menggunakan media 

pembelajaran. Pembelajaran tematik jarang menggunakan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar umumnya guru hanya menggunakan Bupena dan buku tematik siswa saja. 

Sehingga peneliti mengembangkan sebuah media pembelajaran tematik yang baru ada 

khususnya pada tema Bumi dan Alam Sekitarnya Subtema Bumi Bagian dari Alam Semesta 

Pembelajaran 1.  

 
Gambar 4  

Hasil Validasi Para Ahli 

Total skor yang diperoleh dari data hasil validasi bahasa yaitu 28. Dari hasil yang 

diperoleh digunakan rumus Akbar (2013:158) yaitu, 𝑉𝑎 =
𝑇𝑆𝑝

𝑇𝑆𝑚
𝑥 100%. Dapat 

disimpulkan dari hasil persentase yang didapat sebesar 87,5% dengan dikonversikan 

dalam tabel bahwa bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran Flipped Picture 

berada dalam tingkatan sangat valid, sangat baik digunakan. Sedangkan total skor yang 

diperoleh dari data hasil validasi materi yaitu 26. Dapat disimpulkan dari hasil 

persentase yang didapat sebesar 81,2% dengan dikonversikan dalam tabel bahwa 

kesesuaian materi dengan media pembelajaran Flipped Picture berada dalam tingkatan 

valid, dapat digunakan dengan revisi kecil. Total skor yang diperoleh dari data hasil 

validasi media yaitu 51. Dapat disimpulkan dari hasil persentase yang didapat sebesar 
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85,0% dengan dikonversikan dalam tabel bahwa media pembelajaran Flipped Picture 

berada dalam tingkatan valid, dapat digunakan dengan revisi kecil. 

 
 

Gambar 5 

Hasil Lembar Observasi Siswa dan Hasil Lembar Kuesioner/Respon Siswa 

Total skor yang diperoleh dari data hasil lembar observasi siswa dapat disimpulkan dari 

hasil persentase yang didapat uji perorangan sebesar 92,5%, uji kelompok kecil sebesar 91,2%, 

dan uji coba kelompok besar sebesar 89,5% dengan dikonversikan dalam tabel bahwa media 

pembelajaran Flipped Picture berada dalam tingkatan sangat efektif. Sedangkan total skor yang 

diperoleh dari data hasil lembar kuesioner siswa dapat disimpulkan dari hasil persentase yang 

didapat uji perorangan sebesar 93,3%, uji kelompok kecil sebesar 95,0%, dan uji coba 

kelompok besar sebesar 92,1% dengan dikonversikan dalam tabel bahwa media pembelajaran 

Flipped Picture berada dalam tingkatan sangat menarik. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini peneliti mengembangkan 

produk yaitu sebuah media pembelajaran tematik bernama Flipped Picture. Media ini 

dikembangkan untuk kelas III SD pada tema 8 bumi dan alam subtema 1 bumi bagian dari alam 

semesta pembelajaran 1. Pengembangan media pembelajaran Flipped Picture ini telah 

dikembangkan berdasarkan model pembelajaran 4D. 

Media pembelajaran tematik Flipped Picture ini dikembangkan karena jarangnya 

penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran tematik dan dapat mempermudah siswa 

dalam memahami setiap pembelajaran dalam subtema yang diajarkan. Sehingga dengan adanya 

media pembelajaran tematik ini diharapkan siswa mudah memahami dan menyerap 

pembelajaran pada tema yang diajarakan.  Media ini berupa buku besar yang terbuat dari 

tripleks dan dupleks yang didalamnya terdapat gambar-gambar yang dapat dibuka keatas 

maupun kesamping beserta penjelasan pada gambar tersebut. Gambar-gambar pada media 

pembelajaran ini cukup jelas karena menggunakan kertas foto dan dilapisi oleh plastik agar 

lebih tahan lama dan tidak basah dan tidak luntur jika terkena oleh air.  

Media pembelajaran Flipped Picture memiliki beberapa kelebihan yaitu diantaranya : 

media Flipped Picture merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

tematik, media pembelajaran Flipped Picture dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan 

tempat, ukuran media yang besar sehingga  dapat menjangkau jarak pandang siswa, media 

pembelajaran yang tahan lama (tidak mudah rusak) karena dibuat sedemikian rupa 

menggunakan tripleks dan dupleks, serta gambar yang di cetak menggunakan kertas foto dan 

dilapisi oleh plastik mika, merupakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa dan 

dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran tema.  
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Selain kelebihan yang dimiliki dari media pembelajaran Flipped Picture juga terdapat 

kelemahan yang dimiliki yaitu karena ukuran yang besar (60 cm x 65 cm) media ini mempunyai 

berat yang cukup berat karena terbuat dari bahan tripleks dan dupleks yang cukup besar dan 

media ini hanya bisa menjelaskan 1 pembelajaran saja dalam satu subtema. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa persentase kelayakan 

media pembelajaran Flipped Picture menurut ahli bahasa adalah 87,5% (sangat valid), menurut 

ahli materi sebanyak 81,2 (Valid), dan menurut ahli media mencapai 85,0% (Valid) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran  Flipped Picture layak digunakan. Efektivitas 

media pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Flipped Picture diukur dari segi 

proses. Penerapan media pembelajaran Flipped Picture pada uji perorangan sebanyak 92,5%, uji 

kelompok kecil sebanyak 91,9% dan uji kelompok besar sebanyak 89,5%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media Flipped Picture sangat efektif. Kemenarikan media pembelajaran 

dapat diukur menggunakan angket siswa dengan persentase uji perorangan 93,3%, kelompok 

kecil  95,5% dan kelompok besar 92,1%. Sehingga dapat disimpulkan media pembelajaran 

Flipped Picture sangat menarik.  

Saran Pemanfaatan 

Saran pemanfaatan yang diberikan oleh peneliti pengembangan media Flipped Picture 

adalah guru mampu menguasai media pembelajaran Flipped Picture. 

Saran Desiminasi 

Media pembelajaran tematik Flipped Picture dapat dikembangkan atau disebarluaskan 

dengan mengadakan seminar nasional.  

Saran Pengembangan Produk  

 Saran yang diberikan oleh peneliti pengembang media Flipped Picture yaitu 

mengembangkan media pembelajaran tematik Flipped Picture dengan tema, subtema dan 

pembelajaran yang berbeda dan pada tingkatan kelas yang berbeda pula, mengembangka media 

pembelajaran Flipped Picture  dalam bentuk CD atau video dan mengembangkan meda 

pembelajaran Flipped Picture dengan bahan yang ringan sehingga tidak mempersulitkan 

penggunaan media.  
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Abstrak 

 
Fakta dilapangan menyebutkan bahwa mahasiswa memiliki minat yang 

rendah dalam membaca.Hal ini sebagian besar di sebabkan oleh perkembangan 

teknologi seperti Televisi dan Internet. Membaca memang tidak terdapat dalam 

matakuliah khusus tapi membaca merupakan suatu keharusan yang dilakukan 

dengan penuh kesadaran. Berdasarkan hasil obserwasai yang dilakukan pada 

mahasiswa kelas IB matakuliah trigonometri ditemukan data bahwa dari 43 hanya 1 

mahasiswa yang gemar membaca.Dibutuhkan suatu model yang dapat membantu 

menarik minat baca mahasiswa. Tujuan dari penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan bagaimana minat baca siswa  dengan menjadikan diskusi 

kelompok dan kunjungan perpustakaan sebagai tugas mata kuliah. Jensi penelitian 

yang digunakan adalah penelitian survey dan subjek penlitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mahasiswa kelas Trigonometri IB. Penelitian dilaksankan 

selama setengah semester. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa skor 

minat membaca adalah 1,91. Skor akses buku sebesar 1,86. Skor Tujuan Membaca 

(I) dan (II) adalah 2,60 dan 2.42. Nilai skor tersebut lebih dari skor rata-rata sebesar 

yang sebesar 1,82. Dapat disimpulkan bahwa minat baca mahasiswa adalah tinggi. 

 

Kata kunci: Diskusi, Kunjungan Perpustakaan, Minat Baca. 
 

 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa merupakan generasi harapan bangsa yang nantinya akan memegang peranan 

yang sangat besar bagi bangsa, karena mahasiswa merupakan aset yang nantinya dapat 

membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan bisa bersaing dengan 

negara-negara yang lain. Mahasiswa memiliki tugas sebagai agent of change di mana 

mahasiswa dituntut untuk dapat membawa perubahan-perubahan yang dihasilkan dari pola 

pikirnya.Selain itu juga sebagai agent of control yang bertugas sebagai pengontrol jalannya 

pemerintahan. Tidak hanya sekedar berorasi dan demo tapi juga memberikan solusi berupa 

kontribusi pemikiran berdasarkan keilmuannya. Mahasiswa juga bertugas untuk memberikan 

tindakan nyata atas gagasannya sehingga mendapatkan tugas sebagai agent of social. 

Untuk menjadi ke tiga agent tersebut seorang mahasiswa harus memiliki kemampuan 

integritas dan intelekstual yang tinggi agar semua tindakannya memang berdasarkan pemikiran 

yang didasarkan dari bidang keilmuannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan mahasiswa 

dalam meningkatkan intelektualitas adalah dengan melaksanakan budaya membaca. Dengan 

membaca mahasiswa akan memperkaya keilmuan dan wawasannya. Namun harapan yang di 

gantungkan pada mahasiswa berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi saat ini. 

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 (Mardiah, 2014). Selain itu juga berdasarkan 
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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. 

Berdasarkan hasil observasi pada mahasiswa semester I kelas B didapat fakta bahwa dari 43 

mahasiswa hanya 1 mahasiswa yang gemar membaca. Sedangkan 42 diantaranya tidak gemar 

membaca. Siswati (2010) juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diaksanakan menunjukkan bahwa minat membaca mahasiswa saat ini sangat kurang. 

Untuk itu dibutuhkan suatu tindakan yang bisa membantu mahasiswa agar dapat 

membudayakan membaca sebagai kegiatan yang menjadi kebutuhan. Himbauan untuk membaca 

mungkin tidak dapat membatu secara signifikan. Perlu mengubah himbauan menjadi tugas 

wajib untuk membaca. Selain itu diskusi kelompok juga dapat menjadi solusi dalam minat 

membaca. Dengan berdiskusi maka mahasiswa dapat saling berkomunikasi dan saling bertukar 

informasi dengan mahasiswa yang lain. Dengan banyak orang yang berkumpul dan berdiskusi 

maka akan terjadi interaksi baik saling bertukar pendapat, argumen dan pengetahuan. Dengan 

diskusi maka akan menjadikan mahasiswa lebih termotifasi untuk mencari sumber atau konsep 

melalui kegiatan membaca. 

Dengan majunya teknologi, kegiatan membaca yang selama ini dilakukan diperpustakaan 

bergeser menjadi dimana saja. Mahasiswa dapat mengakser data dan membaca dimana saja 

dengan menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet. 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. Kejadian ini 

menyebabkan mahasiswa jarang untuk membaca dan meminjam buku dari internet. Sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan Hadianto (2011), disimpulkan bahwa minat mahasiswa 

untuk berkunjung diperpustakaan saat ini sangat kurang. 

Berdasarkan paparan data mengenai minat baca mahasiswa dan keadaan perpustakaan 

saat ini, maka penting untuk menugaskan mahasiswa untuk berdiskusi dan mengunjugi lapangan 

dalam meningkatkan minat membaca. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan minat baca mahasiswa melalui diskusi dan kunjugan perpustakaan. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis (Tarigan, 1984). 

Pengertian lain dari membaca adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan 

lambang-lambang bahasa tulis. Membaca adalah suatu kegiatan atau cara dalam mengupayakan 

pembinaan daya nalar (Tampubolon, 1987). Dengan membaca, seseorang secara tidak langsung 

sudah mengumpulkan kata demi kata dalam mengaitkan maksud dan arah bacaannya yang pada 

akhirnya pembaca dapat menyimpulkan suatu hal dengan nalar yang dimilikinya. 

Dari segi linguistik membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pembahasan 

sandi (a recording and decoding process), berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru 

melibatkan penyandian (encoding). Sebuah aspek pembacaan sandi (decoding) adalah 

menghubungkan kata-kata tulis (written word) dengan makna bahasa lisan (oral language 

meaning) yang mencakup pengubahan tulisan/cetakan menjadi bunyi yang bermakna (Tarigan, 

1984). 

Harjasujana (1996) mengemukakan bahwa membaca merupakan proses. Membaca 

bukanlah proses yang tunggal melainkan sintesis dari berbagai proses yang kemudian 

berakumulasi pada suatu perbuatan tunggal.  Membaca diartikan sebagai pengucapan kata-kata, 

mengidentifikasi kata dan mencari arti dari sebuah teks.Membaca diawali dari struktur luar 

bahasa yang terlihat oleh kemampuan visual untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam 

struktur dalam bahasa. Dengan kata lain, membaca berarti menggunakan struktur dalam untuk 

menginterpretasikan struktur luar yang terdiri dari kata-kata dalam sebuah teks. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan sebuah proses 

yang melibatkan kemampuan visual dan kemampuan kognisi. Kedua kemampuan ini diperlukan 

untuk memberikan lambang-lambang huruf agar dapat dipahami dan menjadi bermakna bagi 

pembaca. 
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Syafi’ie (1994) menyebutkan hakikat membaca adalah: pengembangan keterampilan, 

mulai dari keterampilan memahami kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf dalam bacaan 

sampai dengan memahami secara kritis dan evaluatif keseluruhan isi bacaan. Kegiatan visual, 

berupa serangkaian gerakan mata dalam mengikuti baris-baris tulisan, pemusatan penglihatan 

pada kata dan kelompok kata, melihat ulang kata dan kelompok kata untuk memperoleh 

pemahaman terhadap bacaan. Kegiatan mengamati dan memahami kata-kata yang tertulis dan 

memberikan makna terhadap kata-kata tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang 

telah dipunyai. Suatu proses berpikir yang terjadi melalui proses mempersepsi dan memahami 

informasi serta memberikan makna terhadap bacaan. Proses mengolah informasi oleh pembaca 

dengan menggunakan informasi dalam bacaan dan pengetahuan serta pengalaman yang telah 

dipunyai sebelumnya yang relevan dengan informasi tersebut. Proses menghubungkan tulisan 

dengan bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Kemampuan mengantisipasi 

makna terhadap baris-baris dalam tulisan.Kegatan membaca bukan hanya kegiatan mekanis 

saja, melainkan merupakan kegiatan menangkap maksud dari kelompok-kelompok kata yang 

membawa makna. 

Dari beberapa butir hakikat membaca tersebut, dapat dikemukakan bahwa membaca pada 

hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang berupa fisik 

berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis dalam 

membaca. Proses mekanis tersebut berlanjut dengan proses psikologis yang berupa kegiatan 

berpikir dalam mengolah informasi. Proses pskologis itu dimulai ketika indera visual 

mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan ke pusat kesadaran melalui sistem syaraf. 

Melalui proses decoding gambar-gambar bunyi dan kombinasinya itu kemudian diidentifikasi, 

diuraikan, dan diberi makna. Proses decoding berlangsung dengan melibatkan Knowledge of 

The World dalam skemata yang berupa kategorisasi sejumlah pengetahuan dan pengalaman 

yang tersimpan dalam gudang ingatan. 

 

Kridalaksana (1982) mengemukakan bahwa dalam kegiatan membaca melibatkan dua 

hal, yaitu (1) pembaca yang berimplikasi adanya pemahaman dan (2) teks yang berimplikasi 

adanya penulis. Mardiah (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa cara dalam 

menumbuhkan minat membaca diantaranya adalah dengan (1) jalur diri pribadi; (2) jalur 

lingkungan rumah tangga/keluarga; (3) jalur lingkungan masyarakat; (4) jalur lembaga 

pendidikan; (5) jalur instansional (perkantoran); (6) jalur intansi pembina (Perpustakaan 

Nasional dan Badan Perpustakaan Propinsi) 

1. Jalur Diri Pribadi. 

Menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing agar termotivasi untuk gemar 

membaca. Berikut ini adalah kiat-kiat untuk membangkitkan minat baca untuk diri sendiri : 

a. Membangun Motivasi. 

Membangun motivasi minat baca harus dimulai dari dalam diri sendiri. Tanamkan pada 

diri sendiri bahwa membaca merupakan suatu kebutuhan, seperti halnya kebutuhan 

akan makan dan minum.  

b. Mulailah Membaca Sesuatu Yang Disukai. 

Untuk meningkatkan minat baca, maka mulailah dengan bacaan yang kita sukai.Selain 

itu mulailah membaca dengan bacaan-bacaan ringan dan praktis lalu baru dilanjutkan 

dengan bacaan-bacaan yang sifatnya lebih berat dan serius, contoh mulailah dengan 

membaca fiksi seperti cerpen atau novel, dilanjutkan dengan membaca buku-buku 

praktis, (seperti, trik, kiat-kiat) lalu berlanjut ke buku motivasi dan pengembangan diri, 

dan kemudian baru membaca buku politik, sejarah, sains, dsbnya. 

c. Memilih Waktu dan Tempat Yang Tepat Untuk Membaca. 

Memilih waktu dan tempat yang tepat untuk membaca akan mempengaruhi mood 

dalam membaca.  

d. Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu. 

e. Minat baca biasanya akan muncul apabila dipicu oleh rasa ingin tahu.  
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Harus membuat pertanyaan tentang segala hal yang ada di sekitar, dan carilah jawaban 

melalui buku atau bahan bacaan lainnya.Rasa ingin tahu dan penasaran sangat efektif 

untuk menggerakan diri kita melakukan sesuatu. 

f. Merekomendasikan Buku. 

Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk membangkitkan minat baca. Meminta 

pendapat atau rekomendasi buku dari seseorang yang sudah membaca buku tersebut, 

tentu akan mebangkitkan semangat kita untuk mengetahui isi buku secara langsung. 

Begitupun sebaliknya merekomendasikan buku yang telah kit baca kepada seseorang 

juga akan memotivasi orang tersebut untuk membaca buku yang kita rekomendasikan. 

2. Jalur Lingkungan Rumah Tangga/Keluarga Berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca 

dalam lingkungan keluarga, antara lain : 

a. Orang tua hendaknya menjadi contoh sebagai orang yang gemar membaca 

b. Membacakan cerita pada untuk anak balita, merupakan langkah awal memupuk 

kegemaran membaca anak. 

c. Menghadiahkan buku pada anak atau anggota keluarga lainnya. 

d. Membangun perpustakaan keluarga, dll 

3. Jalur Lingkungan Masyarakat. 

Upaya meningkatkan minat baca melaui lingkungan masyarakat diperlukan peran aktif dari 

pemerintah, misalnya Kepala Desa, atau tokoh tokoh penting dalam masyarakat seperti RT, 

RW, Karang Taruna, atau warga yang peduli akan pentingnya membaca. Upaya yang dapat 

dilakukan misalnya mendirikan Pojok Baca, Taman Bacaan, dll. 

4. Jalur Lingkungan Pendidikan. 

Lembaga pendidikan memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menghasilkan sumber 

daya manusia yang handal.Untuk itu keberadaan perpustakaan yang memadai serta peran 

guru dan pustakawan, merupakan ujung tombak dalam membangkitkan minat siswa dalam 

membaca (belajar). 

 

5. Jalur Instansional (Perkantoran). 

Upaya meningkatkan minat baca melaui instansional/perkantoran adalah bahwa setiap 

instansi hendaknya memiliki perpustakan instansi/perpustakaan kantor, yang termasuk dalam 

jenis perpustakaan khusus. 

6. Jalur Instansi Pembina. 

Berbagai upaya dilakukan oleh instansi pembina yang merupakan perpanjangan tangan 

pemerintah dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Upaya tersebut antara lain 

melalui pengadaan Perpustakaan Keliling, Mobil Pintar, Perpustakaan Terapung; melalui 

gerakan seperti Gerakan Cinta Buku, Hari Buku; melalui perlombaan seperti lomba dongeng, 

lomba karya tulis; atau melalui kegiatan-kegiatan promosi yang menggandeng pihak sponsor 

seperti Pameran Buku, Bazaar Buku Murah, dan sebagainya. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penleitian ini adalah penelitian survei. Tujuan 

penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Menurut 

Hamdi & Bahruddin (2012) ada tiga karakteristik utama dari metode survei diantaranya adalah 

informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek 

atau karakteristik tertentu seperti kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan dari 

populasi.Yang ke-dua adalah informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan (umumnya 

tertulis walaupun bisa juga lisan) dari suatu populasi, dan yang terakhir adalah informasi yang 

diberoleh berasal dari sample bukan dari populasi. Sample yang digunakan dalam sebagai objek 

penelitian adalah mahasiswa angkatan 2015 kelas Berikut merupakan rencana penelitian. 
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Gambar 1. Diagram Alur Penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menyatakan bahwa dari beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa minat mahasiswa terhadap kegiatan membaca sangat rendah dan didukung 

dari hasil wawancara dari 43 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Trigonometri hanya satu 

mahasiswa yang gemar membaca. Dalam meningkatkan minat membaca mahasiswa maka 

dilakukan penlitian dengan menggembangkan pembelajaran Trigonometri dengan menggunakan 

diskusi dan kunjungan perpustakaan.  

Pada pertemua pertama pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konfesioanal di 

mana mahasiswa belajar dengan menggunakan pembelajaran klasikal dengan pokok bahasan 

“Using Fundamental Identities”. Diakhir pembelajaran mahasiswa dijelaskan mengenai 

pembelajaran untuk pertemuan kedua. Mahasiswa dijelaskan langkah-langkah dan prosedur 

untuk pembelajaran selanjutnya. Langkah yang pertama dari 43 mahasiswa menjadi 8 kelompok 

beranggotakan 5 mahasiswa dan 1 kelompok beranggotakan 3 mahasiswa. Langkah kedua, dari 

masing-masing kelompok akan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya adalan melakukan 

diskusi kelompok dan masing-masing kelompok wajib melakukan diskusi dan kunjungan 

keperpustakaan minimal 1 kali. Setiap mengunjungi perpustakaan mahasiswa diwajibkan untuk 

berkelompok dan membawa daftar hadir yang disahkan oleh staf perpustakaan. Sub materi yang 

akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang Verifying Trigonometric Identities. 

Masing-masing kelompok wajib untuk mencari informasi mengenai submateri tersebut dengan 

berdiskusi dan kunjungan literasi di perpustakaan. 

Pada pertemuan kedua materi yang akan dibahas adalah Verifying Trigonometric 

Identities. Masing-masing perwakilan kelompok dipilih secara acak untuk menjelaskan dan 

berdiskusi dengan semua mahasiswa tentang apa yang dimaksud dengan menjelaskan, 

membuktikan dan menguji identitas Trigonometri, apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari 

dan bagaimana cara melakukannya. Setelah diminta untuk menjawab pertanyaan mahasiswa 

diminta untuk saling berpendapat melalui tanya jawab. Setelah kegiatan tanya jawab 

pengampuh memberikan penguatan materi dan menyimpulkan dari apa yang sudah 

didiskusikan. Kegiatan selanjutnya mahasiswa diberi soal latihan dan setelahnya diminta untuk 

menuliskan jawaban di papan tulis. Kegiatan yang terakhir adalah mahasiswa diingatkan 

kembali untuk melaksanakan diskusi dan kunjungan perpustakaan dengan sub materi Solving 

Trigonometric Equations. Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanan pertemuan keempat 

hamper sama dengan pertemuan sebelumnya. Mahasiswa secara acak diminta untuk 

memaparkan hasil diskusi saat kunjungan perpustakaan dengan topic Solving Trigonometric 

Equations. Berdasarkan hasil diskusi, mahasiswa dapat menasik kesimpulan bahwa pada 
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dasarnya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri tidak jauh berbeda dengan 

menyelesaikan persamaan aljabar. Misalnya dalam menyelsaikan persamaan kuadrat pada 

trigonometri 2𝑠𝑖𝑛2 − sin 𝑥 − 1 = 0. Dengan menggunakna pemfaktoran seperti halnya pada 

aljabar maka didapat (2 sin 𝑥 + 1)(sin 𝑥 − 1) = 0 dan didapat dua selesaian yaitu sin 𝑥 =

−
1

2
dan sin 𝑥 = 1. Setelah mahasiswa memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana 

menyelesaikan masalah persamaan Trigonometri, mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal 

latihan. Setelah selesai mengerjakan soal latihan mahasiswa diingatkan lagi untuk melakukan 

diskusi dan kunjungan perpustakaan dengan  submateri Sum and Difference Formulas.  

Pada pertemuan selanjutnya mahasiswa ditanya meneganai apa yang dimaksud dengan 

Sum and Difference Formulas, banyak jawaban yang diberikan oleh mahasiswa selain 

menyebutkan enam rumus meraka juga menjelaskan bahwa rumus tersebut dapat digunakan 

untuk membuktikan kesamaan Trigonometri juga dapat digunakan untuk menemukan nilai suatu 

fungsi trigonometri. Contoh yang diberikan oleh mahasiswa adalah mencari nilai cos 750. 
Dengan menggunakan rumus cos 750 = cos  ( 300 + 450) sehingga memudahkan dalam 

menemukan nilai cos 750 = cos  ( 300 + 450) = cos 300 cos 450 − sin 300sin 450.  
Selanjutnya mahasiswa dipilih acak untuk menjawabnya dan dari beberapa pendapat dapat 

disimpulkan bahwa dalam Trigonometri memiliki aturan dalam operasi penjumlahan dan 

pengurangan. Mahasiswa ditunjuk secara acak dalam membuktikan penjumlahan dan 

pengurangan dalam Trigonometri. Selanjutnya mahasiswa diberikan soal latihan dan setelah 

selesai mahasiswa diingatkan kembali untuk berdiskusi dengan bahan Multiple-Angle and 

Produck-to-Sum Formulas.Sama halnya dengan pertemuan sebelumnya mahasiswa diminta 

untuk membuktikan Multiple-Angle and Produck-to-Sum Formulas secara bersama-sama. Pada 

subbab ini mahasiswa juga berdiskusi membahas jika sudut yang digunakan adalah tripel. 

Misalkan jika sin 3𝑥 bagaimana mendapatkan bentuk fungsi yang lain. Dengan memanfaatkan 

rumus Sum and Difference Formulas maka didapat sin 3𝑥 = sin(2𝑥 + 𝑥) = 3 sin 𝑥 −  4 sin 3𝑥.  

Setelah memahami konsep mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal latihan. Diakhir 

pembelajaran mahasiswa diminta untuk mengisi angket minat baca dan didapat hasil seperti 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Minat Baca Mahasiswa 

No 
 

Indikator Minat Baca 

Rata-

Rata 

Nilai 

Kategori 

        

 A   Motivasi Membaca   

   1 Keinginan Membaca 1.906977 T 

  2 Akses Buku 1.860465 T 

  3 Tujuan Membaca (I) 2.604651 T 

  4 Tujuan Membaca (II) 2.418605 T 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang berupa data surver dapat disampaikan bahwa setelah 

dilakukan pembelajaran diskusi kelompok dan kunjungan perpustakaan, motivasi membaca 

mahasiswa adalah tinggi terlihat dari skor indikator minat baca yang lebih dari skor rata-rata 

sebesar 1,82 seperti pada Tabel 1. Berdasarkan dari perhitungan ststistik didapat skor kinginan 

membaca adalah 1,91. Skor akses buku sebesar 1,86. Skor Tujuan Membaca (I) dan (II) adalah 

2,60 dan 2.42. Dari data tersebut menunjukkan motivasi membaca mahasiswa adalah tinggi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

memiliki motivasi yang tinggi dalam membaca setelah dilaksanakan pembelajaran melalui 

diksusi dan kunjungan perpustakaan. Terlihat dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa 

skor kinginan membaca adalah 1,91. Skor akses buku sebesar 1,86. Skor Tujuan Membaca (I) 

dan (II) adalah 2,60 dan 2.42. Nilai skor tersebut lebih dari skor rata-rata sebesar yang sebesar 

1,82. Dari data tersebut menunjukkan motivasi membaca mahasiswa adalah tinggi 
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Abstrak 

Materi irisan kerucut termasuk dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh 

siswa kelasXI sekolah menengah. Kesulitan yang sering dialami siswa antara lain: 

memahami hubungan antara persamaan dan grafik, memahami sifat reflektif, dan 

mengaplikasikan konsep irisan kerucut untuk menyelesaikan masalah nyata.Pada 

tingkat ini irisan kerucut sebagai bagian dari ruang lingkup geometri, 

direpresentasikan dalam bentuk aljabar dan geometris. Software GeoGebra 

merupakan software yang dapat memberikan kemudahan penggambaran geometri 

dengan sistem aljabar. GeoGebra memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan 

berbagai macam representasi dari suatu objek matematika. Artikel ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran matematika 

pada materi irisan kerucut untuk tingkat SMA. Bahan kajian dalam artikel ini berupa 

langkah-langkah pembelajaran, catatan harian pembelajaran, dan hasil evaluasi 

pembelajaran. Kajian ini menunjukkan bahwa software GeoGebra dapat digunakan 

dalam pembelajaran matematika sebagai alat bantu presentasi, bahan observasi, dan 

alat konfirmasi hasil pemecahan masalah. 

Kata Kunci:Pembelajaran Matematika, GeoGebra, Irisan Kerucut 

 

 
PENDAHULUAN 

Irisan kerucut merupakan materi yang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa kelas 

XI SMA. Pemahaman tentang irisan kerucut beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari 

termasuk dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kelas XI sekolah menengah 

(Permendikbud, 2014). Konsep irisan kerucut banyak diaplikasikan pada bidang ilmu 

pengetahuan yang lain, sehingga kemampuan mengoneksikan antar konsep mutlak diperlukan 

agar pembelajaran menjadi bermakna (Fatade, 2011).Konsep irisan kerucut banyak 

diaplikasikan dalam bidang astronomi, fisika, dan paleontologi (Wikipedia, 2016).  

Pada tingkat sekolah menengah irisan kerucut sebagai bagian dari ruang lingkup 

geometri, direpresentasikan dalam bentuk aljabar dan geometris (Cox, 2010). Kesulitan yang 

sering dialami antara lain: memahami hubungan antara persamaan dan grafik, memahami sifat 

reflektif, dan mengaplikasikan konsep irisan kerucut untuk menyelesaikan masalah nyata (Chen, 

2013).Siswa kesulitan memahami konsep irisan kerucut apabila tidak divisualisasikan dalam 

bentuk gambar (Sari, 2016).Oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran yang tepat agar 

pembelajaran materi irisan kerucut berjalan efektif dan bermakna. 

Pembelajaran topik geometri dapat berjalan dengan efektif apabila guru dapat 

mengintegrasikan teknologi komputer dalam pembelajaran. Efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

(Permendikbud, 2014). Teknologi memegang peranan penting dalam pembelajaran matematika 

(NCTM, 2000).Dengan menggunakan teknologi, guru dapat meningkatkan kans (kesempatan) 

siswa dalam belajar melalui pertanyaan dan tantangan dalam bentuk garfik, tampilan, dan 

perhitungan yang disajikan secara efisien dan tepat oleh komputer (NCTM, 2000). Penggunaan 

teknologi dapat mempermudah siswa dalam menghitung dan menggambar, sehingga siswa lebih 
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fokus pada strategi, dan mengurangi proses trial and error. (Jarrett, 1998; Ruthven & Hennessy, 

2002) dan juga meningkatkan motivasi dan kerjasama (Hudson, 1997). Teknologi dapat 

membantu menyelesaikan soal matematika dan menjadi sumber belajar yang menarik sehingga 

matematika menjadi lebih mengasyikkan (Isran, 2015). 

Software komputer yang sering digunakan dalam pembelajaran geometri dan aljabar 

salah satunya adalah GeoGebra.GeoGebra merupakan software yang memberikan kemudahan 

penggambaran geometri dengan sistem aljabar (Hohenwarter& Hohenwarter, 2008). Software 

GeoGebra mampu mendemonstrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep matematika serta 

dapat berguna sebagai alat bantu untukmengkonstruksi konsep-konsep matematika (Mahmudi, 

2010; Fazar, 2015; Ghozi, 2015). Penggabungan dengan beberapa fitur penting membuat 

GeoGebra sangat dinamis dan mudah untuk diaplikasikan dalam pembelajaran matematika 

mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (Hohenwarter, 2008).Pembelajaran dengan 

menggunakan GeoGebra membawa efek positif bagi pengetahuan dan pemahaman siswa 

(Diković, 2009), tampilan yang variatif dan menarik, serta kemudahan dalam memanipulasi 

berbagai objekgeometri dapat meningkatkan efektivitaspembelajaran geometri (Mahmudi, 

2010). GeoGebra berpotensi mencukupi kebutuhan belajar siswa, jika pengetahuan sebelumnya 

tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah (Ogwel, 2009). 

Masih sedikit guru yang menggunakan GeoGebra dalam pembelajaran, meskipun sudah 

banyak yang mengenalnya(Aditama& Rosyidi, 2014). Akibatnya guru kurang maksimal  dalam 

menggunakan teknologi untuk menanamkan konsep, menumbuhkan kreatifitas, dan mendukung 

siswa untuk mempelajari konsep yang kompleks. Kurangnya bimbingan dan kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan seringkali dijadikan alasan terbatasnya penggunaan ICT dalam 

pembelajaran di kelas (Nikolopoulou, 2016; Cuban, 2011). Guru harus menguasai teknologi 

dengan baik dan mampu mengintegrasikannya kedalam pembelajaran untuk mewujudkan 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa (Weinburgh, 2003). Oleh karena itu, penulis merasa 

perlu untuk mendeskripsikan pemanfaatan GeoGebradalam pembelajaran matematika pada 

materi irisan kerucut untuk SMA. 

 

METODE 

Artikel ini merupakan kajian tentang proses pembelajaran matematika berbantuan 

GeoGebra yang dilaksanakan oleh penulis pada kelas XI IPA 1 semester ganjil tahun ajaran 

2015/2016. Data yang diambil berupa langkah-langkah pembelajaran selama dua kali 

pertemuan, catatan harian pembelajaran, dan hasil evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah 

pembelajaran dan catatan harian pembelajaran diperoleh dari arsip pribadi penulis. Hasil 

evaluasi pembelajaran didapatkan dari kuis yang dilaksanakan pada pertemuan kedua. Dokumen 

berupa scan hasil pemecahan masalah yang dilakukan siswa.  

Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Langkah analisis pertama 

dengan melakukan observasi menyeluruh terhadap rencana pembelajaran dan jurnal harian 

pembelajaran. Dari observasi tersebut diperoleh langkah-langkah pembelajaran dan catatan 

harian pada waktu yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya melakukan 

observasi terhadap hasil kuis. Seluruh jawaban siswa diamati dan dikelompokkan sesuai dengan 

level pemahaman geometris vanHiele.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Pada pertemuan pertama penulis menerapkan pendekatan pembelajaransaintifik. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan penulis meliputi:mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan (5M). 

Kegiatan mengamati dimulai dengan demonstrasi yang dilakukan oleh penulis. Penulis 

menggambar parabola dengan menggunakan GeoGebra yang dapat diamati langsung oleh siswa 

melalui proyektor. Langkah-langkah menggambar parabola dengan sumbu X sebagai sumbu 
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simetri adalah sebagai berikut: 1) Membuat sembarang titik pada sumbu X positif (selain titik 

pusat koordinat). Mengubah label titik dengan F. 2) Membuat sembarang titik pada sumbu X 

(selain titik F dan pusat koordinat). Mengubah label titik dengan D.3) Membuat garis yang 

tegak lurus sumbu X dan melalui titik D. Mengubah label garis menjadi d.4) Membuat parabola 

dengan titik fokus F dan garis d sebagai direktriks.5) Membuat label dengan link ke persamaan 

parabola. Gambar yang dihasilkan seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Gambar parabola dengan GeoGebra 

Langkah selanjutnya penulis menggeser titik F dan garis d sepanjang sumbu X.  

Kegiatan menanya diwakili oleh pertanyaan 1)“apa hubungan parabola denga titik F dan garis 

d?”, 2) “bagaimana menentukan persamaan parabola tersebut?”. 

Berdasar pertanyaan di atas, langkah mengumpulkan informasi dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut: 1) Membuat sembarang titik pada parabola. Mengubah label menjadi 

P. 2) Membuat garis tegak lurus d dan melalui P. Memberi label l. 3) Membuat titikperpotongan 

garis l dan d. Mengubah label menjadi L. 4) Membuat garis tegak lurus sumbu X dan melalui F. 

Memberi label k. 5) Membuat titik perpotongan parabola dan garis k. Memberi label Q1 dan Q2. 

6) Membuat segmen garis Q1Q2. 7) Membuat segmen garis CF. 

Gambar yang dihasilkan seperti pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 2. Gambar parabola pada pengamatan 1 

Selanjutnya penulis meminta dua orang siswa untuk mengoperasikan komputer dan 

meminta siswa melakukan langkah pengamatan sebagai berikut: a) Geser titik P sepanjang 

parabola. Apa yang dapat anda amati?. b)Geser titik F sepanjang sumbu X. c) Geser titik D 

sepanjang sumbu X. d) Amati persamaan parabola. e) Amati |CF| dan |Q1Q2|. Apa hubungan 

keduanya?. f) Apakah anda dapat membuat dugaan, bagaimana membuat persamaan parabola 

apabila titik fokus dan direktriksnya telah diketahui?. g) Cobalah menggeser titik F dan D 

sedemikian hingga persamaan parabola menjadi sederhana. Apa yang anda dapatkan?. 
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Tahap mengomunikasikan dilaksanakan melalui presentasi hasil pengamatan oleh 

siswa. Penulis memberikan penegasan terhadap kesimpulan yang didapatkan siswa. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan pengamatan kedua, yaitu parabola dengan sumbu Y sebagai 

sumbu simetri. Langkah-langkah pembelajaran serupa dengan proses menggambar parabola 

dengan sumbu X sebagai simetri. 

Hasil observasi terhadap catatan harian pembelajaran diketahui bahwa selama proses 

mengamati, siswa terlihat sangat antusias. Beberapa siswa bahkan maju mendekati layar 

proyektor agar lebih jelas dalam melihat gambar. Pada pertemuan pertama ini gambar yang 

disajikan pada layar terlalu kecil, sehingga siswa yang duduk di belakang kesulitan dalam 

mengamati gambar. 

Pertemuan kedua diawali dengan memberikan gambar parabola yang sumbu simetrinya 

tidak pada sumbu X. Gambar telah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis sebagai berikut:  

 

Gambar 3.Gambar parabola dengan sumbu simetri tidak pada sumbu X 

Siswa diminta untuk melakukan pengamatan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Geser titik D. 2) Geser titik F. 3) Amati persamaan parabola.4) Garis a adalah sumbu simetri 

parabola. Setelah proses pengamatan, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan berikut: a) Apa 

hubungan antara garis a, |FC|, dan persamaan parabola? b) Dapatkan anda membuat konjektur 

tentang persamaan parabola dengan sumbu simetri tertentu? 

Pembelajaran yang dilakukan oleh penulis di atas telah sesuai dengan pendapat 

Aditama& Rosyidi (2014) yaitu GeoGebra dapat digunakan sebagai media untuk 

menyampaikan materi secara lebih menarik dan bermakna. Proses visualisasi objek geometri 

dengan GeoGebra sesuai dengan pendapat Fazar (2015) yaitu GeoGebra dapat dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran matematika untukmendemonstrasikan dan memvisualisasikan 

konsep-konsep matematika serta sebagai alat bantu untukmengkonstruksi konsep. Selain itu 

dengan menggunakan teknologi, guru dapat menyampaikan pertanyaan dan tantangan dalam 

bentuk garfiksecara lebih efisien dan tepat (NCTM, 2000).  

GeoGebra digunakan sebagai alat untuk mempresentasikan materi dan bahan yang 

dapat diobservasi langsung oleh siswa.Meskipun hanya dua orang siswa yang melakukan 

percobaan, tetapi seluruh siswa dapat mengamati proses percobaan. Dengan keberadaan 

peralatan teknologi siswa lebih fokus pada penalaran, pengambilan keputusan, refleksi, dan 

pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hohenwarter (2008) bahwa penggunaan 

utama GeoGebra dalam pembelajaran matematika adalah sebagai alat presentasi bagi guru dan 

sebagai alat eksperimen bagi siswa.NCTM (2000) menekankan bahwa pemanfaatan peralatan 

elektronik seperti kalkulator dan komputer dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam 

melakukan investigasi. Ditambahkan pula oleh Vahleka (2015) pemahaman siswa lebih baik 

jika melakukan percobaan sendiri. 
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Ruthven & Hannessy (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan ICT sebagai alat 

pendukung proses belajar mengajar memberikan dampak sebagai berikut: a) Mempengaruhi 

proses kerja dan meningkatkan hasil belajar, b) Mendukung proses ceking, mencoba dan 

perbaikan, c) Memperbanyak variasi aktivitas kelas yang menarik, d) Memupuk kemandirian 

siswa dan rasa berbagi, e) Mengatasi kesulitas siswa dan membangun keyakinan, dan f) 

Memusatkan perhatian pada isu global dan perlunya wawasan kedepan. 

 

Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan kuis pada pertemuan kedua. 

Satu soal dituliskan di papan tulis dan siswa diminta untuk mengerjakan soal tersebut secara 

individual. 

Soal 

Diketahui parabola dengan direktriks x = 2 dan titik fokus (6, -4), tentukan titik potong 

parabola dengan sumbu X. 

Setelah waktu yang ditentukan berakhir, siswa diminta untuk mencermati hasil kerjanya dan 

guru memberikan solusi dengan menggambar parabola menggunakan GeoGebra. 

Berikut ini beberapa gambar parabola yang dihasilkan siswa dengan tujuan menjawab soal di 

atas. 

   

Gambar 4. Jawaban Siswa 1 dan Siswa 2 

 

   

Gambar 5. Jawaban Siswa 3 dan Siswa 4 
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Gambar 6. Jawaban Siswa 5 dan Siswa 6 

Hasil evaluasi pembelajaran menunjukkan bahwa Siswa 1 dan Siswa 2 telah mampu 

memahami konsep parabola dengan baik. Siswa 1 dan Siswa 2 mampu memahami hubungan 

antara komponen pembentuk bangun geometri dan membuat implikasi logis dari hubungan-

hubungan antar komponen tersebut. Sedangkan untuk Siswa 3 dan Siswa 4, telah mampu 

mengenali dan membedakan bentuk-bentuk geometri serta mampu melihat bentuk geometris 

sebagai gabungan dari komponen-komponen tetapi belum mampu memahami hubungan antara 

komponen pembentuk bangun geometri. Siswa 3 salah dalam menggambar titik potong 

parabola, sedangkan Siswa 4 kurang yakin terhadap posisi titik potong parabola dengan sumbu 

X. Jawaban Siswa 5 dan Siswa 6 menunjukkan bahwa mereka salah dalam menggambar 

parabola serta salah dalam menentukan komponen-komponen pembentuknya. Dalam hal ini 

mereka belum mampu mengenali dan membedakan bentuk-bentuk geometri serta mampu 

melihat bentuk geometris sebagai gabungan dari komponen-komponen. 

Penulis menggunakan GeoGebra untuk membuat gambar parabola sesuai dengan soal. 

Selanjutnya siswa diminta membandingkan hasil penyelesaian masalahnya dengan gambar yang 

dibuat oleh penulis. Langkah ini sesuai dengan pendapat Connors (1997) yang menyatakan 

bahwa pemanfaatan teknologi dapat digunakan sebagai alat konfirmasi dan ceking terhadap 

suatu konsep. Demikian halnya dengan Isran (2015) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan 

teknologi dapat membantu menyelesaikan soal matematika dan menjadi sumber belajar.  

 

 

Gambar 7. Solusi soal kuis dengan menggunakan GeoGebra 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran 

matematika dengan memanfaatkan teknologi komputer akan menjadi bermakna apabila siswa 

dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan penulis 

telah menggunakan teknologi dalam prosesnya, tetapi belum sepenuhnya melibatkan siswa 

secara aktif dalam pembelajaran. Software GeoGebra digunakan sebagai pendukung presentasi 

dan sebagai bahan observasi, bukan sebagai alat eksperimen bagi siswa. Sehingga dalam hal ini 
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penulis belum sepenuhnya memanfaatkan potensi dan kelebihan GeoGebra sebagai alat 

eksperimen (Ogwel, 2009). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan penulispada pertemuan pertama 

menampilkan objek geometri berupa parabolapada tahap mengamati. Penulis mengontruksi 

parabola menggunakan sofware GeoGebra dan dapat diamati oleh seluruh siswa. Dalam hal ini 

GeoGebra digunakan sebagai alat untuk mempresentasikan materi dan bahan yang dapat 

diobservasi langsung oleh siswa. Pada pertemuan kedua, penulis memulaidengan suatu masalah. 

Siswa melakukan prosedur pemecahan masalah yang hasilnya dibandingkan dengan solusi 

melalui GeoGebra. Pada tahap ini,GeoGebra digunakan sebagai alat konfirmasi hasil 

pemecahan masalah.Penulis menyarankan implementasi metode pembelajaran yang dapat 

melibatkan peran siswa secara aktif dalam proses penemuan. Sehingga potensi GeoGebra 

sebagai alat eksperimen dapat dimaksimalkan. 
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Abstrak 
 

Software media pembelajaran volume benda putar sudah banyak digunakan, seperti 

Winplot dan Maple. Media ini tidak dapat menvisualisasikan masalah volume benda putar 

dengan baik. Makalah ini menjelaskan uji coba awal pengembangan media pembelajaran 

animasi GeoGebra pada 18 siswa kelas XII SMA Assa'adah. Hasil dari penelitian ini adalah 

data deskriptif kemampuan representasi matematis siswa pada kategori rendah, sedang dan 

tinggi. Representasi matematis yang dilakukan oleh siswa yaitu dapat merepresentasikan 

grafik dari data yang disajikan, membuat persamaan atau ekspresi matematis dari informasi 

yang ada, dan membuat situasi masalah dari data yang diketahui diubah ke dalam 

representasi teks tertulis dengan baik. Data ini digunakan untuk perbaikan media, dengan 

harapan penelitian selanjutnya pembelajaran dengan bantuan media ini dapat meningkatkan 

kemampuan representasi matematis siswa. 

 

Kata Kunci : Animasi GeoGebra, Representasi matematis. 

 

PENDAHULUAN 

Media pembelajaran matematika di era modern sudah berkembang dengan 

pesat.Softwareaplikasi komputer yang dikembangkan untuk pembelajaran matematika, yaitu 

software yang bersifat dinamis dan mudah diperoleh secara gratis, seperti Graph, Winplot, 

Derive 6, GeoGabra, Maple dan lain-lain. Pemanfaatan software komputer sangat ideal pada 

pembelajaran konsep matematika untuk mendapatkan ketelitian tinggi, prinsip yang repetitif, 

penyelesaian grafik secara cepat dan akurat (Kusumah, 2003). 

Dari pengamatan pada penggunaan media pembelajaran dengan software Winplot dan 

Maple untuk merepresentasikan aplikasi integral terdapat masalah. Winplot belum dapat 

menampilkan visual volume benda putar untuk satu kurva untuk rotasi sumbu y. Maple tidak 

dapat menampilkan animasi gambar volume benda putar bergerak, sehingga kurang menarik 

bagi siswa untuk memunculkan representasi matematis, dan pengoperasiannya sulit. 

GeoGebra adalah software komputeruntuk membelajarkan matematika khsusunya 

geometri dan aljabar (Hohenwarter, 2008). Program ini dapat dimanfaatkan secara bebas yang 

dapat diunduh dari www.geogebra.com. Software ini memiliki multi-platform yang 

menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik dan kalkulus. Software ini pertama kali 

dikembangkan oleh Hohenwarter pada tahun 2001. Salah satu fitur yang paling penting dalam 

GeoGebra adalah keterpaduan representasi geometri dan aljabar yang 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.  

GeoGebra merupakan salah satu software aplikasi matematika yang banyak digunakan 

saat ini dalam mengembangkan media pembelajaran matematika. GeoGebra pada versi awal 
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masih belum mendukung grafik 3D hanya sampai 2D. Pada versi terbaru GeoGebra 5.0 sudah 

didukung grafik 3D, yang mampu menvisualkan animasi volume benda putar untuk satu kurva 

maupun dua kurva. GeoGebra merupakan software yang dinamis, karena banyak membantu 

dalam pembelajaran (discovery learning) serta meningkatkan hasil belajar siswa (Tran, dkk. 

2014). Saha, dkk. (2010) pemakaian software GeoGebra dapat meningkatkan kinerja 

siswabelajar Geometri Koordinat. GeoGebra juga dapatuntuk mengeksplorasi ide-ide dan 

struktur matematika yang kompleks secara dinamis (Moreno-Armella, dkk. 2008). Semakin 

sering siswa belajar matematika, dapat memperbanyak pengalaman belajar dan pemahaman ide 

matematika.Hal ini merupakan alasan penting bagi siswa untuk menggunakan kemampuan 

representasi matematis mereka untuk memecahkan masalah matematis yang mereka jumpai 

dalam kehidupan mereka. Halini diperkuat dari penelitian Oktari, dkk. (2016) bahwa 

penggunaan media pembelajaran melalui GeoGebra dapat meningkatkan kemampuan 

representasi matematis siswa.  

Media pembelajaran yang dikembangkan melalui software GeoGebra ini, bertujuan 

untukmendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa pada materi volume benda 

putar. Representasi matematis yang akan dimunculkan terdiri atas simbol, grafik, gambar, tabel, 

persamaan, kata-kata (NCTM, 2000). Indikator yang bisa dilihat adalah bagaimana siswa dapat 

menyajikan kembali data atau informasi tertulis ke bentuk diagram, grafik, atau tabel, 

bagaimana siswa mampu membuat persamaan, model, atau ekspresi matematis dari data atau 

informasi yang ada dan bagaimana siswa mampu membuat situasi masalah dari data yang 

diketahui diubah ke dalam representasi teks tertulis. 

Pembelajaran materi aplikasi integral berbantuan software GeoGebra secara langsung 

pada siswa dapat menciptakan masalah baru, yaitu waktu yang digunakan terlalu banyak. Hal 

ini berdasarkan penelitian Hohenwater & Lavicza (2007) banyaknya penggunaan ICT untuk 

pembelajaran matematika, proses pemanfaatan ICT di kelas dapat diamati masih lambat dan 

kompleks. Sehingga diperlukan pengembangan media pembelajaran matematika melalui 

software GeoGebrayangberupavisualisasi animasi volume benda putar untuk meningkatkan 

kemampuan representai matematis siswa. 

 

METODE 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 

2012). Metode ini akan meneliti status sekelompok orang berkaitan dengan suatu obyek, 

kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini. Tujuan yang ingin dicapai 

adalah mendapatkan gambaran mengenai kemampuan representasi matematis siswa ketika 

belajar volume benda putar sampai peneliti mendapatkan gambaran yang sistematis, faktual dan 

akurat berdasarkan fakta-fakta yang telah diselidiki. Subyek penelitian iniadalah 18 siswakelas 

XII SMA Assa’adah Bungah Gresik yang mengikuti pembelajaran berbantuan animasi 

GeoGebra.  

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan tes. Datawawancara penelitian ini 

digunakan untuk mengkategorikan kemampuan representasi matematis. Sedangkan data tes 

yang diberikan meliputi volume benda putar satu kurva dan dua kurva., kemudian hasil tes 

tersebutdianalisis dan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu kemampuan representasi 

matematis tinggi, sedang, dan rendah. Dari pengelompokan ini didapatkan hasil analisis yang 

menggambarkan kemampuan representasi matematis siswa. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik reduksi data. Pengumpulan dan 

pemilihan data dilakukan secara teliti dan rinci, data yang tidak dibutuhkan disingkirkan 

kemudian data yang penting dianalisis. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2012) teknik reduksi 

data adalah merangkum hal-hal yang dibutuhkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

yang penting, mencari pola atau tema, dan membuang yang tidak dibutuhkan. 
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Penyajian data penelitian ini dilakukan dengan cara menceritakan dari hasil analisis dan 

menyajikan hasil jawaban siswa. dari penyajian data ini, diharapkan data terorganisasi dan 

tersusun dalam pola hubungan sebab akibat sehingga mudah dipahami. 

Data yang telah di reduksi, dianalisis, dan sudah tersajikan, kemudian peneliti menarik 

kesimpulan tentang proses berpikir matematika siswa SMA Ass’adah pada materi volume benda 

putar. Penarikan kesimpulan ini menggunakan metode induksi yaitu dari hal-hal yang umum 

kemudian dijadikan ke khusus (Miles & Huberman, 1992). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain Pembelajaran 

 Rencana awal peneliti adalah membuat 2 worksheet animasi GeoGebra untuk 

pembelajaran volume benda putar. Worksheet 1 untuk volume benda putar 1 kurva, 

terdiri metode silinder dan metode cakram untuk rotasi sumbu x atau sumbu y, gambar 

3D yang menvisualkan hasil rotasi kurva dan worksheet 2 untuk volume benda putar 2 

kurva memuat metode cakram dan visual rotasi sumbu x atau sumbu y. Setiap 

worksheet terdapat contoh soal dan latihan soal, berikut ini tampilan dari desain awal 

media pembelajaran yang dikembangkan melalui software GeoGebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Worksheet volume benda putar 1 kurva 

Gambar 2. Worksheet volume benda putar 2 kurva 
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Setelah guru mempersiapkan media pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

pembelajaran ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar.  Pembelajaran dilakukan dengan 

animasi GeoGebra, namun kegiatan pembelajaran juga diisi dengan penemuan konsep oleh 

siswa mengenai volume benda putar. Penemuan konsep dilakukan dengan cara berkelompok 

dimana tiap kelompok sudah tersedia satulaptop yang sudah terisi animasi GeoGebra. Berikut 

ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada pembelajaran: 

a. Pembukaan dimulai dengan salam dan berdoa. 

b. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok, siswa dibagi menjadi 6kelompok. 

c. Penanaman konsep dilaksanakan secara diskusi berkelompok, dengan masing-masing 

kelompok diberi sebuah Lembar Aktivitas Siswa (LAS) sebagai bantuan kepada siswa untuk 

menemukan konsepnya sendiri. 

d. Guru memberi arahan dan bimbingan kepada masing-masing kelompok untuk menggunakan 

animasi GeoGebra. 

e. Setiap kelompok mencoba menemukan bagian benda putar untuk berbagai sudut rotasi, dan 

menentukan bagian ruang yang merupakan bagian dari benda putar. 

f. Setelah penanaman konsep berhasil dilakukan oleh masing-masing kelompok, guru beserta 

siswa menyimpulkan konsep secara bersama-sama untuk mendapatkan satu konsep yang 

benar. 

g. Diakhir pembelajaran siswa di beri tes dengan 3 soal uraian untuk mengkategorikan 

kemampuan representasi matematis siswa. 

 

Kemampuan Representasi Matematis 

 Wawancara dilaksanakan dalam 2 tim, yaitu tim penulis dan tim dari guru anggota. 

Setiap tim akan mewawancarai 3 siswa dari masing-masing kategori dengan kemampuan 

representasi matematis tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara dilakukan setelah pembelajaran 

selesai dalam kelas. Pengambilan kategori tersebut berdasarkan hasil nilai tes kemampuan 

representasi matematis. 

 Tabel 1. Pengambilan kategori kemampuan representasi matematis 

Jumlah siswa 

Kategori 

kemampuan 

representasi 

matematis 

Jumlah siswa 

setiap kelompok 

Perwakilan tiap 

kelompok 
Presentasi 

18 siswa kelas 

XII 

Tinggi 13 siswa S-04, S-08 72,22% 

Sedang 3 siswa S-03, S-11 16,67% 

rendah 2 siswa S-01, S-16 11,11% 

 

Dari hasil wawancara didapatkan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Aspek representasi dalam bentuk grafik, gambar, atau tabel 

Indikator pada aspek ini adalah bagaimana siswa dapat menyajikan kembali data atau 

informasi tertulis ke bentuk diagram, grafik, atau tabel. Salah satu contoh yang memenuhi 

indikator ini yaitu hasil pekerjaan siswa S-01 yaitu : 
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Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa kemampuan representasi siswa S-01 untuk 

membuat gambar 3D volume benda putar yang dibatasi kurva y = x2, x = 0, x = 1 dan sumbu x 

diputar mengelilingi sumbu x sejauh 2700 adalah: 

1) Nunuk membuat diagram kartesius dengan notasi sumbu x dan sumbu y. 

2) Kemudian dia menggambar daerah yang dibatasi grafik y = x2, x = 0, x =1, dan sumbu x. 

3) Lalu dia merefleksikan kurva y = x2 terhadap sumbu x. 

4) Langkah berikutnya merotasikan daerah luasan tersebut 3600 mengelilingi sumbu x, 

kemudian bagian rotasi dihilangkan 
1

4
 putaran atau 900. 

5) Sehingga gambar yang dihasilkan dapat merepresentasikan kemampuan gambar dengan 

baik. 

Hasil pekerjaan yang dilakukan siswa S-01 disesuaikan dengan hasil wawancara terjadi 

kesesuaian yaitu dapat menggambarkan daerah volume benda putar setelah pembelajaran 

dengan animasi GeoGebra. 

b. Aspek representasi dalam bentuk persamaan atau ekspresi matematis 

Indikator yang diukur dalam aspek ini adalah bagaimana siswa mampu membuat 

persamaan, model, atau ekspresi matematis dari data atau informasi yang ada. Salah satu contoh 

yang memenuhi indikator ini adalah hasil pekerjaan siswa S-03 yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Pekerjaan Siswa S-03 

 

Gambar 3. Hasil Pekerjaan Siswa S-01 

74



Dari hasil pekerjaan siswa S-03 disesuaikan dengan hasil wawancara terjadi kesesuaian, 

yaitu dapat menentukan volume benda putar setelah pembelajaran animasi Geogebra. Informasi 

yang diperolehberdasarkan grafik yang disajikan bahwa volume yang dibatasi kedua kurva pada 

interval [a,b] tersebut adalah V1 – V2 dengan batas bawah a dan batas atas b. Dimana V1adalah 

volume bagian luar dan V2 bagian dalam benda putar. Kemudian dia menyederhanakan menjadi 

persamaan: 

V = 𝜋 ∫ 𝑦1
2𝑑𝑥 −

𝑏

𝑎
𝜋 ∫ 𝑦2

2𝑑𝑥 = 𝜋∫ (𝑦1
2 − 𝑦2

2)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎
 

c. Aspek representasi dalam bentuk teks tertulis 

Indikator untuk aspek ini adalah bagaimana siswa mampu membuat situasi masalah dari 

data yang diketahui diubah ke dalam representasi teks tertulis. Hal ini hasil pekerjaan siswa     

S-08, dia menjelaskan ketikavolume benda putar yang dibatasi 2 kurva yang saling berpotongan 

tidak berada di atas atau di bawah sumbu x tidak dapat diselesaikan dengan persamaan 

𝜋 ∫ (𝑦1
2 − 𝑦2

2)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
. Tetapi cara penyelesaiannya dengan membagi daerah tersebut sehingga 

didapatkan daerah dalam dan luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Pekerjaan Siswa S-08 

 

Hasil pekerjaan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan wawancara 

dengannya. Dari wawancara didapatkan informasi bagaimana kemampuan representasi yang 

dilakukan secara tertulis dengan yang dijelaskan bersesuaian. Alasan yang dibuat siswa S-08 

sama dengan hasil pekerjaannya, yaitu jika daerah yang terbagi itu adalah V1  dan V2 maka 

besarnya volume daerah yang dibatasi dua kurva tersebut adalah V = V1 + V2. 

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan beberapa perwakilan siswadengan kategori 

kemampuan representasi matematis tinggi, sedang, dan rendah. Disimpulkan bahwa dari ketiga 

aspek representasi matematis yang diukur siswa mampu menggunakan kemampuannya secara 

baik, setelah pembelajaran berbantuan visualisasi volume benda putar dengan animasi 

GeoGebra. 
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Kemampuan representasi juga dapat dilihat melalui hasil tes yang dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran dilaksanakan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan representasi 

matematis siswa dalam pembelajaran volume benda putar menggunakan animasi GeoGebra. 

Dari hasil tes ini dapat dianalisis kemampuan representasi matematis siswa yang dilihat dari tes 

kemampuan representasi matematis sebagai berikut :  

Tabel 2. Hasil Analisis Tes Kemampuan Representasi Matematis Siswa 

No 
Kode 
siswa 

Butir Soal Skor 
Nilai (x) 

Kategori 1 2 3 Total 

Skor Soal 5 5 5 15 100 

1 S-01 3 2 2 7 46,67 Rendah 

2 S-02 5 5 4 14 93,33 Tinggi 

3 S-03 4 4 3 11 73,33 Sedang 

4 S-04 5 4 4 13 86,67 Tinggi 

5 S-05 4 4 4 12 80,00 Tinggi 

6 S-06 5 4 5 14 93,33 Tinggi 

7 S-07 4 5 5 14 93,33 Tinggi 

8 S-08 5 4 4 13 86,67 Tinggi 

9 S-09 5 5 5 15 100,00 Tinggi 

10 S-10 4 4 4 12 80,00 Tinggi 

11 S-11 4 3 3 10 66,67 Sedang 

12 S-12 3 5 5 13 86,67 Tinggi 

13 S-13 4 4 5 13 86,67 Tinggi 

14 S-14 4 4 4 12 80,00 Tinggi 

15 S-15 5 4 3 12 80,00 Tinggi 

16 S-16 3 3 2 8 53,33 Rendah 

17 S-17 3 3 3 9 60,00 Sedang 

18 S-18 3 4 5 12 80,00 Tinggi 

Pengelompokan tingkat kemammpuan represenstasi matematis siswa pada tabel 2 di atas 

berdasarkan kriteri berikut ini : 

X > 80  : kemampuan representasi matematis tinggi 

60 < X < 80 : kemampuan representasi matematis sedang 

X < 60  : kemampuan representasi matematis rendah 

(Fadillah, 2010)  

Dari hasil tes kemampuan representasi matematis dan wawancara, siswa mempunyai 

kemampuan representasi yang baik. Sehingga dapat dijadikan dasar pedoman untuk 

merepresentasikan kemampuan mereka terhadap pembelajaran volume benda putar berbantuan 

animasi GeoGebra. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Pengembangan media pembelajaran berbantuan visualisasi volume benda putar 

menggunakan animasi GeoGebra observer sudah dapat memunculkan kemampuan representasi 

matematis siswa dengan baik. dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat 
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disimpulkan bahwa pembelajaran volume benda putar dengan bantuan visualisasi volume benda 

putar menggunakan animasi GeoGebra dapat membantu perkembangan kemampuan 

representasi matematis siswa. Pengembangan media pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan siswa dengan perbaikan yaitu menambahkan variasi contoh soal pada media. 

Saran 

 Hasil penelitian ini memberikan saran kepada para peneliti lain dan guru untuk 

melanjutkan penelitian ini, melalui visualisasi volume benda putar menggunakan animasi 

GeoGebra dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil penugasan matematika yang 

dikembangkan oleh guruJenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan 

kualitatif. Dikatakan penelitian eksploratif karena peneliti ingin menggalisecara 

mendalam tentang hal-hal yang mempengaruhi tentang profil penugasan matematika yang 

dikembangkan guru. Subyek penelitian ini adalah guru matematika SMA Negeri 3 

Jombang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sehingga pada saat pengumpulan data 

di lapangan, peneliti berperan serta selama proses penelitian dan mengikuti kegiatan 

subjek penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan data melalui wawancara.. 
Terdapat dua temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, guru mampu memberikan penugasan 

yang berbeda bagi siswanya, yang mampu diterima oleh siswa dengan tingkat kemempuan yang 

bervariasi di kelas. Kedua, siswa mampu memberikan tanggapan pada tingkat berpikir kritis 

terhadap penugasan yang diberikan oleh guru. Dalam mengembangkan penugasan matematika, 

guru harus mendasarkan keputusan mereka pada tiga bidang yang menjadi perhatian: konten 

matematika, siswa, dan cara-cara di mana siswa dengan sendirinya belajar matematika, tanpa 

membatasi kemampuan mereka. 

 

Kata kunci: penugasan matematika, guru 
 

 
PENDAHULUAN 

Penugasan merupakan hal penting di kelas matematika (Henningsen & Stein, 1997; Hiebert & 

Wearne, 1993; Hiebert et al, 1997; Houssart, 2002; NCTM, 1991, 2000; Stein, Smith, Henningsen & 

Siver, 2000; Stein, Groover & Henningsen, 1996; Stein & Lane, 1996; Stein & Smith, 1998; 

Stylianides & Stylianides, 2008). Penugasan merupakan pusat untuk mengajar (Sullivan, Clarke & 

Clarke, 2013). Penugasan matematika mempengaruhi belajar siswa di kelas matematika, sehingga 

guru harus memilih penugasan matematika yang bermakna (Henningsen & Stein, 1997). Penugasan 

matematika mempengaruhi pemikiran dan pemahaman siswa tentang matematika. Stein, Grover & 

Henningsen (1996) melakukan penelitian terhadap guru yang berhasil dalam memilih dan menyiapkan 

jenis tugas matematika yang mengakibatkan hasil belajar siswa tinggi. 

Penugasan dan pedagogi memiliki hubungan yang erat dengan mengajar dan belajar 

matematika.salah satu dari enam prinsip pengajaran yang efektif menurut Sullivan, Clarke & Clarke 

(2013) adalah melibatkan siswa dengan memanfaatkan berbagai tugas yang kaya dan menantang dan 

memberikan waktu, serta kesempatan siswa untuk membuat keputusan dan menggunakan berbagai 

bentuk representasi. Oleh karena itu, penugasan seharusnya bertujuan: meminta siswa untuk 

memberikan justifikasi, mengarahkan siswa untuk memahami ide-ide matematika yang digunakan 

untuk memecahkan masalah, mendorong siswa untuk membuat koneksi antara strategi, dan 

mendorong siswa untuk merumuskan, membuktikan dugaan dan generalisasi (Boaler & Humphreys, 

2005; Fraivillig, Murphy, & Fuson., 1999; Hiebert et al, 1997; Hiebert, & Wearne, 2003; Kazemi & 

Stipek, 2001; Sherin, 2002; Yackel & Hanna, 2003). Memilih dan menampilkan penugasan yang 

berbeda merupakan tantangan bagi guru matematika (Crespo, 2003; Henningsen & Stein, 

1997; Smith, 2004; Stein, Grover & Henningsen, 1996; Stylianides & Stylianides, 2008). Penugasan 

yang berbeda mengakibatkan prestasi setiap siswa meningkat (Andrabi, Das, McCaffrey et. al. (2004), 
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Raudenbush (2004), Rothstein (2008), Rubin, Stuart & Zanutto (2004), Todd & Wolpin (2003)). 

Swan (2005) berpendapat bahwa tugas harus dapat: mengklasifikasikan objek matematika, 

menafsirkan beberapa representasi, mengevaluasi laporan matematika, menciptakan masalah, dan 

menganalisis penalaran dan solusi. Anthony dan Walshaw (2009) berpendapat bahwa, tugas harus 

memiliki fokus matematika, harus menantang untuk siswa, dan memprovokasi wawasan ke dalam 

struktur matematika. Salah satu dari banyak peran guru adalah merancang penugasan untuk 

mempromosikan penalaran matematika.   

Pada umumnya membuat penugasan dengan permintaan kognitif yang rendah sering dibuat 

oleh guru (Henningsen & Stein, 1997; Stein, Grover & Henningsen, 1996; Sanni. R, 2012). Siswa 

tidak dapat mengembangkan ide kreatif jika dihadapkan pada penugasan yang ada dalam buku siswa 

yang diberikan guru (Baber, 2011; Wood, 2012). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 

peneliti dengan guru matematika di Mojokerto dan Jombang, guru metematika sering tidak 

memperhatikan penugasan yang diberikan dalam kegiatan inti pembelajaran. Tetapi ada seorang guru 

yang berbeda dari guru-guru matematika di kelas lain, guru tersebut memberikan penugasan yang 

berbeda kepada siswanya. 

Penugasan Matematika 

Pemilihan atau penciptaan tugas yang dikembangkan dengan baik diyakini memiliki 

kemampuan untuk merangsang wacana yang dapat menyebabkan pembentukan komunitas wacana 

matematika dan menyebabkan pemahaman matematika yang lebih besar pada siswa (Silver & Smith, 

1997; Van Zoest & Enyart, 1998). Dalam rangka mendorong wacana matematika kita harus fokus 

pada tugas-tugas kreatif yang melibatkan para siswa dalam berpikir dan penalaran tentang ide-ide 

matematika yang penting (Silver & Smith, 1997; Van Zoest & Enyart, 1998). Tugas kretaif melibatkan 

orang-orang yang dapat mengakses beberapa metode solusi dan representasi, dan membutuhkan 

pembenaran daripada jawaban (Silver & Smith, 1997; Stein, Grover, & Henningsen, 1996). Jenis-

jenis penugasan mengharuskan siswa untuk memaksakan makna dan struktur, membuat keputusan 

tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan menafsirkan tindakan dan solusi 

mereka (Stein et al., 1996). 

Tugas-tugas yang didefinisikan dan terstruktur oleh guru di kelas matematika sangat 

mempengaruhi jenis proses berpikir di mana siswa terlibat yang pada gilirannya akan memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa (Anderson et al, 2001;. Doyle, 1988;. Stein et al, 1996). "Fokus 

untuk tugas-tugas yang melibatkan proses kognitif yang lebih tinggi terletak pada pemahaman, 

interpretasi, aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang fleksibel, dan perakitan informasi dari 

beberapa sumber yang berbeda untuk menyelesaikan masalah" (Doyle, 1988). Meskipun kebanyakan 

panduan kurikulum yang dibingkai dalam hal pemahaman dan makna, tetapi siswa memiliki beberapa 

peluang untuk terlibat dalam tugas-tugas seperti yang dijelaskan (Doyle, 1988). 

Banyak penelitian yang berfokus pada tugas-tugas matematika yang mengacu dalam hal 

konten matematika daripada pedagogi. Sebuah penelitian yang menggabungkan kedua aspek 

dilakukan oleh Crespo (2006). Sekelompok guru SD dibentuk untuk bekerja sama dalam 

mengembangkan matematika mereka sendiri serta memahami siswanya yang sedang diamati. Selama 

diskusi, tugas matematika dilakukan dengan baik dan terfokus pada konten atau terfokus pada 

pedagogi. Diskusi difokuskan pada pekerjaan siswa serta memberikan kesempatan untuk berbagi dan 

mendengarkan ide-ide orang lain. Sebelumnya, Ide-ide baru siswa tidak terbentuk ketika guru 

memberikan penugasan saat mengajar. Sebaliknya, ide-ide baru siswa muncul ketika mereka diberi 

kesempatan mengerjakan penugasan dari guru dengan eksplorasi alam dan interaksi dengan orang 

lain. Fokus dari penugasan mengakibatkan perbedaan yang jelas antara jenis interaksi dan komunikasi 

di antara guru dan siswa. 

Doyle (1988) mengidentifikasi konsep "tugas" akademik dengan memperhatikan empat 

aspek: 1) produk akhir yang akan dicapai, 2) sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan tugas, 

3) operasi yang terlibat dalam mengkonstruksi dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud, dan 4) pentingnya penugasan dalam sistem secara keseluruhan di kelas. Penelitiannya 

tentang penugasan akademik di kelas matematika didasarkan pada premis bahwa karya siswa, yang 

sebagian besar ditentukan oleh tugas yang diberikan, menyediakan konteks untuk siswa berpikir 

selama pembelajaran dan akhirnya mereka memahami apa yang mereka pikirkan sendiri. 

Tujuan Doyle pada penelitiannya dalam bidang  bahasa Inggris, matematika, dan kelas sains 

79



adalah untuk mengidentifikasi sifat tugas akademik yang digunakan di kelas dan manajemen kelas 

mereka. Doyle mengategorikan tugas akademik menjadi dua kategori: familiar dan baru. Tugas yang 

familiar memiliki hasil yang dapat diprediksi dengan sedikit ambiguitas tentang bagaimana 

menyelesaikan tugas tersebut. Tugas yang baru di sisi lain, memerlukan siswa untuk membuat 

keputusan tentang bagaimana untuk melanjutkan dan apa produk akhir untuk menghasilkan tuntutan 

kognitif dan emosional yang tinggi. Doyle menemukan bahwa alur kerja di kelas yang halus dan 

tertata dengan baik ketika guru melaksanakan tugas yang familiar, berbeda dengan pelaksanaan tugas 

baru yang menghasilkan kegiatan yang lambat dan berliku. Hal ini, menuntut gruru untuk 

penyederhanaan tugas baru dengan mendefinisikan kembali atau menyederhanakan tuntutan tugas, 

sehingga menjadi tugas yang familiar pada akhirnya. Dalam kelas matematika, tindakan ini dapat 

membatasi kesempatan siswa untuk menciptakan makna dan pemahaman dengan tidak sengaja 

mengingat proses solusi dan cepat dalam memecahkan masalah dengan bantuan dari seorang guru, 

sehingga hal inilah yang dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. 

Stein, Smith, Henningsen, & Silver (2000) juga meneliti tugas-tugas matematika, yang 

dibangun atas ide-ide yang ditetapkan oleh Doyle (1988), khususnya melihat tuntutan tugas secara 

kognitif. Mereka juga percaya bahwa apa yang siswa pelajari tergantung pada tingkat dan jenis 

pemikiran di mana siswa terlibat sebagai akibat dari tugas yang dilaksanakan. Penugasan yang 

diberikan kepada siswa dengan permintaan kognitif tingkat rendah memerlukan prosedur hafal dengan 

cara yang rutin pada satu kesempatan untuk siswa berpikir. Sebaliknya, tugas dengan permintaan 

kognitif tingkat tinggi memerlukan keterlibatan dengan konsep dan merangsang siswa untuk membuat 

koneksi yang bertujuan untuk makna atau ide matematika yang relevan sehingga mampu melibatkan 

proses berpikir siswa secara kreatif. Penelitian Artz dan Arthur-Thomas (1992) dan Hiebert dan 

Wearne (1993) kembali menggunakan ide ini. Setiap penelitian menemukan jenis tugas matematika 

dilaksanakan mempengaruhi proses kognitif siswa yang terlibat di dalamnya. 

Stein et al. (2000) menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk tugas-tugas-tingkat yang lebih 

rendah dalam kurikulum matematika, namun fokus pada tugas-tugas ini secara eksklusif "dapat 

menyebabkan pemahaman yang terbatas tentang apa dan bagaimana matematika itu"(hal. 15). 

Kebiasaan terlibat dengan tugas-tugas yang menyebabkan pemahaman yang lebih mengenai proses, 

konsep, dan hubungan dalam matematika juga diperlukan untuk memastikan siswa dapat menerapkan 

apa yang telah dipelajari, dan tahu kapan harus menerapkannya, dalam situasi yang sama. 

Sayangnya, tuntutan kognitif dari tugas yang belum tentu diimplementasikan di kelas 

(Henningsen & Stein, 1997; Doyle, 1988; Silver & Smith, 1997). Henningsen & Stein (1997) 

mengidentifikasi tiga faktor yang menyebabkan ketidakmampuan tugas matematika untuk tetap pada 

tingkat permintaan kognitif yang dimaksudkan dalam pelaksanaanya: waktu yang diberikan, 

ketidaktepatan tugas, dan penghapusan aspek yang dapat membuat tugas menantang. Hiebert & 

Wearne (1993) juga menemukan hubungan antara waktu yang dihabiskan untuk tugas dan 

peningkatan kesempatan belajar siswa. Penghapusan aspek yang dapat membuat tugas menantang dari 

guru, seperti yang dibahas di (1988) temuan Doyle di atas, jelas memiliki efek pada proses kognitif 

siswa yang terlibat. 

 

Komunikasi Ide di Kelas Matematika 

 Brendefur & Frykholm (2000) mengklasifikasikan komunikasi kelas sebagai uni-

directional(searah),kontributif, reflektif dan instruktif. Dalam komunikasi uni-directional "guru 

cenderungmendominasi diskusi dengan ceramah, menggunakan pertanyaan tertutup. Guru 

memberikankesempatan bagi siswa untuk berkomunikasi tentang strategi, ide-ide dan pemikiran 

mereka. Komunikasi secara kontributif, guru memberikan siswa kesempatan "untuk membahastugas 

matematika dengan satu sama lain, strategi solusi, atau saling membantu untukmengembangkan solusi 

dan pemecahan masalah strategi yang tepat. Komunikasi secara reflektif, meliputi apa yang siswa dan 

guru lakukan, misal menjadi subjek untuk diskusi. Komunikasi secara reflektif sering terjadi ketika 

siswa mencoba menjelaskan atau membantah dugaan yang ditawarkanoleh rekan-rekan 

mereka. Dalam interaksi di kelas, komunikasi membantu siswa untuk membangun dan memodifikasi 

pengetahuan matematika mereka. Melalui ide-ide verbal siswa, memungkinkan guru untuk 

memahami pemikiran, proses, efektivitas dan keterbatasan mereka, untuk mengubah carabelajar 

danmenarik kesimpulan untuk situasi yang akan datang. Terlepas dari komunikasi uni-directional, 
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komunikasi juga dapat merangsang siswa untuk berbagi ide-ide, pikiran, dugaan dan solusi 

matematika.  

 Adapun mengajukan pertanyaan, NCTM (2000) menganggap bahwa pertanyaan yang 

dirumuskan gurumembantu siswa untuk memahami kegiatan mereka, untuk dapat memutuskan 

apakah 

sesuatu yang tidak benar secara matematis, untuk berspekulasi, berdebat tentang dan 

menyelesaikanmasalah dan untuk menghubungkan ide-ide matematika dan aplikasi. Moyer & 

Milewicz (2002)mengidentifikasi berbagai strategi untuk mempertanyakan bahwa guru dapat 

mengadopsi: (1) mengikuti 

pertanyaan seperti yang direncanakan, dimana guru berpindah dari satu pertanyaan ke pertanyaan 

lain dengan sedikitpertimbangan untuk jawaban siswa; (2) mengajar dan mengirimkan, dimana 

pertanyaan guruuntuk mengarahkan jawaban siswa dan berhenti mengajukan pertanyaan untuk 

mengajarkan konsep dan harus ditangani tanpa mendorong siswa untuk berpikir atau membingkai 

respon; (3) memberikan pertanyaan dan menindaklanjuti, dimana guru menggunakan berbagai jenis 

pertanyaan untuk menemukanlebih lanjut tentang ide-ide dari siswa dan untuk memenuhi pertanyaan 

mereka pertanyaan yang relevan, sehingga memberikan siswa gagasan bahwa respon mereka masih 

terbuka untuk saling berdiskusi; (4) hanyamempertanyakan jawaban yang salah; (5) pertanyaan non-

spesifik, ketika guru menindaklanjutijawaban siswa tetapi dengan pertanyaan yang menunjukkan 

kurangnya spesifisitas; dan (6) yang kompetenmempertanyakan, ketika guru mendengarkan jawaban 

siswa dan menggunakan jawaban tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang cara siswa 

bernalar. 

 Penggunaan dari masing-masing strategi ini menunjukkan pentingnya guru memberikan  

pertanyaandalam kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Selain pertanyaan yang tepat pada waktu 

yang tepat,Nicol (1999) mengatakan bahwa guru harus tahu bagaimana mendengarkan siswa mereka 

dengan memperhatikan kata-kata mereka dan mencoba untuk memahami kontribusi mereka, serta 

untuk menanggapitindakan mereka secara konstruktif. Sebuah pertanyaan yang baik merupakan 

selisih antara menghambat berpikir dan mendorong ide-ide baru siswa dan membangun makna 

(Moyer & Milewicz, 2002). 

Pertanyaan guru pada penugasan dan kinerja siswa pada penilaian yang tinggi memiliki 

hubungan, karena tingkat pertanyaan pada penugasan mencerminkan tingkat pemikiran siswa yang 

diharapkan dalam kelas (Beyer, 2000). Pengamatan umum dari banyak kelas sebagian besar 

tergantung pembicaraan guru ketika memberi tugas (Treffinger dan Isaksen, 2001). Upaya untuk 

meningkatkan teknik interogasi meliputi penyediaan waktu yang cukup untuk siswa berpikir dan 

waktu yang cukup untuk merumuskan tanggapan yang akan diberikan siswa terutama untuk berbagi 

tanggapan dengan teman-teman mereka (Blosser, 2000; Wilen, Ishler dan Hutchinson, 2000). 

Marzano, Pickering, dan Pollock (2005) menyatakan bahwa pertanyaan membantu siswa 

menghubungkan apa yang mereka pelajari dan apa yang telah mereka ketahui. Menurut Weiss dan 

Pasley (2004), pertanyaan pada penugasan guru membantu penyelidikan, memunculkan ide-ide yang 

menantang, dan mengekspos miskonsepsi. Crockett (2004) menunjukkan bahwa strategi pertanyaan 

yang direncanakan dengan baik dapat mendorong partisipasi aktif dalam belajar bersama dengan 

peningkatan pemecahan masalah dan pengembangan konsep. Jadi pertanyaan adalah proses guru 

untuk menyempurnakan pengajaran jika mereka bersedia untuk lebih fokus pada jenis pertanyaan dan 

strategi yang mereka gunakan (Bogan dan Porter, 2005).  Oleh karena itu, pertanyaan dibangun 

dengan baik yang mencerminkan tatanan yang lebih tinggi dalam berpikir serta dapat 

mengembangkan akuisisi pengetahuan (Weiss dan Pasley, 2004) 

Mengetahui tujuan pertanyaan akan membantu untuk menentukan pertanyaan yang sesuai 

dengan yang diinginkan (Anderson dan Krathwohl, 2001; Bloom, 1956). Penggunaan pertanyaan 

yang efektif dapat mempromosikan lingkungan belajar (Costa, 2000). Namun, seperti yang dicatat 

oleh Hill dan Flynn (2008), bahwa pengambilan keputusan untuk bertanya selama penugasan tidak 

sederhana. Guru matematika harus merefleksikan sifat dari pertanyaan yang mereka gunakan dan 

secara aktif merencanakan penggunaan pertanyaan sebagai bagian dari perencanaan pelajaran 

mereka. Setelah guru merefleksikan secara kritis, mereka harus mampu mengembangkan rencana 

untuk digunakan pada teknik pertanyaan (Hill dan Flynn, 2008). Untuk mencapai hal ini, guru perlu 

mempertimbangkan apa yang harus dipelajari dan bagaimana pertanyaan yang diajukan langsung 

berkontribusi pada tujuan pembelajaran dan mampu mengembangkan proses berpikir kreatif 
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siswanya.. 

Seorang fasilitator yang baik dapat berkomunikasi dan menjelaskan hal-hal baik dan  dengan 

mudah dipahami siswa mereka (Reinhart, 2000). Siswa belajar berpikir matematis dengan berada di 

hadapan seorang ahli yang membuat mereka melakukan proses berpikir eksplisit dengan mendorong 

komunikasi matematika (Vygotsky, 1978). Dalam rangka untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, 

guru harus memiliki pengetahuan tentang konten matematika. Pertanyaan-pertanyaan ini harus 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan kembali ide-ide matematika melalui 

eksplorasi dan pemurnian ide sebelumnya (Martino dan Maher, 1999). Demikian pula, tugas yang 

dibuat untuk siswa seharusnya perlu untuk menganalisis tugas-tugas lain, menemukan fitur yang 

membedakan antara tugas, dan generalisasi verbal tentang tugas (Wolfram, 1997). Guru harus 

memahami bahwa pertanyaan adalah keterampilan dan seperti semua keterampilan lainnya, maka 

harus dipraktekkan sebelum dapat menguasai potensi terbaiknya (Vogler, 2005). Komunikasi yang 

efektif harus dipersiapkan dengan baik oleh guru yang dibutuhkan untuk mengajukan pertanyaan, 

tetapi juga dibutuhkan pendengaran yang baik bagi murid untuk memberikan tanggapan. Wilen (1986) 

tersedia tujuh saran untuk pertanyaan yang efektif, yang diringkas sebagai berikut: guru 

merencanakan pertanyaan kunci, frase pertanyaan jelas, pertanyaan mampu beradaptasi dengan 

kemampuan murid, mengajukan pertanyaan secara berurutan, mengajukan pertanyaan di berbagai 

tingkat, guru membuat tanggapan dan memungkinkan waktu berpikir. Dari Wilen, kami belajar bahwa 

guru tidak bisa menerapkan strategi pengajaran yang inovatif jika pertanyaan sendiri tidak 

dipertimbangkan serius. Agar siswa menjadi sukses, guru perlu untuk menggabungkan semua tingkat 

Taksonomi Bloom dari domain kognitif di pertanyaan mereka. Ini berarti siswa dapat dibimbing untuk 

mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pemikiran mereka dan mampu mengatasi tugas, tes tertulis 

dan ujian akhir. 
 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Dikatakan 

penelitian eksploratif karena peneliti ingin menggalisecara mendalam tentang hal-hal yang 

mempengaruhi tentang profil penugasan matematika yang dikembangkan guru. Penelitian dengan 

pendekatan kualitatif adalah penelitian yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan darisubjek yang diamati. Penelitian ini mengungkap profil 

penugasan matematika yang dikembangkan oleh guru. 

Subyek penelitian ini adalah guru matematika SMA Negeri 3 Jombang. Instrumen utama adalah 

peneliti sendiri, sehingga pada saat pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta selama 

proses penelitian dan mengikuti kegiatan subjek penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan 

data melalui wawancara. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penugasan S1 pada kelas X 

 Peneliti mengamati subyek S1memberikan permasalahan tentang sistem persamaan linier dua 

variabel. Guru tersebut memberikan masalah kepada siswanya, “Apakah sistem persamaan linier 

berikut: (
2𝑥 − 5𝑦 = 8
3𝑥 − 6𝑦 = 𝑎

)memiliki solusi? jelaskan jawabanmu”. Peneliti juga memperhatikan gambar 

(gambar 1.1) yang dibuat guru sebelumnya dalam buku catatannya. Pada rancangan gambar tersebut, 

guru mengambil keputusan untuk menuliskan alternatif proses dalam menjawab pertanyaan yang 

dipikirkan oleh siswanya. Dalam prakteknya dari empat proses jawaban yang digambarkan oleh guru, 

siswanya telah menjawab tiga dari empat jawaban tersebut dan memberikan alasannya masing-

masing. Seorang siswa merasa kesulitan menulis jawaban tersebut, tetapi mampu memberikan alasan 

dengan baik kepada gurunya. 
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Gambar 1, ilustrasicatatan guru terhadap alternative jawaban siswa 

Lebih dari 50% siswa menjawab bahwa permasalahan yang diberikan guru tidak memiliki 

solusi dengan berbagai alasan, ada siswa yang mengatakan karena a bukan bilangan, karena tidak 

jelas semestanya, dan karena a tidak diketahui nilainya. Alasan siswa di kelas didasarkan pada asumsi 

siswa yang kebanyakan menjawab dengan cara lisan.Siswa yang lain mencoba untuk memisalkan 

bahwa ∀𝑎 ∈ 𝑅 dan ∀𝑎 ∈ 𝑄. Kenyataannya kurang dari 30% siswa di kelas menjawab dengan 

memisalkan ∀𝑎 ∈ 𝑅 dan ∀𝑎 ∈ 𝑄. Hal ini didasarkan pada  pekerjaan siswa yang rata-rata 

menggunakan metode subtitusi dan eliminasi.Rancangan jawaban ke-3 yang digambarkan guru yaitu 

kemungkinan jika siswanya memisalkan ∀𝑎 ∈ {𝑖𝑚𝑎𝑗𝑖𝑛𝑒𝑟}. Faktanya tidak ada siswa yang 

memikirkan bahwa a elemen dari himpunan bilangan imajiner. 

Selama siswa memikirkan pemecahan dari permasalahan yang dibuat S1, peneliti melakukan 

percakapan dengan S1 tentang kebiasaan yang dialami oleh S1 selama mengajar matematika di kelas. 

S1 menjelaskan bahwa awalnya sebelum memutuskan untuk memberikan tugas yang berbeda, dia 

juga mengambil tugas yang berasal dari buku siswa. Misal, “tentukan nilai x dan y yang memenuhi 

dari persamaan linier 2x+3y=12 dan x+6y=9?”. S1 menjelaskan bahwa hanya ada dua atau tiga orang 

siswa aktif yang langsung merespon tugas tersebut. Jika seorang siswa aktif maju ke papan dan 

mengerjakan soal tersebut, maka siswa yang lain tidak akan pernah bertanya kenapa jawabannya 

seperti itu. Penugasan yang terjadi berlalu begitu saja tanpa ada pertanyaan. Pada penugasan berikut 

S1 mengubah masalah pada tugasnya, misal “Penyelesaian sistem persamaan 3x –2y= 12 dan 5x + y 

= 7 adalah  x = p dan y = q. Nilai 4p + 3q adalah”. Siswa yang merespon penugasan S1 tersebut 

masih sama seperti sebelumnya, bedanya ada siswa yang mulai bertanya karena jawabannya yang 

berbeda dari temannya. Beberapa penugasan yang pernah diberikan S1 dengan berbagai respon dari 

siswanya, membuat  S1 mulai memikirkan untuk sering membuat tugas yang berbeda dari biasanya. 

 

Penugasan S1 pada kelas XI 

S1 tersebut membuat pertanyaan yang menarik pada materi peluang, “Seorang pedagang buah 

melakukan promosi untuk menjual buah apelnya, dia mengisi sebuah kotak dengan 7 buah apel merah 

dan 3 apel hijau dengan ukuran dan bentuk yang identic. Pedagang mengatakan pembeli boleh 

mengambil 3 buah apel secara acak dengan harga Rp 5000 dengan syarat ketiga buah apel tersebut 

berwarna merah semua, jika ada yang berwarna hijau maka pembeli hanya boleh mengambil satu apel 

hijau untuk dibawa pulang. Faktanya harga sebuah apel merah Rp 5000 dan sebuah apel hijau Rp. 

3000. Apakah kamu akan mengambil kesempatan tersebut?”. Respon siswa yang antusias membuat 

kelas sangat hidup dan ramai dengan komentar setiap siswa masing-masing. 

S1 menjelaskan kepada peneliti, bahwa jawaban soal peluang tersebut sangat sederhana, hanya 

menjawab “ya” atau “ tidak”, tetapi jawaban tersebut harus diikuti dengan menghitung peluang 

terambilnya ketiga apel merah semua jika pembeli tidak mau rugi. Guru juga menjelaskan bahwa 

tugas pada buku siswa dan LKS rata-rata yang pernah diberikan kepada siswa hanya menghitung 

berapa peluang untuk pengembilan secara acak saja. Guru merasa pertanyaan seperti menghitung 

peluang sangatlah prosedural. 
Pola pikir guru dalam mengambil keputusan untuk membuat soal yang berbeda dari buku siswa 

mengidentifikasikan bahwa guru sedang menggali proses berpikir kritis siswanya dalam menjawab 

masalah. Terdapat hal yang menarik yang dilakukan guru matematika tersebut, dia memberikan 

penugasan yang berbeda, yang dampaknya sangat mengejutkan. Banyak siswanya yang merespon 
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dengan antusias, bahkan siswa yang biasanya diam di kelas mampu memberikan argumennya ataupun 

bertanya “apa dan mengapa”. Hal ini tidak terjadi pada kelas matematika yang lainnya, di mana 

penugasan guru tergantung dari wacana.  Para siswa diperkenalkan secara eksplisit untuk 

menggunakan strategi berpikir lebih terampil, kemudian diminta untuk menggunakan strategi ini 

untuk berpikir tentang konten yang mereka pelajari. Pengamatan peneliti terhadap guru, menunjukkan 

bahwa guru matematika di SMAN 3 Jombang telah melakukan komunikasi ide kreatif terhadap 

siswanya terutama dalam penugasan. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Terdapat dua temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, guru mampu memberikan 

penugasan yang berbeda bagi siswanya, yang mampu diterima oleh siswa dengan tingkat kemempuan 

yang bervariasi di kelas. Kedua, siswa mampu memberikan tanggapan pada tingkat berpikir kritis 

terhadap penugasan yang diberikan oleh guru. 

Sejak guru sebagai subyek mengembangkan tugas matematika yang berbeda di kelas, siswa 

sangat antusias dalam memberikan tanggapan dalam pembelajaran, sehingga meningkatkan kualitan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Penugasan yang dikembangkan guru menjadi bervariasi, 

bentuk proyek, masalah, lembar kerja, dan sejenisnya. Penugasan juga dapat tumbuh dari dugaan atau 

pertanyaan siswa. Jadi, terdapat berbagaisumber dari mana guru dapat memilih atau mengembangkan 

penugasan untuk mempromosikan pengembangan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dan 

prosedur. Penugasan harus dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan kemampuan 

siswa untukmemecahkan masalah, mengembangkan praktek matematika,kemampuan matematika, 

dan kemampuan untuk berpikir. Dalam mengembangkan penugasan matematika, guruharus 

mendasarkan keputusan mereka pada tiga bidang yang menjadi perhatian: konten matematika, siswa, 

dan cara-caradi mana siswa dengan sendirinya belajar matematika,tanpa membatasi kemampuan 

mereka.  
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Abstrak 

 

Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan guru matematika di kelas X BB-

2 SMK Negeri 5 Malang menunjukan bahwa pemahaman konsep siswa masih rendah. Hal 

ini dikarenakan saat pembelajaran di kelas, siswa cenderung menghafal rumus yang 

diberikan guru dan kesulitan saat menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan 

masalah. Oleh karena itu perlu adanya model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

pemahaman konsep, yaitu menerapkan model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem 

Based-Learning). Jenis  penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), dilakukan dalam dua siklus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based-Learning) yang dapat meningkatkan pemahaman konsep persamaan dan 

fungsi kuadrat siswa kelas X BB-2 SMK Negeri 5 Malang. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh bahwa presentase siswa yang pemahaman konsep  tinggi dan sangat tinggi dari 

siklus 1 ke siklus 2 meningkat 34,375% menjadi 61,29% dari banyaknya siswa, sedangkan 

banyak siswa yang pemahaman konsep  rendah dari siklus 1 ke siklus 2 berkurang dari 

46,875% menjadi 12,9% dari banyaknya siswa. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based-Learning), Pemahaman 

Konsep, Persamaan dan Fungsi Kuadrat 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah bahkan sampai perguruan tinggi. 

Menurut Septriani dkk (2014) dan Akmil dkk (2012) matematika sekolah berfungsi 

mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, dan menggunakan rumus matematika 

yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan  untuk mencapai tujuan mata pelajaran matematika. 

Tujuan mata pelajaran matematika untuk sekolah dasar dan menengah tercantum dalam 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 khususnya pada point pertama bahwa kemampuan memahami 

konsep matematika merupakan hal yang penting dalam mata pelajaran matematika. Pemahaman 

konsep harus dimiliki oleh semua siswa karena berdasarkan pandangan para ahli yang tergabung 

dalam National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) ) (2000: 20) menyatakan bahwa “ 

Learning mathematics with understanding is essential” yang artinya adalah pembelajaran 

matematika dengan pemahaman adalah hal yang utama.  

Pemahaman konsep menurut Akmil dkk (2012) merupakan kemampuan untuk 

memahami, memaknai, mengidentifikasi, serta mampu menjelaskan kembali konsep tersebut 

serta terperinci. Pemahaman konsep siswa dapat diukur dengan menggunakan indikator, 

indikator pemahaman konsep menurut NCTM (dalam Murizal dkk, 2012) yaitu mendefinisikan 

konsep secara verbal dan tulisan, mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, 

menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep, 

mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainya, mengenal berbagai makna dan 

interpretasi konsep, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep mengenal syarat yang menentukan 

suatu konsep, membandingkan dan membedakan konsep-konsep.  
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Kemampuan pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari data nilai awal yang dimiliki 

oleh peneliti, sebanyak  56,25 % dari 32 siswa dalam kategori rendah, 15,625 % dari 32 siswa 

dalam kategori sedang, 21,875 % dari 32 siswa dalam kategori tinggi dan 6,25 % dari 32 siswa 

dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas X 

BB-2 SMK Negeri 5 Malang dan beberapa siswa dengan kemampuan yang heterogen, 

menunjukkan bahwa siswa cenderung menghafal rumus yang diberikan guru serta jika diminta 

mengerjakan masalah yang berhubungan dengan materi yang diajarkan, siswa tidak dapat 

menerapkan rumus yang mereka hafalkan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa hanya sekedar 

menghafal rumus tanpa memahami makna dari rumus dan konsep materi yang dipelajari. 

Hasil wawancara menunjukkan permasalahan yang dihadapi siswa tersebut terhadap 

konsep kurang dan cenderung menghafal rumus, maka diperlukan model pembelajaran yang 

dapat mengatasi permasalahan tersebut dan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Salah satu model yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (Problem Based-Learning). Model ini dipilih karena berdasarkan tujuan Problem 

Based-Learning yakni menurut Hmleo (2004) tujuannya adalah untuk mengkonstruk 

pengetahuan siswa dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Sehingga siswa 

dituntut untuk tidak hanya mengahafal rumus tetapi harus dapat menerapkan rumus tersebut 

untuk menyelesaikan masalah dan memahami konsep materi yang sedang dipelajari.  

Menurut Fitria dkk (2013) menyatakan bahwa Problem Based-Learning adalah model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa yang berkaitan dengan penggunaan intelegansi dari 

dalam diri siswa untuk penyelidikan dan pemecahan masalah yang berorientasi pada masalah 

dunia nyata atau sesuai dengan pengalaman sehari-hari siswa, dengan pemecahan masalah 

secara kelompok. Dalam Problem Based-Learning siswa dilatih untuk menggunakan 

kemampuan mereka dalam memecahkan masalah (Putra dkk, 2012). Peran guru dalam Problem 

Based-Learning menurut Amir (2010: 44) yaitu memfasilitasi, menuntut siswa mendapat 

strategi pemecahan masalah dan mendapat informasi. Sedangkan karakteristik Problem Based-

Learning menurut Arends (2012: 397) adalah pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus 

pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan produk atau karya dan 

memamerkannya, serta adanya kerja sama. 

Tahapan pada Problem Based-Learning menurut Arends (2012:411) adalah pertama, 

orientasi siswa pada masalah (orient students to the problem), pada tahapan ini guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa 

agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah dan menyampaikan gambaran secara umum 

pembelajaran yang berlangsung. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar (organize students 

for study), pada tahapan ini guru mendefinisikan tugas belajar yang dilakukan oleh siswa yaitu 

dengan berkelompok, meminta siswa mengamati permasalahan dan menyusun pertanyaan. 

Ketiga, membantu penyelidikan individu maupun kelompok (assist independent and group 

investigation), pada tahapan ini guru membantu siswa mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber, siswa diberi pertanyaan yang membuat siswa berpikir tentang permasalahan yang 

diberikan, memperoleh solusi dan mendorong siswa agar aktif dalam proses pemecahan 

masalah, dan mendorong siswa untuk memilih metode yang tepat dalam proses pemecahan 

masalah. Guru berkeliling untuk memberikan bantuan kepada siswa yakni berupa pemberian 

scaffolding. Scaffolding menurut Reni (2013) pemberian bantuan berupa teknik atau 

ketrampilan tertentu dari orang yang lebih ahli atau dalam hal ini adalah guru kepada orang 

yang kesulitan atau siswa dalam menghadapi kesulitan. Keempat, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya (develop and present artifacts and exhibits), pada tahapan ini siswa akan 

diberikan soal atau permasalahan yang berhubungan dengan informasi yang sudah dikumpulkan 

pada kegiatan sebelumnya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah. Kemudian siswa menyiapkan hasil karya mereka dalam bentuk laporan, atau video, 

atau model yang ditulis di lembar kerja siswa. Peran guru pada tahap ini adalah membimbing 

siswa dalam menyelesaikan beberapa soal dan memberikan bantuan (Scaffolding). Kelima, 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (analyze and evaluate the problem-

solving process), pada tahapan ini siswa menyajikan laporan berupa hasil diskusi yang telah 
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dilakukan. Pada tahap ini terjadi pertukaran ide antara kelompok satu dengan kelompok yang 

lain dengan menganalisis dan mengevaluasi jawaban di papan tulis serta terakhir melakukan 

refleksi pembelajaran. 

Materi yang akan dibahas dalam penelitin ini adalah persamaan dan fungsi kuadrat 

diantaranya (1) menemukan konsep persamaan kuadrat satu variabel, (2) menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat, (3) menemukan rumus untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar 

persamaan kuadrat, (4) menentukan persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 𝑥1 dan 𝑥2, (5) 

menemukan konsep fungsi kuadrat, (6) grafik fungsi kuadrat 

Berdasarkan uraian diatas peneliti berharap model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based-Learning) berguna dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika 

karena didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) dan Dari dan Sumardi 

(2015). Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based-Learning) yang dapat meningkatkan 

pemahaman konsep persamaan dan fungsi kuadrat siswa kelas X BB-2 SMK Negeri 5 Malang. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan pembelajaran 

dengan menggunakan Problem Based-Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Pada penelitian ini kehadiran peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti sebagai perancang, 

pelaksanaan, pengumpul data, penganalisis data, penafsir data sampai pelapor hasil. 

Siswa Kelas X BB-2 SMK Negeri 5 Malang sebagai subjek dan sumber data utama 

karena siswa tersebut yang akan melaksanakan proses dan juga memperlihatkan perubahan yang 

terjadi akibat tindakan. Siswa Kelas X BB-2 SMK Negeri 5 Malang, merupakan kelas yang 

homogen secara gender, 32 siswa tersebut adalah perempuan. Peneliti sebagai guru juga 

berperan sebagai sumber data utama. Data yang didapatkan dari penelitian ini yaitu data tentang 

proses pembelajaran, data ini menjelaskan tentang pembelajaran dengan Problem Based-

Learning yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah tes, observasi, wawancara dan catatan lapangan. Data yang dianalisis adalah 

pemahaman konsep siswa dan hasil observasi aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis sebagai berikut: 

a. Data hasil observasi 

Untuk menganalisis data hasil observasi yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas  guru 

dan siswa, digunakan rumus sebagai berikut 

Presentase Skor Hasil Observasi (PSHO) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
×100% 

Dengan kriteria keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa disajikan pada Tabel 1. 
Tabel 1 Kriteria Keterlaksanaan Aktivitas Guru dan Siswa 

Interval Presentase Kategori Interval Presentase Kategori 

80% ≤ 𝑃𝑆𝐻𝑂 ≤ 100% Sangat Baik 55% ≤ 𝑃𝑆𝐻𝑂 < 70% Cukup Baik 

70% ≤ 𝑃𝑆𝐻𝑂 < 80% Baik 𝑃𝑆𝐻𝑂 < 55% Sangat Kurang 

(Sumber: diadopsi dari Arikunto dengan modifikasi, 2009:245) 

 

Keberhasilan guru dalam mengajarkan Problem Based-Learning dapat dilihat dari hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa dengan minimal keberhasilannya masuk dalam kategori 

“baik”.  
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b. Data pemahaman konsep siswa 

1) Menganalisis hasil jawaban tes siswa dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dan  

menentukan nilai pemahaman konsep siswa pada masing-masing siswa dan kemudian 

menentukan presentase kategori pemahaman konsep siswa dengan rumus berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎(𝑁𝑆) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
×100 

Presentase Per Kategori (𝑝) =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
×100% 

 

Kesimpulan analisis disesuaikan dengan kategori pemahaman konsep siswa pada Tabel 

2. 
Tabel 2 Kategori Pemahaman Konsep Siswa 

Nilai Siswa Kategori Nilai Siswa Kategori 

𝑁𝑆 ≥ 80 Sangat tinggi 55 ≤ 𝑁𝑆 < 65 Sedang 

65 ≤ 𝑁𝑆 < 80 Tinggi 𝑁𝑆 < 55 Rendah 

  (Sumber: adopsi dari Purwanto (2009: 82)) 

 
Peningkatan pemahaman konsep siswa pada materi persamaan dan fungsi kuadrat dalam 

penelitian ini ditunjukkan oleh jika banyaknya siswa dengan kriteria pemahaman konsep tinggi 

dan sangat tinggi mencapai ≥ 40% dan banyak siswa dengan kriteria pemahaman konsep 

rendah ≤ 20%. 
 

HASIL 

 
Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Pada siklus 1 terdiri dari tiga pertemuan dan siklus 2 terdiri dari dua 

pertemuan dengan masing-masing pertemuan dilaksanakan dalam 2 x 40 menit. Penelitian ini 

dimulai pada tanggal tanggal 11 Januari 2016 dan selesai pada tanggal 1 Februari 2016. Selama 

proses penelitian berlangsung, ada beberapa hasil yang diperoleh seperti yang penulis paparkan 

berikut. 
 

1. Hasil Observasi Aktivitas Guru  
Tabel 3 taraf keberhasilan aktivitas guru menerapkan penerapan Problem Based-Learning 

Siklus Pertemuan ke- 
Presentase keberhasilan 

Rata-rata 
Observer 1 Observer 2 

1 
I, II, dan III 96,29% 92,11% 94,20% 

Taraf Keberhasilan Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

2 
I, dan II 98,21% 93,72 95,96% 

Taraf Keberhasilan Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

 
Tabel 3 menunjukkan ada peningkatan presentase keberhasilan guru dalam menerapkan 

Problem Based-Learning dari siklus 1 ke siklus 2 dan berada pada taraf keberhasilan sangat 

baik. 
 

2. Hasil Observsi Aktivitas Siswa 
Tabel 4 taraf keberhasilan aktivitas siswa saat penerapan Problem Based-Learning 

Siklus Pertemuan ke- 
Rata-rata Presentase Keberhasilan 

Rata-rata 
Observer 1 Observer 2 

1 
I, II, dan III 95,15% 90,34% 92,74% 

Taraf Keberhasilan Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
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2 
I, dan II 94,73% 94,41% 94,57% 

Taraf Keberhasilan Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

 
Tabel 4 menunjukkan presentase keberhasilan penerapan Problem Based-Learning dilihat 

dari aktivitas siswa dimana ada peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 dan  berada pada taraf 

keberhasilan sangat baik. 

 

3. Hasil Pemahaman Konsep Siswa 
Tabel 5 kategori pemahaman konsep siswa 

Siklus 

Banyak/ 

Presentase 
Kategori Pemahaman Konsep 

Sangat 

tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 

1 
Banyak Siswa 3 8 6 15 

Presentase 9,375% 25,6% 18,75% 46,875% 

2 
Banyak Siswa 10 9 8 4 

Presentase 32,23% 29,03% 25,806% 12.9% 

 

Berdasarkan Tabel  5 terlihat bahwa siswa pada siklus 1 siswa dengan kategori 

pemahaman konsep rendah sebanyak 46, 875% dari 32 siswa dan siswa dengan kategori 

pemahaman konsep sangat tinggi dan tinggi sebanyak 34,975 % dari 32 siswa. Hasil yang 

diperoleh pada siklus 1 belum masuk dalam kriteria keberhasilan yang ditentukan peneliti 

sehingga berdasarkan refleksi, peneliti melaksanakan perbaikan di siklus 2. Hasil yang 

diperoleh pada siklus 2 adalah siswa dengan kategori pemahaman konsep rendah sebanyak 12,9 

% dari 32 siswa. Artinya adalah pemahaman konsep siswa masuk dalam kriteria peningkatan 

pemahaman konsep yang diharapkan yakni siswa dengan kategori rendah ≤ 20%. Untuk siswa 

dengan kategori pemahaman konsep sangat tinggi dan tinggi sebanyak 61,26 % dari 32 siswa. 

Artinya adalah pemahaman konsep siswa belum masuk dalam kriteria peningkatan pemahaman 

konsep yang diharapkan yakni siswa dengan kategori tinggi dan sangat tinggi  ≥ 40%.   

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tahapan pada Problem Based-Learning yang dapat 

meningkatkan pemahaman konsep adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi Siswa pada Masalah 

Pada tahapan ini guru menyampaikan topik pembelajaran, tujuan pembelajaran, apersepsi 

dengan memberi pertanyaan, motivasi dan gambaran secara umum pembelajaran yang 

berlangsung. Pada siklus 1 dipertemuan pertama hanya beberapa siswa yang merespon apersepsi 

dan pemberian motivasi dari guru tetapi pada siklus 2 semua siswa memperhatikan guru saat 

menyampaikan apesepsi dan motivasi serta antusias menjawab pertanyaan guru. 

 

2. Mengorganisasi Siswa dalam Belajar 

Pada tahapan ini guru mendefinisikan tugas belajar yang dilakukan oleh siswa yaitu 

dengan berkelompok dan saling membantu menyelidiki masalah-masalah secara bersama-sama. 

Pada siklus 1 diawal pertemuan pengelompokan dilakukan berdasarkan siswa yang duduk saling 

berdekatan. Namun pembagian ini tidak efisien karena siswa melakukan aktivitas di LKS 

membutuhkan waktu yang  lama dan dalam satu kelompok kemampuan siswa tidak heterogen. 

Pada siklus 2 guru membuat perubahan kelompok dengan membagi kelompok berdasarkan hasil 

tes siklus 1 agar siswa dapat bersosialisasi dengan siswa yang berbeda-beda dan lebih 

heterogen. Setelah siswa duduk berkelompok guru membagikan LKS dan meminta siswa 

melaksanakan aktivitas mengamati masalah di LKS dan membuat pertanyaan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran serta masalah yang diamati. Pada siklus 1 kegiatan mengamati masalah 

berjalan dengan baik walaupun masih banyak siswa yang memerlukan bimbingan guru karena 
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belum terbiasa memahami masalah sendiri. Kegiatan membuat pertanyaan, diawal pertemuan 

siswa kesulitan menyusun pertanyaan sehingga guru memberikan contoh pertanyaan. Pada 

siklus 2 sudah ada peningkatan kegiatan siswa untuk mengamati masalah, beberapa siswa sudah 

bisa mengamati sendiri tanpa bimbingan guru. Kegiatan membuat pertanyaan siswa sudah 

terbiasa membuat pertanyaan sendiri sesuai tujuan pembelajaran dan masalah yang mereka 

amati. 
 

3. Membantu Penyelidikan Individu dan Kelompok 

Pada tahapan ini guru membantu siswa untuk mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber untuk memecahkan suatu masalah. Bantuan yang diberikan guru berupa scaffolding 

secara tulisan maupun verbal. Saat melakukan penyelidikan siswa dituntut untuk menggunakan 

dan mengeksplorasi segala pengetahuan yang dimilikinya untuk dapat menyelesaikan masalah 

yang diberikan. Pada siklus 1 guru selalu berkeliling kesetiap kelompok untuk membimbing 

siswa ketika mengalami kesulitan menyelesaikan masalah dan memberikan scaffolding. Namun 

hampir seluruh siswa mengalami kesulitan yang sama sehingga pada siklus 1 guru sering 

menjelaskan secara klasikal. Pada siklus 2 peneliti juga memberikan bimbingan dan scaffolding 

tetapi tidak sering menjelaskan klasikal. 
 

4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

Pada tahapan ini guru memberi siswa soal atau permasalahan yang berhubungan dengan 

informasi yang sudah dikumpulkan pada kegiatan sebelumnya untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian siswa menyiapkan hasil karya 

mereka dalam bentuk laporan yang ditulis di LKS. Pada siklus 1 tahapan ini belum terlaksana 

dengan baik karena beberapa siswa enggan berkelompok dan sering bercanda serta siswa yang 

aktif hanya siswa yang terpandai dikelas dan siswa banyak yang meminta bimbingan guru saat 

mengerjakan soal. Pada siklus 2 tahapan ini terlaksana dengan maksimal karena hampir seluruh 

siswa aktif dalam berkelompok dan mengerjakan soal yang diberikan di buku catatan mereka 

masing-masing. Siswa sudah bisa menyajikan hasil pekerjaan mereka di LKS dan 

mempersiapkan diri untuk menyajikan hasil kerja di papan tulis jika mereka mendapat giliran 

untuk presentasi.  
 

5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Pada tahapan ini guru meminta siswa menyajikan laporan berupa hasil diskusi yang telah 

dilakukan siswa. Sehingga terjadi pertukaran ide antara kelompok satu dengan kelompok yang 

lain. Siswa menganalisis proses pemecahan masalah dengan membandingkan jawaban siswa 

dengan kelompok penyaji kemudian mengevaluasi dengan memberikan komentar. Terakhir 

mengumpulkan seluruh LKS. Selanjutnya guru dan siswa melakukan refleksi bersama mengenai 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pada siklus 1, ketika siswa diminta untuk menuliskan 

jawaban di papan tulis siswa selalu antusias dan percaya diri untuk maju namun hanya beberapa 

siswa yang menganalisis dan mengevaluasi jawaban di papan tulis. Siswa yang aktif hanya 

beberapa karena siswa segera ingin keluar kelas sehingga guru merefleksikan pembelajaran 

sendiri dan kegiatan  ini tidak sesuai dengan RPP. Pada siklus 2 ada peningkatan keaktifan siswa 

dalam menganalisis dan mengevaluasi jawaban di papan tulis dengan guru menunjuk siswa lain 

untuk membandingkan dengan jawabannya sendiri dan mengoreksi jawaban yang ada di papan 

tulis serta mengomentari jawabannya, sehingga semua siswa memperhatikan jawaban di papan 

tulis. Selanjutnya  pada kegiatan refleksi, guru juga menunjuk beberapa siswa untuk 

menyampaikan refleksi sehingga kegiatan merefleksikan berjalan sesuai dengan RPP.  

Pada siklus 1, menunjukkan hasil tes siklus 1 belum masuk dalam kriteria peningkatan 

pemahaman konsep yang dapat dilihat dari banyaknya siswa yang memiliki pemahaman konsep 

tinggi dan sangat tinggi adalah 34,975% dari 32 siswa yang berarti presentase kriteria 

pemahaman konsep siswa tinggi dan sangat tinggi ≤ 40 % dari banyaknya siswa dan siswa 

yang memiliki pemahaman konsep rendah adalah 46,875% dari 32 siswa yang berarti presentase 

kriteria pemahaman konsep siswa rendah ≥ 20% dari banyaknya siswa.  
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Pada siklus 2 menunjukkan bahwa hasil tes siklus 2 masuk dalam kriteria peningkatan 

pemahaman konsep siswa yang dapat dilihat dari banyaknya siswa yang pemahaman konsep 

tinggi dan sangat tinggi adalah 61,29 % dari 31 siswa yang berarti presentase kriteria 

pemahaman konsep siswa tinggi dan sangat tinggi ≥ 40 % dari banyaknya siswa dan siswa 

yang pemahaman konsep rendah adalah 12,9% dari 31 siswa yang berarti presentase kriteria 

pemahaman konsep siswa rendah ≤ 20% dari banyaknya siswa. 

Secara keseluruhan, peningkatan pemahaman konsep siswa meningkat ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 

 
 

Gambar 1. Grafik untuk Peningkatan Presentase Jumlah Siswa pada Tiap Kategori  

Pemahaman Konsep Siswa 

 
Berdasarkan Grafik 1 terlihat bahwa peningkatan pemahaman konsep siswa dengan 

kategori tinggi dan sangat tinggi mengalami peningkatan dari nilai awal ke siklus 1 dan ke 

siklus 2. Pemahaman konsep siswa dengan kategori rendah mengalami penurunan dari nilai 

awal ke siklus 1 dan ke siklus 2. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Analisis pada penelitian ini difokuskan pada penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based-Learning) yang dapat meningkatkan pemahaman konsep persamaan dan fungsi 

kuadrat siswa kelas X BB-2 SMK Negeri 5 Malang. Proses pembelajaran terlaksana dengan 5 

tahapan pembelajaran diantaranya adalah (1) orientasi siswa pada masalah, pada tahap ini guru 

menyampaikan topik pembelajaran, tujuan pembelajaran, apersepsi, motivasi yang berhubungan 

dengan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat serta menyampaikan gambaran umum 

pembelajaran, (2) mengorganisasi siswa untuk belajar, pada tahap ini guru membentuk 

kelompok dengan satu kelompok terdiri dari 4 siswa, guru membagikan LKS yang berisikan 

masalah berhubungan dengan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya siswa 

bersama kelompok mengamati masalah tersebut dan menyusun pertanyaan, (3) membantu 

penyelidikan individu dan kelompok, pada tahap ini semua siswa berdiskusi dengan kelompok 

untuk mengumpulkan infromasi di LKS dan mengerjakan masalah nyata yang berhubungan 

dengan fungsi kuadrat serta menggambar grafik fungsi dan tugas guru berkeliling untuk 

memberikan scaffolding (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, pada tahap ini siswa 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki dengan berdiskusi mengerjakan soal latihan 

berhubungan dengan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat serta guru berkeliling untuk 

memeriksa dan memberikan scaffolding. Setelah siswa mengerjakan soal yang diberikan guru, 

siswa menyajikan hasil pekerjaan mereka di LKS. (5) menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah, pada tahap ini guru meminta siswa mempresentasikan hasil pekerjaan 

siswa berupa masalah nyata yang berhubungan dengan fungsi kuadrat dan grafik fungsi. Siswa 

yang lain menganalisis dengan membandingkan jawabannya dan mengevaluasi dengan 

mengomentari jawaban dan terakhir merefleksikan pemebelajaran.  
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Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based-Learning banyak siswa 

dengan pemahman konsep siswa pada kategori tinggi dan sangat tinggi meningkat dari siklus 1 

ke siklus 2 dan pemahaman konsep siswa pada kategori rendah menurun dari siklus 1 ke siklus 

2. Hasil yang diperoleh yakni siswa yang pemahaman konsep  tinggi dan sangat tinggi dari 

siklus 1 ke siklus 2 meningkat 34,375% menjadi 61,29% dari banyaknya siswa, sedangkan 

banyak siswa yang pemahaman konsep  rendah dari siklus 1 ke siklus 2 berkurang dari 46,875% 

menjadi 12,9% dari banyaknya siswa. 
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Abstrak 

 
Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan pembelajaran 

kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran 

kooperatif.Walaupun dianggap sederhana, tetapi model pembelajaran ini mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan model pembelajaran secara konvensional dimana guru 

sebagai pelaku utama dalam pembelajaran. Salah satunya adalah meningkatkan keaktifan 

belajar matematika siswa dalam proses pembelajaran.Keaktifan siswa merupakan hal yang 

penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan aktifnya siswa dalam pembelajaran akan 

membawa dampak yang positif dimana tujuan pembelajaran dapat tercapai.  Tinjauan dari 

beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD menambah bukti empiris akan kelebihan dari penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap keaktifan belajar matematika siswa. Dari bukti-bukti 

empiris dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap keaktifan belajar matematika siswa yaitu dapat 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. 

 

Kata kunci: model pembelajaran kooperatif, STAD, keaktifan belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan Cooperative Learning 

yang menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan 

saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai kemampuan yang diajarkan 

guru.Model pembelajaran koperatif tipe STAD meruapakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang banyak dipraktekan guru dalam kegiatan pembelajaran karena paling sederhana. 

Akan tetapi walaupun dianggap sederhana  tipe STAD mempunyai beberapa kelebihan (Wijaya, 

2013). STAD tersusun dari lima komponen utama yaitu: 1) presentasi kelas, 2) kerja dalam 

kelompok, 3) kuis/tes, 4) perhitungan peningkatan skor individu, dan 5) pemberian penghargaan 

kelompok.  

Model pembelajaran koopeatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang bukan 

hanya unggul dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit akan tetapi 

sangat berguna juga dalam menimbulkan aktivitas dan interaksi antara siswa dengan guru dan 

antara siswa dengan siswa. Selain itu, tipe STAD juga mampu menigkatkan prestasi belajar 

lainnya seperti: mampu meningkatkan kerjasama, kreatifitas, berfikir kritis dan mendorong 

kemampuan siswa dalam membantu teman.  Dan juga model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dipilih karena strategi kooperatif ini paling sederhana dan sangat cocok digunakan oleh 

guru yang baru pertama memulai menggunakan strategi kooperatif (Warta, dkk 2013).  

 

96



 

Dalam proses pembelajaran kooperatif tipe STAD, selain mendapat penjelasan dari guru, 

siswa juga akan mendapat penjelasan dari teman dalam satu kelompok karena kelompok belajar 

dalam tipe STAD dibentuk secara heterogen baik dari segi jenis kelamin, kemampuan akademis, 

suku, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, 

serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan konsep, mengembangkan rasa 

percaya diri terhadap belajar individu maupun kelompok (Astrawan dkk,2015). Dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa akan belajar aktif untuk 

menemukan prinsip-prinsip dan mendapatkan pengalaman baru melalui kerjasama dalam 

mempelajari materi yang terdapat dalam materi pelajaran. 

Keaktifan siswa merupakan salah satu prinsip utama dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian 

besar peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses 

pembelajaran (Mulyasa,2002:32). Pengalaman belajar hanya dapat diperoleh jika siswa aktif 

berinteraksi dengan lingkungannya. Keaktifan siswa seringkali dinomorduakan oleh guru. 

Asumsi dan persepsi yang keliru bahwa proses pembelajaran sekedar sarana penyampian 

informasi tanpa mendukung berkembangnya aktivitas siswa, telah menjadi kebiasaan bagi guru 

dalam mengelola proses pembelajaran. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa 

dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya 

kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab 

pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya (Rosalia, dalam Damanik 2005:4)   

Untuk memberikan tambahan bukti secara empiris terhadap kelebihan pengunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, dalam artikel ini akan diberikan beberapa tinjauan dari 

beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap keaktifan belajar matematika siswa.  

HASIL KAJIAN 

Pada beberapa penelitian dan kajian artikel berikut ini terdapat hubungan yang signifikan 

antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap keaktifan belajar 

matematika sisw. Mirnawati (2007) melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

penelitian Peningkatan Keaktifan dan Kreatifitas Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Melalui Pendekatan STAD (Student Teams Achievement Divisions).Penelitian ini dilakukan di 

kelas VII SMP N 2 Sidoharjo. Tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan atau 

mengetahui proses pembelajaran matematika melalui pendekatan STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) untuk meningkatkan keaktifan dan kreatifitas siswa kelas VII SMP. 

Subyek pelaksanaan tindakan adalah peneliti yang berperan sebagai guru matematika di kelas 

VII.E SMPN 2 Sidoharjo yang berkolaborasi dengan guru matematika kelas VII.E dan kepala 

sekolah.Data dikumpulkan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi.Analisis 

data secara deskriptif kualitatif dengan presentasi model alur. Hasil penelitian ini adalah 1) ada 

peningkatan keaktifan siswa dalam bertanya mencapai 32,5%; dalam mengmukakan ide 

mencapai 25%; dan dalam mengerjakan soal-soal di depan kelas mencapai 30%. 2) ada 

peningkatan dalam melakukan analisis soal mencapai 20%; dalam ketepatan melakukan analisis 

soal mencapai 25%. 

Manggarani (2007) melakukan penelitian dengan judul penelitian Penerapan 

Pemberdayaan Berpikir melalui Pertanyaan (PBMP) dengan Model STAD Untuk Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan pada semester II 

tahun ajaran 2005/ 2006, dari 26 April sampai dengan 24 Mei 2006.Penelitian ini dilaksanakan 
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dengan 2 siklus.Subjek peneliti adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen 

dengan jumlah siswa sebanyak 29 siswa.Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PBMP 

dengan model STAD dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa SMP 

Muhammadiyah 3 Kepanjen.Peningkatan keaktifan siswa terbukti dengan adanya peningkatan 

frekuensi bertanya dan menjawab/ mengeluarkan pendapat. Frekuensi bertanya meningkat 

sebesar 7% dan frekuensi menjawab/ mengeluarkan pendapat meningkat sebesar 9,47%. 

Peningkatan hasil belajar matematika siswa terbukti dengan adanya peningkatan nilai tes dari 

siklus I ke siklus II sebesar 2,07. Berdasarkan temuan penelitian maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah pembelajaran matematika melalui pola PBMP dengan model STAD 

mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Sumarsih (2008) melakukan penelitian dengan judul penelitian Penerapan Pendekatan 

Kontekstual Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Division(STAD) Dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa dan hasil Belajar Matematika. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah 

ada peningkatan keaktifan siswa dan hasil belajar matematika melalui penerapan pendekatan 

kontekstual dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Subyek tindakan adalah guru 

matematika kelas VIII B SMPN 3 Kebakkramat, obyek penerima tindakan adalah siswa kelas 

VIII B sejumlah 40 siswa dan peneliti sebagai subyek yang melakukan perencanaan, 

pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui 

observasi, catatan lapangan, test, dan dokumentasi.Analisis data secara deskriptif dengan 

metode alur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) keaktifan siswa bekerjasama dengan 

anggotanya meningkat dari 0% menajdi 57,5%  pada akhir siklus, (2) keberanian siswa 

menjawab pertanyaan guru/mengerjakan soal ke depan kelas meningkat dari 10% menajdi 

27,5%, (3) siswa yang mengajukan idea tau tanggapan pada guru meningkat dari 5% menjadi 

12,5%, (4) siswa yang memberi tanggapan jawaban siswa lain meningkat dari 5% menjadi 15%, 

(5) siswa yang aktif membuat kesimpulan materi baik secara kelompok atau mandiri meningkat 

dari 25% menjadi 42,5%. Peningkatan hasil belajar siswa adalah nilai rata-rata kelas latihan 

terkontrol meningkat dari 93,125% menajdi 96,875%.Sedangkan nilai rata-rata kelas latihan 

mandiri meningkat dari 77 menajdi 88,375.Kesimpulan penelitian ini adalah keaktifan siswa 

dan hasil belajar dapat ditingkatkan melalui penerapan pendekatan kontekstual dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Putri (2010) melakukan penelitian dengan judul penelitian Penerapan Strategi Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) Sebagai Upaya Peningkatan Keaktifan Dan Motivasi 

Siswa Dalam Pembelajaran Matematika.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan di kelas VII semester I di SMP Negeri 1 Teras, Boyolali.Tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan strategi Student Teams-Achievement Division (STAD).Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi.Teknik analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terjadi dari reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah melalui penerapan 

strategi STAD pokok bahasan himpunan bagian 1) aspek keaktifan: a) keaktifan mengajukan 

pertanyaan dengan tepat sebelum tindakan  11,11% dan setelah tindakan 58,33%, (b) keaktifan 

mengerjakan soal di depan kelas secara tepat sebelum tindakan 13,89% dan setelah tindakan 

50%, (c) keaktifan menjawab pertanyaan sebelum tindakan 19,44% dan setelah tindakan 

61,11%, dan (d) keaktifan mengemukan ide/gagasan sebelum tindakan 8,33% dan setelah 

tindakan 55,56%, 2) aspek motivasi: (a) keantusiasan siswa untuk belajar dan mengerjakan 

tugas dengan tepat sebelum tindakan 44,44% dan setelah tindakan 83,33%, (b) perasaan senang 

siswa terhadap matematika dan gurunya secara tepat sebelum tindakan 50% dan setelah 

tindakan 80,56%, (c) semangat belajar agar dapat berprestasi sebelum tindakan 41,67% dan 

setelah tindakan 77,78%,dan (d) tercapainya KKM secara tepat sebelum tindakan 58,33% dan 

setelah tindakan 86,11%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi STAD  
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dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

Nugroho (2011) melakukan penelitian dengan judul penelitian Penerapan Metode 

Kooperatif Tipe STAD Dalam Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Alat Peraga 

Untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa.Tujuan penelitian ini adalah 

mengkaji dan mendiskripsikan peneraapan metode koopertif tipe STAD yang menggunakan alat 

peraga matematika untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika.Subjek 

penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SDN 1 Sawahan Juwiring Klaten yang 

berjumlah 38 siswa.Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, tes, 

wawancara langsung, dan dokumentasi.Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode 

alur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari: a)keaktifan siswa dalam (1) 

memperhatikan penjelasan guru setiap putaran meningkat dari sebelum putaran (23,68%), 

putaran I (28,94%), putaran II (52,63%), dan putaran III meningkat menjadi (73,68), (2) berani 

mengemukakan pendapat setiap putaran meningkat dari sebelum putaran (7,89%), putaran I 

(21,05%), putaran II (39,47%), dan putaran III meningkat menjadi (52,63%), (3) berani bertanya 

setiap putaran meningkat dari sebelum putaran (10,52%), putaran I (23,68%), putaran II 

(31,57%), dan putaran III meningkat menjadi (57,89%). (4) mau melatih diri memecahkan 

masalah setiap putaran meningkat dari sebelum putaran (31,57%) , putaran I (50%), putaran II 

(65,78%), dan putaran III meningkat menjadi (78,94%). b) prestasi belajar siswa dalam setiap 

putaran meningkat, sebelum putaran (31,57%), putaran I (36,84%), putaran II (65,78%), dan 

putaran III meningkat menjadi (92,10%). Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode 

STAD menggunakan alat peraga matematika dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. 

Hidayatullah (2012) dengan judul penelitian Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas V pada Materi KPK dan FPB Melalui Model Students Teams Achievement 

Divisions( STAD) Berbantuan Media Kartu Bilangan Berindeks di SD Negeri 04 Asemboyong 

Kabupaten Pemalang. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Asemboyong 04 Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 41 siswa.Penelitian 

ini dilakukan dalam dua siklus.Cara pengumpulan data dilakukan melalui tes formatif, 

pengamatan aktivitas belajar siswa, dan performansi guru saat pembelajaran berlangsung. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I, rata-rata hasil belajar siswa 61,46% dengan 

ketuntasan belajar klasikal 73,17%, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sebesar 66,38% 

dengan kriteria tinggi, dan nilai performansi guru 76,16 (B). Pada siklus II, rata-rata nilai hasil 

belajar siswa 67,32 dengan ketuntasan belajar klasikal 90, 24%, keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran 76,85% dengan kriteria sangat tinggi, dan nilai performansi guru 95,35 (A). Hasil 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II.Berdasarkan hasil yang 

diperoleh,dapat diambil simpulan bahwa model pembelajaran STAD terbukti dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta performansi guru. 

Rahmat, dkk (2012 yang termuat dalam jurnal pendidikan matematika vol.1 no. 1 hal.35-

39 dengan judul penelitian Meningkatkan Aktivitas Siswa Dalam Belajar Matematika Melalui 

Model Pembelajaran STAD.Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Kota Baru 

Dharmasraya.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa 

selama menerapkan model pembelajaran STAD.Aktivitas yang mengalami peningkatan tersebut 

adalah aktivitas bertanya kepada guru mengenai materi yang disampaikan guru, aktivitas siswa 

berdiskusi dalam kelompok, dan aktivitas siswa mampu bekerjasama dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan dengan teman kelompoknya. 

Falah, dkk (2013)dengan judul penelitian Peningkatan Aktivitas Peserta Didik Dengan 

Model Tipe STAD Pembelajaran matematika SDN 09 Pontianak Utara.Penelitian ini dilakukan 

di kelas VI SDN 09 Pontianak Utara.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan 
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pembelajaran model kooperatif tipe STAD tentang FPB dan KPK; mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan mendeskripsikan peningkatan aktivitas fisik, mental, 

dan emosional peserta didik dalam belajar.Penelitian menggunakan metode deskriptif, dalam 

bentuk penelitian tindakan kelas.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD hasilnya meningkatkan aktivitas belajar peserta 

didik, baik aktifitas fisik, mental, maupun emosional dan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, siklus I nilai rata-rata sebesar 63,4 dan meningkat sebesar 68,2 pada siklus II. 

Retnowati (2013) melakukan penelitian dengan judul penelitian Upaya Meningkatkan 

Keaktifan Siswa dan Pemahaman Konsep Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe Student Teams-Achievement Division (STAD).Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas pada standar Kompetensi Memahami konsep segiempat 

dan segitiga serta menentukan ukurannya.Subjek penelitian ini adalah kelas VIID SMP N 3 

Delanggu sebanyak 34 siswa.Pengumpulan data menggunakan menggunakan metode observasi, 

catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan tes.Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif menggunakan metode alir. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

siswa aktif mengajukan pertanyaan 74,19%, 2) siswa aktif menjawab pertanyaan 83,87%, 3) 

siswa aktif mengerjakan di depan kelas 83,87%, 4) siswa berani untuk tidak setuju dan setuju 

ide teman kelas 90,32% 5) siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar 77,42%,  6) siswa 

mampu merespon jawaban teman dengan benar 77,42%, 7) siswa mampu membuat kesimpulan 

90,32%. Dari penelitian disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Students Team 

Achievement Division di pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan dan 

pemahaman konsep matematika. 

Sari (2014) melakukan penelitian dengan judul penelitian Penerapan Asesmen Diri Dalam 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika Siswa 

Kelas VIII-1 SMP Negeri 2 Malang. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 malang 

dengan subjek siswa kelas VIII-1 yang berjumlah 28 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang berjalan dalam 2 siklus.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa 

hasil observasi aktivitas guru dan siswa, catatan lapangan, lembar asesmen diri dan tes.Data 

penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar matematika siswa setelah mengikuti penerapan 

asesmen diri dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD mengalami peningkatan baik 

berdasarkan lembar asesmen diri pada setiap pertemuan maupun nilai tes akhir silus.Pada siklus 

I hasil lembar asesmen diri pada pertemuan pertama mencapai 67.86% dan 82.14% pada 

pertemuan kedua sedangkan pada siklus II hasil lembar asesmen diri mencapai 84% pada 

pertemuan pertama dan 92.53% pada pertemuan kedua. Berdasarkan hasil tes akhir siklus, pada 

siklus I presentase keberhasilan adalah 82.14% dan pada siklus II mencapai 85.71% dari 

keseluruhan siswa yang hadir di kelas VIII-1 telah mencapai SKBM yang ditentukan sekolah 

yakni 75 dalam rentang 0-100. 

Aditya (2014) melakukan penelitian dengan judul penelitian Peningkatan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Matematika Dengan Strategi Pembelajaran Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions ) Berbasis Lesson Study. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika dengan strategi pembelajaran tipe STAD berbasis Lesson 

Study.Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas XI Seni Rupa berjumalh 25 

siswa.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan 

dokumentasi.Teknik analisis data menggunakan metode yang meliputi pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Validitas data menggunakan Source 

Triangulation (Triangulasi Sumber) dan Triangulation Techniques (Triangulasi Teknik).Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan indikator berikut: 1) kemampuan dalam mengemukkan gagasan berpikir dari 

sebelum tindakan (32%) menjadi (68%) setelah tindakan, 2) keaktifan bertanya kepada guru 

dalam kegiatan belajar mengajar dari sebelum tindakan (36%) menjadi (72%) setelah tindakan, 
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3) kemampuan berdiskusi dengan kelompok belajar dari sebelum tindakan (28%) menjadi 

(60%) setelah tindakan, 4) banyak siswa yang memiliki nilai memenuhi KKM (≤75) dari 

sebelum tindakan (28%) menjadi (64%). Kesimpulan penelitian ini adalah strategi pembelajaran 

tipe STAD berbasis lesson study dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika 

siswa kelas XI Seni Rupa SMK Negeri 9 Surakarta semester genap tahun 2013/2914. 

Winarsih (2015) melakukan penelitian tindakan kelas. Hasil penelitiannya telah dimuat 

dalam Jurnal Dinamika Jurnal Praktik Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Dasar dan 

Menengah Vol. 5, No. 3, Juli 2015 dengan judul penelitian Penerapan Model STAD Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Maeri Segitiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keaktifan dan hasil belajar siswa pada matematika melalui model STAD. Subjek penelitian ini 

adalah kelas VIIC dengan jumlah 37 siswa.Rancangan dalam penelitian ini terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi.Metode pengumpulan data yang digunakan 

metode dokumen, tes, observasi.Analisis data menggunakan analis deskripsi.Hasil penelitian 

diperoleh rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 64 dengan ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 68%.Rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus II sebesar 71, 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 85%.Hasil keaktifan siswa mengikuti pembelajaran pada 

siklus I sebesar 68% pada siklus II semua aktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa pada matematika melalui model 

STAD. 

Susanti (2015) juga melakukan penelitian dengan judul penelitian Peningkatan Keaktifan 

Siswa Pada Pembelajaran Matematika Melalui Strategi STAD (Student Team Achievement 

Division).Tujuan penelitian untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika 

bagi siswa SMP Islam Ngesrep kelas VIIB tahun ajaran 2014/2015 melalui strategi 

STAD.Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus.Data yang 

diperoleh berupa nilai persentase peningkatkan keaktifan pada akhir siklus I dan siklus II.Teknik 

analisis data yang dilakukan dengan teknik analisis interkatif.Hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan keaktifan siswa pada pembelajaran matematika. Peningkatan keaktifan siswa dapat 

dilihat dari meningkatnya indikator-indikatornya meliputi: 1) kemauan siswa dalam bertanya 

sebelum tindakan 5,55% dan sesudah tindakan 55,55%, 2) kemauan siswa dalam menjawab 

pertanyaan sebelum tindakan 11,11% dan sesudah tindakan 72,22%, 3) kemauan siswa 

mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 0% dan sesudah tindakan 66,66%, 4) 

kemauan siswa dalam mengemukakan pendapat sebelum tindakan 0% dan sesudah tindakan 

55,55%. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa penerapan strategi Student Team 

Achivement Division pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

Irsyad (2015) melakukan penelitian dengan judul penelitian Upaya Meningkatkan 

Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Student Teams Achievement Division (STAD) di Kelas VII B MTs Muhammadiyah 6 

Karanganyar.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classrom Action Research) 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus.Subyek penelitian adalah siswa kelas VII B MTs Negeri 6 

Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015.Data penelitian diperoleh melalui observasi dan 

tes.Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif.Validasi data dari keaktifan 

siswa dengan menggunakan teknik triangulasi.Dari hasil observasi rata-rata prosentase keaktifan 

siswa pada silkus I 74,56% dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 82,73%. 

Sedangkan dari hasil tes, siklus I prosentase ketuntasan siswa sebesar 39,29% menjadi 75% 

pada siklus II. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 

siswa kelas VII B MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar tahun pelajarn 2014/2015 pada 

pembelajaran matematika adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang terdiri dari 

lima komponen utama yaitu: presentasi, kelompok, kuis, skor individu, dan penghargaan 

kelompok. Hal tersebut dikarenakan dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa 
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terlibat aktif berdiskusi dalam kelompok yang heterogen, terlibat aktif dalam kegiatan presentasi 

kelas, dan adanya penghargaan kelompok.Dan dengan adanya kuis dan skor kemajuan individu 

dalam kelompok setiap individu berlomba memperoleh nilai terbaik untuk kelompoknya 

sehingga prestasi siswa meningkat. 

Astrawan, dkk (2015) melakukan penelitian yang bertema tentang STAD terhadap 

aktivitas siswa dan hasil belajar matematika. Hasil penelitiannya termuat dalam e-journal 

Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program studi Administrasi Pendidikan 

volume 6, No 1 tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) Terhadap Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Matematika SMP N 

2 Sukasada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadapaktivitas siswa dan hasil belajar Matematika pada siswa kelas VIII di SMP N 2 

Sukasada.Rancanganpenelitian ini menggunakan pola dasar The Posttest Only Control Group 

dengan jenis eksperimen semu.Sampel penelitian berjumlah 28 siswa.Data yang dikumpulkan 

adalah aktivitas siswa dan hasil belajarMatematika.Data dianalisis dengan menggunakan 

MANOVA berbantuan SPSS 17.00 for windows. HasilPenelitian menunjukkan bahwa: Pertama, 

aktivitas siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatifSTAD secara signifikan lebih 

baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan modelkonvensional (F = 12,645; p < 

0,05). Kedua, hasil belajar Matematika siswa yang mengikuti modelpembelajaran kooperatif 

STAD secara signifikan lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajarandengan model 

konvensional (F = 25,476; p < 0,05). Ketiga, secara simultan aktivitas dan hasil 

belajarMatematika antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif STAD secara 

signifikan lebihbaik daripada siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Contoh-

contoh penelitian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

No Peneliti Hasil 

1 Mirnawati 

(2007) 

Ada peningkatan keaktifan siswa dalam bertanya, mengemukakan ide, 

mengerjakan soal-soal di depan kelas. 

2 Manggarani 

(2007) 

Pembelajaran melalui pola PBMP dengan model STAD mampu 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

3 Sumarsih 

(2008) 

Keaktifan dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan 

kontekstual dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

4 Putri (2010) Penerapan strategi STAD dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi 

siswa pada pembelajaran matematika 

5 Nugroho 

(2011) 

Penerapan metode STAD menggunakan alat peraga matematika dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi 

belajar siswa. 

6 Hidayatullah 

(2012)  

STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta 

performasi guru. 

7 Rahmat , dkk 

(2012) 

Terjadi peningkatan aktivitas siswa selama menerapkan model 

pembelajaran STAD seperti aktivitas bertanya, aktivitas berdiskusi, 

dan aktivitas bekerjasama. 

8 Falah, dkk 

(2013) 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD hasilnya 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, baik aktivitas fisik, 

mental maupun emosional dan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

9 Retnowati 

(2013)  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD di pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep 

matematika. 

10 Sari (2014) Keaktifan belajar matematika siswa setelah mengikuti penerapan 

asesmen diri dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD mengalami 

peningkatkan.  
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No Peneliti Hasil 

11 Aditya 

(2014) 

Pembelajaran tipe STAD berbasis lesson study dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa  

12 Winarsih 

(2015) 

Terjadi peningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada 

matematika melalui model STAD. 

13 Susanti 

(2015)  

Penerapan strategi STAD pada pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. 

14 Irsyad (2015) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa pada 

pembelajaran matematika adalah model pembelajaran yang kooperatif 

tipe STAD yang terdiri dari lima komponen utama yaitu: presentasi, 

kelompok, kuis, skor individu, dan penghargaan kelompok. 

15 Astrwan, dkk 

(2015) 

Secara simultan, aktivitas dan hasil belajar matematika antara siswa 

yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe STAD secara 

signifikan lebih baik daripada siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional. 

Beberapa contoh penelitian yang ditinjau dalam artikel ini semuanya menggunakan tema 

yang hampir sama yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di 

dalam proses pembelajaran matematika. Dari contoh-contoh penelitian tersebut semuanya 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat signifikan antara model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan peningkatan keaktifan belajar matematiak siswa. Dengan adanya 

bukti-bukti empiris ini tentunya akan semakin menambah akan kelebihan-kelebihan dari 

penggunaan-penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.   

PEMBAHASAN 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-

temannya di Universitas John Hopkins.Siswa dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi 

kelompok dengan anggota 4-5 orang, setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri atas laki-laki 

dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah sebagai berikut: 1) secara 

klasikal guru menyampaikan materi, 2) siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 

4-5 siswa secara heterogen, baik dari segi jenis kelamin, suku, agama, dan bahkan kemampuan 

akademik (kemampuan tinggi, sedang, dan kurang), 3) siswa berdiskusi di dalam kelompoknya 

tentang materi yang diberikan oleh guru, 4) guru memberikan tes secara individu, tidak boleh 

saling membantu walaupun dalam satu kelompok, 5) guru menghitung hasil tes secara individu 

untuk penilaian kelompok dan memberikan penghargaan (Wijaya, 2013). 

Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STADsebagai berikut: 1) Murid aktif 

membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama, 2) Murid bekerja sama dalam 

mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok, 3) Aktif berperan sebagai 

tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok, 4) Interaksi antar murid seiring 

dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat (Slavin, dalam Dias 2014). Dari 

tinjauan hasil penelitian di atas, tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sangat 

meningkat secara signifikan dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Rata-rata keaktifan siswa seperti keaktifan siswa dalam bertanya, mengemukakan pendapat, 

mengerjakan sola-soal di depan kelas, berdiskusi dalam kelompok belajar, membuat 

kesimpulan, memperhatikan penjelasan guru, sebelum menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD tingkat persentasenya sangat rendah. Tetapi setelah menerapkan metode 

STAD, menglami peningkatkan yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa STAD 

membawa pengaruh posotof terhadap keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran 
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mateamtika.  

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, diharapkan siswa akan 

selalu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena di dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD mengharuskan siswa untuk dapat bekerjasama dalam mempelajari materi 

yang diberikan oleh guru, dan yang berkemampuan tinggi dapat membantu temannya yang 

berkemampuan sedang maupun kurang. Sehingga semua siswa dalam kelompok tersebut dapat 

memahami materi secara bersama-sama. Karena di akhir pembelajaran akan diadakan tes secara 

individu dimana setiap siswa dapat meyumbangkan poin buat kelompoknya untuk dapat 

mendapatkan penghargaan. Gagasan utama dalam STAD adalah memacu siswa agar saling 

mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru. 

Dengan kondisi siswa yang kurang mampu dalam memahami materi pembelajaran matematika, 

maka pembelajaran STAD ini diharapkan mampu meningkatkan semangat siswa dalam belajar, 

bertanya kepada gutu, berdiskusi, bekerjsama atau saling membantu dalam memahami pelajaran 

dan dapat mempermudah siswa belajar matematika (Slavin, dalam Rahmat, 2012). Dengan 

adanya gagasan utama dalam STAD, maka STAD mampu meningkatkan keaktifan belajar 

siswa. Denga aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, maka diharapkan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan dapat tercapai. Dari contoh-contoh penelitian yang ditinjau dalam artikel ini 

terdapat hubungan yang sangat signifikan antara penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini 

memberikan tambahan bukti akan keunggulan atau kelebihan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dalam proses pembelajaran matematika.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat didukung dengan adanya 

penerapana model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dari hasil kajian ilmiah yang ditinjau 

dalam artikel ini semuanya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran matematika. Semua hasil kajian dari penelitian tersebut menunjukkan adanya 

hubungan yang sangat signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Dari bukti-bukti empiris 

ini menambah akan kelebihan-kelebihan dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dalam pembelajaran matematika. Dari hasil tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap 

keaktifan belajar matematika siswa yaitu dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika. Oleh karena itu, para guru hendaknya dapat menggunakan metode ini 

sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan model pembelajaran kooperatif yang akan 

digunakan dalam kelas untuk pembelajaran matematika. Semoga dengan adanya artikel ini, 

dapat bermanfaat untuk para guru yang tertarik untuk mengetahui atau bahkan mau mencoba 

untuk menerapkan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses 

pembelajaran khusunya pembelajaran matematika. 
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Abstrak 

Penguasaan operasi bilangan bulat merupakan materi prasyarat untuk materi 

selanjutnya dan merupakan materi yang erat kaitannya dengan kehidupan nyata.  

Namun masih begitu banyak siswa yang masih kesulitan mengerjakan operasi hitung 

bilangan bulat khususnya operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan 

bilangan negatif. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan 

mendiskripsikan kesulitan siswa kelas VII SMP dalam mengerjakan soal operasi 

bilangan bulat (penjumlahan dan pengurangan) dan solusinya. Metode yang 

digunakan dalam penulisan artikel ini  adalah tes tulis yaitu siswa diberikan soal 

tentang operasi bilangan bulat berupa soal penjumlahan dan pengurangan yang 

melibatkan bilangan negatif. Dari hasil analisis ditemukan bahwa siswa mengalami 

kesulitan jika mengerjakan soal operasi bilangan bulat yang melibatkan bilangan 

negatif  meliputi: kesalahan konsep dan  kesalahan prosedural. Untuk mengatasi 

kesulitan yang dialami siswa diperlukan perbaikan pembelajaran dipadukan dengan 

media yang relevan serta pemberian tugas yang terstruktur. 

 

Kata kunci: Bilangan Bulat, Analisi Kesulitan 

 

PENDAHULUAN 

Penguasaan operasi bilangan bulat merupakan materi yang penting dipelajari oleh siswa 

dan berkaitan erat dengan permasalahan didalam kehidupan (Musser, Burger, and Peterson, 

2011:321). Dikatakan pula bahwa operasi bilangan bulat merupakan materi prasyarat dan 

mendasar yang sangat penting dalam matematika sekolah (Khaeroni, 2011, Utami, 2016). 

Berdasarkan pendapat tersebut penguasaan operasi bilangan bulat merupakan materi yang wajib 

dikuasai oleh siswa untuk melangkah ke materi yang selanjutnya untuk itu penguasaan operasi 

bilangan bulat siswa perlu ditingkatkan. Namun selama selama ini berbanding terbalik dengan 

pendapat diatas, siswa masih kesulitan dalam mengerjakan operasi bilangan bulat khhususnya 

operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. 

Pembelajaran matematika sekolah yang termuat dalam silabus hampir semuanya 

berkaitan erat dengan operasi bilangan bulat. Salah satu materi yang erat kaitannya dengan 

operasi bilangan bulat adalah aljabar dan aritmatika sosial (Lestari, 2015). Dalam pembelajaran 

matematika sekolah khususnya materi operasi bilangan bulat masih banyak ditemui siswa yang 

masih kesulitan ketika melakukan operasi bilangan bulat khususnya operasi penjumlahan dan 

pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Dari 30 siswa kelas VII SMP terdapat 85% 

siswa yang masih kesulitan ketika melakukan operasi bilangan bulat dan hanya 15% saja yang 

sudah mampu melakukan operasi bilangan bulat dengan baik. 

Kesulitan belajar atau learning disability merupakan suatu kondisi siswa yang merasa 

tidak mampu dalam menyimak, membaca, berbicara, menulis dan berhitung (Suryani, 2010). 

Situasi yang seperti ini dapat berasal dari dalam individu siswa itu sendiri saat memperoleh dan 

kemudian memprosesnya menjadi suatu informasi penting. Kesulitan dalam belajar matematika 

memiliki beberapa karakteristik diantaranya; kesulitan membedakan angka dan simbol, 

ketidakmampuan mengingat konsep atau dalil-dalil dalam matematika, ketidakmampuan 

berfikir abstrak dan lemah dalam mendripsikan apa yang diketahui (Untari, 2013). Kesulitan 
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belajar dapat berasal dari internal siswa itu sendiri misalanya faktor kesehatan, minat belajar dan 

intelegensi atau dari faktor eksternal yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat 

dan lingkungan kelarga (Jamal, 2014). Kesulitan dalam mengerjakan operasi soal bilangan bulat 

merupakan bentuk ketidakmampuan siswa membaca maksud dari soal, ketidakmampuan siswa 

membedakan positif negatif dan ketidakmampuan dalam berhitung.     

Berdasarkan pentingnya penguasaan operasi bilangan bulat untuk materi selanjutnya 

penulis tertarik untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa saat mengerjakan 

operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat khususnya yang melibatkan bilangan 

negatif. Pemahaman tentang operasi penjumlahan dan pengurangan merupakan dasar untuk 

memahami operasi selanjutnya, seperti operasi perkalian dan pembagian. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP NU 11 BONDOWOSO yang berjumlah 30 

siswa. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil tepatnya bulan juli tahun 

ajaran 2016/2017. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang mendiskripsikan dan menggambarkan proses analisis yang dilakukan 

mulai dari pemberian tes uraian sampai pada analisis hasil pekerjaan siswa. 

Pada penelitian ini siswa diminta menyelesaikan tes tentang operasi bilangan bulat yang 

meliputi operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif.  Penelitian ini 

akan mendeskripsikan hasil jawaban siswa dan kemudian memberikan gambaran solusinya 

untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada umumnya materi operasi bilangan bulat sudah siswa dapatkan pada jenjang sekolah 

dasar, namun pada kenyataannya ketika siswa sudah berada di jenjang sekolah menengah 

pertama masih kesulitan mengerjakan soal-soal operasi bilangan bulat. Kesulitan siswa ini 

Dapat berasal dari faktor internal siswa dan dapat pula penyebabnya berasal dari faktor 

eksternal siswa. Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal operasi bilangan bulat terlihat dari 

hasil pekerjaan siswa sebagai berikut: 

a). Hasil pekerjaan siswa 1 (S1)  

 
Gambar 1 hasil pekerjaan siswa yang mengalami kesalahan konsep 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa pada gambar 1, terlihat jelas bahwa siswa (S1) belum 

bisa melakukan operasi bilangan bulat, siswa hanya menuliskan langsung jawaban tanpa 

langkah-langkah penyelesaian serta jawaban siswa juga masih salah. Siswa (S1) nampaknya 

sama sekali tidak bisa melakukan operasi bilangan bulat baik itu penjumlahan ataupun 

pengurangan baik yang melibatkan bilangan negatif ataupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa (S1) mengalami kesulitan yang terlihat dari kesalahan konsep operasi hitung bilangan 

bulat khususnya operasi penjumlahan dan pengurangan yang menggunakan bilangan negatif. 

Permasalahan yang dialami siswa (S1) dapat dikategorikan kesulitan internal siswa karena siswa 
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tersebut tidak dapat menguasai konsep operasi bilangan bulat sehingga berdampak pada 

pemahaman siswa terhadap materi yang rendah. 

 

b) Hasil pekerjaan siswa 2 (S2) 

 
Gambar 2 hasil pekerjaan siswa dengan kategori kesalahan dalam membaca soal 

 

Pada hasil pekerjaan siswa (S2), sekilas kita dapat melihat siswa sudah mengerti tentang 

makna penjumlahan namun masih belum bisa menjawab dengan benar apabila penjumlahannya 

melibatkan bilangan negatif. Hal ini terlihat jelas pada jawaban soal nomor satu poin a,b dan c, 

pada poin (a) siswa melakukan kesalahan dengan langsung menambahkan -2 + 5 = 7. Siswa 

tersebut menganggap (-2) ditambah 5 hasilnya adalah positif tujuh (7) tanpa memperhatikan 

tanda neagtif pada angka 2, begitu pula pada poin b dan c. Hasil pekerjaan siswa 

menggambarkan proses kesalahan siswa dalam memaknai soal tanpa memperhatikan tanda 

positif dan negatifnya. Padahal dalam operasi hitung bilangan bulat perlu memperhatikan tanda 

yang digunakan pada soal yang diberikan sehingga mempermudah siswa dalam menyelesaikan 

soal yang diberikan. Pada operasi pengurangan siswa juga mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal operasi bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif yang tergambar dari 

hasil pekerjaan siswa. Pada poin a nomor 2, siswa juga mengalami kesalahan konsep dimana 

siswa menganggap pengurangan 3 – (-5) dapat dibalik posisi angkanya sehingga menjadi 5 – 3 

sehingga memperoleh hasil 2. Pada poin b nomor 2, siswa melakukan kesalahan dengan tidak 

memperhatikan tanda negatif pada angka -5 sehingga hasil jawabannya kurang tepat. 

  

c) Hasil pekerjaan siswa 3 (S3) 

 
Gambar 3 hasil pekerjaan siswa yang kesulitan ketika operasinya dengan bilangan yang negatif 

 

Hasil pekerjaan siswa 3 (S3) sudah bisa melakukan operasi penjumlahan bilangan positif 

dengan negatif, bilangan negatif dengan positif namun pada poin (c) yang melibatkan 

penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif siswa masih kesulitan dan melakukan 

kesalahan dengan tidak mencantumkan tanda negatif pada angka (8) untuk jawaban yang (c). 

Pada operasi pengurangan masih kesulitan melakukan operasi pengurangan dengan bilangan 
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yang negatif pada poin a,b dan c. Untuk poin a soal nomor 2, siswa melakukan kesalahan 

dengan menganggap bahwa 3 – (-5) sama saja dengan pengurangan 5 – 3 sehingga siswa 

menjawab hasilnya adalah 3. Untuk poin b nomor 2, siswa menganggap -5 – 2 sama saja dengan 

pengurangan 5 – 2 yang hasilnya adalah 3. Pada poin c nomor 2, siswa melakukan kesalahan 

dengan tidak memperhatikan tanda negatif pada angka 1 yang menyebabkan jawaban siswa 

salah. Hasil pekerjaan siswa tersebut menunjukkan kondisi siswa yang masih mengalami 

permasalahan dari faktor internal yaitu ketidakmampuan siswa melakukan operasi hitung yang 

menggunakan bilangan yang negatif.  

 

d) Hasil pekerjaan siswa 4 (S4) 

 
Gambar 4 hasil pekerjaan siswa yang mengalami miskonsepsi dalam memaknai soal 

 

Hasil pekerjaan siswa 4 (S4) menunjukkan bahwa sudah memahami operasi penjumlahan 

yang terlihat dari jawaban soal nomor 1a, namun masih belum bisa membedakan bilangan yang 

positif dengan bialngan yang negatif begitu pula soal 1b. untuk jawaban 1c siswa (S4) malah 

sudah dapat menjawab dengan benar siswa sudah dapat melakukan operasi penjumlahan 

bilangan neagtif dengan negatif. Pada jawaban soal nomor 2a,b dan c terlihat siswa melakukan 

kesalahan dalam melakukan operasi pengurangan baik untuk bilangan positif maupun bilangan 

negatif. Proses pekerjaan siswa diatas memberikan indikasi bahwa siswa mengalami suatu 

kesalahan internal dalam memahami soal dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

kesalahan pada saat mengerjakan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban siswa diatas mengenai kesulitan yang 

dialami oleh siswa pada saat mengerjakan operasi bilangan bulat dapat diuraikan dalam 

beberapa poin penting dibawah ini: 

1. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat yang melibatkan angka yang negatif sehingga siswa mengalami kesulitan 

ketika dihadapkan pada soal yang seharusnya bisa mereka kerjakan dengan baik.  

2. Terkadang siswa menganggap konsep penjumlahan yang berarti nilainya akan bertambah 

dan ketika pada operasi pengurangan maka harus berkurang tanpa memperhatikan tanda 

positif dan negatifnya. 

3. Pada saat mengerjakan soal siswa masih kurang bisa membedakan angka yang negatif 

dengan tanda pengurangan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum bisa membedakan 

bilangan yang diinginkan pada garis bilangan.  

4. Penguasaan konsep bilangan positif negatif dalam garis bilangan masih sangat rendah sekali 

yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan pada saat mengerjakan soal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis jawaban siswa diperoleh gambaran yang dapat dijadikan dasar untuk 

menarik kesimpulan bahwa siswa kelas VII SMP masih mengalami kesulitan pada saat 

melakukan operasi hitung bilangan bulat khususnya operasi penjumlahan dan pengurangan yang 

melibatkan bilangan negatif yang diakibatkan dari faktor internal dan eksternal siswa dan 

disarankan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut: 
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1. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas VII SMP guru perlu memperhatikan kesulitan 

siswa seperti pada hasil penelitian ini yang mungkin juga dialami oleh siswanya.  

2. Perlu dilakukan penelitian pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang 

operasi bilangan bulat. 

3. Perlu dilakukan perbaikan pembelajaran yang dipadukan dengan penggunaan media yang 

tepat untuk membantu siswa dalam memahami operasi bilangan bulat.  
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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) melalui pendekatan saintifik yang 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa kelas VII B 

SMPN 8 Malang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berjalan 

selama dua siklus melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan persentase kemampuan komunikasi matematis 

tertulis siswa secara klasikal, yaitu dari hasil pretest sebesar 56,25% meningkat 

menjadi 78,12% pada akhir siklus I dan meningkat kembali menjadi 87,5% pada 

akhir siklus II. Peningkatan ini juga didukung oleh taraf keterlaksanaan proses 

pembelajaran yang dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang 

menunjukkan kriteria minimal baik dari seluruh observer, baik pada siklus I maupun 

siklus II. 

Kata kunci: Think Talk Write, Pendekatan Saintifik, Komunikasi Matematis Tertulis 

 

PENDAHULUAN 

Komunikasi menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran matematika. Menurut 

Suriasumantri (2005:190) matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian 

makna dari suatu pernyataan tertentu yang ingin disampaikan. Bahasa berkaitan erat dengan 

komunikasi, baik komunikasi secara lisan maupun tertulis. Dalam proses pembelajaran pun 

siswa perlu dilatih dan dibiasakan untuk berkomunikasi dengan cara memberikan argumen pada 

setiap jawaban yang telah dikemukakan serta memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa 

lain agar pembelajaran menjadi lebih bermakna (Pugalee, 2001:297). Hal ini sejalan dengan 

salah satu tujuan pembelajaran matematika pada Lampiran III Permendikbud Nomor 58 Tahun 

2014 yaitu agar siswa memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan gagasan matematika 

menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. 

Berdasarkan hasil observasi langsung di SMPN 8 Malang pada tanggal 27 Agustus 2015 

yaitu dari hasil kuis siswa kelas VII B pada sub materi penjumlahan dan pengurangan bilangan-

bilangan pecahan, beberapa siswa masih kurang tepat dalam menuliskan penyelesaian dari suatu 

permasalahan kontekstual secara matematis. Sebagai contoh, berikut jawaban dari salah satu 

soal kontekstual pada kuis yang diberikan oleh guru matematika kelas tersebut. 

Pak Dani mendapat upah dari bosnya setelah satu bulan bekerja di Perusahaan 

Titan Petrochemical.  dari upah tersebut digunakan untuk membayar sewa 

rumah, 40% bagian digunakan untuk kebutuhan makan, dan sisanya untuk 

keperluan sekolah anaknya. Berapa bagian yang digunakan untuk keperluan 

sekolah anaknya? 
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Gambar 1   Sampel Jawaban Kuis Siswa pada Sub Materi Bilangan Pecahan 

 

Jawaban di atas menunjukkan bahwa siswa masih belum memahami arti tanda sama 

dengan (“=”). Pada lembar jawaban tersebut tertulis , padahal apabila 

persamaannya disederhanakan menjadi . Dari perhitungan yang diperoleh, siswa juga 

belum menyimpulkan jawabannya berdasarkan inti permasalahan pada soal. Dua hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa masih belum memahami arti simbol, dimana simbol merupakan 

bagian dari bahasa matematis tertulis dan siswa juga kurang teliti dalam menyimpulkan jawaban 

dari proses perhitungan matematis yang telah dikerjakan sesuai dengan inti permasalahan pada 

soal. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa masih 

belum optimal. 

Hasil wawancara pada tanggal 7 September 2015 dengan Ibu Hj. Siti Nurlaila, S.Pd 

selaku guru matematika kelas VII B, terkait kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa, 

menunjukkan bahwa sekitar 60% siswa di kelas tersebut belum paham cara menulis jawaban 

atau penyelesaian soal secara matematis. Selama ini beliau masih belum terlalu memperhatikan 

hal tersebut. Hal yang lebih ditekankan beliau yaitu kemampuan bernalar siswa, baik dalam 

menemukan konsep matematika maupun menyelesaikan permasalahan matematika. Sedangkan 

kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa untuk sementara waktu belum menjadi fokus 

utama. Menurut beliau yang terpenting saat ini adalah siswa paham terlebih dahulu akan 

konsep-konsep matematika sehingga mampu menentukan strategi atau cara untuk menjawab 

suatu soal matematika terutama soal kontekstual. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang salah satunya merupakan komunikasi matematis secara tertulis adalah 

model pembelajaran Think Talk Write (TTW) (Sugandi, 2011:49). Model pembelajaran TTW 

merupakan model pembelajaran yang dibangun oleh kegiatan berpikir (think), berbicara (talk), 

dan menulis (write) untuk mencapai tujuan pembelajaran (Huda, 2013:218). 

Menurut Rahmawati, Budiyono dan Saputro (2014:1053) model pembelajaran TTW 

memberikan hasil belajar yang lebih baik dari model pembelajaran Number Head Together 

(NHT) dan konvensional. Siswa dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi mempunyai 

hasil belajar yang lebih baik dari siswa yang komunikasi matematisnya sedang dan rendah. 

Dalam hal ini, siswa dikategorikan memiliki kemampuan komunikasi matematis tinggi jika nilai 

yang diperoleh lebih dari 7 dalam skala nilai 1 sampai 10, siswa memiliki kemampuan 

komunikasi matematis sedang jika nilai yang diperoleh kurang dari atau sama dengan 7 dan 

lebih dari atau sama dengan 6, serta siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis rendah 

jika nilai yang diperoleh kurang dari 6. Oleh karena itu, peneliti memilih model pembelajaran 

TTW ini sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

tertulis siswa kelas VII B SMPN 8 Malang. 

Salah satu pokok bahasan yang dipelajari di kelas VII SMP adalah segi empat dan 

segitiga. Adapun pertimbangan yang dijadikan dasar dipilihnya materi tersebut karena 

disesuaikan dengan waktu penelitian yaitu pada bulan Januari sampai Februari. Pada selang 

waktu tersebut, siswa kelas VII sedang mempelajari materi segi empat dan segitiga di sekolah. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan langkah-langkah model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) melalui pendekatan saintifik yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tertulis siswa kelas VII B SMPN 8 Malang pada pokok bahasan segi 
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empat dan segitiga. 

 
METODE 

 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui langkah-

langkah model pembelajaran Think Talk Write (TTW) melalui pendekatan saintifik yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa kelas VII B SMPN 8 Malang. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur keberhasilan 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa kelas VII B SMPN 8 Malang 

melalui tes akhir siklus dan keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan siswa.  PTK merupakan 

suatu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses 

pengembangan inovatif dalam mendeteksi dan memecahkan masalah yang dilakukan secara 

kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif artinya peneliti berkolaborasi atau bekerjasama dengan 

guru kelas VII B SMPN 8 Malang dan tiga orang observer. Sedangkan partisipatif artinya 

peneliti berpartisipasi langsung dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai perancang tindakan, pelaksana tindakan, pengumpul data dan penganalisis data. 

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas VII B SMPN 8 Malang yang terdiri dari 32 siswa, 

dengan rincian 18 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Langkah-langkah dalam penelitian 

ini yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, serta analisis dan refleksi (Daryanto, 

2011:31). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi/pengamatan langsung, wawancara, post-test (tes akhir siklus), validasi, dan 

dokumentasi. 

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi kegiatan pengolahan data mentah, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dianalisis yaitu data hasil validasi, data 

hasil observasi aktivitas guru dan siswa, serta data hasil tes akhir siklus siswa. 

Nilai pada lembar observasi aktivitas guru dan siswa dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 
 

dengan p = hasil penilaian observer, 

Sp = jumlah skor yang diperoleh dari observer, 

Smax = jumlah skor maksimal. 
 

Dari hasil penilaian observer, akan diperoleh kategori taraf keterlaksanaan aktivitas guru 

dan siswa yang ditetapkan sebagai berikut. 
 

Tabel 1   Kategori Taraf Keterlaksanaan Aktivitas Guru dan Siswa 
 

Interval Kategori 

 Sangat Baik 

 Baik 

 Cukup 

 Kurang 

 Sangat Kurang 

(Diadopsi dari Arikunto dengan modifikasi, 2001:75) 
 

Interval nilai untuk masing-masing kategori kemampuan komunikasi matematis tertulis 

siswa tersaji dalam tabel berikut. 
 

Tabel 2   Kategori Kemampuan Komunikasi Matematis Tertulis 
 

Interval Kategori 

85 Nilai 100 Sangat Baik 

75 Nilai  85 Baik 

55  Nilai  75 Cukup 
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40 Nilai  55 Kurang 

0  Nilai  40 Sangat Kurang 

(Diadopsi dari Pedoman Pendidikan UM dengan modifikasi, 2012:64) 

 

Persentase klasikal tes akhir siklus dihitung dengan menggunakan rumus: 
 

 
 

dengan B = persentase banyaknya siswa yang mencapai kategori  kemampuan 

komunikasi matematis tertulis minimal baik. 

Pembelajaran Think Talk Write (TTW) melalui pendekatan saintifik dikatakan dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa kelas VII B jika hasil observasi 

aktivitas guru dan siswa dari seluruh observer menunjukkan kategori minimal “baik” serta lebih 

dari atau sama dengan 80% hasil tes akhir siklus keseluruhan siswa menunjukkan kategori 

minimal “baik”. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tiga 

pertemuan yaitu dua pertemuan penerapan pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik dan 

satu pertemuan untuk pelaksanaan tes akhir siklus. 
 

SIKLUS I 

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, hal-hal yang dilakukan peneliti yaitu(1) menyusun perangkat 

dan instrumen penelitian berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajar (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS), lembar tes akhir siklus I, lembar observasi, lembar catatan lapangan, Lembar Think Note 

(LTN), Lembar Write Your Idea (LWI), lembar self assessment, lembar jawaban kuis dan tes 

akhir siklus I, serta lembar validasi, (2) memvalidasi perangkat dan instrumen penelitian yang 

akan digunakan, dimana validasi tersebut dilakukan oleh dosen matematika Universitas Negeri 

Malang dan guru matematika kelas VII B, (3) melakukan pretest untuk mengambil nilai awal 

kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa kelas VII B yang akan dijadikan sebagai acuan 

peningkatan nilai siswa. 
 

Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I terbagi dalam tiga pertemuan yang dilaksanakan pada 

tanggal 8 dan 13 Januari 2016 untuk pertemuan pertama (dilakukan dalam dua pertemuan 

karena terhalang oleh kegiatan sekolah dan kendala teknis di dalam kelas), 15 Januari 2016 

untuk pertemuan kedua, dan 16 Januari 2016 untuk pertemuan ketiga. Dua pertemuan awal 

untuk menerapkan model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik dengan materi segi 

empat dan pertemuan terakhir untuk melaksanakan tes akhir siklus I. Pada penerapan 

pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik, terdapat tiga tahapan dalam kegiatan inti 

pembelajaran. Pertama tahap think (berpikir), siswa berpikir untuk mengamati dan menanya 

terkait sajian dari guru. Kedua tahap talk (berbicara), siswa berbicara dengan siswa lain untuk 

saling bertukar dan mengaitkan informasi yang telah didapat. Terakhir tahap write (menulis), 

siswa menuliskan hasil pengaitan informasi dan mengomunikasikan hasil belajarnya secara 

tertulis. Pada akhir pembelajaran guru memberikan kuis dan lembar self assessment kepada 

siswa untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil belajar di setiap pertemuan. 
 

Observasi 

Dalam penerapan model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik, peneliti 

dibantu tiga observer untuk melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Berikut hasil observasi aktivitas guru pada siklus I. 
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Tabel 3   Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 
 

Pertemuan ke- Observer Nilai Kategori 

I 

I 75 Baik 

II 87 Sangat Baik 

III 82 Sangat Baik 

II 

I 75 Baik 

II 92 Sangat Baik 

III 95 Sangat Baik 

Rata-rata 84 Sangat Baik 
 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa aktivitas peneliti sebagai pelaksana tindakan atau 

guru praktikan yang mengajar langsung siswa kelas VII B dengan model pembelajaran TTW 

melalui pendekatan saintifik rata-rata masuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

Adapun hasil observasi aktivitas siswa siklus I tersaji dalam tabel berikut. 
 

Tabel 4   Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
 

Pertemuan ke- Observer Nilai Kategori 

I 

I 75 Baik 

II 82 Sangat Baik 

III 76 Baik 

II 

I 73 Baik 

II 90 Sangat Baik 

III 92 Sangat Baik 

Rata-rata 81 Sangat Baik 
 

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa aktivitas siswa sebagai subjek penelitian dalam 

penerapan model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik rata-rata masuk dalam 

kategori “Sangat Baik”. 

Pengukuran keberhasilan tindakan juga ditentukan oleh nilai tes akhir siklus yang secara 

ringkas tersaji dalam tabel berikut. 
 

Tabel 5   Hasil Tes Akhir Siklus I 
 

Banyak Siswa Kategori Persentase Keterangan 
Persentase 

Ketuntasan 

13 Sangat Baik 40,62% 
Tuntas 78,12% 

12 Baik 37,5% 

5 Cukup 15,62% 
Tidak Tuntas 21,88% 

2 Kurang 6,25% 
 

Data pada Tabel 5 menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

dari persentase klasikal nilai pretest sebesar 56,25% menjadi 78,12% pada akhir siklus I, namun 

masih belum memenuhi kriteria minimal 80% dari keseluruhan siswa. 
 

Refleksi 
1. Penerapan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I telah mencerminkan langkah-

langkah model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik. Hal ini didukung oleh hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan kategori “Sangat Baik”. 

2. Model pembelajaran TTW baru pertama kali diterapkan pada kelas VII B SMPN 8 Malang 

sehingga pada awal pembelajaran beberapa siswa masih mengalami kesulitan beradaptasi 

terhadap proses pembelajaran TTW. 

3. Pada pertemuan kedua, siswa sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran TTW, 

sehingga suasana kelas menjadi lebih tertib dan siswa pun lebih aktif dalam pembelajaran 

yang ditunjukkan dengan sikap berani bertanya maupun memberikan pendapatnya terkait 

materi yang dipelajari. 

4. Pada pertemuan pertama, banyaknya anggota kelompok terlalu banyak, yaitu 6 sampai 7 

siswa sehingga proses diskusi kurang berjalan efektif. Pada pertemuan kedua, setiap 
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kelompok hanya beranggotakan 4 siswa sehingga proses diskusi berjalan lebih efektif, 

meskipun masih ada beberapa siswa yang membicarakan hal-hal di luar materi pada saat 

diskusi berlangsung. 

5. Manajemen waktu pada pertemuan pertama maupun pertemuan kedua pada beberapa 

tahapan kegiatan pembelajaran masih kurang sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

pada RPP. 
 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Perencanaan siklus II dimulai dari penyusunan perangkat dan instrumen penelitian 

dengan materi segitiga, yaitu materi lanjutan pada Bab I Semester II kelas VII SMP setelah segi 

empat. Jenis perangkat dan instrumen penelitian yang disusun pada siklus II sama seperti siklus 

I. Perbedaannya terletak pada perencanaan siklus II tepatnya pada saat perancangan 

pembelajaran. Peneliti mempertimbangkan hasil refleksi dan evaluasi pada siklus I, yaitu 

dengan mempertahankan hasil yang sudah baik pada siklus I serta memperbaiki kekurangan 

yang muncul dengan mengimplementasikan saran dan rekomendasi, baik dari observer maupun 

hasil refleksi peneliti. Perangkat dan instrumen tersebut dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing terlebih dahulu sebelum akhirnya digunakan pada pembelajaran siklus II. 
 

Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II terbagi dalam tiga pertemuan yang dilaksanakan pada 

tanggal 20, 22, dan 27 Januari 2016. Dua pertemuan pertama yaitu penerapan pembelajaran 

TTW melalui pendekatan saintifik dengan memperhatikan kelemahan dan kekurangan pada 

siklus I dan satu pertemuan terakhir yaitu pelaksanaan tes akhir siklus II. 
 

Observasi 

Dalam penerapan model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik, peneliti 

dibantu tiga observer untuk melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Berikut hasil observasi aktivitas guru pada siklus II.  
 

Tabel 6   Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 
 

Pertemuan ke- Observer Nilai Kategori 

I 

I 76 Baik 

II 82 Sangat Baik 

III 81 Sangat Baik 

II 

I 76 Baik 

II 85 Sangat Baik 

III 84 Sangat Baik 

Rata-rata 81 Sangat Baik 
 

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa aktivitas peneliti sebagai pelaksana tindakan atau 

guru praktikan yang mengajar langsung siswa kelas VII B dengan model pembelajaran TTW 

melalui pendekatan saintifik rata-rata masuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

Adapun hasil observasi aktivitas siswa siklus II tersaji dalam tabel berikut. 
 

Tabel 7   Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
 

Pertemuan ke- Observer Nilai Kategori 

I 

I 75 Baik 

II 80 Sangat Baik 

III 84 Sangat Baik 

II 

I 75 Baik 

II 89 Sangat Baik 

III 82 Sangat Baik 

Rata-rata 81 Sangat Baik 
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Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa aktivitas siswa sebagai subjek penelitian dalam 

penerapan model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik rata-rata masuk dalam 

kategori “Sangat Baik”. 

Pengukuran keberhasilan tindakan juga ditentukan oleh nilai tes akhir siklus yang secara 

ringkas tersaji dalam tabel berikut. 
 

Tabel 8   Hasil Tes Akhir Siklus II 
 

Banyak Siswa Kategori Persentase Keterangan 
Persentase 

Ketuntasan 

21 Sangat Baik 65,62% 
Tuntas 87,5% 

7 Baik 21,88% 

4 Cukup 12,5% Tidak Tuntas 12,5% 
 

Data pada Tabel 8 menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

dari persentase klasikal nilai tes akhir siklus I sebesar78,12% menjadi 87,5% pada akhir siklus 

II. Hal ini telah memenuhi kriteria minimal 80% dari keseluruhan siswa. 
 

Refleksi 

1. Penerapan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II telah mencerminkan langkah-

langkah model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik. Hal ini didukung oleh hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan kategori “Sangat Baik”. 

2. Model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik berhasil meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tertulis siswa kelas VII B pada siklus II. 

3. Secara keseluruhan siswa sudah aktif dalam pembelajaran serta lebih tertib dan teratur dalam 

melaksanakan setiap tahapan pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik karena siswa 

sudah terbiasa dengan model pembelajaran tersebut. 

4. Manajemen waktu pada siklus II sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan peneliti pada RPP. 
 

Terdapat beberapa hambatan atau kendala yang ditemui oleh peneliti pada saat 

pelaksanaan tindakan (proses pembelajaran), karena pada kenyataanya segala sesuatu yang telah 

direncanakan oleh peneliti tidak mutlak 100% dapat diimplementasikan di lapangan. Kendala 

tersebut kemudian dijadikan sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali pada penerapan 

model pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik yang berikutnya, baik oleh guru maupun 

peneliti yang lain. 

Pada saat proses pembelajaran siklus I berlangsung, perhatian guru pada saat diskusi 

kelompok kurang merata, sehingga terdapat beberapa siswa dalam kelompoknya yang bekerja 

secara individual atau bahkan hanya berdiskusi sebentar dan selebihnya membicarakan hal-hal 

di luar materi. Akibatnya waktu yang diperlukan untuk diskusi lebih lama dari yang telah 

direncanakan. Kemampuan pengelolaan kelas yang efektif dibutuhkan bagi seorang guru agar 

pembelajaran menjadi lebih efektif. Menurut Usman (2013:97) syarat pengelolaan kelas yang 

efektif yaitu situasi pembelajaran yang optimal yang dapat diciptakan apabila guru mampu 

mengatur dan mengendalikan seluruh siswa di dalam kelas dengan cara yang menyenangkan, 

tanpa harus memarahi siswa serta hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa 

maupun antar siswa. 

Menurut Huinker dan Laughlin (1996:82) pembelajaran akan berjalan efektif apabila 

siswa belajar dalam kelompok heterogen yang beranggotakan 2 hingga 6 siswa. Pada penelitian 

ini, banyaknya anggota kelompok heterogen yang dibentuk 2 hingga 7 siswa. Guru pernah 

membentuk kelompok yang beranggotakan 6 atau 7 siswa dalam satu pertemuan karena 

menyesuaikan model diskusi yang digunakan yaitu Gallery Project, dimana banyaknya 

kelompok menyesuaikan banyaknya sub materi yang akan dipelajari. Saat itu peneliti membagi 

materi yang akan dipelajari menjadi 5 sub materi untuk 5 kelompok. Akibatnya proses diskusi 

berjalan kurang efektif dikarenakan anggota kelompok yang terlalu banyak. 

Pada saat pembahasan klasikal di siklus I, beberapa siswa sebagai perwakilan kelompok 
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maju ke depan untuk menuliskan jawaban hasil diskusi kelompoknya. Namun masih ada 

beberapa kelompok yang saling tunjuk untuk menentukan siapa yang akan maju ke depan, 

bahkan ada pula kelompok yang semua anggotanya tidak mau maju ke depan. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa kurang atau bahkan tidak percaya diri untuk maju ke depan. Menurut 

Surya (2007:3) tidak percaya diri berarti ungkapan pernyataan ketidakmampuan seseorang 

untuk mengerjakan sesuatu. Guru harus mampu mengubah persepsi ketidakmampuan tersebut 

dengan memberikan dorongan-dorongan atau motivasi kepada siswa (Usman, 2013:29). 

Motivasi tersebut dapat berupa penghargaan nilai bagi siswa yang aktif dan percaya diri untuk 

menunjukkan hasil kerjanya di depan kelas. Selain itu, guru dan siswa lain pun dapat 

memberikan penghargaan berupa applause. Guru juga dapat memberikan komentar positif yang 

membangun agar siswa semakin aktif dan percaya diri untuk menunjukkan hasil kerjanya 

(Underwood, 2000:45). 

Teknis dalam pembelajaran di kelas juga mengalami beberapa kendala, seperti pemilihan 

bilangan pada soal matematika yang diberikan, tulisan yang kurang jelas ataupun font pada slide 

yang terlalu kecil. Guru harus selalu memperhatikan hal-hal tersebut. Apabila telah tersedia 

bahan ajar dan peralatan yang mendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas, maka guru 

harus memastikan agar dapat menggunakannya secara efisien dan efektif sehingga seluruh siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik (Underwood, 2000:93). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis tertulis 

siswa meningkat setelah mengikuti pembelajaran dengan model TTW melalui pendekatan 

saintifik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase klasikal siswa yang 

mendapatkan kategori minimal baik, yakni dari nilai hasil pretest siswa sebesar 56,25% 

meningkat menjadi 78,12% pada akhir siklus I dan meningkat kembali menjadi 87,5% pada 

akhir siklus II. Peningkatan ini juga didukung oleh taraf keterlaksanaan proses pembelajaran 

yang dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan kriteria 

minimal baik dari seluruh observer, baik pada siklus I maupun siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapatkan langkah-langkah model pembelajaran 

TTW melalui pendekatan saintifik yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis tertulis siswa kelas VII B dengan uraian sebagai berikut. (1) Mengamati sajian dari 

guru baik berupa gambar, ilustrasi atau soal kontekstual, kemudian memikirkan dan menuliskan 

hipotesis, kesulitan, dan pertanyaan pada Lembar Think Note (LTN) terkait hasil pengamatan 

tersebut. (2) Mengumpulkan dan mengaitkan informasi melalui diskusi dalam satu kelompok 

ataupun antar kelompok. (3) Menuliskan hasil analisis/pengaitan informasi yang didapat pada 

tempat yang telah disediakan, kemudian membahas secara klasikal untuk mengonfirmasi dan 

menguatkan pemahaman, dan terakhir menuliskan kesimpulan hasil belajar pada Lembar Write 

Your Idea (LWI). 

Guru yang akan mengimplementasikan pembelajaran TTW melalui pendekatan saintifik 

disarankan agar mampu membuat strategi pembelajaran yang variatif untuk mengatasi 

kejenuhan siswa karena harus melakukan pembelajaran dengan model yang sama, sehingga 

hasil pembelajaran yang diharapkan pun dapat tercapai. Guru juga perlu memperhatikan 

manajemen waktu pada saat pelaksanaan pembelajaran, keaktifan setiap anggota kelompok saat 

diskusi berlangsung pada tahap talk, serta jawaban siswa dengan lebih detail lagi. Dalam hal ini, 

guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa yang mengalami kesulitan dan 

kejenuhan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan, diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama 

agar dapat memperbaiki dan menindaklanjuti semua kekurangan yang ada pada penelitian ini. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis miskonsepsi siswa dalam 

menentukan luas daerah segitiga dan segiempat di SMP kelas VII. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif menggunakan instrumen tes 

sebagai alat mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa miskonsepsi 

siswa pada aspek konsep tinggi dan luas daerah segitiga meliputi tinggi segitiga 

dikaitkan dengan bentuk segitiga, tinggi segitiga disamakan dengan panjang salah 

satu sisi, dan luas segitiga dikaitkan dengan bentuk segitiga. Miskonsepsi pada aspek 

konsep dan luas daerah persegi meliputi persegi harus diberi tanda siku-siku pada 

setiap sudutnya, cara satu-satunya menentukan luas daerah persegi adalah 

menggunakan rumus, dan titik sudut yang nampak pada soal langsung dikalikan. 

Miskonsepsi pada aspek konsep dan luas daerah jajargenjang meliputi tinggi 

jajargenjang disamakan dengan sisi tegak, dan rumus luas daerah jajargenjang 

disamakan dengan rumus luas daerah persegipanjang. Miskonsepsi pada aspek 

pemecahan masalah adalah penggunaan strategi yang tidak tepat, bilangan yang 

nampak pada soal langsung dikalikan, dan menebak jawaban tanpa argumen. 

Penelitian ini membuka ruang untuk mengeksplorasi faktor penyebab kesalahan dan 

miskonsepsi tersebut, disamping sebagai dasar melakukan penelitian berikutnya 

seperti penelitian mengenai proses berfikir siswa, pengembangan bahan ajar, dan 

sebagainya.   

Kata kunci: Kesalahan, miskonsepsi, segitiga, segiempat.  

PENDAHULUAN 

Uno & Umar (2009) menyatakan bahwa matematika adalah suatu bidang ilmu yang 

merupakan alat untuk berfikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan 

praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan 

individualitas, dan mempunyai cabang-cabang antara lain aritmetika, aljabar, geometri, dan 

analisis. Kajian matematika untuk satuan pendidikan jenjang SMP/MTs menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dikelompokkan 

kedalam empat aspek, yaitu; (1) Bilangan, (2) Aljabar, (3) Geometri dan Pengukuran, dan (4) 

Statistika dan Peluang. Pada aspek yang ketiga yaitu geometri dan pengukuran sebenarnya 

merupakan satu kategori materi yang sama -umumnya juga hanya dinamakan geometri saja, 

tetapi dibahas menggunakan dua sudut pandang yang berbeda. Dalam  lingkup geometri  

dibahas berbagai bangun dua dan tiga dimensi, lokasi (sistem koordinat), sifat-sifat penting, 

hubungan antar bangun geometri, dan penerapannya dalam menganalisis situasi matematis, 

sementara dalam lingkup pengukuran dibahas aspek kuantitatif dari bangun itu, yang meliputi 

keliling, luas, volume, ukuran sudut, serta proses atau teknik pengukurannya. 

Materi luas daerah segitiga dan segiempat termasuk dalam lingkup pengukuran. Adapun 

tujuan pembelajaran materi lingkup pengukuran diberikan kepada siswa agar mampu 

memahami sifat-sifat pengukuran dari suatu obyek, satuan, sistem, dan proses pengukurannya, 

serta menerapkan cara yang tepat, alat, dan rumus untuk menentukan hasil pengukuran (NCTM, 

2000). Rumusan tujuan ini menyiratkan pentingnya dua jenis pemahaman yang perlu dikuasai 
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secara bersamaan oleh siswa yaitu pemahaman konseptual dan pemahaman prosedural. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Van De Walle (2007:29) bahwa aturan yang bersifat prosedural 

semestinya diberikan dengan pemahaman konsep sebelumnya, karena prosedur-prosedur tanpa 

dasar konsep yang baik hanyalah merupakan aturan tanpa alasan yang sering mengakibatkan 

kesalahpahaman. Semua prosedur yang dikembangkan untuk mengerjakan matematika dapat 

dan harus dikaitkan dengan ide-ide konseptual yang menjelaskan mengapa prosedur tersebut 

berlaku. Subanji (2015a) juga menegaskan hal yang sama, bahwa perilaku dalam menyelesaian 

soal atau masalah dengan hanya menjalankan prosedur, tanpa berpikir “kenapa prosedurnya 

seperti itu”, seringkali berakibat suatu prosedur menjadi tidak bermakna bagi pemecah masalah. 

Materi luas daerah segitiga dan segiempat diajarkan di semester 2 SMP kelas VII, tetapi 

mulai dikenalkan dan dipelajari mulai di SD kelas IV. Meskipun diberikan dalam rentang waktu 

yang cukup lama, masih ditemukan beragam kesalahan (errors) yang dilakukan oleh siswa yang 

tercermin dalam bentuk miskonsepsi (misconception) ketika menyelesaikan soal-soal yang 

berkaitan dengan luas daerah segitiga dan segiempat tersebut. Kesalahan dan miskonsepsi 

adalah dua hal yang berlainan. Olivier (1989) menyatakan bahwa kesalahan adalah jawaban 

yang salah akibat perencanaan yang tidak tepat dan berulang secara terus menerus pada suatu 

hal yang sama. Kesalahan juga diakibatkan kecerobohan atau sesat dalam menafsirkan kata, 

bahasa atau simbol (Swan, 2001 dalam Lutena, 2015). Adapun gejala dalam struktur berfikir 

secara konseptual yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut dinamakan miskonsepsi 

(Olivier, 1989). Hal senada dikemukakan oleh Leinhardt, et al (1990), yang mendefinisikan 

miskonsepsi sebagai pemahaman yang keliru terhadap konsep matematika dalam diri siswa 

yang terjadi secara berulang dan eksplisit. Konsep sendiri merupakan ide atau pengertian yang 

diabstrakkan dari peristiwa konktit sebagaimana dijelaskan dalam Merriam Webster’s Collegiate 

Dictionary bahwa “a concept is an abstract or generic idea generalized from particular 

instance”. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa salah satu sumber kesalahan dalam 

belajar matematika adalah miskonsepsi, meskipun ada beberapa sumber lain seperti 

kecerobohan, pemaknaan bahasa atau simbol yang menyesatkan, kekeliruan proses ketika 

memakai aturan tertentu, kesalahan aritmetika sederhana, dan sebagainya.  

Identifikasi dan klasifikasi yang lebih rinci dari miskonsepsi siswa dalam menentukan 

luas daerah segitiga dan segiempat menjadi penting dan sangat bermanfaat bagi guru, sehingga 

lebih fokus dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan metode, strategi atau 

pendekatan dan penekanan pembelajaran yang akurat. “Misconceptions and errors are valuable 

indicators of the state of student’s understanding and provide important information on which 

teachers can build in discussing ideas and designing classroom tasks” (French, 2002:10). Hal 

senada juga dikemukakan oleh Herutomo dan Saputro (2014) yang menyatakan bahwa guru 

perlu secara aktif mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi pembelajaran sebagai dasar 

untuk merancang pola pembelajaran yang lebih efektif. 

Salah satu contoh miskonsepsi berkaitan dengan luas daerah dikemukakan oleh Parta 

(2015) bahwa ketika siswa diminta menentukan luas daerah yang diarsir seperti pada gambar 1 

di bawah ini, ada yang menjawab bahwa “luasnya tidak dapat ditentukan karena tidak ada 

rumusnya”. Hal ini terjadi disebabkan sebagian siswa kelas VII memang tidak memahami 

dengan tepat arti dari istilah luas daerah (area). 

 

 
 

Gambar 1 Luas daerah segi-n umum 
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Ozerem (2012) dalam penelitiannya juga mengungkapkan sejumlah miskonsepsi siswa 

dalam menentukan luas daerah segitiga dan segiempat seperti (a) rumus untuk menentukan luas 

daerah segitiga adalah L = 
1

2
𝑎𝑡, tetapi dalam prakteknya siswa seringkali lupa membagi 

bilangannya dengan dua, (b) keliru dalam menerapkan operasi ketika diminta menentukan luas 

daerah yang diarsir yang disebabkan oleh lemahnya intuisi spasial, (c) bahkan ada juga yang 

tidak dapat memberi penjelasan terhadap jawabannya sendiri ketika diminta mengungkapkan 

dengan bahasanya sendiri alasan yang mendasari mengapa menjawab seperti itu. Sebagai contoh 

ketika siswa dihadapkan pada permasalahan persegi KLMN yang dibagi secara diagonal menjadi 

menjadi empat buah segitiga, yaitu KLO, LMO, MNO, dan NKO seperti pada gambar 2 

berikut.  

 
Gambar 2 Persegi KLMN dibagi secara diagonal menjadi 4 buah segitiga 

 
Ada siswa yang menjawab bahwa keempat segitiga tersebut memiliki luas daerah yang 

berbeda, tetapi tidak dapat memberi alasan yang masuk akal jika diminta memberi penjelasan 

terhadap jawabannya tersebut. The teacher should continuously remind students that rotation of 

an object does not change its shape (Ozerem, 2012). Penelitian lainnya yang dilakukan 

Nugroho (2015) menemukan adanya keterkaitan yang erat antara konsep segiempat dan segitiga 

dengan konsep aljabar. Terdapat siswa yang mengetahui tentang konsep menentukan luas daerah 

segiempat dan segitiga, tetapi mereka tidak mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan hal tersebut disebabkan karena tidak menguasai konsep aljabar, padahal konsep aljabar 

berhubungan dengan operasi matematis dalam bentuk algoritma seperti menyelesaikan 

persamaan linear satu variabel. Contohnya seperti kesulitan yang dihadapi oleh siswa ketika 

menentukan tinggi trapesium jika panjang dua sisi sejajar dan luas daerah trapesium tersebut 

diketahui. Biasanya mereka bisa dengan mudah menentukan luas daerah traesium dengan rumus 

L = 
1

2
𝑡 (jumlah panjang sisi sejajar), tetapi kesulitan jika yang ditanyakan adalah menentukan 

tinggi (t). Contoh lain untuk menyelesaikan soal menentukan keliling segitiga ABC yang 

diketahui ukuran setiap sisinya secara aljabar, seperti gambar 3 berikut ini. Sebelum 

menyelesaikan soal tersebut siswa harus memahami makna beberapa istilah teknis dalam 

aljabar, seperti variabel, konstanta dan koefisien. 

 
Gambar 3 Segitiga ABC dengan ukuran setiap sisi dinyatakan dalam bentuk aljabar 

 

Dari sudut pandang proses berfikir, Subanji (2011:2) menjelaskan bahwa bentuk 

miskonsepsi siswa bisa diakibatkan oleh proses berfikir pseudo (semu). Sebagai contoh ketika 

siswa diberi masalah ”tentukan luas daerah persegipanjang dengan ukuran panjang 8 m dan 
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lebar 6 m!”, dan siswa menjawab benar 48 m2. Jawaban benar tersebut belum tentu diperoleh 

dari proses berfikir yang benar, perlu ditelusuri mengapa mereka menjawab 48 m2. Kalau siswa 

memperoleh jawaban tersebut dengan berfikir bahwa luas sebagai banyak persegi satuan yang 

menutup persegipanjang yang direpresentasikan sebagai perkalian panjang dan lebar, maka 

proses berfikir siswa tersebut adalah benar. Sebaliknya jika siswa hanya mengingat bahwa 

mencari luas daerah persegipanjang pokoknya mengalikan dua bilangan yang ada disoal, maka 

jawaban benar tersebut masih semu. Siswa yang menyelesaikan dengan mengalikan secara 

langsung bilangan-bilangan yang ada disoal biasanya dipengaruhi oleh pengalamannya, dan 

sudah umum dijumpai.       

Pada akhirnya penelusuran dari berbagai publikasi penelitian tentang miskonsepsi siswa 

pada materi luas daerah segitiga dan segiempat menunjukkan bahwa hal demikian memang 

benar-benar terjadi. Nah, karena sifat hierarki (hierarchy) dan berkesinambungan (continously) 

dari konsep dalam matematika, maka permasalahan yang dihadapi siswa dalam menentukan 

luas daerah segitiga dan segiempat jika tidak diatasi akan mengakibatkan kendala lanjutan bagi 

proses belajar siswa hampir disetiap topik geometri dan pengukuran. Hal ini dikemukakan 

Sofyana (2015) bahwa materi segitiga dan segiempat termasuk diantara bagian-bagian krusial 

bagi siswa SMP, meliputi identifikasi alas dan tinggi segitiga yang beragam jenis dan posisinya, 

atau mengingat rumus luas (area formulae) yang sedemikian variatif.   

Langkah dini yang bisa dilakukan tentu berupaya mengidentifikasi dan menganalisis 

miskonsepsi tersebut. Untuk keperluan inilah maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Miskonsepsi dalam Menentukan Luas Daerah Segitiga dan Segiempat Siswa SMP Kelas VII”. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengidentifikasi 

dan menganalisis jenis-jenis miskonsepsi siswa dalam menentukan luas daerah segitiga dan 

segiempat. Perlakuan dikenakan pada 19 siswa SMP Negeri 3 Gangga Kabupaten Lombok 

Utara Kelas VII Semester 2 pada tahun pelajaran 2015/2016, yang telah menempuh atau 

menyelesaikan topik luas daerah segitiga dan segiempat. Pengumpulan data dilakukan dengan 

instrumen tes berbentuk constructed response (bentuk uraian atau jawaban singkat) sehingga 

dapat menangkap informasi secara lengkap selama siswa dilibatkan dalam menyelesaikan soal 

(Tabel 1). Instrumen yang digunakan telah divalidasi oleh ahli bidang asesmen pendidikan 

matematika  yang hasilnya valid dengan skor rata-rata 3,00. 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan menekankan pada penyusunan tabel jenis 

miskonsepsi pada materi menentukan luas daerah segitiga dan segiempat seperti: konsep tinggi 

dan luas daerah segitiga, konsep dan luas daerah persegi, konsep tinggi dan luas daerah 

jajargenjang, dan soal pemecahan masalah.  

 

NO ASPEK SOAL 
TUJUAN  

PENILAIAN 

1 Konsep tinggi 

dan menentu-

kan luas 

daerah 

segitiga 

Perhatikan gambar ABC, ABD , dan ABE  berikut. 

(jarak mendatar dan vertikal setiap petak adalah 1 satuan) 

 

a) Jika AB  adalah alas masing-masing segitiga, apakah 

tinggi dari ketiga segitiga tersebut sama? 

b) Apakah luas daerah dari ketiga segitiga tersebut sama? 

Menilai 

pemahaman 

konsep tinggi 

pada segitiga, 

mengidentifikasi 

hubungan antara 

luas segitiga 

dengan alas dan 

tingginya  
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NO ASPEK SOAL 
TUJUAN  

PENILAIAN 

2 Konsep dan 

luas daerah 

persegi 

Perhatikan gambar berikut. (jarak mendatar dan vertikal 

setiap petak adalah 1 satuan) 

                        

a) Ahmad mengatakan bahwa bangun ABCD adalah 

persegi? Setujukah kamu dengan pendapat Ahmad? 

b) Tentukan luas daerah bangun ABCD? 

Mengidentifikasi 

pemahaman 

konsep persegi 

jika dirotasi, 

menilai 

kreatifitas dalam 

menentukan luas 

daerah persegi 

dengan alternatif 

lain jika rumus s2 

tidak bisa 

dipakai 

 

3 Konsep tinggi 

dan luas 

daerah jajar-

genjang 

Perhatikan gambar jajargenjang ABCD berikut: 

                  
Dapatkah jajargenjang ABCD dicari luasnya jika ukuran 

yang diketahui adalah panjang AB 10 cm dan panjang AD 

6 cm? 

Mengidentifikasi 

perbedaan 

konsep tinggi 

jajargenjang 

dengan salah 

satu sisi 

jajargenjang 

 

4 Pemecahan 

masalah 

Perhatikan gambar disamping. Bangun 

ABCE adalah belahketupat sedangkan 

ABCD adalah layang-layang. Diketahui 

panjang AC 6 cm, BE 5 cm, dan ED 7 cm. 

Bagaimana caramu menentukan luas 

daerah yang diarsir? Carilah luas daerah 

yang diarsir? 

 

 

Menilai struktur 

berfikir dalam 

memecahkan 

masalah dan 

melaksanakan 

alur penyelesaian 

memecahkan 

masalah tersebut 

 

 

5 Pemahaman 

prosedural 

Perhatikan gambar berikut.  

Jika luas trapesium berikut 28 

cm2, carilah panjang p.  

Menilai 

perhitungan dan 

penalaran 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Aspek, soal, dan tujuan penilaian instrumen tes 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan disajikan temuan hasil penelitian yang dianalisis dari jawaban siswa 

terhadap tes observasi pemahaman konsep dan pemecahan masalah pada materi segitiga dan 

segiempat. Langkah pertama adalah menyusun tabel jenis miskonsepsi beserta jawaban siswa 

serta persentasenya yang dibagi kedalam empat aspek yaitu konsep tinggi dan luas daerah 

segitiga, konsep dan luas daerah persegi, konsep tinggi dan luas daerah jajargenjang, dan 

pemecahan masalah (lihat tabel 2). Adapun penjelasan mengenai tabel jenis miskonsepsi 

tersebut mengikuti setelahnya.   
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JENIS MISKONSEPSI JAWABAN SISWA DAN PERSENTASENYA 

Aspek konsep tinggi dan luas daerah segitiga 

Tinggi segitiga dikaitkan 

dengan bentuk segitiga 
Pertanyaan no. 1a: 

Tingginya tidak sama karena bentuknya berbeda (16%) 

Tinggi segitiga disamakan 

dengan panjang salah satu sisi 

segitiga 

Pertanyaan no. 1a: 

Tingginya tidak sama karena gambar ketiga lebih tinggi dari 

gambar pertama dan kedua (5%) 

Tingginya tidak sama karena ada bangun yang panjang dan ada 

bangun yang pendek (5%) 

Luas segitiga terkait dengan 

bentuk segitiga 
Pertanyaan no. 1b: 

Luasnya tidak sama karena ketiga segitiga tersebut bentuknya 

berbeda (26%) 

Aspek konsep dan luas daerah persegi 

Konsep persegi terkait dengan 

tanda siku-siku 
Pertanyaan no. 2a: 

Tidak setuju karena dititik D ada semacam coretan tanda siku-

sikunya, sementara dititik lainnya tidak (5%) 

Cara satu-satunya menentukan  

luas persegi adalah 

menggunakan rumus  

Pertanyaan no. 2b: 

L = s ×s (5%) 

Titik sudut yang nampak pada 

soal langsung dikalikan 
Pertanyaan no. 2b: 

Luasnya adalah A ×B ×C ×D (5%) 

4 × ABCD (5%) 

Aspek konsep tinggi dan luas daerah jajargenjang 

Konsep tinggi jajargenjang 

disamakan dengan sisi tegak 
Pertanyaan no. 3: 

Ya, luasnya L = 10 × 6 = 60 cm2 (47%) 

Rumus luas jajargenjang 

disamakan dengan luas 

persegipanjang 

Pertanyaan no. 3: 

Ya, luasnya L = p × l  (5%) 

Aspek pemecahan masalah (Belahketupat, layang-layang dan trapesium) 

Strategi prosedural yang tidak 

tepat seperti mengali dan 

membagi dengan salah satu 

unsur pada bangun 

Pertanyaan no. 4a: 

Cara menentukan luas daerah yang diarsir adalah dikalikan dan 

dibagi dengan tinggi (5%) 

Cara menentukan luas daerah yang diarsir adalah dengan 

mengalikan dan membagi panjang yang diarsir (11%) 

Angka yang nampak pada soal 

langsung dikalikan 
Pertanyaan no. 4b: 

Luas daerah yang diarsir adalah 6 × 5 × 7 = 210 cm3 (5%) 

Luas daerah yang diarsir adalah 6 × 7 = 42 cm2 (5%) 

Pertanyaan no. 5: 

Panjang p adalah 8 × 4 = 32 (16%) 

Menebak tanpa argumen Pertanyaan no. 4b: 

26 cm (11%) 

1880 cm2 (5%) 

Pertanyaan no. 5: 

Panjang p = 18 (53%) 

2 cm (16%) 

 
Tabel 2 Data jenis miskonsepsi siswa pada materi luas daerah segitiga dan segiempat 

 
Kesalahan pertama dalam memahami konsep tinggi segitiga adalah masih ada siswa yang 

mengaitkan antara tinggi segitiga dengan bentuk segitiga yaitu segitiga siku-siku, segitiga sama 

kaki dan segitiga sebarang. Hal ini merupakan indikasi terjadinya kesalahan dalam memahami 

“alas” yang merupakan obyek geometri (salah satu sisi segitiga), dan tinggi (high) yang 

menggambarkan ukuran dari garis tinggi dan tegak lurus dengan alas. Tinggi segitiga 

sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan bentuk segitiga. Karena alasnya sudah 

ditetapkan maka garis tinggi yang dimaksud adalah yang tegak lurus alas tersebut. Sumber 

kekeliruannya datang dari miskonsepsi kedua yaitu menyamakan tinggi dengan panjang salah 
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satu sisi, yang mengindikasikan pengamatan spasial yang keliru karena konsep tinggi tidak 

dipahami dengan benar. Kesalahan memahami konsep tinggi rupanya berulang lagi pada konsep 

luas, dimana siswa juga mengaitkan luas segitiga dengan bentuk segitiga (siku-siku, sama kaki, 

sebarang). Luas daerah segitiga sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan bentuk segitiga 

tapi berkaitan dengan alas dan tinggi. Selama beberapa segitiga memiliki kesamaan pada alas 

dan tinggi maka luasnya sama. Dari hal ini dapat dipahami bahwa suatu miskonsepsi memiliki 

andil terjadinya miskonsepsi lainnya.   

Pada aspek konsep persegi, miskonsepsi yang dilakukan siswa adalah masih adanya siswa 

yang menyatakan bahwa setiap sudut persegi harus diberi tanda siku-siku, jika tidak maka 

bukan merupakan persegi. Sebenarnya jika siswa memahami sifat-sifat persegi, satu sudut saja 

yang diberi tanda siku-siku sudah mencukupi, apalagi pada soal juga terlihat bahwa gradien dua 

garis pada sisi yang berpotongan adalah –1 (negatif satu) yang menandakan garis tersebut tegak 

lurus dan siku-siku. Sementara kesalahan yang dilakukan siswa adalah berhenti bekerja hanya 

pada menuliskan rumus menentukan luas persegi L=s×s, padahal dalam soal ini rumus tersebut 

sama sekali tidak bekerja. Siswa tampaknya tidak bisa memikirkan alternatif lain menentukan 

luas persegi selain pada prosedur yang sudah baku yaitu menggunakan rumus L=s×s, tetapi 

tidak memahami bahwa rumus itu hanya berlaku jika panjang sisinya diketahui. Seandainya 

siswa memahami konsep luas yang merupakan ukuran dari daerah yang ditempati oleh suatu 

bidang tertentu dengan persegi adalah satuan untuk mengukurnya, dan mereka perlu mencacah 

banyaknya persegi yang menutup daerah itu dengan tepat, maka hal ini sangat mudah dilakukan. 

Jawaban yang tidak bermakna muncul ketika siswa mencoba menentukan luas persegi dengan 

mengalikan titik-titik sudut persegi tersebut, yang mengindikasikan idenya mencari alternatif 

pemecahan lain hanya sampai pada melakukan operasi aritmetika dasar pada hal-hal yang 

nampak disoal walaupun tidak membantu sama sekali.  

MIskonsepsi yang dilakukan siswa dalam memahami konsep tinggi jajargenjang adalah 

sebagian besar siswa menyatakan bahwa luas jajargenjang pada gambar 4 berikut bisa 

ditentukan dengan mensubstitusikan panjang alas dan tinggi pada rumus luas jajargenjang L = a 

× t dengan 10 dan 6 sehingga diperoleh L = 10 × 6 = 60 cm2, padahal 6 bukanlah tinggi 

jajargenjang tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka menyamakan tinggi jajargenjang 

dengan sisi tegak, padahal tinggi haruslah tegak lurus dengan alas.  

  
Gambar 4 Jajargenjang dengan sisi 10 cm dan 6 cm 

 
Bentuk miskonsepsi ini juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman siswa yang menyamakan 

antara menentukan luas daerah jajargenjang dengan luas daerah persegipanjang yang rumusnya 

L = p × l. Siswa yang hanya mengingat bahwa menyelesaikan soal pokoknya mengalikan 

langsung bilangan-bilangan yang ada disoal biasanya dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya 

tanpa didasari dengan pemahaman konsep atau penalaran yang tepat. Walaupun jawabannya 

kemungkinan bisa benar, tapi konstruksi berfikirnya keliru, hal inilah yang disebut proses 

berfikir pseudo (Subanji, 2011).  

Miskonsepsi pada aspek yang terakhir yaitu pemecahan masalah antara lain: (a) 

menggunakan strategi prosedural yang tidak tepat seperti mengali dan membagi dengan salah 

satu unsur pada bangun, (b) bilangan yang nampak pada soal langsung dikalikan, dan (c) 

menebak jawaban tanpa argumen. Beberapa siswa nampak tidak mampu menemukan strategi 

yang tepat yang bisa diterapkan dalam memecahkan masalah menentukan luas daerah yang 

diarsir, padahal luas daerah yang diarsir bisa ditentukan dengan cara sederhana yaitu mencari 

luas daerah layang-layang kemudian dikurangi dengan luas daerah belahketupat. Hal ini 

mengindikasikan lemahnya penalaran siswa dalam pemecahan masalah. Beberapa siswa lainnya 

melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya yaitu mengalikan langsung semua angka 

127



 

yang nampak pada soal dan memberi jawaban tanpa argumen.  

Secara umum bentuk atau pola miskonsepsi yang telah diuraikan diatas sejalan dan 

menguatkan hasil penelitian terdahulu seperti penelitian Ozerem (2012), Sofyana (2015), 

Nugroho (2015) maupun Parta (2015). Faktor penyebab terjadinya hal ini bisa ditelusuri 

menggunakan teori kesalahan konstruksi konsep matematika oleh Subanji (2015b). Teori ini 

mengemukakan empat jenis kesalahan siswa yang terjadi dalam proses konstruksi konsep 

matematika yaitu pseudo-construction, lubang konstruksi, mis-analogical construction, dan mis-

logical construction. Dalam penelitian ini ditemukan setidaknya dua jenis kesalahan proses 

konstruksi konsep matematika yaitu pseudo-construction dan lubang konstruksi. 

Pseudo-construction yang berarti konstruksi semu dimana seolah-olah siswa memahami 

suatu konsep namun faktanya justifikasinya keliru. Pseudo-construction terjadi pada masalah 

persegi dimana siswa mengetahui betul prosedur menentukan luas daerah persegi menggunakan 

rumus L=s×s, tetapi konsep luas daerah belum terkonstruksi dengan baik karena ketika prosedur 

tersebut tidak bisa diandalkan mereka tidak bisa menemukan alternatif lain. Siswa berfikir kalau 

ada persegi pasti ada komponen sisinya yang sudah diketahui sehingga fokus pada mencari 

panjang sisi tersebut untuk dikuadratkan. Konstruksi siswa tersebut belum terkait dengan 

konsep luas daerah. Sementara lubang konstruksi yang berarti struktur berfikir siswa yang 

terbentuk tidak utuh, nampak dari pemahaman siswa yang mengaitkan luas segitiga berdasarkan 

bentuk segitiga. Konstruksi yang terbentuk masih kosong terletak pada pemahaman tentang alas 

dan tinggi yang berpengaruh langsung terhadap luas daerah segitiga. Mereka harus betul-betul 

memahami posisi alas dan tinggi segitiga yang sangat membantu untuk dapat menentukan luas 

segitiga dengan benar. Lubang konstruksi juga terjadi ketika siswa dihadapkan pada soal 

menentukan luas daerah jajargenjang, dimana siswa langsung mensubstitusikan bilangan yang 

diketahui pada soal sebagai alas dan tinggi, padahal konsep tinggi belum dipahami dengan 

benar.  

Kesalahan mengkonstruksi konsep matematika disebabkan antara lain oleh pembelajaran 

yang menekankan prosedur (Subanji, 2015b). Kennedy, et al (2008: 440) menyatakan bahwa 

“the study of measurement begins with developing in children a foundational understanding of 

the various attributes that can be measured. Children develop personal benchmarks for 

measurement units before they convert from one unit to another. Only after children understand 

such concepts as perimeter, area, and volume can they begin to explore and apply formulas for 

computing them.” Hal ini sejalan dengan pernyataan Van De Walle (2007) bahwa untuk aturan 

yang bersifat prosedural seharusnya disertai dengan pemahaman konsep sebelumnya, karena 

prosedur-prosedur tanpa dasar konsep yang baik hanyalah merupakan aturan tanpa alasan yang 

sering mengakibatkan kesalahpahaman. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang miskonsepsi siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi menentukan luas daerah segitiga dan 

segiempat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) miskonsepsi siswa yang berkaitan 

dengan konsep tinggi dan luas daerah segitiga adalah tinggi dan luas daerah segitiga dikaitkan 

dengan bentuk segitiga seperti segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sebarang, dan 

tinggi segitiga disamakan dengan panjang salah satu sisi segitiga, (2) miskonsepsi siswa yang 

berkaitan dengan luas persegi adalah siswa hanya terpaku pada satu-satunya cara menentukan 

luas persegi menggunakan rumus, dan tidak ada cara lain selainnya, karena tidak memahami 

dengan benar konsep luas yang merupakan ukuran dari suatu bidang dua dimensi dengan 

mencacah banyaknya persegi satuan yang menutup bidang dua dimensi tersebut dengan tepat, 

(3) miskonsepsi siswa yang terkait dengan konsep menentukan luas daerah jajargenjang adalah 

prosedur untuk menentukan luas jajargenjang diserupakan dengan prosedur menentukan luas 

persegipanjang dengan mengalikan bilangan-bilangan yang ada disoal, serta menyamakan tinggi 

jajargenjang dengan panjang sisi tegak jajargenjang, dan (4) miskonsepsi siswa pada aspek 

pemecahan masalah adalah tidak mampu mengembangkan dan menggunakan strategi 
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prosedural yang tepat sesuai dengan masalah yang diberikan. Hal ini mengindikasikan lemahnya 

penalaran siswa dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan untuk menindaklanjuti informasi-

informasi tersebut misalnya dengan melakukan penelitian berikutnya seperti penelitian 

mengenai eksplorasi penyebab kesalahan dan miskonsepsi yang dilakukan oleh siswa, penelitian 

mengenai proses berfikir siswa, penelitian mengenai pembelajaran dikelas, atau penelitian 

pengembangan bahan ajar yang mengakomodir solusi mengatasi kesalahan dan miskonsepsi 

yang telah dipaparkan. Bagi para guru atau pengajar dilapangan, dengan ditemukannya jenis 

kesalahan dan miskonsepsi ini bisa dijadikan masukan dalam menentukan model, strategi, dan 

pendekatan pembelajaran.  
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kualitas LKS yang digunakan 

oleh guru matematika kelas X SMA Islam Ra’iyatul Husnan Wringin Bondowoso, 

khususnya untuk materi matriks. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan LKS yang digunakan oleh guru, 

kemudian dengan menggunakan check list diperoleh kualitas LKS yang bercirikan 

pendekatan saintifik. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap guru 

dan siswa. Dari hasil kajian diperoleh informasi bahwa LKS yang digunakan belum 

sesuai dengan kriteria LKS yang bercirikan pendekatan saintifik. Sedangkan dari 

hasil wawancara terhadap guru dan siswa, didapatkan informasi bahwa latihan soal 

yang diberikan di LKS hanya dianggap memberikan beban bagi siswa, karena berisi 

soal-soal yang monoton, dan LKS cenderung memberikan konsep secara langsung 

sehingga terkesan siswa hanya menghafal. 

 

Kata kunci: LKS, pendekatan saintifik, matriks 

 

PENDAHULUAN 

Materi matematika yang diajarkan di tingkat menengah atas (SMA/sederajat) antara lain 

eksponen dan logaritma, persamaan dan pertidaksamaan linear, trigonometri, matriks, dan lain-

lain. Dari sekian banyak materi tersebut, salah satu materi yang penting untuk dipelajari siswa 

adalah materi matriks. Pada kurikulum 2013, materi matriks diajarkan dalam mata pelajaran 

matematika wajib. Artinya, materi matriks wajib dikuasai baik siswa SMA, MA, SMK, MAK, 

atau yang sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa materi matriks memang dianggap penting oleh 

para pengambil kebijakan pendidikan Indonesia. Fakta ini sejalan dengan kenyataan bahwa 

konsep matriks itu menjadi dasar untuk mempelajari konsep-konsep matematika terapan di 

tingkat yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi), misalnya pada mata kuliah Aljabar Linear, Metode 

Numerik, dan Matematika Diskrit. Khususnya bagi siswa SMA dan MA yang akan melanjutkan 

pendidikan ke Perguruan Tinggi. Bagi siswa SMK maupun MAK, materi matriks sering 

digunakan untuk menyelesaiakan masalah-masalah program linier, terutama mengenai masalah 

optimasi. Namun, penguasaan siswa terhadap materi matriks masih tergolong rendah, 

khususnya siswa kelas X di SMA Islam Ra’iyatul Husnan Bondowoso. Hal ini ditunjukkan dari 

rendahnya rata-rata nilai ulangan harian materi matriks siswa kelas X, khususnya kelas X3 

tahun pelajaran 2015/2016. Berdasarkan informasi dari guru matematika di sekolah tersebut, 

dari 28 siswa kelas X3 diperoleh nilai rata-rata ulangan harian materi matriks 60,64 dengan nilai 

kriteria ketuntasan minimal 75, dan dari 28 siswa tersebut hanya 3 orang yang dinyatakan 

tuntas. Artinya, ketuntasan rata-rata untuk materi matriks hanya 14,29%, berada di bawah KKM 

yang ditentukan yaitu 80%. 

Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi matriks dapat disebabkan karena 

kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar matriks yang banyak menerapkan 

prinsip-prinsip aljabar matriks yang relatif baru bagi mereka (Prastyawan dalam Supaat, 2015). 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa terutama pada materi matriks, guru dituntut 
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untuk menjadikan pembelajaran lebih inovatif, yang dapat mendorong siswa untuk belajar 

secara optimal, baik belajar secara mandiri maupun belajar di dalam kelas. Oleh karena itu, 

sumber belajar yang digunakan harus efektif dan selektif sesuai dengan pokok bahasan yang 

diajarkan (Azhar dan Kusumah, 2011). Pengembangan bahan ajar diharapkan dapat membantu 

memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Menurut Firmasari, dkk (2013), bahwa 

kegiatan pembelajaran yang baik membutuhkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan siswa. 

Salah satu bentuk bahan ajar yang sering digunakan di sekolah yaitu LKS. Newby dalam 

Marsalina (2015) menyatakan bahwa, LKS merupakan alat pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kompetensi siswa dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah secara 

mandiri. LKS dapat mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru dan meningkatkan 

kebutuhan siswa akan suatu informasi. LKS yang baik adalah LKS yang mempu mempermudah 

siswa untuk memahami materi yang diberikan (Lera, 2015). Lee (2014) mengatakan bahwa 

LKS yang didesain dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengonstruksi pengetahuan siswa 

dan juga dapat menarik minat siswa untuk belajar. LKS ini dapat memfasilitasi siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran yang bermakna. 

LKS yang digunakan di sekolah seharusnya sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 

berlaku, yaitu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Pendekatan 

pembelajaran yang mampu memberdayakan kompetensi siswa dibutuhkan untuk 

mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa, serta kurikulum yang 

berlaku. Dalam Permendikbud No 103 tahun 2014 disebutkan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik seharusnya diimplementasikan di semua jenjang pendidikan (dasar dan 

menengah), pada semua mata pelajaran. Maka dari itu, bahan ajar seyogyanya dikembangkan 

menggunakan pendekatan saintifik yang sesuai dengan Kurikulum 2013. 

Pendekatan saintifik merupakan suatu cara atau mekanisme untuk mendapatkan  

pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Metode saintifik 

pertama kali diperkenalkan kepada ilmu keguruan/pendidikan Amerika pada akhir abad ke-19, 

sebagai penekanan pada proses mempelajari pengetahuan yang mengarah pada fakta-fakta 

ilmiah (Ilmi, dkk, 2014). Pendekatan atau metode saintifik merupakan proses sistematis tentang 

investigasi empiris (Bollen, dkk, 2015). Menurut McPherson (2006), pemahaman yang baik 

tentang pendekatan saintifik merupakan hal yang penting karena dapat meningkatkan literasi. 

Ryan dan Callaghan (2008) menjelaskan bahwa, metode saintifik bukanlah sebuah formula, 

tetapi lebih merupakan sebuah proses dengan beberapa urutan langkah yang disusun untuk 

menciptakan sebuah hasil yang dapat menambah pengetahuan dasar. McLelland (2010) 

mengatakan bahwa, sebenarnya metode saintifik bukan merupakan rangkaian kumpulan 

prosedur dimana semua prosedur tersebut harus dilakukan. Pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran (Atsnan & Gazali, 2013). Dalam 

Permendikbud No 103 tahun 2014 disebutkan bahwa pendekatan saintifik/pendekatan berbasis 

proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi 

proses pembelajaran: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dalam permendikbud tersebut juga disebutkan 

bahwa pembelajaran yang dilaksanakan seharusnya menyajikan masalah kontekstual. Selain itu, 

menurut Permendikbud No 22 tahun 2016, prinsip pembelajaran yang digunakan seharusnya 

mengarahkan siswa untuk mencari tahu bukan diberi tahu.  

Mengingat pentingnya penggunaan LKS dalam kegiatan pembelajaran, peneliti ingin 

meneliti tentang kualitas LKS yang digunakan oleh guru matematika kelas X di SMA Islam 

Ra’iyatul Husnan Wringin Bondowoso, terutama pada materi matriks. Peneliti akan mengkaji 

apakah LKS yang digunakan oleh guru matematika kelas X di SMA Islam Ra’iyatul Husnan 

Wringin Bondowoso sudah sesuai dengan Kurikulum 2013 (bercirikan pendekatan saintifik). 
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METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SMA Islam 

Ra’iyatul Husnan Wringin Bondowoso pada semester gasal tahun ajaran 2015/2016. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas LKS yang digunakan oleh guru 

matematika SMA Islam Ra’iyatul Husnan Wringin Bondowoso pada materi matriks. Subjek 

penelitian ini adalah tiga LKS dengan penerbit yang berbeda yang digunakan di sekolah 

tersebut, serta 28 siswa kelas X3 dan satu orang guru matematika kelas X. Untuk selanjutnya 

ketiga LKS tersebut akan disebut sebagai LKS 1, LKS 2 dan LKS 3. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tiga LKS matematika yang digunakan di 

kelas X di sekolah tersebut, serta mewawancarai 28 siswa kelas X3 dan satu orang guru 

matematika di kelas X. Instrumen yang digunakan untuk mengkaji LKS adalah check list yang 

digunakan untuk mengambil data tentang kualitas LKS yang bercirikan pendekatan saintifik. 

Instrumen ini disusun berdasarkan tujuh indikator yaitu: (1) LKS mengarahkan siswa untuk 

membangun/menemukan konsep, (2) LKS menyajikan masalah kontekstual, (3) LKS memuat 

aktivitas siswa untuk mengamati, (4) LKS memuat aktivitas siswa untuk menanya, (5) LKS 

memuat aktivitas siswa untuk mengumpulkan informasi/mencoba, (6) LKS memuat aktivitas 

siswa untuk menalar/ mengasosiasi, dan (7) LKS memuat aktivitas siswa untuk 

mengomunikasikan. Informasi yang diperoleh dari hasil check list kemudian akan dianalisa 

untuk mendapatkan kesimpulan berupa kualitas LKS berada pada kriteria sangat baik, baik, 

cukup baik, dan tidak baik. Sedangkan untuk wawancara digunakan instrumen naskah/draft 

wawancara. Tujuan dari wawancara terhadap guru dan siswa adalah untuk mengetahui pendapat 

mereka tentang kualitas LKS yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran selama ini, dan LKS 

seperti apa yang mereka harapkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

LKS mendapatkan kriteria sangat baik apabila pada LKS tersebut memuat ketujuh 

indikator secara lengkap. LKS mendapatkan kriteria baik apabila pada LKS tersebut memuat 

lima sampai enam indikator. LKS mendapatkan kriteria kurang baik apabila pada LKS tersebut 

hanya memuat empat indikator. Sedangkan, kriteria tidak baik diperoleh apabila pada LKS 

tersebut hanya memuat tiga indikator. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pendapat para subjek penelitian 

tentang kualitas LKS yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah cuplikan 

hasil wawancara peneliti dengan guru matematika kelas X SMA Islam Ra’iyatul Husnan 

Wringin Bondowoso. 

P : Apakah LKS yang digunakan di sekolah dapat mendukung kegiatan pembelajaran dengan 

baik? 

S : LKS yang digunakan lumayan membantu dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi kami 

juga membutuhkan sumber lain untuk mendukung kegiatan pembelajaran, karena LKS 

yang digunakan masih memiliki beberapa kekurangan. 

P : Apa saja kekurangan dari LKS yang digunakan? 

S : Soal-soal yang diberikan di LKS terkesan monoton, LKS juga tidak membimbing siswa 

untuk membangun konsep, akan tetapi konsep disajikan secara langsung, sehingga 

terkesan siswa hanya menghafal. 

P : Menurut Anda apakah LKS yang digunakan sudah sesuai dengan Kurikulum 2013? 

S : Menurut saya LKS yang digunakan belum begitu sesuai dengan Kurikulum 2013. Karena 

Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk menemukan sendiri suatu konsep matematis, 

sedangkan LKS yang digunakan cenderung menyajikan konsep secara langsung. 

P : Apakah LKS yang digunakan memuat kelima langkah pendekatan saintifik. 

S : Saya rasa LKS yang digunakan belum secara jelas menampilkan langkah 5M pada 

pendekatan saintifik.  

P : Apakah siswa mudah paham dengan materi di LKS? 
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S : Siswa sering merasa kesulitan dalam memahami materi yang disajikan di LKS karena 

bahasa yang digunakan di LKS membingungkan, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut 

dari guru. 

P : Apakah siswa merasa senang belajar menggunakan LKS? 

S : Sebagian siswa merasa senang, akan tetapi sebagian besar siswa sering mengeluh karena 

merasa terbebani dengan tugas-tugas dan latihan soal di LKS yang begitu banyak. 

P : Apakah selama ini guru pernah membuat LKS secara mandiri? 

S : Belum pernah, LKS yang digunakan hanya LKS yang berasal dari penerbit di luar sekolah. 

P : LKS seperti apa yang Anda harapkan? 

S : LKS yang benar-benar mendukung dan memfasilitasi guru dalam pembelajaran, yang 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa, dan tentunya sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa menunjukkan hasil yang tidak jauh 

berbeda. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa LKS yang 

digunakan hanya dianggap memberikan beban bagi mereka, karena berisi soal-soal yang banyak 

dan terkesan monoton, tampilan LKS juga kurang menarik sehingga membuat siswa mudah 

bosan. Mereka menginginkan LKS yang bisa membantu memudahkan dalam memahami materi 

yang dipelajari, tidak sekedar berisi soal-soal dan latihan-latihan yang banyak dan 

memberatkan, menyajikan contoh masalah-masalah nyata, serta memiliki tampilan yang 

menarik sehingga mereka bisa merasa senang belajar dengan LKS, baik secara mandiri maupun 

berkelompok. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap LKS, peneliti menemukan beberapa 

kekurangan pada LKS yang digunakan di kelas X SMA Islam Ra’iyatul Husnan Wringin 

Bondowoso. Berikut ini adalah beberapa kekurangan pada LKS. 

 
 

 

Gambar 1 Penyajian Uraian Materi pada LKS 1 dan LKS 2 

 

Gambar di atas menunjukkan uraian materi pembelajaran matriks yang terdapat pada 

LKS 1 dan LKS 2. Pada kedua LKS tersebut materi yang diberikan langsung mengarah pada 

pengertian matriks. LKS menyajikan konsep matriks secara langsung, sehingga siswa tidak 

membangun sendiri konsepnya, dengan demikian siswa terkesan hanya menghafal konsep 

matriks. Hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud No 22 tahun 2016, yang menyatakab bahwa 

prinsip pembelajaran yang digunakan seharusnya mengarahkan siswa untuk mencari tahu bukan 

diberi tahu. Dengan demikian, LKS 1 dan LKS 2 tidak memuat indikator pertama (LKS 

mengarahkan siswa untuk membangun/menemukan konsep). 

Pada Kurikulum 2013, materi yang diberikan seharusnya dikaitkan dengan masalah-

134



 

masalah kontekstual, sehingga dapat membantu siswa dalam membangun sendiri pemahaman 

konsep tentang materi yang sedang dipelajari dan kegiatan belajar mereka bisa lebih bermakna. 

Menurut Ekowati, dkk (2015) dan Kurniati, dkk (2015) pemberian masalah kontekstual tebukti 

efektif dalam meningkatkan kemampuan matematika. Dari ketiga LKS yang dikaji, hanya satu 

LKS yang memberikan contoh masalah kontekstual yaitu LKS 3. LKS 1 dan LKS 2 sama sekali 

tidak menyajikan contoh masalah kontekstual. Akan tetapi, sama dengan LKS 1 dan LKS 2, 

LKS 3 juga menyajikan konsep matriks secara langsung. Dengan demikian, LKS 3 juga tidak 

memuat indikator pertama, akan tetapi LKS 3 memuat indikator kedua. Sedangkan LKS 1 dan 

LKS 2 tidak memuat indikator kedua (LKS menyajikan masalah kontekstual). 

 

 
 

Gambar 2 Masalah Kontekstual yang Disajikan pada LKS 3 

 

Untuk kelima langkah pendekatan saintifik, ketiga LKS hanya memuat aktivitas siswa 

mengamati. Siswa hanya mengamati uraian-uraian materi yang diberikan, bukan mengamati 

suatu kejadian, peristiwa, pola, situasi, ataupun suatu fenomena yang terkait dengan 

matematika. Seharusnya dalam langkah mengamati siswa belajar mengamati kejadian, peristwa, 

situasi, pola, fenomena yang terkait dengan matematika dan mulai dikenalkan pemodelan 

matematika dalam berbagai bentuk (Kemendikbud, 2016). Sedangkan untuk aktivitas menanya, 

mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan, ketiga LKS 

sama-sama tidak memuat keempat aktivitas tersebut. Dengan demikian, LKS 1, LKS 2, dan 

LKS 3 sama-sama memuat indikator ketiga (LKS memuat aktivitas siswa untuk mengamati), 

akan tetapi ketiga LKS tersebut sama-sama tidak memuat indikator keempat, kelima, keenam, 

dan ketujuh. 
Permasalahan lain tentang LKS yang digunakan adalah latihan soal yang diberikan hanya 

bersifat menerapkan konsep bukan membangun konsep siswa tentang materi matriks. Soal-soal 

yang diberikan adalah soal-soal prosedural biasa, sehingga tidak memberikan tantangan bagi 

siswa. Berikut ini adalah contoh latihan soal yang terdapat pada LKS. 

 

135



148 

 

 

Gambar 3 Latihan Soal pada LKS 1 dan LKS 3 

 

Berdasarkan hasil kajian terhadap tiga LKS, LKS 1, LKS 2, maupun LKS 3 sama-sama 

mendapatkan kriteria tidak baik. Artinya, ketiga LKS tersebut belum bercirikan pendekatan 

saintifik. Dari ketiga LKS yang digunakan, tidak satu pun LKS yang sepenuhnya sesuai dengan 

Kurikulum 2013 yaitu bercirikan pendekatan saintifik. Dari ketiga LKS yang dikaji, hanya satu 

LKS yang menyajikan masalah kontekstual. Ketiga LKS hanya memberikan konsep matriks 

secara langsung, sehingga siswa tidak membangun sendiri konsep/pemahamannya tentang 

matriks, dan siswa terkesan hanya menghafal konsep. Kelima langkah pendekatan saintifik yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan juga tidak diberikan secara lengkap pada ketiga LKS sebagai aktivitas 

siswa. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa LKS hanya berisi soal-soal yang bersifat 

menerapkan konsep, bukan membangun konsep siswa. Seharusnya LKS menyajikan soal-soal 

dan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan literasi matematis siswa. Oleh karena itu, LKS 

seharusnya menggunakan pendekatan saintifik. Hal ini sesuai dengan pendapat McPherson 

(2006), bahwa pemahaman yang baik tentang pendekatan saintifik merupakan hal yang penting 

karena dapat meningkatkan literasi.  

Oleh karena itu, untuk menunjang buku siswa Kurikulum 2013 yang sudah ada dan 

memperluas pengetahuan, diperlukan tambahan LKS yang bermakna, menekankan pada 
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masalah nyata, penalaran, dan pemecahan masalah yang dapat mendukung proses pembelajaran. 

Seharusnya LKS yang digunakan harus sesuai dengan tuntutan pada kurikulum yang berlaku, 

menggunakan pendekatan yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari wawancara terhadap salah satu guru matematika kelas X di SMA Islam Ra’iyatul 

Husnan Wringin Bondowoso, didapatkan informasi bahwa LKS yang digunakan memiliki 

beberapa kekurangan, antara lain LKS memberikan konsep secara langsung, siswa tidak 

diarahkan untuk membangun sendiri konsep/pemahamannya tentang matriks. LKS yang 

digunakan juga kurang mendukung kegiatan pembelajaran, karena belum sepenuhnya sesuai 

dengan Kurikulum 2013. Hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa menunjukkan hasil 

yang tidak jauh berbeda. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa 

LKS yang digunakan hanya dianggap memberikan beban bagi mereka, karena berisi soal-soal 

yang banyak dan terkesan monoton, tampilan LKS juga kurang menarik sehingga membuat 

siswa mudah bosan. 

Setelah melakukan kajian terhadap tiga LKS yang digunakan oleh guru matematika kelas 

X SMA Islam Ra’iyatul Husnan Wringin Bondowoso, peneliti menemukan beberapa 

kekurangan pada ketiga LKS tersebut. Dari ketiga LKS yang digunakan, tidak satu pun LKS 

yang sepenuhnya bercirikan pendekatan saintifik. Kelima langkah pendekatan saintifik yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan tidak diberikan secara lengkap pada LKS sebagai aktivitas siswa. Dari 

ketiga LKS hanya LKS 3 yang menyajikan masalah kontekstual untuk diamati oleh siswa, 

sedangkan LKS 1 dan LKS 2 tidak menyajikan masalah kontekstual. Ketiga LKS hanya 

menyajikan  konsep secara langsung, dan soal-soal/latihan-latihan yang diberikan pada LKS 

hanya bersifat menerapkan konsep bukan membangun konsep siswa. Dengan demikian, ketiga 

LKS mendapatkan kriteria tidak baik. Artinya ketiga LKS tersebut belum bercirikan pendekatan 

saintifik. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, hal-hal yang dapat disarankan antara 

lain: (1) guru seharusnya teliti ketika memilih dan menggunakan LKS terutama yang berasal 

dari penerbit di luar sekolah, apakah LKS tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

dan karakteristik siswanya, (2) guru seharusnya dapat membuat bahan ajar secara mandiri, dan 

(3) untuk mengatasi masalah yang terjadi perlu dilakukan pengembangan bahan ajar berupa 

LKS yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu bercirikan pendekatan saintifik, dan juga 

sesuai dengan karakteristik siswa. 
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Abstrak 
Berpikir merupakan aktivitas mental yang sangat berkaitan erat dengan 

proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Dalam matematika, 

kegiatan berpikir sangat dibutuhkan baik dalam mengonstruksi pengetahuan, 

mengingat informasi, mengevaluasi, mengaplikasikan konsep pada dunia nyata, 

maupun memecahkan masalah. Salah satu topik mengenai berpikir yang menarik 

untuk dibahas adalah berpikir probabilistik. Istilah berpikir probabilistik merupakan 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas mental seseorang dalam 

merespon masalah-masalah probabilistik, yaitu masalah yang memuat unsur 

ketidakpastian. Respon siswa terhadap masalah probabilistik sangat beragam. Oleh 

karena itu, makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan level-level berpikir 

probabilistik siswa yang mengacu pada level berpikir probabilistik menurut Jones & 

Tarr (1997). Dengan mengetahui level berpikir probabilistik siswa, diharapkan guru 

dapat mengidentifikasi potensi siswa dan merencanakan pembelajaran yang tepat 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 

 

Kata kunci: Berpikir, Probabilistik, Level Berpikir Probabilistik 

 

PENDAHULUAN 

Probabilistik atau peluang merupakan kata yang banyak ditemui dan digunakan dalam 

matematika maupun ilmu lain. Peluang juga merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-

hari, karena seseorang seringkali menghadapi masalah-masalah yang bersifat probabilistik. 

Menurut Sujadi (2008) masalah probabilistik adalah masalah yang memuat unsur-unsur 

ketidakpastian, yaitu masalah yang mengacu pada suatu aktivitas atau eksperimen random yang 

bisa mendapatkan berbagai hasil yang mungkin, tetapi hasil yang pasti tidak dapat ditentukan 

sebelumnya secara tepat. Istilah probabilistik itu sendiri dapat dijumpai dalam pembahasan 

matematika dengan menggunakan istilah lain, misalnya peluang, kemungkinan, prediksi, atau 

kesempatan.  

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang selalu dihadapkan pada fenomena yang sudah 

terjadi, fenomena yang sedang terjadi, atau fenomena yang akan terjadi. Berpikir probabilistik 

memiliki banyak peran dalam situasi ketika seseorang menghadapi fenomena yang akan terjadi, 

dimana fenomena tersebut bukan kejadian yang pasti terjadi, atau tidak mungkin terjadi, tetapi 

kejadian tersebut masih mungkin terjadi (Sujadi, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah probabilistik sangat berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal serupa dinyatakan oleh Batanero, dkk (dalam Qomaria, 2014) bahwa selain 

berguna dalam masalah sehari-hari, ilmu peluang juga berperan dalam disiplin ilmu yang lain, 

dibutuhkan sebagai pengetahuan dasar dalam banyak profesi, dan berperan dalam 

mengembangkan penalaran kritis. Sejalan dengan hal itu,  Van Dooren (2014) menyebutkan 

bahwa pemahaman mengenai probabilitas menjadi hal yang penting dalam beberapa subjek 

seperti kesehatan, ekonomi, logistik, atau asuransi. 

Respon siswa dalam menyelesaikan suatu masalah probabilistik ternyata sangat 

beragam, masalah probabilistik itu sendiri pada dasarnya juga memiliki cakupan yang luas. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu kerangka berpikir probabilistik yang sistematis 
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untuk mengklasifikasikan kemampuan seseorang dalam merespon masalah-masalah 

probabilistik. Telah banyak penelitian yang berfokus baik pada penyusunan level berpikir 

probabilistik maupun rekonstruksi level-level tersebut. Diantaranya adalah level berpikir 

probabilistik yang dibuat dan dikembangkan oleh Jones & Tarr (1997), Sujadi (2008), juga 

Mooney, dkk (2014). Jones, dkk mengklasifikasikan berpikir probabilistik seseorang menjadi 

empat level, yaitu level 1 atau subjektif, level 2 yaitu transisi antara subjektif dengan berpikir 

kuantitatif, level 3 yaitu berpikir kuantitatif informal, dan level 4 yaitu berpikir numerik. 

Berdasarkan hasil penelitian Jones, dkk ini, Sujadi kemudian mengembangkan kerangka 

berpikir probabilistik tersebut dengan merekonstruksinya sehingga lebih relevan terhadap 

kemampuan siswa di Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan satu level tambahan, yaitu 

level 0 atau pra-subjektif. Selanjutnya, Mooney, dkk mengembangkan level berpikir 

probabilistik yang telah diteliti oleh beberapa ahli dan mengaitkannya dengan level kognitif 

pada taksonomi SOLO. Sehingga diperoleh empat level berpikir probabilistik, yaitu 

prestructural probabilistic thinking, unistructural probabilistic thinking, dan relational 

probabilistic thinking. Penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya mengacu pada pelevelan 

berpikir probabilistik yang dibuat oleh Jones & Tarr (1997). Oleh karena itu, makalah ini akan 

mendeskripsikan level berpikir probabilistik siswa MA KH Moh. Said Kepanjen berdasarkan 

level berpikir probabilistik menurut Jones, dkk. Tabel 1 berikut ini memaparkan level berpikir 

probabilistik menurut Jones, dkk. secara lebih terperinci. 

 

Tabel 1. Level Berpikir Probabilistik  

Level 

ke- 

Level 

Berpikir 
Karakteristik Indikator 

1 Subjektif Pemikiran siswa secara 

terus menerus terikat 

pada alasan subjektif 

- Tidak dapat mendaftar secara lengkap 

ruang sampel dari suatu eksperimen 

- Memprediksi hasil dari suatu kejadian 

berdasar pendapat subjektif 

- Hanya mengenali kejadian yang pasti 

terjadi dan tidak mungkin terjadi 

- Membandingkan peluang suatu 

kejadian pada dua ruang sampel yang 

berbeda, biasanya berdasarkan pada 

pendapat subjektif 

2 Transisi Merupakan masa 

transisi antara berpikir 

subjektif dengan 

berpikir secara 

kuantitatif yang 

dicirikan oleh 

pemikiran siswa yang 

seringkali berubah 

dalam 

mengkuantifikasi 

peluang 

- Dapat mendaftar secara lengkap ruang 

sampel dari suatu eksperimen 

- Memprediksi hasil dari suatu kejadian 

berdasar pada pendapat secara 

kuantitatif, namun kembali 

menggunakan pendapat subjektif 

- Membuat perbandingan peluang suatu 

kejadian berdasar pada pendapat 

kuantitatif, tetapi terbatas hanya pada 

kejadian-kejadian yang berdekatan 

3 Kuantitatif 

Informal 

Pemikiran pada level 

ini ditunjukkan melalui 

kemampuan 

menyelaraskan dan 

mengkuantifikasi 

pemikiran mereka 

tentang ruang sampel 

dan peluang 

- Memprediksi kejadian yang paling 

mungkin dan paling tidak mungkin 

terjadi berdasarkan pendapat 

kuantitatif termasuk pada kejadian-

kejadian yang tidak berdekatan 

- Menggunakan bilangan secara 

informal untuk menyatakan 

probabilitas,  
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Level 

ke- 

Level 

Berpikir 
Karakteristik Indikator 

misalnya menggunakan persen. 

- Membuat perbandingan peluang dan 

memberikan alasan dengan penalaran 

kuantitatif yang konsisten dan valid 

4 Numerik Siswa mampu 

membuat hubungan 

yang tepat tentang 

ruang sampel dan 

peluangnya, mampu 

menggunakan ukuran 

secara numerik denga 

tepat untuk 

mendeskripsikan 

peluang suatu kejadian 

- Menyebutkan dengan pasti peluang 

suatu kejadian secara numerik 

- Menentukan ukuran peluang dan 

membandingkan kejadian secara 

numerik 

- Menentukan kesamaan peluang secara 

numerik untuk kejadian-kejadian yang 

berkemungkinan sama 

(Jones, dkk., 1997, 1999) 
 

PEMBAHASAN  

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa terdapat empat level berpikir probabilistik yang 

merupakan suatu kerangka untuk mendeskripsikan berbagai tingkatan respon seseorang 

terhadap masalah-masalah probabilistik. Empat level yang dikemukakan oleh Jones, dkk 

tersebut diantaranya adalah level pertama yang dipandang sebagai kondisi dimana siswa belum 

mampu berpikir secara kuantitatif sehingga cara berpikirnya cenderung subjektif. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan pada 21 siswa di kelas X MA KH Moh. Said Kepanjen melalui 

tes tertulis dengan kondisi siswa tersebut belum mendapatkan materi peluang secara formal di 

sekolah, diperoleh fakta bahwa 16 siswa yang mencapai level 1 selalu berpikir secara subjektif 

dalam menyelesaikan masalah probabilistik. Hasil observasi juga menunjukkan temuan bahwa 

siswa pada level ini sangat terpengaruh dengan kondisi lingkungan sekitar. Berikut ini 

merupakan masalah probabilistik yang diajukan pada observasi dan contoh pekerjaan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Masalah Probabilistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Pekerjaan Siswa A 

Masalah Probabilistik 

Di sekolahmu akan diadakan pemilihan Ketua OSIS dan wakilnya. Ada lima kandidat yaitu 

Ario, Dewi, Putri, Bagus, dan KAMU. Kelima kandidat memiliki kesempatan yang sama 

untuk menang. a) menurutmu kemungkinan besar yang akan menjadi Ketua OSIS laki-laki 

atau perempuan? Mengapa? b) Mana yang paling mungkin terjadi, kamu terpilih atau 

tidak? Mengapa? c) Jika ketua OSIS telah terpilih, menurut pendapatmu kemungkinan 

besar yang akan terpilih menjadi wakil ketua OSIS laki-laki atau perempuan? 
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Siswa A menjawab pertanyaan pada setiap poin dengan alasan-alasan yang subjektif dan 

sama sekali tidak mempertimbangkan informasi-informasi yang bersifat kuantitatif pada soal.  

Hal ini ditunjukkan degan jawaban siswa pada pertanyaan pertama, yaitu siswa tersebut menulis 

jawaban “laki-laki” dengan alasan karena kebanyakan orang menilai bahwa laki-laki adalah 

orang yang tegas. Juga pada jawaban pada pertanyaan kedua, siswa menjawab bahwa dirinya 

tidak layak menjadi ketua OSIS. Begitu pula dengan jawaban ketiga, keseluruhan jawaban 

tersebut menunjukkan alasan-alasan subjektif dan cenderung menggunakan pengalaman 

pribadinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hasil observasi ini juga menunjukkan bahwa 

siswa pada level 1 dalam merespon masalah probabilistik sangat terpengaruh dengan keadaan 

sekitarnya. Sebagaimana hasil pekerjaan siswa berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Pekerjaan Siswa B 

 

Pada pertanyaan a) siswa B menjawab dengan alasan yang terpengaruh dengan kondisi 

sekitar bahwa laki-laki cenderung melanggar aturan dan lepas dari tanggung jawabnya. Juga 

jawaban siswa pada pertanyaan b), yaitu kandidat  putri lebih disiplin dan bijak dalam hal-hal 

apapun. Jawaban siswa ini dipengaruhi oleh kondisi sekitar mengenai kebiasaan laki-laki dan 

perempuan.  

Selanjutnya, level 2 pada level berpikir probabilisik merupakan transisi antara berpikir 

subjektif dan berpikir kuantitatif. Pada level ini siswa mulai membuat perbandingan peluang 

berdasar pada pernyataan kuantitatif, tetapi mungkin akan kembali pada pendapat subjektif. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa 5 siswa berada pada level kedua. Berikut ini merupakan 

contoh pekerjaan siswa yang berada pada level kedua dari level berpikir probabilistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Pekerjaan Siswa C 

 

Siswa C merupakan siswa laki-laki. Hasil pekerjaan siswa tersebut menunjukkan bahwa 

siswa mulai mampu memaknai informasi kuantitatif dalam soal, yaitu jumlah kandidat laki-laki 

lebih banyak daripada jumlah kandidat perempuan sehingga kemungkinan terbesar untuk 

terpilih menjadi ketua adalah kandidat laki-laki. Namun, hasil pekerjaan siswa tersebut juga 

menunjukkan bahwa siswa kembali menggunakan penalaran subjektif dalam merespon masalah 

probabilistik, yaitu pada pertanyaan b) siswa kembali menggunakan alasan-alasan subjektif. 

Siswa yakin bahwa dirinya akan terpilih bukan karena kandidat laki-laki lebih banyak seperti 

pada alasan pertanyaan a) tetapi siswa tersebut menyatakan bahwa rasa percaya diri penting 
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dimiliki setiap orang. Hal ini menandakan siswa tersebut tidak konsisten dalam menggunakan 

penalaran kuantitatif untuk menyelesaikan masalah probabilistik. 

Selanjutnya, level 3 pada level berpikir probabilistik berkaitan dengan berpikir 

kuantitatif secara informal. Sedangkan level 4 merupakan level tertinggi dimana siswa telah 

mampu menggunakan penalaran numerik dalam menyelesaikan masalah probabilistik. Pada 

level ini, siswa dapat menyebutkan dengan pasti peluang suatu kejadian secara numerik baik 

pada kejadian yang berdekatan maupun tidak. Hasil observasi menunjukkan tidak ada siswa 

yang mencapai level 3 maupun 4. Menurut Hirsch dan O’Donnel (Dalam Qomaria, 2014) 

kesalahan dalam berpikir probabilistik dapat terjadi karena miskonsepsi tentang peluang. 

Sedangkan menurut Batanero & Sanchez (2005), miskonsepsi siswa terhadap masalah 

probabilistik juga disebabkan oleh kemampuan siswa yang tidak dapat mengidentifikasi struktur 

matematika yang sama dalam masalah probabilistik yang berbeda. Di sisi lain, pengetahuan 

probabilistik informal siswa (seperti konsep informal, intuisi, heuristik, pendekatan hasil) 

berpengaruh terhadap pemikiran probabilistik siswa dalam belajar pengetahuan probabilistik 

formal. Sehingga perlu didiskripsikan dengan jelas bagaimana pemikiran probabilistik siswa, 

dalam hal ini dijelaskan dengan pelevelan berpikir probabilistik. 

Sejalan dengan hal tersebut, Sujadi (2010) juga menyebutkan bahwa respon siswa 

terhadap masalah probabilistik yang dibangun dalam setting non-formal, yaitu sebelum siswa 

mendapatkan materi mengenai peluang secara formal di sekolah, akan berpengaruh terhadap 

kemampuan siswa dalam setting formal. Oleh karena itu sebelum siswa mendapatkan materi 

mengenai probabilistik, hendaknya siswa telah mempunyai kemampuan merespon masalah 

probabilistik yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka mengetahui kemampuan awal siswa 

dalam merespon masalah probabilistik merupakan hal yang perlu dilakukan guru untuk 

membuat perencanaan pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang memengaruhi tercapainya 

tujuan pembelajaran matematika. Guru dalam hal ini menjadi pemeran utama proses 

perencanaan pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No.22 Tahun 2016 

bahwa setiap pendidikan pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal 

tersebut menyiratkan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka guru harus menyusun 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Oleh karena itu, mengetahui 

potensi dan kemampuan awal siswa menjadi hal yang penting dan tidak bisa diabaikan dalam 

pembelajaran. Sejalan dengan hal ini, Maftuh (2014: 302) mengungkapkan bahwa salah satu 

faktor penyebab keberhasilan pembelajaran matematika adalah kemampuan guru 

mengidentifikasi dan meningkatkan potensi siswanya, salah satunya yaitu mengidentifikasi dan 

meningkatkan penalaran siswa, serta kemampuan pemecahan masalah. 

Dengan mengetahui potensi awal siswa dalam merespon masalah probabilistik maka 

diharapkan dapat diketahui mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, penyebab siswa 

melakukan kesalahan, bagaimana penalaran siswa terhadap masalah probabilistik, dan hal-hal 

yang belum dipahami siswa untuk memecahkan masalah probabilistik. Hal tersebut merupakan 

informasi yang sangat berguna bagi guru untuk merancang suatu proses pembelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan siswa sekaligus meningkatkan bagian-bagian yang menjadi 

kelemahan siswa. Berikut ini merupakan deksripsi level berpikir probabilistik siswa berdasarkan 

hasil observasi. 
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Tabel 2. Level Berpikir Probabilistik Berdasarkan Hasil Observasi 

Level 

ke- 

Level 

Berpikir 
Karakteristik Indikator 

1 Subjektif 

Siswa cenderung 

menggunakan 

penalaran subjektif 

dalam menentukan 

peluang suatu kejadian 

- Siswa menggunakan alasan-alasan 

subjektif 

- Siswa terpengaruh kondisi sekitar  

- Siswa cenderung mendasarkan  jawaban 

pada pengalaman pribadi 

- Siswa mengabaikan informasi kuantitatif 

pada masalah yang diberikan 

2 Transisi 

Siswa mulai 

menggunakan 

penalaran numerik 

namun secara tidak 

konsisten dan kembali 

lagi pada penalaran 

subjektif  

- Siswa mulai memaknai informasi 

kuantitatif pada masalah yang diberikan 

- Siswa menggunakan alasan-alasan 

kuantitatif secara tidak konsisten 

- Siswa mungkin kembali menggunakan 

penalaran subjektif 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berpikir probabilistik merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki seseorang, 

karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang pasti dihadapkan pada masalah-masalah yang 

bersifat probabilistik. Terdapat empat level pada berpikir probabilistik yang dikemukakan oleh 

Jones & Tarr (1997), yaitu level 1 subjektif, level 2 transisi, level 3 kuantitatif informal, dan 

level 4 numerik. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh fakta bahwa dari 21 siswa kelas X MA 

KH Moh. Said Kepanjen, 16 diantaranya menempati level 1 pada level berpikir probabilistik, 

sedangkan 5 lainnya menempati level 2.  

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, kemampuan awal siswa mengenai probabilistik 

akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran pada materi tersebut, sehingga guru perlu 

mengetahui potensi awal siswa mengenai responnya terhadap masalah probabilistik. Salah satu 

yang dapat dilakukan oleh guru adalah melakukan pelevelan berpikir probabilistik sehingga 

guru dapat menentukan perlakuan yang tepat bagi siswa pada masing-masng level yang pada 

akhirnya membantu siswa untuk memiliki tingkatan berpikir probabilistik yang lebih tinggi dan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesalahan dan perilaku siswa 

dalam memecahkan masalah aplikasi turunan fungsi  berdasarkan analisis 

kesalahan Newman yang terdiri dari membaca, pemahaman, transformasi, 

keterampilan proses, dan encoding. Metode penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif, yang berisi deskripsi kesalahan yang dilakukan siswa ketika 

menyelesaikan penerapan turunan fungsi, penelitian ini dilakukan pada 40 siswa 

kelas XI SMA Negeri Candipuro. Peneliti memberikan tes kepada 40 siswa 

untuk menentukan apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan 

bagaimana perilaku siswa dalam memecahkan masalah penerapan turunan 

fungsi. Setelah hasil tes diperiksa dan dianalisis, peneliti melakukan wawancara 

kepada enam siswa yang dipilih dari dua puluh siswa yang mewakili 

kemampuan kategori tinggi, sedang dan rendah untuk mengungkap informasi 

atau data yang tidak diungkapkan oleh hasil tes.penelitian ini menemukan 

bahwa dari 40 siswa yang mengikuti tes terdapat 34 siswa atau 85% siswa yang 

melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah penerapan turunan fungsi,  
Kata Kunci :  Diagnosis Kesalahan, Penerapan Turunan Fungsi, 

Newman Error Analysis 

 

PENDAHULUAN 

Ketika proses pembelajaran telah dilakukan tidak semua siswa dapat mencapai 

kemajuan secara maksimal dalam proses belajarnya. Ketika menyelesaikan soal 

matematika siswa sering melakukan kesalahan dan membutuhkan bantuan serta dukungan 

dari lingkungan sekitarnya yang menyebabkan hasil evaluasi yang tidak maksimal. 

Menurut Radatz (1980) dalam sebuah survey yang dilakukan mengatakan bahwa 

kesalahan siswa adalah hasil atau produk dari pengalaman sebalumnya dalam kelas 

matematika, Sedangkan menurut Nesher (1987) dan Borasi (1987), kesalahan konsep 

dalam matematika merupakan haluan berfikir yang menyebabkan suatu deretan kesalahan 

yang dihasilkan oleh alasan pokok yang tidak benar, sporadis, tidak ada koneksi dan 

kesalahan yang tidak sistematis. Namun menurut Ashlock (2006), kesalahan juga 

memberi dampak yang positif bagi proses pembelajaran, dalam studinya Ashlock 

menyatakan bahwa di banyak budaya kesalahan dianggap sebagai kesempatan untuk 

belajar yang lebih baik dan merefleksi/evaluasi. 

Dari hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran matematika di SMA 

Negeri Candipuro diketahui bahwa siswa kelas XI SMA Negeri Candipuro cenderung 

melakukan kesalahan ketika menyelesaikan soal penerapan turunan fungsi, terbukti dari 

nilai ulangan harian materi turunan yang telah dilakukan, masih banyak siswa yang 

mengalami ketidak tuntasan hasil belajar. Peneliti sebelum melakukan penelitian juga 
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melakukan sebuah tes pendahuluan, berdasar penelitan pendahuluan yang dilakukan, 

diketahui bahwa tidak sedikit siswa yang mengalami kesalahan dalam menyelesaikan 

masalah penerapan turunan fungsi . Hal ini ditunjukan dari 40 siswa yang diuji hanya 6 

siswa yang berhasil menyelesaikan masalah aplikasi turunan fungsi dengan benar. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Litbang Kemdikbud 

(http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/puspendik)  

No. Urut Kemampuan Yang Diuji Sekolah Kota/Kab. Prop Nas 

24 Menyelesaikan soal aplikasi turunan 
fungsi.  

1.63 5.97 26.11 40.77 

Dari data yang diperoleh dari Litbang Kemdikbud tersebut dapat diketahui bahwa 

daya serap siswa menyelesaikan soal aplikasi turunan fungsi pada UN 2014/2015 hanya 

1,63 sedangkan pada tingkat kaupaten daya serap siswa pada materi penerapan turunan 

fungsi hanya 5.97. Rendahnya daya serap siswa menunjukan banyaknya kesalahan yang 

terjadi ketika siswa menyelesaikan soal aplikasi turunan fungsi., hal ini juga didukung 

oleh pernyataan guru pengampu mata pelajaran Matematika, bahwa siswa cenderung 

mengalami kesalahan ketika menyelesaikan soal aplikasi turunan fungsi.Agar dapat 

membantu siswa secara tepat perlu diketahui terlebih dahulu apakah kesalahan yang 

dihadapi siswa ketika menyelesaikan soal penerapan turunan fungsi, baru kemudian 

diagnosis dan dirumuskan pemecahannya.(Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah, 2007). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosis kesalahan 

apa saja yang terjadi pada siswa kelas XI ketika menyelesaikan soal penerapan turunan 

fungsi 

 Penelitian di bidang diagnosis atau analisis kesalahan bukanlah hal yang baru. 

Banyak penelitian yang mengangkat topik serupa, misalnya yang dilakukan oleh Elbrink 

(2008) dan Padmafathy (2015) yang menganalisis kesalahan siswa berdasarkan jenis-jenis 

kesalahan konsep dan prosedur, akan tetapi ada perbedaan tertentu dari penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya posisi penelitian ini adalah sebagai konfirmasi 

terhadap Newman Error Analysis (Newman, 1977)Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan klasifikasi kesalahan siswa menurut Anne Newman, yang 

mengklasifikasikan jenis kesalahan menjadi 5 jenis antar lain : 

No Jenis kesalahan Indikator 

1. Reading Error  Siswa salah dalam membaca dan memahami 

perintah soal 

 Siswa salah mengenali symbol-simbol pada 

soal 

2. Comprehension Error  Sudah bisa membaca soal dengan baik 

 Tidak mengetahui apa yang diketahui dari 

soal 

 Tidak mengetahui apa yang ditanyakan dari 

soal 

3. Transformation Error  Siswa salah dalam menentukan strategi 

pemecahan masalah 

 Salah dalam mengguanakan rumus 

pemecahan 

4. Process Skill Error  Kesalahan terjadi pada operasional aljabar 

 kesalahan prosedur penyelesaian soal 

5. Encoding Error  Siswa sudah bisa menentukan penyelesaian 

dari permasalahan akan tetapi siswa belum 

tepat menuliskan prosedur dan bentuk 
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jawaban yang benar 

 

 Newman Error Analysis (NEA) dirancang sebagai prosedur diagnostik sederhana. 

Newman (1977, 1983) menyatakan bahwa ketika seseorang berusaha untuk menjawab 

suatu masalah matematika maka siswa tersebut harus mampu melewati sejumlah 

rintangan yang berurutan: Level 1 Reading (atau Decoding), 2 Pemahaman, 3 

transformasi, 4 Keterampilan Proses, dan 5 Encoding. Newman mendefinisikan lima 

keterampilan membaca tertentu sebagai suatu hal yang penting untuk menyelesaikan 

masalah matematika. Dia meminta siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 

(sebagai petunjuk) untuk membantu menyelesaikan maslah. 

1. Silahkan baca lagi pertanyaan kepada saya. Jika Anda tidak tahu maksud dari 

pertanyaan, tinggalkan saja. 

2. Soal tersebut  meminta Anda untuk melakukan apa? 

3. Katakan bagaimana Anda akan menemukan jawabannya? 

4. Tunjukkan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan jawabannya. 

"ungkapkan dengan keras" seperti yang Anda lakukan, sehingga saya dapat 

memahami bagaimana Anda berpikir. 

5. Sekarang, tuliskan jawaban Anda untuk pertanyaan tersebut. Terkadang siswa 

melakukan kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan. Sehingga melakukan 

kesalahan ketika menuliskan jawaban akhir dari penyelesaian masalah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang 

dilakukanadalah deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Candipuro, 

Lumajang pada tanggal 21 Juli 2016 s/d 30 Juli 2016 . Prosedur penelitianyang dilakukan 

adalah 1)Observasi, Peneliti melakukanobservasi dengan cara melakukan pengamatan 

dan wawancara dengan siswa dan guru berkaitan dengan kesalahan pemahaman materi 2) 

Pemberian soal tes.3)Peneliti mengidentifikasi temuan dan menganalisis perilaku-

perilaku pemecahan masalah serta kesalahan yang dilakukan ketika siswa menyelesaikan 

tes tersebut. 4) Wawancara, peneliti memilih siswa yang mewakili kategori kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah untuk diwawancarai sesuai metode Analisis Kesalahan 

Newman.5)Penyusunan laporan  

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan soal tes kepada 

masing-masing subjek untuk diselesaikan secara individu. Data yang diperoleh pada 

penelitianini berupa lembar jawaban siswa dan hasil wawancara. Data berupa lembar 

jawaban siswadigunakan untuk menentukan siswa yang akan diwawancarai. Data yang 

diperoleh dari hasilwawancara digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menurut tahapan analisis kesalahan 

Newman yaitu reading,comprehension, transformation, process skill, dan encoding.  

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah 

peneliti,lembar soal tes, dan pedoman wawancara. Soal tes dalam penelitian ini berbentuk 

soal ceritayang berkaitan dengan penerapan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, 

soal tes terdiri dari tiga nomor soal.. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa kata-kata yangmerupakan ungkapan secara lisan tentang kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalammemahami soalmatematika.Wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalahwawancara terstruktur yangmenggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang mengacu pada kelimatahapan Analisis Kesalahan Newman. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berikut kami paparkan temuan kami pada penelitian ini, yang akan disampaikan 

dengan deskriptif naratif serta dengan beberapa transkip wawancara dengan siswa yang 

melakukan kesalahan. 
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i) Kesalahan Membaca (Reading Error) 

 kesalahan membaca terjadi ketika siswa tidak dapat mengenali symbol dalam soal, 

atau salah dalam memahami kalimat-kalimat dalam soal 

soal 1 

 Persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus s = f(t) = √3𝑡 + 1 (s 

dalam meter dan t dalam detik). Kecepatan partikel tersebut pada saat t = 8 adalah … 

m/det.  

 

 Siswa dengan nomer absen 5 (S5) mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal 

nomer 1, ketika kami konfirmasi didapatkan informasi sebagai berikut: 

Saya : lihat Pertanyaan nomer 1. S5 tolong kamu bacakan lagipertanyaan ini? 

S5 :  (mulai membaca soal namun ketika membaca persamaan gerak suatu pertikel 

S5 mengalami kesulitan) saya tidak faham bagaimana cara mengucapkan yang 

seperti ini ( sambil menunjuk ke persamaan) 

Saya :  coba dibaca kembali dengan pelan, lihat ada symbol apa saja pada persamaan 

tersebut 

S5 :  ada sama dengan (=), dan tanda akar 

Saya : nah sekarang coba baca kembali pertanyaan nomer 1, 

S5 : (mulai membaca soal namun tetap berhenti ketika membaca persamaan 

tersebut) 

Saya : kenapa berhenti? 

S5 : saya takut salah pak….. 

Peneliti meminta ulang untuk membaca soal tersebut namun siswa tetap ragu untuk 

membaca soal tersebut. Berdasarkan Newman error Analysis peneliti mendiagnosis 

bahwa S5 mengalami kesalahan membaca  

 

ii) Comphrehension Error 

 Comprehension Error terjadi ketika siswa Sudah bisa membaca soal dengan baik 
namun Tidak mengetahui apa yang diketahui dari soal dan Tidak mengetahui apa yang 
ditanyakan dari soal 
Contoh: siswa dengan Nomer absen 12 / S12 mengalami kesalahan soal nomer 2 

Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam x jam, dengan 

biaya per jam (4x – 800 + 120/x) ratus ribu rupiah. Agar biaya minimum, maka produk 

tersebut dapat diselesaikan dalam waktu … jam. 

Saya :  lihat Pertanyaan nomer 2. S12  tolong kamu bacakan lagi pertanyaan ini? 

S12 :  (mulai membaca soal dengan baik dan tanpa kesulitan) 

Saya :  nah bagus, sekarang coba apa yang diketahui dari soal tersebut 

S12 :  produk yang dihasilkan oleh perusahaan sebanyak x 

Saya : coba kamu coba baca kembali pertanyaan tersebut dengan teliti 

S12 : (mulai membaca soal) 

Saya : nah sekarang x itu jumlah produk atau waktu yang diperlukan untuk 

menghasilkan produk? 

S12 : oh iya pak x itu waktu 

Saya : nah sekarang apa yang diminta soal tersebut? 

S12 : mencari biaya minimum pak 

Saya : yang benar? Coba baca kembali dengan teliti 

S12 : nah ini di pertanyaanya tertulis “agar biaya minimum” pak… 

Berdasar Newman Error Analysis siswa S12 didiagnosis menglami kesalahan 

pemahaman/Comprehension Error 

 

iii) Transformation Error 
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 Transformation Error terjadi ketika siswa salah dalam menentukan strategi 
pemecahan masalah dan salah dalam mengguanakan rumus pemecahan 
Siswa dengan Nomer absen 7 mengalami kesalahan soal nomer 2 
Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam x jam, dengan 

biaya per jam (4x – 800 +
120

𝑥
) ratus ribu rupiah. Agar biaya minimum, maka produk 

tersebut dapat diselesaikan dalam waktu … jam. 

Saya :  lihat Pertanyaan nomer 2. S12  tolong kamu bacakan lagi pertanyaan ini? 

S7 :  (mulai membaca soal dengan baik dan tanpa kesulitan) 

Saya :  nah bagus, sekarang coba apa yang diketahui dari soal tersebut 

S7 :  x adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk  

  Fungsi biaya per jam adalah (4x – 800 +
120

𝑥
) 

Saya : sekarang bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan soal tersebut? 

S7 : dengan menurunkanya 

Saya : yang mana yang akan kamu turunkan? 

S7 : fungsi biaya pak… (4x – 800 +
120

𝑥
) 

Saya : coba kamu turunkan… apa yang terjadi setelah kamu turunkan??  

S7 : (diam tidak menjawab) 

  

 Siswa S7 sebenarnya secara konsep cukup memahami tentang materi turunan 

fungsi, namun pada materi penerapan turunan fungsi S7 tidak memahami strategi apa 

yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. S7 hanya langsung 

menurunkan fungsi biaya per jam tanpa mengalikan terlebih dahulu dengan waktu yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk.Ketika peneliti mengkonfirmasi hal tersebut 

kepada S7, dia hanya diam dan tidak menjawab serta menunjukan ekspresi kebingungan. 

 

iv) Process and Skill Error 

 kesalahanProcess and skill terjadi ketika siswa melakukan kesalahan pada 

operasional aljabar dan kesalahan prosedur penyelesaian soal. Kesalahan yang dilakukan 

siswa bisa terjadi karena kurangnya keterampilan aljabar atau terjadi karena kecerobohan 

siswa dalam melakukan operasi aljabar.Berikut kami paparkan temuan subjek penelitian 

yang melakukan kesalahan pada kemampuan operasional aljabar. Siswa yang melakukan 

kesalahan pada proses siswa dengan nomer absen 28 (S28). 

 Persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus s = f(t) = √3𝑡 + 1 (s 

dalam meter dan t dalam detik). Kecepatan partikel tersebut pada saat t = 8 adalah … 

m/det. 

 S28 melakukan kesalahan ketika menyelesaikan soal nomer 1, ketika peneliti 

mengkonfirmasi hsil pekerjaan yang dilakukan oleh S28. Diektahui bahwa S28 telah 

mampu memahami maksud soal dan strategi apa yang harus digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, namun S28 melakukan kesalahan ketika 

melakukan penurunan f(t) = √3𝑡 + 1, S28 lupa bagaimana cara mentukan turunan 

pertama dari F(x) = g(x)nketika peneliti mengkonfirmasi hal itu kepadanya, S28 

menyatakan bahwa dia lupa dengan aturan (rumus) untuk menentukan turunan pertama 

dari F(x) = g(x)n 

 

v) Encoding Error 

 kesalahan ini terjadi ketika siswa salah dalam menuliskan hasil akhir dari 

penyelesaian suatu masalah matematika. Encoding error terjadi karena siswa melakukan 

kecerobohan penulisan.Pada penelitian ini tidak ada siswa yang mengalami Encoding 

Error, tiap siswa yang telah melewati tahap Reading, Comprehension, Transformation, 

dan Process and Skill, menuliskan jawaban dengan baik dan benar. 
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 Penelitian ini dilakukan kepada 40 siswa kelas XI IPA SMA Negeri Candipuro, 

dari 3(tiga) soal yang diberikan hanya 6 orang yang dapat menyelesaikan ketiganya 

dengan baik dan benar, sedangkan yang lain mengalami kesalahan,Dari 40 siswa yang 

diberikan soal kemudian di analisis dan di konfirmasi kepada siswa yang melakukan 

kesalahan untuk dikelompokan kedalam jenis-jenis kesalahan menurut Newman Error 

Analysis.  

Jenis 

Kesalahan 
Soal no 1 Soal No 2 Soal No 3 

Reading Error 1 0 0 

Comprehension 

Error 
4 6 4 

Transformation 

Error 
10 8 7 

Process and 

Skill Error 8 6 6 

Encoding Error 0 0 0 

 Tabel  banyak siswa yang melakukan kesalahan berdasar NEA 

 Dari hasil analisis dan wawancara dengan siswa dipilih 5 orang siswa sebagai 

subjek penelitian, kelima subjek penelitian dipilih karena mewakili tiap jenis kesalahan 

yang terjadi, namun karena pada penelitian ini tidak ada subjek yang melakukan 

kesalahan encoding Error, maka hanya dipilih 4 orang subjek penelitian yang mewakili 

tiap jenis kesalahan. 

 Pada jenis kesalahan membaca dari ke 3 soal hanya ada satu subjek yang 

melakukan kesalahan membaca, atau 0.025% siswa yang melakukan kesalahan 

membaca.Dari hasil ini dapat disimpulkan kemampuan membaca soal siswa sudah cukup 

baik.Hampir seluruh siswa mampu membaca soal dengan baik dan benar. 

 Comprehension Error pada soal nomer 1 terdapat 4 orang siswa,   atau 10% dari 

seluruh siswa.Jumlah ini relative rendah dan menunjukan bahwa kemampuan siswa untuk 

memahami soal nomer 1 cukup baik. Sedangkan untuk soal nomer 2 terdapat 6 siswa 

yang melakukan Comprehension Error atau sebanyak 15% dari seluruh siswa melakukan 

kesalahan ini, jumlah ini relative tinggi jika dibandingkan dengan soal nomer 1, 

sedangkan pada soal nomer 3 terdapat 4 orang siswa yang melakukan kesalahan ini 

jumlah yang sama dengan kesalahan yang terjadi pada soal nomer 1. Kebanyakan siswa 

yang mengalami Comprehension Error terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap 

soal. Mereka tidak mengetahui perintah soal dan tidak mengetahui informasi apa yang 

dapat diperoleh dari soal 

 Transformasion Error pada soal Nomer 1 terdapat 10 orang siswa atau 25% siswa 

melakukan kesalahan ini, pada soal nomer 2 terdapat 8 orang siswa atau 20% dari seluruh 

siswa untuk soal nomer 3 terdapat 7 orang siswa yang melakukan kesalahan ini, siswa 

yang melakukan kesalahan pada soal nomer 2 relativ tinggi 

151



 

 Process and Skill Error pada soal nomer 1 terdapat 8 siswa, pada soal nomer 2 dan 

3 terdapat 6 orang siswa melakukan kesalahan ini, kebanyakan siswa melakukan 

kesalahan Process and Skill dikarenakan kurangnya keterampilan dan kemampuan aljabar 

siswa, hal lain yang menyebabkan terjadinya kesalahan ini adalah kecerobohan siswa, 

seperti kesalahan menjumlah, menguran atau pemangkatan 

 Sedangkan Encoding Error pada penelitian ini tidak terjadi sama sekali pada siswa, 

hal ini menunjukan bahawa siswa yang telah melewati tahap Process and Skill dengan 

baik sudah bisa menuliskan jawabanya dengan baik juga. 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil analisis kesalahan siswa pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 

1) Kesalahan banyak terjadi pada Tranformation Error dan Process and Skill Error. 

pada tahap Transformation Error siswa kesulitan melakukan transformasi dari apa 

yang diketahui dari soal ditransformasi untuk menentukan strategi penyelesaian 

masalah, diketahui siswa banyak yang mengaku lupa strategi penyelesaian dari 

permasalahan tersebut. Sedangkan Process and Skill Error terjadi karena kurangnya 

keterampilan operasi aljabar siswa 

2) Pada penelitian ini tidak ditemukan Encoding Error, hal ini dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas XI sudah cukup baik dalam menuliskan hasil pemecahan 

masalah  

3) Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 

siswa. Berdasar hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa jumlah siswa yang 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal penerapan turunan fungsi cukup 

tinggi. 

 

 Dari penelitian yang telah dilakukan sebaiknya guru setelah melakukan tes evaluasi 

melakukan diagnosis kesalahan yang dilakukan siswa untuk mengetahui strategi terbaik 

dalam menentukan strategi terbaik dalam pembelajaran selanjutnya, serta dapat 

digunakan untuk menentukan upaya mengatasi kesalahan yang terjadi pada siswa. 
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Abstrak 

 
Number sense dapat mempengaruhi kesiapan belajar siswa dalam 

mempelajari topik matematika selanjutnya.Sehingga pemetaan number sense siswa 

diperlukan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa dalam mempelajari topik 

matematika selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui number 

sense siswa SMKN 4 Probolinggo.Indikator yang digunakan untuk dalam penelitian 

ini dibagi menjadi 3 komponen yaitu Komponen pertama adalah komponen 

pengetahuan dan penggunaan bilangan, komponen kedua adalah komponen operasi 

bilangan dan komponen ketiga adalah komponen pengetahuan dan penggunaan 

bilangan dan operasinya dalam menyelesaikan masalah.Hasil penelitian 

menunjukkan siswa SMKN 4 Probolinggo hanya memperoleh skor rata-rata 21,68% 

sehingga number sense-nya masih rendah. 

Kata kunci: number sense, indikator number sense 
 

PENDAHULUAN 

Number sense dapat mempengaruhi kesiapan belajar siswa dalam mempelajari topik 

matematika selanjutnya (Yang, Mao & Lin. 2008), salah satu diantaranya aljabar(Linchevski, 

Livneh. 1999).Selain itu, number sense juga dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan 

matematis (Louange, Bana. 2010). Sehingga pemetaan number sense siswa diperlukan untuk 

mengetahui kesiapan belajar siswa dalam mempelajari topik matematika selanjutnya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui number sense siswa SMKN 4 Probolinggo. 

Number sense adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan strategi-strategi yang 

fleksibel menggunakan bilangan dan operasinya dalam menyelesaikan masalah (Reys dalam 

Akkaya. 2016 dan Sengul. 2013). Faulkner (2009) menyatakan bahwa karakteristik number 

sense yang baik adalah ketika seseorang : (1) Fasih dalam mengestimasi suatu hasil operasi 

bilangan, misal ketika siswa menaksir hasil dari 0,98×29 maka mereka akan dengan mudah 

menjawab hasilnya mendekati 29; (2) mampu berpikir fleksibel dalam mengomputasi mental, 

misal ketika siswa diminta menentukan 25% dari 10.000 maka mereka dapat mengetahui 25% 

dari 10.000 sama dengan seperempat dari 10.000; (3) dapat menilai kebenaran hasil suatu 

operasi bilangan tanpa menggunakan algoritma standar, misalnya ketika siswa diminta 

menentukan apakah 
4

7
+

1

2
=

5

6
 ? maka mereka akan dengan mudah mengatakan hasil 

penjumlahan tersebut salah karena 
4

7
>

1

2
 sehingga hasil operasi penjumlahan tersebut harus 

lebih dari 1 tanpa menghitung,  dan (4) menggunakan representasi suatu bilangan dan 

operasinya dalam menyelesaikan masalah dengan tepat, misalnya ketika siswa diminta 

menentukan jarak yang belum ditempuh seorang pelari setelah berlari sejauh 
3

4
 pada sesi 

pertama dan 
1

8
 pada sesi 2 sedangkan total keseluruhan jarak tempuh lari sepanjang 10.000 meter 

maka siswa dapat memilih menggunakan garis bilangan untuk mempermudah proses 

pemecahan masalah. 

Untuk mengukur number sense seseorang, beberapa ahli telah menyatakan beberapa 
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komponen-komponen number sense. Komponen-komponen tersebut antara lain : (1) memahami 

makna suatu bilangan (Berch.2009, NCTM.2000, Sengul 2013), misal siswa dapat menguraikan 

bilangan dalam berbagai cara. misalnya: 24 dapat diuraikan menjadi 2 puluhan dan 4 satuan. 

selain itu, 24 juga dapat diuraikan menjadi dua set dua belasan; (2) memahami hubungan antar 

bilangan (Berch.2009), misal siswa memahami bahwa himpunan bilangan bulat, himbunan 

bilangan cacah dan himpunan bilangan asli adalah himpunan bagian dari himpunan rasional; (3) 

memahami dan menggunakan ekuivalensi suatu bilangan (Sengul 2013, Berch 2009), misalnya 

siswa memahami bahwa 
1

4
 , 0,25 𝑑𝑎𝑛 25% merupakan bilangan yang ekuivalen dan dapat 

menggunakannya dalam menghitung dengan tepat; (4) dapat menggunakan berbagai macam 

representasi dari suatu bilangan dan operasinya (Berch.2009, Yang.2008), misalnya ketika 

menyelesaikan masalah numerik, siswa tidak hanya dapat menggunakan representasi simbolik 

tetapi juga dapat menyatakan bilangan dalam representasi piktorial, garis bilangan dan membuat 

diagram agar lebih mudah dalam menyelesaikan masalah; (5) dapat menjelaskan dan 

menggunakan berbagai macam benchmark yang sesuai (NCTM.2000, Sengul.2013), misalnya 

ketika siswa diminta membandingkan nilai 
5

6
  dengan 

8

9
 maka mereka dapat menentukan selisih 

antara 1 dengan 
5

6
 dan 

8

9
  kemudian membandingkan selisih kedua bilangan tersebut dengan 1 (6) 

dapat menggunakan dan memilih strategi-strategi menghitung hasil operasi suatu operasi 

bilangan dengan tepat (Berch.2009, NCTM.2000,Sengul.2013,Yang.2008), misalnya, ketika 

siswa diminta menentukan hasil penjumlahan 1 + 2 + 3+. . +100 , mereka tidak harus 

menghitung 1 + 2 + 3+. . +100 tetapi dapat menggunakan strategi (100 + 1) + (99 + 2) +
 … ; dan (7) Dapat memahami akibat dari suatu operasi bilangan (Yang.2008), misalnya hasil 

operasi perkalian dua bilangan tidak selalu lebih besar daripada bilangan-bilangan yang 

dioperasikan. 

Yoppy, Purnomo, Kowiyah, Alyani, Assiti (2014) mengelompokkan komponen-

komponen number sense menjadi 3 komponendan menentukan indikator dari setiap komponen 

tersebut. Komponen pertama adalah komponen pengetahuan dan penggunaan bilangan, 

komponen keduaadalah komponenoperasi bilangan dan komponen ketiga adalah 

komponenpengetahuan dan penggunaan bilangan dan operasinya dalam menyelesaikan 

masalah. 

Penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Yoppy, Purnomo, 

Kowiyah, Alyani, Assiti (2014). Indikator komponen pengetahuan dan penggunaan bilangan 

antara lain: (1) memahami nilai letak suatu bilangan dalam garis bilangan, (2) memahami dan 

dapat menggunakan berbagai macam representasi  bilangan, (3) memahami nilai absolut dan 

relatif suatu bilangan; (4) memahami dan dapat menggunakan benchmark system dengan tepat. 

Indikator komponen operasi bilangan antara lain: (1) memahami akibat dari operasi bilangan; 

(2) memahami sifat-sifat operasi bilangan; (3) memahami relasi antar operasi bilangan. 

Sedangkan indikator komponenpengetahuan dan penggunaan bilangan dan operasinya dalam 

menyelesaikan masalah adalah : (1) mampu menggunakan strategi komputasi yang efisien 

dalam menyelesaikan masalah; (2) cenderung menggunakan representasi yang efisien dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui number sense siswa-siswa SMKN 4 

Probolinggo berdasarkan komponen dan indikator number sense. Karena number sense sangat 

mempengaruhi kemampuan matematis lainnya, terutama kemampuan pemecahan masalah. 

dengan mengetahui number sense siswa, guru dapat mengetahui kesiapan siswa dalam 

mempelajari topik matematika selanjutnya dan membuat remedi jika ditemukan siswa yang 

mempunyai kelemahan pada komponen-komponen dan indikator-indikator number sense 

tertentu. 
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METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data akan dianalisa secara kuantitif 

menggunakan rata-rata, median dan standar deviasi dalam setiap komponen. Selain itu, peneliti 

akan menentukan persentase jawaban benar setiap indikator dan setiap komponen untuk 

menentukan number sense siswa tiap indikator. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2016. Para minggu pertama bulan 

agustus 2016, siswa telah mengikuti serangkaian kegiatan masa orientasi siswa dan para guru 

memberikan serangkaian tes untuk mengukur kesiapan belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran selanjutnya.  

Responden penelitian ini adalah 36 siswa kelas X SMKN 4 Probolinggo. Responden 

terdiri dari 12 siswa kelas X jurusan teknik kendaraan ringan, 12 siswa kelas X nautika kapal 

penangkap ikan  dan 12 siswa kelas X nautika kapal niaga. Peneliti mengambil partisipan kelas 

X untuk mengetahui kesiapan siswa SMKN 4 Probolinggo dalam mempelajari topik 

selanjutnya. 

Data penelitian diperoleh dari tes number sense yang diadaptasi dari tes yang disusun 

oleh Mcintosh, B. Reys, B. Reys dan Farrel dalam Singh (2009) sebanyak 32 item. Indikator tes 

yang digunakan  ditampilkan dalam Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Komponen dan indikator number sense 

Komponen Indikator Nomor Soal 

pengetahuan dan 

penggunaan bilangan 

memahami nilai letak suatu bilangan dalam garis 

bilangan,  

1,10 dan 17 

memahami dan dapat menggunakan berbagai 

macam representasi  bilangan, 

2,11 dan 18 

memahami nilai absolut dan relatif suatu bilangan; 3 dan 19 

memahami dan dapat menggunakan benchmark 

system dengan tepat 

4,12 20 dan 25 

Pengetahuan dan 

penggunaan operasi 

bilangan 

memahami akibat dari operasi bilangan;  5,13,21 dan 30 

memahami sifat-sifat operasi bilangan; 6,14 dan 22 

memahami relasi antar operasi bilangan 7 

pengetahuan dan 

penggunaan bilangan 

dan operasinya dalam 

menyelesaikan 

masalah 

mampu menggunakan strategi komputasi yang 

efisien dalam menyelesaikan masalah;  

8,15, 23,28 

dan 32 

cenderung menggunakan representasi yang efisien 

dalam menyelesaikan masalah. 

9,16,24 dan 29 

 

Soal tes akan diberikan kepada semua responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

responden tidak diperkenankan mengerjakan soal tersebut sebelum ada perintah dari peneliti. 

Hal ini bertujuan agar responden menggunakan number sense-nya ketika mengerjakan soal 

tersebut. Setiap item soal diberikan waktu 2 menit.Soal pada indikator memahami nilai letak 

suatu bilangan dalam garis bilangan mendapat skor masing-masing 2 sedangkan soal-soal pada 

indikator lain mendapat skor 1, jika siswa menjawab benar soal-soal tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor yang didapat oleh reseponden 

sebesar 21,68%. Hasil ini menunjukkan bahwa number sense siswa SMKN 4 Probolinggo 

kurang baik. hasil penelitian ini juga sama dengan dengan hasil yang diperoleh oleh Akkaya 

(2016) dan Yang, Mao, Lin (2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akkaya (2016) 

menyimpulkan bahwa responden siswa kelas menengah memperoleh skor rata-rata 23,9% 

sedangkan hasil penelitian Yang, Mao, Lin (2008) menunjukkan bahwa rata-rata skor 

respondennya sebesar 46%. 
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Hasil skor tiap komponen ditunjukkan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil skor tiap komponen 

 

Pengetahuan dan 

Penggunaan 

Bilangan 

Pengetahuan 

dan 

penggunaan 

operasi 

bilangan 

Pengetahuan dan 

Penggunaan 

Bilangan dan 

Operasinya dalam 

Menyelesaikan 

Masalah 

Banyak soal 12 8 8 

Rata-rata 15,37% 31,25% 28,25% 

Median 16,67 26,69 25,00 

Standar Deviasi 14,656 20,667 19,145 

 

 

Hasil rata-rata skor tiap komponen pada tabel 2 sesuai dengan hasil penelitian Yoppy, 

Purnomo, Kowiyah, Alyani, Assiti (2014) walaupun dengan hasil persentase yang berbeda. 

Yoppy, Purnomo, Kowiyah, Alyani, Assiti (2014) menyimpulkan bahwa 23,53% responden 

memahami makna dan konsep bilangan, 49,75% responden memahami dan dapat menggunakan 

operasi bilangan dan 42,1% responden memahami dan dapat menggunakan bilangan dan 

operasinya untuk menyelesaikan masalah. 

Hasil dari komponen pengetahuan dan penggunaan bilangan dapat dilihat dari Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil skor rata-rata tiap indikator pada komponen pengetahuan  

dan penggunaan bilangan 

 

Indikator Rata-rata 

memahami nilai letak suatu bilangan dalam garis bilangan 7,41% 

memahami dan dapat menggunakan berbagai macam representasi  bilangan 23,15% 

memahami nilai absolut dan relatif suatu bilangan 23,61% 

memahami dan dapat menggunakan benchmark system dengan tepat 17,36% 

 

hanya 7,41% responden memahami nilai letak suatu bilangan dalam garis bilangan. Sebagian 

besar responden berpendapattidak ada bilangan desimal di antara dua bilangan desimal yang 

berurutan. beberapa contoh kesalahan ditunjukkan oleh Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Jawaban FS 

 

 
Gambar 2. Jawaban RD 
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selain itu, sebagian responden juga berpendapat tidak ada pecahan lain di antara 
2

5
 dan 

3

5
 karena 

mereka beranggapan kedua pecahan tersebut sudah terurut. 

 

 
Gambar 4. Jawaban FS 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami di antara dua bilangan 

rasional terdapat bilangan lain. 

 

Hasil dari komponen pengetahuan dan penggunaan operasi bilangan dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Indikator Rata-rata 

memahami akibat dari operasi bilangan 29,86% 

memahami sifat-sifat operasi bilangan 34,26% 

memahami relasi antar operasi bilangan 27,78% 

Tabel 4. Hasil skor rata-rata tiap indikator pada komponen pengetahuan dan penggunaan operasi 

bilangan 

 

Hanya terdapat 27,78% responden memahami relasi antar operasi bilangan. Sebagian kecil 

responden mampu mengetahui hubungan antara perkalian dengan pembagian sedangkan 

sebagian besar yang lain tidak mengetahui hubungan antara perkalian dan pembagian. Berikut 

adalah contoh jawaban AI dan HH yang belum melihat hubungan antara kedua operasi tersebut. 

 
Gambar 5. Jawaban AI 

 

 
Gambar 6. Jawaban HH 

 

Hasil dari komponen pengetahuan dan penggunaan bilangan dan operasinya dalam 

menyelesaikan masalah dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5. Hasil skor rata-rata tiap indikator pada komponen 

Indikator Rata-rata 

mampu menggunakan strategi komputasi yang efisien dalam menyelesaikan 

masalah 
32,22% 

cenderung menggunakan representasi yang efisien dalam menyelesaikan 

masalah 
20,14% 

 

Pada komponen ini, para responden cenderung menggunakan algoritma standar untuk 

memecahkan masalah dan sebagian besar belum mampu mengomputasikan operasi bilangan 

dengan benar dan efisien. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Yang, Mao, Lin (2008) yang 
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menyatakan sebagian besar responden belum mampu menggunakan strategi estimasi dengan 

baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Yoppy, Purnomo, 

Kowiyah, Alyani, Assiti (2014) dan Sengul (2013) yang menyatakan sebagian besar siswa 

menggunakan algortima standar dalam mengomputasikan operasi bilangan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian ini, number sense para siswa SMKN 4 Probolinggo belum 

menunjukkan hasil yang baik. performa siswa SMKN 4 Probolinggo di setiap komponen dan 

indikator menunjukkan persentase kurang dari 50%. Selain itu, sebagian besar siswa SMKN 4 

Probolinggo yang menjawab benar soal tes tersebut ternyata belum mampu memberikan alasan 

yang masuk akal. Sehingga perlu ada penelitian lain yang menelusuri miskonsepsi siswa SMKN 

4 Probolinggo terutama dalam topik pecahan,desimal dan persen. Berikut ini adalah kesalahan 

dilakukan oleh PA yang menurut peneliti menarik untuk ditelusuri lebih mendalam: 

 
Gambar 7 kesalahan yang dilakukan oleh PA 

 

Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian untuk meningkatkan number sense siswa SMKN 4 

Probolinggo. 
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Abstrak 

 

Artikel ini berisi kajian kemampuan penalaran matematika siswa SMP berda-

sarkan proses asimilasi dan akomodasi dalam menyelesaikan masalah perbandingan. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar tes dan wawancara terhadap 6 responden. 

Dari data lembar jawab responden dibuat struktur berpikir. Struktur berpikir diana-

lisis untuk mengetahui ketercapaian indikator penalaran. Selanjutnya, ketercapaian 

indikator penalaran tersebut, digunakan untuk mengetahui kemampuan penalaran. 

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa responden kemampuan tinggi mampu mela-

kukan penalaran berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi. Responden kemam-

puan sedang kurang mampu melakukan penalaran berdasarkan proses asimilasi dan 

akomodasi. Sedangkan responden kemampuan rendah belum mampu melakukan 

penalaran berdasarkan proses asimilasi. 

Kata Kunci: Penalaran, Asimilasi, Akomodasi 

 

Artikel ini berisi kajian kemampuan penalaran matematika siswa dalam menyelesaikan 

masalah perbandingan berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi. Pembelajaran matematika 

sangat kental dengan sifat logis dan analitis yang sering disebut penalaran (Subanji, 2015). 

Penalaran digunakan pada kegiatan belajar matematika, seperti membuat pola dan sifat, mela-

kukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika (Kemdikbud, 2006). Karena digunakan pada banyak kegi-

atan belajar matematika, penalaran merupakan bagian penting dalam mengkonstruk pengeta-

huan matematika. Penalaran merupakan pola pikir yang digunakan untuk menghasilkan pernya-

taan dalam membuat kesimpulan (Bergqvist, dkk., 2006). Pernyataan tersebut dihasilkan dari 

interaksi siswa dengan sumber belajar.  

Dalam berinteraksi, siswa akan melakukan adaptasi dengan sumber belajar. Selama pro-

ses adaptasi ini, siswa mengalami dua proses kognitif, yaitu asimilasi dan akomodasi (Subanji, 

2015). Asimilasi menurut Zhiqing (2015) mengacu pada proses dimana subjek menggabungkan 

stimulus yang diperoleh ke dalam skema yang ada. Stimulus dapat berupa masalah matematika, 

dan skema yang ada berupa pengetahuan awal siswa. Apabila dengan asimilasi tidak dapat dila-

kukan penggabungan stimulus ke dalam skema yang ada, maka siswa melakukan akomodasi. 

Akomodasi mengacu pada proses dimana subjek menyesuaikan skema lama atau membangun 

skema baru atas dasar skema lama untuk menerima dan mengakomodasi objek baru ketika gagal 

untuk menyesuaikan dengan skema subjek (Zhiqing, 2015). 

Keberhasilan beradaptasi dengan sumber belajar dalam proses penalaran akan berakibat 

pada keberhasilan belajar matematika. Seperti yang diungkapkan Adegoke (2013) dengan 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penalaran matematika, akan meningkatkan 

pencapaian siswa dalam belajar matematika. Kemampuan penalaran ini berkaitan dengan terca-

painya indikator kemampuan penalaran. Berdasarkan penjelasan teknis Peraturan Dirjen Dik-

dasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor dise-

butkan 6 indikator kemampuan penalaran, yaitu: (1) mengajukan dugaan; (2) melakukan mani-

pulasi matematika; (3) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi alasan terhadap kebe-

naran solusi; (4) menarik kesimpulan dari suatu pernyataan; (5) memeriksa kesahihan suatu 

argumen; dan (6) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi 

(Wardani, 2008). Sedangkan dalam proses asimilasi dan akomodasi, perlu diperhatikan kete-
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patan hubungan antara stimulus dengan skema awal serta kecukupan skema awal dalam proses 

asimilasi (Irpan, 2009). Lebih lanjut Subanji (2009) menambahkan pentingnya kegiatan refleksi 

dalam proses tersebut. Berdasarkan kajian diatas dalam kajian ini dijabarkan 7 indikator pena-

laran berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi, yaitu: (1) mengidentifikasi aspek-aspek 

masalah; (2) menentukan skema awal yang sesuai dengan aspek-aspek masalah; (3) mengajukan 

dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah dengan skema awalmelalui proses asimilasi; (4) 

melakukan manipulasi matematika (berupa modifikasi skema lama atau membangun skema 

baru atas dasar skema yang lama melalui proses asimilasi dan akomodasi); (5) menyusun bukti 

(berupa langkah penyelesaian); (6) menarik kesimpulan dari suatu pernyataan; dan (7) meme-

riksa kesahihan suatu argumen melalui proses refleksi (dilihat dari kegiatan mengecek kembali 

kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan pertanyaan dalam soal). 

METODE  

Kajian ini dilakukan terhadap 29 siswa kelas VIIIB SMP Wahidiyah Kediri, yang terdiri 

dari 11 (37,93%) siswa laki-laki dan 18 (62,07%) siswa perempuan. Pemilihan kelas VIIIB 

berdasarkan pertimbangan bahwa kelas B adalah kelas reguler, bukan kelas unggulan, sehingga 

diharapkan dapat memberikan gambaran kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan 

masalah perbandingan secara heterogen. Dipilih 6 responden, yaitu 2 responden berkemampuan 

rendah, 2 responden berkemampuan sedang, 2 responden berkemampuan tinggi. Pemilihan 

responden juga didasarkan pertimbangan guru kelas,  mengenai siswa dengan komunikasi yang 

baik.  Hal ini dimaksudkan apabila pada penyelesaian masalah perbandingan yang tertulis dalam 

lembar jawab responden ada yang belum dipahami penulis, maka dapat dilakukan wawancara. 

Kemampuan penalaran responden dikaji dari ketercapaian indikator penalaran. Keterca-

paian indikator penalaran dikaji dari struktur berpikir dalam menyelesaikan soal perbandingan. 

Instrumen yang digunakan pada kajian ini berupa lembar tes. Tes yang diberikan terdiri dari 2 

item soal essay, yaitu: 

1. Perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 3 : 2. Jika keliling persegi pan-

jang 50 cm, maka luas persegi panjang adalah ...  (UN Matematika SMP 2015) 

2. Pada hari biasa, Andi bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 2 meter/detik. Dia berangkat 

pukul 06.15 dan sampai pukul 06.45. Hari ini dia mendapat jadwal piket, dan berkeinginan 

sampai di sekolah 15 menit lebih awal. Jika dia berangkat pada waktu yang sama, maka 

kecepatan bersepada Andi sekarang adalah ... (Modifikasi Soal pada Buku Siswa K13) 

Data hasil tes berupa lembar jawab responden. Berdasarkan lembar jawab tersebut dibuat 

skema struktur berpikir responden. Kemudian dilakukan analisis data dilakukan secara induktif 

dan bersifat deskriptif. Dalam kajian ini digunakan 5 tahap dari 6 tahap analisis data Creswell 

(2014), yaitu:(1) menyiapkan dan mengumpulkan data; (2) mengembangkan dan mengkode 

data; (3) membuat kode berdasarkan deskripsi-deskripsi; (4) menyajikan dan melaporkan hasil 

yang ditemukan; (5) menginterprestasi hasil temuan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lembar jawab responden dianalisis untuk mengetahui kemampuan penalaran matematika. 

Kemampuan penalaran ini dilihat dari ketercapaian indikator kemampuan penalaran oleh 

responden. Sesuai dengan kajian diatas terdapat 7 indikator kemampuan penalaran. Berikut akan 

dijabarkan kemampuan penalaran dari 6 responden. 

Responden 1 (R1) 

R1 menjawab benar soal nomor 1. Walaupun melakukan kesalahan pada penjumlahan  

(3x + 2x), namun dia menyadari dan melakukan koreksi diri. Berdasarkan skema struktur berpi-

kirnya, diketahui: (1) R1 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, M4, A1, 

dan A2); (2) R1 mampu menentukan skema yang sesuai dengan aspek masalah (S1 dan S2); (3) 

R1 mampu mengajukan dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah dengan skema awal (H1, 

H2, H3, H4, dan H5); (4) R1 mampu melakukan manipulasi matematika (B1 dan B2); (5) R1 

mampu menyusun langkah penyelesaian secara runtut; (6) R1 mampu menarik kesimpulan dari 

suatu pernyataan (F); (7) tapi melalui kegiatan wawancara diketahui R1 belum memeriksa kesa-

hihan argumen melalui proses refleksi. Dengan demikian, R1 mampu memenuhi 6 dari 7 indi-

162



 
 

 

kator penalaran. Berdasarkan uraian diatas dan kegiatan wawancara dapat disimpulkan R1 

mampu melakukan penalaran berdasarkan proses asimilasi dengan mengaitkan konsep perban-

dingan, rumus keliling dan luas persegi panjang dengan aspek-aspek masalah.Berikut disajikan 

skema struktur berpikir R1 dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: 

M1 panjang = p S1 K = 2 (p + l) H3 p = 3  5 J4 x = 5 

M2 lebar = l S2 L= p l H4 l  = 2  5 J5 p = 15 

M3 Keliling = K B1 p = 3x H5 L = 15  10 J6 l = 10 

M4 Luas = L B2 l = 2x J1 K = 2 (5x) J7 L = 150 

A1 p : l = 3 : 2 H1 K = 2 (3x + 2x) J2 K = 10x F Finish 

A2 K = 50 H2 K = 2 (5x) J3 x = 
50

10
   

R1 menjawab benar soal nomor 2. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) 

R1 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, M4, M5, A1, A2, A3, dan A4); (2) 

R1 mampu menentukan skema yang sesuai dengan aspek masalah (S1); (3) R1 mampu menga-

jukan dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah dengan skema awal (H1, H2, H3, H4, dan 

H5); (4) R1 mampu melakukan manipulasi matematika (B2) menyelesaikan masalah waktu-

kecepatan dengan konsep perbandingan berbalik nilai; (5) R1 mampu menyusun langkah penye-

lesaian secara runtut; (6) R1 mampu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan (F); (7) tapi me-

lalui kegiatan wawancara diketahui R1 belum memeriksa kesahihan argumen melalui proses 

refleksi. Dengan demikian R1 mampu memenuhi 6 dari 7 indikator penalaran. Berdasarkan 

uraian diatas dan kegiatan wawancara dapat disimpulkan, R1 mampu melakukan penalaran 

berdasarkan proses asimilasi dengan mengaitkan aspek-aspek masalah dengan konsep perban-

dingan berbalik nilai, yang ia dapatkan di materi fisika kelas VII. Berikut disajikan skema 

struktur berpikir R1 dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 skema struktur berpikir R1 soal nomor 1 
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Gambar 2 skema struktur berpikir R1 soal nomor 2 
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Keterangan: 

M1 Kecepatan hari biasa = v1 H1 Waktu perjalanan 30 menit 

M2 Kecepatan hari piket = v2 H2 Waktu perjalanan 15 menit 

M3 Waktu hari biasa = t1 H3 2  1800 = v2  900 

M4 Waktu hari piket = t2 H4 

Kecepatan Waktu 

2 1800 

x 900 
 

M5 Jarak Rumah Andi ke Sekolah = s H5 
2

𝑥
=  

900

1800
 

A1 v1 = 2 H6 s = 2 1800 

A2 Berangkat 06.15 H7 𝑣 =  
2 ×1800

900
 

A3 Sampai 06.45 J1 30 menit = 1800 sekon 

A4 Dipercepat 15 menit J2 15 menit = 900 sekon 

S1 s = v t J3 𝑣2 =  
3600

900
 

B1 s = v1 t1 = v2 t2 J4 v2 = 4 

B2 
Kecepatan berbanding terbalik terhadap 

waktu  
J5 s = 3600 

B3 𝑣 =  
𝑠

𝑡
 F Finish 

Responden 2 (R2) 

R2 menjawab benar soal nomor 1. Walaupun melakukan kesalahan manipulasi matema-

tika (pada merubah bentuk perbandingan menjadi persamaan), namun dia menyadari dan mela-

kukan koreksi diri. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) R2 mampu 

mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, M4, A1, dan A2); (2) R2 mampu menen-

tukan skema yang sesuai dengan aspek masalah (S1 dan S2); (3) R2 mampu mengajukan dugaan 

hubungan antara aspek-aspek masalah dengan skema awal (H1, H2, H3, H4, dan H5); (4) R2 

mampu melakukan manipulasi matematika (B1 dan B2), walaupun pada awalnya melakukan 

kesalahan, tapi kemudian dia dapat melakukan koreksi diri); (5) R2 mampu menyusun langkah 

penyelesaian secara runtut; (6) R2 mampu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan (F); (7) 

tapi melalui kegiatan wawancara diketahui R2 belum memeriksa kesahihan argumen melalui 

proses refleksi. Dengan demikian R2 mampu memenuhi 6 dari 7 indikator penalaran. Berda-

sarkan uraian diatas dan kegiatan wawancara dapat disimpulkan, R2 mampu melakukan pena-

laran berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi. Melalui kegiatan asimilasi, R2 mampu 

mengaitkan rumus keliling dan luas persegi panjang dengan aspek-aspek masalah. Pada langkah 

penyelesaian awal R2 melakukan kesalahan dalam mengakomodasi bentuk perbadingan menja-

di persamaan. Akan tetapi, setelah melakukan koreksi diri R2 mampu mengakomodasikan 

bentuk perbandingan menjadi persamaan dengan benar. Berikut disajikan skema struktur 

berpikir R1 dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 skema struktur berpikir R2 soal nomor 1 
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R2 menjawab benar soal nomor 2. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) 

R2 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, M4, M5, A1, A2, A3, dan A4); (2) 

R2 mampu menentukan skema yang sesuai dengan aspek masalah (S1); (3) R2 mampu menga-

jukan dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah dengan skema awal (H1, H2, H6, H7, dan 

H5); (4) R2 mampu melakukan manipulasi matematika (B3) dengan melakukan pemecahan men-

jadi 2 tahap penyelesaian; (5) R2 mampu menyusun langkah penyelesaian secara runtut; (6) R2 

mampu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan (F); (7) tapi melalui kegiatan wawancara 

diketahui R2 belum memeriksa kesahihan argumen melalui proses refleksi. Dengan demikian 

R2 mampu memenuhi 6 dari 7 indikator penalaran. Berdasarkan uraian diatas dan kegiatan 

wawancara dapat disimpulkan, R2 mampu melakukan penalaran berdasarkan proses asimilasi 

dengan melakukan pemecahan masalah menjadi 2 tahap penyelesaian. Berikut disajikan skema 

struktur berpikir R2 dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

Responden 3 (R3) 

R3 menjawab salah soal nomor 1. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) 

R3 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, M4, A1, dan A2); (2) R3 mampu 

menentukan skema yang sesuai dengan aspek masalah (S1 dan S2); (3) R3 mampu mengajukan 

dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah dengan skema awal (H1, H2, dan H5) akan tetapi 

melakukan kesalahan dalam menentukan hubungan pada H3 dan H4; (4) R3 melakukan kesa-

lahan dalam manipulasi matematika (B1 dan B2); (5) R3 mampu menyusun langkah penyele-

saian, walaupun ada langkah yang salah; (6) karena menggunakan langkah penyelesaian yang 

salah, maka R3 tidak dapat menarik kesimpulan dengan benar (F); (7) melalui kegiatan wawan-

cara diketahui R3 belum memeriksa kesahihan argumen melalui proses refleksi. Dengan demi-

kian R3 mampu memenuhi 3 dari 7 indikator penalaran, yaitu indikator (1), (2) dan (5), dimana 

indikator (5) tidak dilakukan secara lengkap. Berdasarkan uraian diatas dan kegiatan wawancara 

dapat disimpulkan, R3 kurang mampu melakukan penalaran berdasarkan proses asimilasi. R3 

mampu mengaitkan rumus keliling dan luas lingkaran dengan aspek-aspek masalah. Akan 

tetapi, R3 tidak memahami konsep perbandingan senilai, maka dia menggunakan nilai perban-

dingan sebagai ukuran panjang dan lebar. Hal ini disebabkan ketidaklengkapan struktur berpikir 

R3 dalam proses asimilasi. Berikut disajikan skema struktur berpikir R3 dalam menyelesaikan 

soal nomor 1. 

 

 

    

 

Gambar 4 skema struktur berpikir R2 soal nomor 2 
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Gambar 5 skema struktur berpikir R3 soal nomor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 menjawab salah soal nomor 2. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: 

(1) R3 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, M4, M5, A1, A2, A3, dan A4); 

(2) R3 mampu menentukan skema yang sesuai dengan aspek masalah (S1); (3) R3 mampu 

mengaju-kan dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah dengan skema awal (H1, H2, H6, H7, 

dan H5); (4) R3 mampu melakukan manipulasi matematika (B3), namun melakukan kesalahan 

tidak merubah satuan waktu menjadi detik (J1 dan J2); (5) R3 mampu menyusun langkah 

penyelesaian, walaupun ada langkah yang terlewati; (6) karena menggunakan langkah penyele-

saian yang salah, maka R3 tidak dapat menarik kesimpulan dengan benar (F); (7) melalui 

kegiatan wawancara diketahui R3 belum memeriksa kesahihan argumen melalui proses refleksi. 

Dengan demikian R3 mampu memenuhi 5 dari 7 indikator penalaran, yaitu indikator (1), (2), 

(3), (4), dan (5), dimana indikator (4) dan (5) tidak dilakukan secara lengkap. Berdasarkan 

uraian diatas dan kegiatan wawancara dapat disimpulkan, R3 kurang mampu melakukan 

penalaran berdasarkan proses asimilasi. Melalui kegiatan asimilasi, R3 mampu melakukan 

pemecahan masalah menjadi 2 tahap penyelesaian. Akan tetapi, R3 lupa mengganti satuan 

waktu menjadi detik. Hal ini disebabkan ketidaklengkapan struktur berpikir R3 dalam proses 

asimilasi dan tidak diikuti proses refleksi. Berikut disajikan skema struktur berpikir R3 dalam 

menyelesaikan soal nomor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden 4 (R4) 

R4 menjawab salah soal nomor 1. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) 

R4 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, A1, dan A2), namun belum se-

mua aspek masalah teridentifikasi (M4); (2) R4 mampu menentukan skema yang sesuai dengan 

aspek masalah (S1); (3) R4 mampu mengajukan dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah 
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dengan skema awal (H1, H2, H3 dan H4) namun setelah menemukan nilai panjang dan lebar dia 

tidak melanjutkan menghitung nilai Luas (H5); (4) R4 mampu melakukan manipulasi matema-

tika (B1 dan B2); (5) R4 mampu menyusun langkah penyelesaian, walaupun ada langkah yang 

terlewati; (6) karena menggunakan langkah penyelesaian yang salah, maka R4 tidak dapat 

menarik kesimpulan dengan benar (F); (7) melalui kegiatan wawancara diketahui R4 belum 

memeriksa kesahihan argumen melalui proses refleksi. Dengan demikian R4 memenuhi 5 dari 7 

indikator penalaran, yaitu indikator (1), (2), (3), (4) dan (5), dimana indikator (1) dan (3) tidak 

dilakukan secara lengkap. Berdasarkan uraian diatas dan kegiatan wawancara dapat disim-

pulkan, R4 kurang mampu melakukan penalaran berdasarkan proses asimilasi. Melalui kegiatan 

asimilasi, R4 mampu mengaitkan konsep perbandingan dan rumus keliling dan luas persegi 

panjang dengan aspek-aspek masalah, dan menghasilkan nilai panjang dan lebar. Akan tetapi, 

R4 lupa melanjutkan menghitung nilai luas persegi panjang. Hal ini disebabkan ketidak-

lengkapan struktur berpikir R4 dalam proses asimilasi dan tidak diikuti proses refleksi. Berikut 

disajikan skema struktur berpikir R4 dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

R4 menjawab salah soal nomor 2. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) 

R4 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, M4, M5, A1, A2, A3, dan A4); (2) 

R4 mampu menentukan skema yang sesuai dengan aspek masalah (S1); (3) R4 mampu menga-

jukan dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah dengan skema awal (H1, H2, H6, H7, dan 

H5); (4) R4 tidak mampu melakukan manipulasi matematika (B2), karena menyelesaikan masa-

lah waktu-kecepatan dengan konsep perbandingan senilai; (5) R4 mampu menyusun langkah 

penyelesaian; (6) karena tidak dapat melakukan manipulasi matematika, maka langkah penyele-

saian salah dan R4 tidak dapat menarik kesimpulan dengan benar (F); (7) melalui kegiatan wa-

wancara diketahui R4 belum memeriksa kesahihan argumen melalui proses refleksi. Dengan 

demikian R4 mampu memenuhi 4 dari 7 indikator penalaran, yaitu indikator (1), (2), (3), dan 

(5). Berdasarkan uraian diatas dan kegiatan wawancara dapat disimpulkan, R4 kurang mampu 

melakukan penalaran berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi. Melalui kegiatan asimilasi, 

R4 mampu memahami aspek-aspek masalah sebagai masalah perbandingan. Akan tetapi, salah 

dalam mengakomodasikannya menjadi perbandingan senilai. Hal ini disebabkan ketidakse-

suaian struktur berpikir R4 dalam proses asimilasi dan akomodasi. Berikut disajikan skema 

struktur berpikir R4 dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 skema struktur berpikir R4 soal nomor 2 
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Gambar 7 skema struktur berpikir R4 soal nomor 1 
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Responden 5 (R5) 

R5 menjawab salah soal nomor 1. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) 

R5 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, A1, dan A2), namun belum se-

mua aspek masalah teridentifikasi (M4); (2) R5 mampu menentukan skema yang sesuai dengan 

aspek masalah (S1); (3) R5 mampu mengajukan dugaan hubungan antara aspek-aspek masalah 

dengan skema awal (H1 dan H2), namun tidak memahami hubungan H3 dan H4; (4) R5 tidak 

mampu melakukan manipulasi matematika (B1 dan B2), karena menganggap panjang dan lebar 

sama dengan nilai perbandingan; (5) R5 tidak mampu menyusun langkah penyelesaian; (6) ka-

rena ada langkah penyelesaian yang terlewati, maka R5 tidak dapat menarik kesimpulan dengan 

benar (F); (7) melalui kegiatan wawancara diketahui R5 belum memeriksa kesahihan argumen 

melalui proses refleksi. Dengan demikian R5 mampu memenuhi 3 dari 7 indikator penalaran, 

yaitu indikator (1), (2), dan (3) dimana indikator (1) dan (3) tidak dilakukan secara lengkap. 

Berdasarkan uraian diatas dan kegiatan wawancara dapat disimpulkan, R5 kurang mampu 

mengaitkan rumus keliling dan luas persegi panjang dengan aspek-aspek masalah. Akan tetapi, 

R5 kurang memahami perbandingan senilai, sehingga tidak dapat mengkaitkan nilai 5 dengan 

nilai panjang dan lebar. Hal ini disebabkan ketidaklengkapan struktur berpikir R5 dalam proses 

asimilasi dan tidak diikuti proses refleksi. Berikut disajikan skema struktur berpikir R5 dalam 

menyelesaikan soal nomor 1. 

           

           

           

            

 

  

            

 R5 menjawab salah soal nomor 2. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: 

(1) R5 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, M4, M5, A1, A2, A3, dan A4); 

(2) R5 tidak mampu mengingat rumus jarak terhadap kecepatan dan waktu, sebagai skema awal 

yang seharusnya ia dimiliki (S1); (3) R5 mampu mengajukan dugaan hubungan antara aspek-

aspek masalah dengan skema awal (H1, H2, H6, H7, dan H5); (4) R5 tidak mampu melakukan 

manipulasi matematika (B2), karena melalui kegiatan wawancara diketahui dia hanya membagi 

angka yang ada, bukan menggunakan rumus kecepatan terhadap jarak dan waktu; (5) R5 tidak 

mampu menyusun langkah penyelesaian dengan benar; (6) karena langkah penyelesaian salah, 

maka R5 tidak dapat menarik kesimpulan dengan benar (F); (7) melalui kegiatan wawancara 

diketahui R5 belum memeriksa kesahihan argumen melalui proses refleksi. Dengan demikian 

R5 mampu memenuhi 2 dari 7 indikator penalaran, yaitu indikator (1), dan (3). Berdasarkan 

uraian diatas dan kegiatan wawancara dapat disimpulkan, R5 kurang mampu melakukan pena-

laran berdasarkan asimilasi dengan melakukan pemecahan masalah menjadi 2 tahap penyele-

saian. Akan tetapi, R5 lupa merubah satuan waktu menjadi detik. Hal ini disebabkan ketidak-

lengkapan struktur berpikir R5 dalam proses asimilasi dan tidak diikuti proses refleksi. Berikut 

disajikan skema struktur berpikir R5 dalam menyelesaikan soal nomor 2.    

 

 

Gambar 9 skema struktur berpikir R5 soal nomor 1 
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Responden 6 (R6) 

R6 menjawab salah soal nomor 1. Melalui kegiatan wawancara diketahui R6 tidak mema-

hami maksud soal nomor 1. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) R6 mampu 

mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M2, M3, A1dan A2), namun tidak dapat mengidenti-

fikasi aspek masalah M4; (2) R6 tidak mampu mengingat rumus keliling sebagai skema awal 

yang seharusnya ia miliki (S1); (3) R6 tidak mampu mengajukandugaan hubungan antara aspek-

aspek masalah dengan skema awal (H1 dan H2); (4) R6 tidak memahami konsep perbandingan 

(B1 dan B2); (5) R6 tidak mampu menyusun langkah penyelesaian dengan benar; (6) R6 tidak 

dapat menarik kesimpulan dengan benar (F); (7) melalui kegiatan wawancara diketahui R6 tidak 

memeriksa kesahihan argumen melalui proses refleksi. Dengan demikian R6 hanya memenuhi 1 

dari 7 indikator penalaran dan tidak secara lengkap. Berdasarkan uraian diatas dan kegiatan 

wawancara dapat disimpulkan, R6 belum mampu melakukan penalaran berdasarkan proses 

asimilasi, karena tidak dapat memahami maksud soal. Hal ini disebabkan ketidaklengkapan 

struktur berpikir R6 dalam proses asimilasi. Berikut disajikan skema struktur berpikir R6 dalam 

menyelesaikan soal nomor 1. 

           

    

 

 

 

 

R6 menjawab salah soal nomor 2. Berdasarkan skema struktur berpikirnya, diketahui: (1) 

R6 mampu mengidentifikasi aspek-aspek masalah (M1, M3, M5, A1, A2, dan A3), namun tidak 

mampu mengidentifikasi aspek masalah M2, M3, M4 dan A4; (2) R6 mampu menentukan skema 

yang sesuai dengan aspek masalah (S1); (3) R6 mampu mengajukan dugaan hubungan antara 

aspek-aspek masalah dengan skema awal (H1, dan H6); (4) R6 tidak melakukan manipulasi 

matematika (B3); (5) R6 mampu menyusun langkah penyelesaian, namun hanya pada tahap per-

tama; (6) karena tidak dapat melakukan manipulasi matematika, maka langkah penyelesaian 

salah dan R6 tidak dapat menarik kesimpulan dengan benar (F); (7) melalui kegiatan wawancara 

diketahui R6 tidak memeriksa kesahihan argumen melalui proses refleksi. Dengan demikian R6 

Gambar 11 skema struktur berpikir R6 soal nomor 1 
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Gambar 12 skema struktur berpikir R6 soal nomor 2 

mampu memenuhi 4 dari 7 indikator penalaran, yaitu indikator (1), (2), (3), dan (5), namun 

indikator (1) dan (5) tidak dilakukan secara lengkap. Berdasarkan uraian diatas dan kegiatan 

wawancara dapat disimpulkan, R6 kurang mampu melakukan penalaran berdasarkan asimilasi. 

Melalui kegiatan asimilasi, R6 mampu mengaitkan rumus jarak dengan aspek masalah. Akan 

tetapi, R6 tidak melanjutkan karena tidak dapat memahami maksud soal. Hal ini disebabkan 

ketidaklengkapan struktur berpikir R6 dalam proses asimilasi. Berikut disajikan skema struktur 

berpikir R6 dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

 

 

 

    

 

 

 

Dalam tabel 3 berikut disajikan ringkasan pembahasan tentang kemampuan penalaran 

siswa berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi. 

Tabel 3 Ringkasan Kemampuan Penalaran Siswa 

No. Indikator Soal 1 Soal 2 

1 
mengidentifikasi aspek-aspek masalah R1, R2, R3, R4, 

R5, R6 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6 

2 
menentukan skema awal yang sesuai dengan 

aspek-aspek masalah 

R1, R2, R3, R4, 

R5 

R1, R2, R3, R4, 

R6 

3 

mengajukan dugaan hubungan antara aspek-aspek 

masalah dengan skema awal melakukan proses 

asimilasi 

R1, R2, R4, R5 
R1, R2, R3, R4, 

R5, R6 

4 melakukan manipulasi matematika  R1, R2, R4 R1, R2, R3 

5 menyusun langkah penyelesaian R1, R2, R3, R4 
R1, R2, R3, 

R4,R6 

6 menarik kesimpulan dari suatu pernyataan R1, R2 R1, R2 

7 
memeriksa kesahihan suatu argumen melalui 

proses refleksi. 
- - 

Keterangan: Responden i yang bergaris bawah (Ri) berarti Responden i belum memenuhi 

indikator secara lengkap. 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui keenam subjek belum memiliki kesadaran untuk 

memeriksa kesahihan suatu argumen melalui proses refleksi. Dengan tidak melakukan kegiatan 

refleksi, maka pembentukan struktur berpikir pada R3, R4, R5 dan R6 menjadi kurang lengkap.  

Sedangkan pada R1 dan R2, dengan tidak melakukan kegiatan refleksi dikhawatirkan responden 

hanya menjawab secara prosedural seperti yang dicontohkan guru mereka sebelumnya. Jadi, 

dengan melakukan kegiatan refleksi diharapkan kegiatan penalaran menjadi lebih maksimal.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kajian ini menggunakan 7 indikator kemampuan penalaran matematika siswa berda-

sarkan proses asimilasi dan akomodasi. Responden kemampuan tinggi (R1 dan R2) mampu 

melakukan penalaran berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi. Walaupun melakukan 

kesalahan pada suatu langkah penyelesaian, tapi mereka mampu melakukan koreksi diri. 

Responden kemampuan sedang (R3 dan R4) tidak cermat memahami soal, sehingga kurang 

mampu melakukan penalaran berdasarkan proses asimilasi dan akomodasi. Responden 
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kemampuan rendah (R5 dan R6) lemah dalam melakukan penalaran berdasarkan proses 

asimilasi dan akomodasi. R5 cepat menyimpulkan jawaban akhir, tanpa mengecek kembali 

apakah sudah sesuai dengan pertanyaan di soal. R6 tidak memahami maksud soal dan tidak 

dapat menyebutkan aspek-aspek masalah dengan lengkap, sehingga dia salah menentukan 

langkah selanjutnya. 

Dalam kajian diatas diketahui, keenam responden belum memiliki kesadaran untuk untuk 

melakukan kegiatan refleksi. Selain itu juga ditemukan keterbatasan kemampuan penalaran 

yang dimiliki responden, seperti tidak cermat membaca soal, kurang memahami maksud soal, 

tidak dapat menentukan skema awal yang sesuai dengan aspek masalah. Oleh karena itu, masih 

diperlukan kajian lanjutan tentang penyebab keterbatasan dan solusi untuk membantu 

mengatasinya. Selain itu perlu juga dikaji suatu kegiatan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kesadaran siswa untuk melakukan refleksi diri.  
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Abstrak 

 
Berdasarkan investigasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 21 Malang 

sebelum melakukan penelitian, diperoleh data hasil rekapitulasi nilai matematika 

siswa kelas VII-8 SMP Negeri 21 Malang pada materi segiempat dan segitiga 

menunjukkan ketuntasan klasikal yang dicapai sebesar 52,78%. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan langkah-

langkah pembelajaran matematika menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL) berbantuan media timbangan pada materi persamaan dan pertidaksamaan 

linear satu variabel yang dapat  meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-8 SMP 

Negeri 21 Malang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika menggunakan model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media 

timbangan yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-8 SMP Negeri 21 

Malang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengorientasi siswa 

pada masalah; siswa mengingat materi prasyarat, menyimak motivasi dan tujuan 

pembelajaran, 2) mengorganisasi siswa untuk belajar; siswa dibentuk menjadi 

kelompok heterogen, mengamati slide dan menyampaikan pertanyaan, 3) 

membimbing penyelidikan individu atau kelompok; siswa melakukan percobaan 

menggunakan media timbangan, 4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, 

dan 5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Hasil tes akhir 

siklus II menunjukkan presentase ketuntasan siswa secara klasikal sebesar 80,56% 

dengan rata-rata 77,99. 

Kata kunci: problem based learning, hasil belajar siswa  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (Yamin dan Ansari, 2008: 1). Sehingga diharapkan melalui pendidikan 

mampu menjawab tantangan serta permasalahan yang dialami dunia. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan melaksanakan proses pembelajaran yang tepat, sebab melalui proses 

pembelajaran inilah guru membimbing siswa dengan serangkaian kegiatan. Menurut Sudjana 

(2011: 2) tingkat keefektifan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dari 

seberapa optimal hasil belajar siswa setelah melalui proses pembelajaran tersebut. 

Hasil belajar merupakan hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran, termasuk 

dalam proses pembelajaran matematika. Menurut Sudjana (2011: 22) hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui suatu proses pembelajaran. Hudojo (1988: 5) 

memaparkan apabila proses pembelajaran matematika berjalan dengan baik, dapat 
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dimungkinkan hasil belajar siswa pun akan menjadi baik pula. Dengan kata lain, keterlaksanaan 

proses pembelajaran matematika di kelas berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlaksanaan proses pembelajaran 

matematika. Menurut Hudojo (1988: 6-8) faktor tersebut diantaranya adalah: 1) kemampuan, 

kesiapan, minat serta kondisi siswa dalam mengikuti pembelajaran, 2) kemampuan guru dalam 

menguasai materi sekaligus cara penyampaian materi, 3) ketersediaan sarana dan prasarana, dan 

4) penilaian. 

Peneliti melakukan investigasi awal ke SMP Negeri 21 Malang sebelum melakukan 

penelitian. Berdasarkan data hasil rekapitulasi nilai matematika siswa kelas VII-8 SMP Negeri 

21 Malang pada materi segiempat dan segitiga, diketahui ketuntasan klasikal yang dicapai 

sebesar 52,78%. Hasil wawancara dengan salah satu guru matematika menunjukkan hal serupa, 

hasil belajar siswa kelas VII-8 terbilang lebih rendah dibandingkan siswa kelas VII yang lain. 

Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, di antaranya siswa kelas VII-8 memiliki 

kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda, beberapa siswa cenderung individualis 

sedangkan sebagian siswa yang lain cenderung pasif, selain itu keterbatasan media 

pembelajaran juga cukup memberi pengaruh. 

Hasil observasi yang dilakukan sebelum penelitian menunjukkan sebagian besar siswa 

kelas VII-8 SMP Negeri 21 Malang memilih mengerjakan soal yang diberikan guru secara 

individu. Saat guru meminta menuliskan jawaban di papan tulis, tampak hanya beberapa siswa 

saja yang selalu aktif menjawab. Bahkan terlihat beberapa siswa hanya terdiam dan tidak 

mengerjakan karena bingung namun takut bertanya pada guru.  

Berdasarkan permasalahan di atas, salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk 

diterapkan pada proses pembelajaran matematika di kelas VII-8 SMP Negeri 21 Malang pada 

materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah Problem Based Learning (PBL) yang dipadukan dengan media timbangan. 

Melatih kemampuan berpikir siswa dapat dilakukan dengan menjadikan siswa sebagai 

penemu konsepnya sendiri. Menurut Hamruni (dalam Suyadi, 2013: 129), melalui Problem 

Based Learning (PBL) siswa dapat membangun pengetahuannya dengan mengolah informasi 

atau pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya dipadukan dengan informasi atau 

pengetahuan baru yang mereka peroleh. Problem Based Learning (PBL) melibatkan peran siswa 

secara aktif dan kolaboratif, sehingga pembelajaran akan terpusat pada siswa, bukan lagi pada 

guru (Suyadi, 2013: 130). Pada pelaksanaannya, Problem Based Learning (PBL) terdiri dari 5 

tahapan yaitu: 1) mengorientasi siswa pada masalah, 2) mengorganisasi siswa untuk belajar, 3) 

membimbing penyelidikan individu atau kelompok, 4) mengembangkan dan mengajikan hasil 

karya, 5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Arends, 2012: 410-414). 

Untuk membantu siswa dalam melakukan proses penyelidikan, maka pada tahapan 

membimbing penyelidikan individu atau kelompok diperlukan bantuan media timbangan. 

Kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena menurut Djamarah dan Zain 

(2013: 120) ketidakjelasan materi yang ingin disampaikan oleh guru dapat dibantu dengan 

media sebagai perantaranya. Materi yang dibahas adalah materi persamaan dan pertidaksaman 

linear satu variabel sehingga media pembelajaran yang tepat digunakan adalah media timbangan 

yang merupakan modifikasi dari Four-Pan Algebra Balance, media untuk membelajarkan 

konsep aljabar melalui percobaan yang langsung dapat dilakukan oleh siswa (Kung dan 

Vicchiollo, 1997:1). 

Melalui penerapan pembelajaran matematika menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) berbantuan media timbangan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dengan cara membangun pengetahuannya sendiri serta melatih siswa untuk saling bekerjasama 

dengan siswa lain, sehingga hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Penerapan Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan hasil belajar didukung 

oleh beberapa penelitian terdahulu, diantara penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2015) dan 

Syuro (2013).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul 

penerapan pembelajaran matematika menggunakan model Problem Based Learning (PBL) 
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berbantuan media timbangan pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-8 SMP Negeri 21 Malang.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), di mana menurut model Kemmis dan Mc 

Taggart (Somadayo, 2013:40-41) dilakukan melalui tahapan yaitu: 1) perencanaan, 2) 

pelaksanaan, 3) pengamatan, 4) refleksi. 

Peneliti bertindak sebagai guru model sekaligus juga perencana, pelaksana, pengamat, 

dan perefleksi proses pembelajaran di kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 21 

Malang yang beralamat di Jalan Danau Tigi Lesanpuro, Kedungkandang, Kota Malang pada 

semester genap tahun pelajaran 2015/2016 bulan Februari 2016. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas VII-8 sebanyak 36 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

Data yang dikumpulkan meliputi: 1) data kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran 

matematika menggunakan model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media timbangan, 

dan 2) data hasil tes akhir siklus. Data diperoleh dengan cara: 1) pengamatan, 2) tes, dan 3) 

dokumentasi. 

Analisis data kualitatif yang digunakan adalah teknik analisis yang dikembangkan Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 337) meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Analisis data kuantitatif berupa data hasil observasi pembelajaran 

menggunakan Problem Based Learning (PBL) berbantuan media timbangan dan data hasil 

belajar siswa. Hasil belajar siswa diukur berdasarkan hasil tes tertulis pada akhir siklus. Siswa 

mencapai ketuntasan secara individu apabila memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75. 

Presentase ketuntasan siswa secara klasikal dirumuskan sebagai berikut: 

𝐾 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≥ 75

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
×100% 

Keterangan: 

𝐾 ∶ Persentase ketuntasan siswa secara klasikal 

Penelitian ini dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-8 SMP Negeri 

21 Malang apabila data hasil observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa minimal mencapai 

kategori “Baik” dan presentase ketuntasan siswa secara klasikal pada tes siklus minimal 

mencapai 75%.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I terdiri dari 3 pertemuan, di mana pada pertemuan 

ketiga setelah selesai proses pembelajaran dilanjutkan dengan tes akhir siklus I. Hasil observasi 

kegiatan guru dan siswa pada siklus I yang dilakukan oleh empat observer menunjukkan bahwa 

kegiatan guru pada pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) berbantuan media timbangan pada siklus I termasuk dalam kategori “Baik” 

dengan rata-rata presentase sebesar 86,88% dan kegiatan siswa termasuk dalam kategori “Baik” 

dengan rata-rata presentase sebesar 84,66%. 

Berdasarkan hasil tes akhir siklus I yang dilakukan oleh siswa kelas VII-8 SMP Negeri 21 

Malang, dari total 36 siswa terdapat 22 siswa yang memperoleh nilai ≥ 75, sedangkan 14 siswa 

memperoleh nilai < 75. Sehingga disimpulkan bahwa presentase ketuntasan siswa secara 

klasikal pada siklus I sebesar 61,11% dengan nilai rata-rata 66,68. Karena presentase ketuntasan 

siswa secara klasikal belum mencapai 75%, maka penelitian dapat dikatakan belum berhasil dan 

dilanjutkan pada siklus II. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II terdiri dari 3 pertemuan, di mana pada pertemuan 

ketiga dilakukan tes akhir siklus II. Hasil observasi terhadap kegiatan guru dan siswa pada 

siklus II yang dilakukan oleh empat observer menunjukkan bahwa kegiatan guru pada 

pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model Problem Based Learning (PBL) 
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berbantuan media timbangan pada siklus II termasuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan rata-

rata presentase sebesar 94,96% dan kegiatan siswa termasuk kategori “Sangat Baik” dengan 

rata-rata presentase 92,11%. 

Berdasarkan hasil tes akhir siklus II yang dilakukan oleh siswa kelas VII-8 SMP Negeri 

21 Malang, dari 36 siswa terdapat 29 siswa yang memperoleh nilai ≥ 75, sedangkan 7 siswa 

memperoleh nilai < 75. Sehingga disimpulkan presentase ketuntasan siswa secara klasikal pada 

siklus II sebesar 80,56% dengan nilai rata-rata 77,99. Karena kriteria keberhasilan tindakan 

pada penelitian telah terpenuhi, maka penelitian ini dapat dikatakan berhasil dan penelitian 

dapat diberhentikan pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pembelajaran matematika 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media timbangan pada materi 

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VII-8 SMP Negeri 21 Malang dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut. 

 
Mengorientasi Siswa pada Masalah 

Pada tahapan “Mengorientasi Siswa pada Masalah”, guru mengawalinya dengan 

mengingatkan siswa pada materi prasyarat yang sebelumnya sudah mereka pelajari dengan 

memberikan beberapa soal dan menawarkan pada seluruh siswa untuk mencoba menjawab 

kemudian menuliskannya di papan tulis. Terlihat bahwa siswa cukup menguasai materi 

prasyarat meskipun beberapa siswa masih sedikit gaduh, sehingga guru mengkonfirmasi pada 

seluruh siswa di kelas untuk memastikan bahwa semua siswa sudah memahami materi prasyarat 

tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Arends (2012: 410) bahwa pada Problem Based Learning 

(PBL) guru perlu menjelaskan logistik yang dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan Lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menjelaskan bahwa hal yang 

dilakukan guru pada kegiatan pendahuluan adalah mendiskusikan kompetensi yang sudah 

dipelajari oleh siswa dan berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari. Selain itu, 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2015) pada tahapan mengorientasi 

siswa pada masalah, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah memberikan apersepsi 

untuk mengingatkan tentang materi prasyarat. 

Selanjutnya guru memberikan motivasi berupa cerita atau permasalahan kehidupan 

sehari-hari yang dekat dengan siswa serta tokoh yang diambil dari kelas VII-8 agar seolah-olah 

siswa dapat merasakan situasi dalam permasalahan tersebut. Permasalahan disajikan dalam 

bentuk video singkat dan slide power point yang dilengkapi dengan gambar-gambar animasi 

sesuai dengan cerita. Seperti pernyataan Arends (2012: 411) bahwa permasalahan yang 

dimunculkan pada pembelajaran Problem Based Learning (PBL) hendaknya dikemas dan 

disampaikan secara menarik sehingga siswa seolah-olah dapat merasakan situasi dalam masalah 

tersebut atau bahkan dapat menimbulkan rasa penasaran, sehingga dapat memotivasi siswa agar 

mau terlibat aktif selama proses pemecahan masalah. Pernyataan Arends didukung oleh Jane 

Piaget yang menyebutkan bahwa anak-anak terlahir dengan membawa potensi rasa ingin tahu 

dan secara terus-menerus berusaha memahami dunia di sekitar mereka (Arends, 2012: 400). 

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2015) pada tahapan 

mengorientasi siswa pada masalah, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah 

memotivasi siswa dengan memberikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

Guru memastikan semua siswa memahami permasalahan pada cerita motivasi yang 

disajikan karena melalui permasalahan inilah siswa diharapkan dapat membangun 

pengetahuannya sendiri. Seperti pernyataan Suyadi (2013: 130-131) yang menjelaskan bahwa 

Problem Based Learning (PBL) mengasumsikan tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa 

melalui tugas-tugas atau permasalahan yang otentik dan relevan dengan kehidupan nyata. 

Pernyaataan ini sesuai dengan pedagogi Dewey (dalam Rusmono, 2014: 12) yang mendorong 
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guru untuk melibatkan siswa pada kegiatan yang berorientasi pada masalah dan membantu 

mereka menyelidiki pentingnya menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai setelah 

melalui pembelajaran. Seperti pernyataan Arends (2012: 411) bahwa sama seperti model 

pembelajaran lain, pada Problem Based Learning (PBL) guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

dengan cara memaparkan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan Lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menjelaskan hal yang dilakukan guru pada 

kegiatan pendahuluan adalah menyampaikan kompetensi yang akan dicapai serta garis besar 

cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Savitri (2015) pada tahapan mengorientasi siswa pada masalah, salah satu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah menyampaikan tujuan pembelajaran pada siswa. 

 

Mengorganisasi Siswa untuk Belajar 

Pada tahapan kedua pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yaitu “Mengorganisasi 

Siswa untuk Belajar”, guru membagi siswa menjadi kelompok yang heterogen berdasarkan jenis 

kelamin dan nilai tes awal yang telah dikerjakan sebelumnya, di mana masing-masing kelompok 

beranggotakan 2-3 atau 4-5 siswa. Sesuai dengan pendapat Suyadi (2013: 130) bahwa landasan 

pengembangan Problem Based Learning (PBL) adalah kolaborativisme, yaitu sudut pandang 

yang berpendapat bahwa siswa akan membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi 

dengan siswa lain. Seperti yang dipaparkan Dewey (dalam Arends, 2012: 400) bahwa tujuan 

pembelajaran paling baik dicapai melalui kerjasama yang dilakukan dalam kelompok-kelompok 

kecil. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2015) pada tahapan 

mengorganisasi siswa untuk belajar, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah 

mengorganisasi siswa untuk duduk bersama kelompok yang telah ditentukan.  

Selanjutnya guru meminta siswa mengamati slide power point untuk membantu 

mengarahkan pola pikir serta memunculkan rasa ingin tahu siswa kemudian meminta mereka 

menyampaikan pertanyaan yang dipikirkan setelah mengamati slide tersebut. Seperti yang 

diungkapkan Arends (2012: 412) bahwa pada Problem Based Learning (PBL), guru membantu 

siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 

yang sedang dihadapi, selain itu guru bertugas mengarahkan siswa untuk menentukan hal-hal 

yang perlu diselidiki dan merencanakan tahapan penyelidikan, serta tugas-tugas pelaporan. 

Namun siswa hanya terdiam beberapa saat dan tidak ada yang berani menyampaikan 

pertanyaan. Hal ini disebabkan siswa merasa malu dan belum terbiasa bertanya, guru kemudian 

memotivasi siswa agar berani bertanya. Guru juga memberikan beberapa pertanyaan pancingan 

untuk memancing rasa ingin tahu siswa sehingga mau bertanya. Sebab menurut Jane Piaget 

(dalam Arends, 2012: 400), anak-anak terlahir dengan membawa potensi rasa ingin tahu dan 

secara terus-menerus berusaha memahami dunia di sekitar mereka. Selain itu, menurut 

Vygotsky dengan tantangan dan bantuan yang tepat dari guru dapat membuat siswa bergerak 

maju menuju zona perkembangan terdekat mereka di mana terjadinya pembentukan 

pengetahuan baru (Arends, 2012: 401). 

 

Membimbing Penyelidikan Individu atau Kelompok 

Pada tahapan ketiga pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yaitu “Membimbing 

Penyelidikan Individu atau Kelompok”, guru meminta siswa untuk mengumpulkan informasi 

dengan mendiskusikan LKS bersama anggota kelompoknya. Guru membantu siswa 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan pancingan. Sesuai dengan pernyataan 

Arends (2012: 412) pada Problem Based Learning (PBL) guru mengarahkan siswa untuk 

melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat siswa berpikir tentang masalah yang 

sedang dihadapi dan jenis informasi apa yang diperlukan. Hal ini sesuai pendapat Bruner 

(Rusmono, 2014: 14) yang memandang hal terpenting dalam belajar adalah cara bagaimana 

seseorang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi yang mereka terima 
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secara aktif. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2015) pada 

tahapan membimbing penyelidikan individu atau kelompok, salah satu kegiatan yang dilakukan 

oleh guru adalah membimbing siswa dalam mengerjakan LKS dengan memberikan pertanyaan 

pancingan yang mengarahkan mereka pada konsep materi. 

Selain itu, pada pertemuan kedua siklus I guru menggunakan bantuan media timbangan 

untuk membantu siswa agar lebih mudah mengumpulkan informasi sebagai bahan membangun 

pengetahuan baru tentang materi persamaan linear satu variabel melalui percobaan langsung. 

Penggunaan media pembelajaran ini mempunyai arti yang cukup penting karena menurut 

Djamarah dan Zain (2013: 120) kerumitan materi yang ingin disampaikan pada siswa dapat 

disederhanakan dengan menghadirkan media pembelajaran sebagai perantaranya. Selain itu, 

menurut pernyataan Kolb (Suyadi, 2013: 131) model pembelajaran yang baik haruslah 

menekankan pada pengalaman yang konkrit. Hal ini sesuai dengan karakteristik Problem Based 

Learning (PBL) yang mengharuskan dilakukan penyelidikan autentik terhadap masalah yang 

dihadapi, sehingga jika diperlukan siswa harus melakukan suatu percobaan (Arends, 2012: 397). 

 

 
Gambar 1 Media Timbangan, Kelereng, dan Kantung Berisi Kelereng 

 

Gambar 1 di atas menunjukkan media timbangan, kelereng, dan kantung berisi kelereng 

dengan jumlah sama yang digunakan pada proses pelaksanaan tindakan, khususnya saat siswa 

melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan informasi. Guru bersama seorang siswa 

kelas VII-8 SMP Negeri 21 Malang melakukan percobaan langsung di depan kelas 

menggunakan media timbangan, kelereng, dan kantung berisi kelereng dengan jumlah yang 

sama, sedangkan siswa yang lain memperhatikan proses percobaan kemudian merekam hasil 

percobaan tersebut pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS) masing-masing. Salah satu contoh 

percobaan yang dilakukan guru bersama siswa adalah mencari selesaian dari persamaan 2𝑥 =
𝑥 + 2. Pada kasus ini, variabel 𝑥 dimisalkan sebagai banyak kelereng dalam 1 kantung kelereng. 

Sehingga 2𝑥 menunjukkan banyak kelereng dalam 2 kantung kelereng sedangkan 𝑥 + 2 

menunjukkan benyak kelereng dalam 1 kantung kelereng ditambah 2 kelereng. Untuk 

menemukan selesaian dari persamaan 2𝑥 = 𝑥 + 2, pertama guru meletakkan 2 kantung berisi 

kelereng pada ruas kiri timbangan dan 1 kantung kelereng ditambah 2 kelereng pada ruas kanan 

timbangan. Selanjutnya dari masing-masing ruas kiri dan ruas kanan timbangan diambil 1 

kantung berisi kelereng, sehingga ruas kiri timbangan bersisa 1 kantung kelereng dan ruas kanan 

bersisa 2 kelereng. Sehingga persamaan yang diperoleh adalah 2𝑥 − 𝑥 = 𝑥 + 2 − 𝑥 ⇔ 𝑥 = 2. 

Dari percobaan tersebut, diperoleh hasil bahwa 1 kantung kelereng setimbangan dengan 2 

kelereng. Sehingga dapat disimpulkan selesaian dari persamaan 2𝑥 = 𝑥 + 2 adalah 𝑥 = 2.  

Pada saat siswa melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan informasi bersama 

anggota kelompoknya, guru berkeliling ke setiap kelompok untuk mengamati dan memberikan 

bantuan pada siswa yang mengalami kesulitan. Pada pembelajaran siklus I, terdapat beberapa 

siswa yang tidak berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Hal ini terjadi karena ada siswa 

yang bersifat individualis, selain itu sebagian siswa juga merasa tidak cocok bekerja sama satu 

kelompok dengan siswa yang lain. Sehingga, pada pembelajaran siklus II guru membagi 

kelompok secara heterogen berdasarkan kemampuan akademis, jenis kelamin, dan juga kondisi 

sosial siswa. Seperti yang dijelaskan oleh Arends (2012: 412) bahwa pada pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) kelompok ditentukan oleh guru secara heterogen dengan 

mempertimbangkan perbedaan kemampuan akademis, sosial, dan jenis kelamin siswa. 
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Pernyataan Arends ini didukung oleh Slavin (2005: 149) yang menyatakan bahwa pembentukan 

kelompok yang heterogen sebaiknya mempertimbangkan kemampuan akademis, jenis kelamin, 

dan latar belakang sosialnya. Selain itu, saat berkeliling ke setiap kelompok guru juga menegur 

siswa yang tidak mau bekerja bersama kelompoknya. Sebab karakteristik Problem Based 

Learning (PBL) menurut Arends (2012: 397) adalah adanya kerjasama antar siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Hal ini didukung oleh Vygotsky yang menyatakan 

bahwa interaksi sosial dengan orang lain akan memacu perkembangan ide-ide baru dan 

memperkaya perkembangan intelektual individu (Arends, 2012:401). 

 

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

Pada tahapan keempat pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yaitu 

“Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya”, guru meminta siswa untuk melakukan 

kegiatan menalar dengan mengerjakan soal-soal yang terdapat di LKS bersama anggota satu 

kelompoknya. Namun pada pembelajaran siklus I terdapat beberapa siswa yang kesulitan 

menyelesaikan soal di LKS karena siswa tersebut langsung mengerjakan soal tanpa membaca 

dan mengikuti petunjuk yang terdapat pada LKS. Selain itu, ada juga siswa yang tidak bisa 

tetapi tidak mau bertanya pada guru. Sehingga pada pembelajaran siklus II, guru membiasakan 

seluruh siswa untuk membaca dan mengikuti petunjuk yang terdapat pada LKS sebelum 

mengerjakan soal. Guru juga mendatangi langsung siswa yang tidak bisa tetapi tidak mau 

bertanya pada guru. Sebab peran guru pada pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

adalah sebagai fasilitator, di mana guru bertugas menyajikan masalah yang autentik, 

memvasilitasi investigasi siswa, dan mendukung pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

(Arends, 2012: 396). Seperti saat mengumpulkan informasi, guru berkeliling ke setiap 

kelompok untuk mengamati dan memberikan bantuan pada siswa yang mengalami kesulitan. 

Setelah itu, guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas, kelompok lain memperhatikan dan memberi tanggapan jika ada 

jawaban yang berbeda. Sesuai dengan pernyataan Arends (2012: 414) bahwa pada Problem 

Based Learning (PBL) guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang 

sesuai, di mana karya yang dihasilkan bergantung pada umur dan kemampuan masing-masing 

siswa kemudian siswa diminta mempresentasikannya di hadapan seluruh teman sekelas. Hal ini 

sesuai dengan karakteristik Problem Based Learning (PBL) yang menuntut siswa untuk 

menghasilkan suatu produk dan nantinya dipresentasikan pada sebuah diskusi kelas yang 

dipandu oleh guru sebagai bukti bahwa siswa telah dapat menyelesaikan masalah yang 

diberikan (Arends, 2012: 397). Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Savitri (2015) pada tahapan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, salah satu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru adalah meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Pada pembelajaran siklus I, sebagian besar siswa masih merasa malu dan tidak percaya 

diri untuk mempresentasikan jawaban kelompoknya. Selain itu, siswa dari kelompok lain juga 

masih kurang aktif dalam memberi tanggapan atau komentar. Bahkan beberapa siswa terlihat 

berbicara sendiri dan tidak memperhatikan saat ada temannya sedang presentasi di depan kelas. 

Hal ini mengakibatkan kondisi kelas menjadi kurang efektif saat kegiatan komunikasi 

berlangsung. Sehingga pada pembelajaran siklus II, guru menegaskan pada seluruh siswa bahwa 

setiap keaktifan selama pembelajaran akan mendapat nilai plus pada penilaian sikap. Apabila 

terdapat jawaban, tanggapan, atau komentar yang kurang tepat, maka guru tidak akan 

mengurangi nilai siswa. Dan bagi siswa yang ramai atau tidak memperhatikan teman yang 

sedang presentasi di depan kelas, guru menegur secara langsung kemudian meminta siswa 

tersebut untuk menanggapi jawaban dari teman yang presentasi. Sebab menurut Slavin (2005: 

220) pemberian reward dan punishment dalam pembelajaran penting sebagai motivasi agar 

siswa lebih aktif dan bertanggung jawab selama pembelajaran. 

 

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah  

Pada tahapan kelima pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yaitu “Menganalisis 
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dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah”, guru bersama siswa mengoreksi apakah 

jawaban yang dituliskan di papan tulis benar atau salah, serta apakah sudah sesuai dengan 

penyelesaian yang diharapkan. Seperti yang dipaparkan oleh Arends (2012: 414) bahwa pada 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL), guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

dan evaluasi terhadap penyelidikan serta proses yang mereka gunakan untuk mendapatkan 

solusi, guru bersama siswa juga mendiskusikan apakah solusi yang didapatkan sesuai dengan 

penyelesaian yang diharapkan. Namun, pada pembelajaran siklus I sebagian besar siswa masih 

menjawab pertanyaan dari guru secara serempak. Hal ini menyebabkan guru tidak dapat 

mengetahui siapa siswa yang sudah mengerti dan siapa yang belum. Pada siklus II, guru 

membiasakan siswa untuk mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan 

dari guru.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pembelajaran matematika menggunakan model Problem Based Learning (PBL) 

berbantuan media timbangan pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-8 SMP Negeri 21 Malang dilakukan 

dengan menerapkan langkah sebagai berikut. 

Pada tahapan “Mengorientasi Siswa pada Masalah”, siswa mengerjakan soal untuk 

mengingatkan materi prasyarat yang sudah dipelajari. Selanjutnya menyimak motivasi berupa 

cerita atau permasalahan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa, di mana disajikan 

dalam bentuk video singkat dan slide power point yang dilengkapi dengan gambar animasi. 

Dipastikan semua siswa memahami permasalahan pada cerita motivasi karena melalui 

permasalahan ini siswa diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri. Setelah itu siswa 

menyimak tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai setelah pembelajaran. 

Pada tahapan “Mengorganisasi Siswa untuk Belajar”, siswa dibentuk menjadi kelompok-

kelompok heterogen berdasarkan kemampuan akademis, jenis kelamin, dan kondisi sosial 

siswa. Selanjutnya siswa mengamati slide power point untuk membantu mengarahkan pola pikir 

serta memunculkan rasa ingin tahu mereka, kemudian siswa menyampaikan pertanyaan yang 

dipikirkan setelah mengamati slide tersebut. Diberikan pula beberapa pertanyaan pancingan 

untuk memancing rasa ingin tahu siswa sehingga mau bertanya. 

Pada tahapan “Membimbing Penyelidikan Individu atau Kelompok”, siswa 

mengumpulkan informasi dengan mendiskusikan LKS bersama anggota kelompoknya. 

Pengumpulan informasi juga dilakukan menggunakan media timbangan secara langsung sebagai 

bahan membangun pengetahuan baru tentang materi persamaan linear satu variabel.  

Pada tahapan “Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya”, siswa membaca dan 

mengikuti petunjuk yang terdapat di LKS kemudian mengerjakan soal bersama kelompoknya 

pada kegiatan menalar. Selanjutnya perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas, kelompok lain memperhatikan dan memberi tanggapan jika ada jawaban yang 

berbeda. Siswa yang aktif selama pembelajaran akan mendapat nilai plus pada penilaian sikap, 

sedangkan siswa yang ramai atau tidak memperhatikan ditegur secara langsung kemudian 

diminta menanggapi jawaban dari teman yang presentasi. 

Pada tahapan “Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah, siswa 

bersama guru mengoreksi apakah jawaban yang dituliskan di papan tulis benar atau salah, serta 

apakah sudah sesuai dengan penyelesaian yang diharapkan. Bagi siswa yang ingin menjawab 

pertanyaan dari guru, harus mengangkat tangan terlebih dahulu baru diperbolehkan untuk 

menjawab.  

Hasil tes akhir siklus I menunjukkan presentase ketuntasan siswa secara klasikal 61,11% 

dengan rata-rata 66,68. Namun hasil tes akhir siklus I ini belum memenuhi kriteria keberhasilan 

yang ditetapkan oleh peneliti, sehingga penelitian harus dilanjutkan pada siklus II. Hasil tes 

akhir siklus II menunjukkan presentase ketuntasan siswa secara klasikal 80,56% dengan rata-

rata 77,99. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan kriteria keberhasilan tindakan pada 

penelitian telah terpenuhi. 
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Berdasarkan kelebihan dan kelemahan penelitian, guru dapat menerapkan pembelajaran 

matematika menggunakan model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media timbangan 

pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran di kelas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) menggunakan media 

timbangan saat membelajarkan materi pertidaksamaan linear satu variabel juga untuk membantu 

memahamkan siswa, sebab dikarenakan keterbatasan waktu dan pengetahuan peneliti hanya 

menggunakan media timbangan saat membelajarkan materi persamaan linear satu variabel, 2) 

mengondisikan kelas di awal pembelajaran dengan efektif yaitu guru bersikap tegas dan disiplin 

dengan meminta semua buku dan tugas kecuali matematika dimasukkan dalam tas agar 

pembelajaran terlaksana sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga tidak memotong waktu 

kegiatan yang lain, dan 3) Memotivasi siswa agar tidak merasa malu untuk bertanya, menjawab 

soal, serta memberi tanggapan atau komentar dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan 

pancingan untuk memancing rasa ingin tahu siswa. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses metakognisi siswa 

dalam memecahkan masalah matematika pada materi barisan aritmetika. Subjek 

penelitian adalah dua siswa SMA kelas X. Proses metakognisi siswa dianalisis secara 

kualitatif dengan menggunakan lembar tes dan hasil wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa metacognitive awareness terjadi ketika subjek memahami 

masalah yang diberikan dengan munculnya indikator pengetahuan subjek tentang apa 

yang harus dilakukannya, metacognitive regulation terjadi saat subjek membuat 

strategi penyelesaian dengan indikator subjek merencanakan strategi dan memilih 

strategi pemecahan, dan metacognitive evaluation terjadi pada saat subjek menilai 

langkah pengerjaan, dengan indikator penilaian terhadap hasil yang diperoleh dan 

penilaian terhadap efektifitas dari strategi yang dipilih. 

 

Kata kunci: metakognisi, pemecahan masalah 

 

PENDAHULUAN 

Pemecahan masalah mempunyai peran penting dalam pembelajaran matematika 

(Agustina dan Trineke, 2013; Giganti, 2007; Kilpatrick, Jane, dan Bradford, 2001; NCTM, 

2000; Wilson, Maria, dan Nelda, 1993; Novotna dkk, 2014). NCTM (2000) menyatakan bahwa 

penerapan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dapat membantu siswa untuk 

memperoleh cara berpikir, membiasakan ketekunan dan keingintahuan, mengembangkan 

kefasihan siswa dengan keterampilan-keterampilan spesifik, membantu siswa membuat koneksi 

atau hubungan antara materi yang satu dengan materi yang lain, dan mengembangkan 

kepercayaan diri siswa dalam menghadapi situasi yang tidak biasa. Kilpatrick, Jane, dan 

Bradford (2001) menyatakan bahwa melalui pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika, siswa memperoleh kesempatan untuk mempelajari konsep-konsep baru dan 

mempraktikkan keterampilan-keterampilan yang telah mereka pelajari. 

Keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah matematika dipengaruhi oleh berbagai 

faktor (Guven dan Cabakcor, 2013; Pimta, Sombat, dan Prasart, 2009). Faktor-faktor tersebut 

antara lain konsentrasi, pendapat tentang matematika, motivasi, penghargaan terhadap diri 

sendiri, pengalaman awal, latar belakang matematika,  struktur masalah, dan rasa percaya diri 

(Guven dan Cabakcor, 2013; Mohd dan Tengku, 2011; Siswono, 2008). Faktor lain yang juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam proses memecahkan masalah matematika 
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adalah metakognisi (Schoenfeld, 1985; Hartman, 1998; Biryukov, 2003; Panaoura dan 

Philippou, 2004; Aurah dkk, 2011).  

Metakognisi dapat diartikan sebagai pemikiran tingkat lanjut yang melibatkan kendali 

aktif atas proses-proses kognitif (Solso, 2007). Sternberg (2008) mendefinisikan metakognisi 

sebagai pemahaman dan pengontrolan terhadap kognisi masing-masing individu, sedangkan 

Ormrod (2008) mendefinisikan metakognisi sebagai pengetahuan dan keyakinan mengenai 

proses-proses kognitif seseorang, serta usaha-usaha sadarnya untuk terlibat dalam proses 

berperilaku dan berpikir sehingga meningkatkan proses belajar dan memori.   

Istilah metakognisi pertama kali dikenalkan oleh Flavell. Flavell (1976) mendefinisikan 

metakognisi sebagai pengetahuan seseorang berkenan dengan proses dan produk kognitif orang 

itu sendiri atau segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan produk tersebut (Wen, 2012).  

Lockl dan Wolfgang (2007) menyatakan bahwa konsep metakognisi secara luas 

mencakup pengetahuan individu mengenai keberadaan dasarnya sebagai individu yang memiliki 

kemampuan mengenali, kemampuan mengenai dasar dari tugas-tugas kognitif yang berbeda dan 

pengetahuan mengenai strategi-strategi yang memungkinkan untuk menghadapi tugas-tugas 

yang berbeda. Dengan demikian, individu tidak hanya berpikir mengenai objek-objek dan 

perilaku, namun juga mengenai kognisi itu sendiri.    

Secara umum, metakognisi terdiri dari dua komponen utama, yaitu pengetahuan 

metakognitif dan regulasi metakognitif (Flavell, 1979; Baker dan Brown, 1984; Schraw dan 

Dennison, 1994). Pengetahuan metakognitif merupakan pengetahuan yang digunakan untuk 

mengatur proses berpikir diri sendiri (Lee dan Baylor, 2006). Pengetahuan ini termasuk 

pengetahuan faktual, seperti pengetahuan tentang tugas, tujuan, atau diri sendiri, dan 

pengetahuan strategis seperti bagaimana dan kapan akan menggunakan prosedur spesifik untuk 

memecahkan masalah (Solso, 2007). Schraw dan Dennison (1994) membagi pengetahuan 

metakognitif menjadi tiga kategori, yaitu pengetahuan tentang variabel orang, pengetahuan 

tentang variabel tugas, dan pengetahuan tentang variabel strategi, yang didalamnya terdapat 

pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional.  Regulasi 

metakognitif mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan 

metakognitifnya (Solso, 2007). Regulasi metakognitif terdiri dari lima kategori yaitu : planning, 

information management strategies, monitoring, debugging strategies, dan evaluation of 

learning (Schraw dan Dennison, 1994). 

Metakognisi memiliki peran penting dalam pemecahan masalah matematika (Anggo, 

2011). Metakognisi dalam pemecahan masalah membantu pemecah masalah untuk mengakui 

adanya masalah yang perlu diselesaikan, untuk membedakan apa sebenarnya masalahnya, dan 

untuk memahami bagaimana mencapai tujuan atau solusi dari masalah (Kuzle, 2013).  

Wilson dan Clarke (2004) membagi fungsi dari metakognisi pada saat memecahkan 

masalah matematika menjadi tiga, yaitu metacognitive awareness, metacognitive evaluation, 

dan metacognitive regulation. Metacognitive awareness berkaitan dengan kesadaran individu 

tentang keberadaannya dalam proses memecahkan masalah, pengetahuan-pengetahuan khusus 

tentang masalah yang dihadapi, dan pengetahuan tentang strategi-strategi untuk memecahkan 

masalah. Metacognitive awareness juga mencakup pengetahuan tentang apa yang perlu 

dilakukan, apa yang telah dilakukan, dan apa yang mungkin dilakukan didalam proses 

memecahkan masalah. Selanjutnya, metacognitive evaluation mengacu pada penilaian yang 

dibuat mengenai proses berpikir, kapasitas berpikir, dan keterbatasan diri sendiri ketika bekerja 

pada situasi tertentu, sedangkan metacognitive regulation terjadi ketika seseorang menggunakan 

keterampilan metakognitifnya untuk mengatur pengetahuan dan berpikirnya. Metacognitive 

regulation mengacu pada pengetahuan seseorang tentang strategi (termasuk bagaimana dan 

kapan menggunakan strategi tertentu) dan penggunaan keterampilan executive (perencanaan, 

mengoreksi, pengaturan tujuan) untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya kognitif 

mereka sendiri. 

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Magiera dan Zawojewski (2011) yang 

menyatakan bahwa ada tiga jenis aktivitas metakognisi pada saat memecahkan masalah 

matematika, yaitu metacognitive awareness, metacognitive regulation, dan metacognitive 
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evaluation. Mereka  menyatakan bahwa metacognitive awareness merupakan ungkapan tentang 

cara berpikir matematika diri sendiri. Metacognitive awareness terdiri dari pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk masalah yang membutuhkan pengetahuan yang lebih spesifik, pengetahuan 

matematika yang relevan, dan strategi pribadi untuk menyelesaikan masalah. Metacognitive 

regulation merupakan pendapat tentang cara berpikir matematika diri sendiri seperti 

merencanakan strategi, menentukan tujuan utama, dan memilih strategi pemecahan masalah 

yang akan digunakan. Metacognitive evaluation merupakan penilaian yang dibuat berdasarkan 

cara berpikir matematika diri sendiri pada saat memecahkan masalah. Metacognitive evaluation 

mengindikasikan pemikiran tentang efektifitas dan keterbatasan proses berpikir yang dimiliki, 

efektifitas strategi yang digunakan, penilaian terhadap hasil yang diperoleh, penilaian terhadap 

kesulitan yang dihadapi, dan penilaian terhadap perkembangan kemampuan dan pemahaman 

diri sendiri. 

Mengetahui bahwa metakognisi memiliki peran yang penting dalam pemecahan masalah 

matematika, peneliti beranggapan bahwa perlu dilakukan kajian tentang proses metakognisi 

siswa dalam memecahkan masalah matematika. Berdasarkan hal tersebut maka akan 

dilaksanakan suatu penelitian yang berjudul “Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah 

Matematika pada Materi Barisan Aritmetika: Studi Kasus pada Siswa Kelas X SMA Advent Dwi 

Abdi Malang”. 

METODE  

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Subjek penelitian adalah dua siswa kelas X 

SMA Advent Dwi Abdi Malang. Pemilihan dua subjek tersebut didasarkan pada keunikan 

subjek dalam memecahkan masalah barisan pada saat pretest dan kemampuan subjek dalam 

mengomunikasikan pemikirannya. Keunikan yang dimaksud adalah kedua subjek tersebut 

cenderung memecahkan masalah barisan tanpa menggunakan rumus yang sudah mereka 

pelajari. Mereka menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah dan menghitung solusi 

dari masalah tersebut secara manual. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis terdiri 

dari satu soal pemecahan masalah materi barisan. Selanjutnya berdasarkan jawaban tertulis 

subjek, dilakukan wawancara untuk mendalami proses metakognisi subjek yang tidak dapat 

dilihat pada jawaban tertulis. Wawancara tersebut dilakukan sesaat setelah subjek selesai 

mengerjakan soal tertulis yang diberikan. 

Proses metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika dianalisis dengan 

menggunakan deskripsi dan indikator yang diadaptasi dari Magiera dan Zawojewski (2011). 

Deskripsi dan indikator dari jenis aktivitas metakognisi siswa tersebut dapat dilihat pada     

Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Indikator Aktivitas Metakognisi 

Jenis Deskripsi dan Indikator Indikator yang Digunakan 

Metacognitive 

awareness 

Ungkapan tentang cara berpikir 

matematika diri sendiri atau orang 

lain, cara berpikir ini meliputi: 

 Apa yang saya/orang lain ketahui 

(pengetahuan yang dibutuhkan 

untuk soal-soal yang 

membutuhkan pengetahuan yang 

lebih spesifik, pengetahuan 

matematika yang relevan, dan 

strategi pribadi untuk 

menyelesaikan masalah 

 Apa peran saya atau orang lain 

dalam proses pemecahan masalah 

 Apa yang harus dilakukan, apa 

Ungkapan tentang cara berpikir 

matematika diri sendiri atau orang lain, 

cara berpikir ini meliputi: 

 Apa yang saya/orang lain ketahui 

 Pengetahuan relevan yang diketahui 

terkait dengan tugas 

 Apa yang telah dilakukan di lain waktu 

yang dapat membantu menyelesaikan 

masalah 

 Apa yang harus dilakukan  

 Posisi dirinya dalam proses 

menyelesaikan masalah 
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Jenis Deskripsi dan Indikator Indikator yang Digunakan 

yang telah dilakukan, dan apa 

yang sebenarnya dapat dilakukan. 

Metacognitive 

regulation 

Pendapat tentang cara berpikir 

matematika diri sendiri/orang lain, 

meliputi: 

 Merencanakan strategi 

 Menentukan tujuan utama 

 Memilih strategi pemecahan 

masalah yang akan digunakan. 

Pendapat tentang cara berpikir matematika 

diri sendiri/orang lain, meliputi: 

 Merencanakan strategi 

 Langkah-langkah kerja dalam 

menyelesaikan masalah 

 Memikirkan tentang apa yang 

dilakukan selanjutnya 

 Memilih strategi pemecahan masalah 

yang akan digunakan 

Metacognitive 

evaluation 

Penilaian yang dibuat berdasarkan 

cara berpikir matematika diri 

sendiri/orang lain. Mengindikasikan 

pemikiran tentang: 

 Efektifitas dan keterbatasan 

proses berpikir yang dimiliki 

 Efektifitas strategi yang 

digunakan 

 Penilaian terhadap hasil yang 

diperoleh 

 Penilaian terhadap kesulitan yang 

dihadapi 

 Penilaian terhadap perkembangan 

kemampuan dan pemahaman diri 

sendiri. 

Penilaian yang dibuat berdasarkan cara 

berpikir matematika diri sendiri/orang lain, 

meliputi: 

 Penilaian terhadap keterbatasan proses 

berpikir diri sendiri atau orang lain 

 Efektifitas dari strategi yang dipilih 

 Penilaian terhadap hasil yang 

diperoleh 

 Penilaian terhadap kesulitan yang 

dihadapi 

 Penilaian terhadap perkembangan 

kemampuan dan pemahaman diri 

sendiri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa metakognisi terlibat ketika subjek memecahkan 

masalah barisan aritmetika. Metakognisi subjek dalam memecahkan masalah barisan aritmetika 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Metakognisi Subjek S1 saat Mengerjakan Tes Pemecahan Masalah  

 

 
Gambar 1  Jawaban siswa X soal nomor 1 

 

Hasil pekerjaan subjek S1 pada Gambar 1 menunjukkan bahwa subjek S1 

menyelesaikan masalah dengan mendaftar banyaknya kemungkinan pertandingan secara 

langsung. Pada tahap awal, subjek S1 memisalkan kelima belas team dengan huruf A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan O seperti gambar berikut. 
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Gambar 2  Pemisalan yang dilakukan siswa X 

Setelah memisalkan kelima belas team dengan huruf-huruf seperti pada gambar 2, subjek S1 

merencanakan strategi pemecahan dengan menghitung satu pertandingan terlebih dahulu dari 

dua team yang bertanding (A lawan B dianggap sama dengan B lawan A). Selanjutnya, ia 

mendaftar banyaknya pertandingan yang mungkin dengan menggunakan sebuah tabel. Hal ini 

menandakan bahwa subjek S1 mengalami proses metakognisi jenis regulation, karena ia 

merencanakan strategi pemecahan. Perhatikan transkip wawancara di bawah ini. 

Subjek S1 :   ...tapi ini aku ngitungnya, eee, bertandingnya sekali sek.... 

Pada saat subjek S1 sudah mendaftar pertandingan sampai pada C lawan A, ia menyadari 

bahwa C lawan A merupakan pengulangan dari A lawan C. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa 

karena tujuannya hanya untuk mendapatkan satu pertandingan saja diantara kedua team itu, ia 

hanya mendaftar pertandingan berikutnya yang belum pernah ditulis pada bagian sebelumnya 

(A lawan C dianggap sama dengan C lawan A). Pada tahap ini, terlihat bahwa subjek S1 

mengalami proses metakognisi jenis awareness karena ia menyadari apa yang harus 

dilakukannya, seperti yang terlihat pada hasil wawancara berikut.  

Subjek S1 :  ...trus setelah aku nulis sampai di C A, aku menyadari kalau misalnya C A 

itu bakal terulang lagi di sini, di A C. Nah karena itu kan aku tujuannya 

cuman mendapat satu tok, satu pertandingan diantara mereka itu, jadi 

aku cuman nganuin yang bawahnya aja, yang belum ada di atasnya, 

kalau misalnya aku disini nulisnya C D, disini kan sudah ada D C, jadi 

mereka sudah bertemu kan, jadi untuk menghemat waktu  aku nulisnya 

gini aja, yang bawahnya, bawahnya... 

Pada langkah berikutnya, ia menambahkan banyaknya pertandingan dari masing-masing 

kolom, yaitu 14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1. Hal ini terlihat dari pernyataan yang 

disampaikan oleh subjek S1 berikut ini. 

Subjek S1 :  ...trus setelah itu, eee, di, aku tambahin semua to, ada 14, 13, 12, ... 

Namun demikian, subjek S1 menyadari bahwa setiap pertandingan yang melibatkan dua team 

yang sama akan terjadi sebanyak dua kali, hal ini menyebabkan dia mengalikan masing-masing 

banyaknya pertandingan dengan dua terlebih dahulu. Pada tahap ini, subjek S1 mengalami 

proses metakognisi jenis awareness, hal ini karena ia menyadari apa yang harus dilakukannya. 

Perhatikan Gambar 3 berikut. 

 

 
Gambar 3  Mengalikan banyaknya pertandingan dengan 2 

 

Setelah masing-masing dikalikan dua, ia lalu menghitung jumlah seluruhnya. Cara yang 

dilakukannya adalah dengan menambahkan dua bilangan yang berdekatan. Cara ini 

dilakukannya karena ia tidak ingat dengan rumus umum yang dapat digunakan untuk mencari 

jumlah tersebut. Hal ini menandakan subjek S1 mengalami proses metakognisi jenis regulation, 

karena subjek S1 memilih strategi pemecahan masalah yang akan digunakan. Perhatikan hasil 

wawancara berikut. 

Subjek S1  :  ...tapi walaupun aku lupa kaya apa ngitung pake rumusnya, jadi aku 

ngitungnya pakai manual aja. Jadi kan karena 2x pertandingan, jadi 
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dikali dua dulu.. jadi ni dikali dua dikali dua, trus ditambahin... Untuk 

menghitung barisan geometri, kalau angkanya sedikit caraku gini... 

 

 
Gambar 4  Menghitung jumlah seluruh pertandingan 

Langkah ini dilakukan secara terus menerus sampai ditemukan jawaban akhir, seperti yang 

terlihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. Jawaban akhir yang diperoleh subjek S1 adalah 

banyaknya pertandingan yang terjadi sebanyak 110 pertandingan.  

 

 
Gambar 5  Solusi yang diperoleh subjek S1 

 

Perhatikan bahwa jawaban akhir yang ditulis oleh subjek S1 tersebut tidak tepat. Pada tahap ini, 

subjek S1 melakukan sebuah kesalahan, ia tidak menyadari bahwa 168 + 42 = 210. Namun 

demikian, ia meyakini bahwa apa yang diperolehnya benar, hal ini karena dalam menyelesaikan 

masalah ini, ia menyelesaikannya secara manual dan detail. Ia menyatakan bahwa apabila ia 

tidak menghitung secara detail, kemungkinan ia melakukan kesalahkan lebih besar. Hal ini 

mengindikasikan subjek S1 mengalami proses metakognisi jenis evaluation, karena ia mampu 

menilai keefektifan strategi pemecahan yang ia gunakan. Perhatikan hasil wawancara berikut. 

Subjek S1 : Langsung yakin aja. Soale... ini sudah dihitung kaya gini, soalnya kalau 

aku misalnya ngitungnya secara ga ditulis kaya gini, itu aku kemungkinan 

besarnya salah itu lebih banyak,soalnya aku ga pinter itung-itungan. 
  

2. Metakognisi Subjek S2 saat Mengerjakan Tes Pemecahan Masalah 

Jawaban yang hampir sama ditulis oleh subjek S2 dalam menyelesaikan masalah ini. 

Berdasarkan jawaban subjek S2 seperti yang terdapat dalam Gambar 6, terlihat bahwa pada 

tahap awal, subjek S2 mencoba memecahkan masalah tersebut dengan mendaftar seluruh 

anggotanya, hal ini mengindikasikan bahwa subjek S2 mengalami proses metakognisi jenis 

regulation. 

 
Gambar 6  Jawaban subjek S2 soal nomor 1 
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Pada jawaban tersebut, dapat dilihat bahwa subjek S2 langsung mengalikan dua pada 

masing-masing pertandingan yang terjadi. Hal ini didukung oleh pernyataan subjek S2 dari hasil 

wawancara, yaitu sebagai berikut.  

Subjek S2 : ...Aku coba manual, A lawan B, A lawan C, A lawan D gitu manual, trus 

ntar gantian, B lawan C, B nya ga lawan A lagi soalnya kan aku sudah tulis 

kalau A lawan B tu dua kali. Jadi B ga lawan A lagi, langsung B lawan C 

gitu, seterusnya.. 

 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek S2 memahami materi yang berkaitan 

dengan masalah yang diberikan. Pada tahap ini, subjek S2 mengalami proses metakognisi jenis 

awareness, hal ini karena ia tahu apa yang harus dilakukannya. 

Pada tahap berikutnya, seperti yang tertera dalam Gambar 7 subjek S2 menjumlahkan 

seluruh pertandingan yang mungkin pada masing-masing team untuk menemukan jawaban akhir. 

Jawaban akhir yang diperoleh subjek S2 adalah ada 210 pertandingan. Perhatikan bahwa 

jawaban yang diperoleh oleh subjek S2 benar. 

 
Gambar 7  Hasil akhir yang diperoleh subjek S2 

Hasil pekerjaan subjek S2 juga memberikan informasi bahwa ia menggunakan cara lain 

dalam menyelesaikan masalah, seperti yang terlihat pada Gambar 8. Hal ini berarti bahwa subjek 

S2 mengalami proses metakognisi jenis regulation, karena ia menggunakan berbagai strategi 

pemecahan. Selanjutnya, penggunaan dua strategi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah 

tersebut mengindikasikan bahwa subjek S2 mengetahui berbagai strategi dalam memecahkan 

masalah, sehingga subjek S2 juga mengalami proses metakognisi jenis awareness. 

 
Gambar 8  Cara lain yang ditulis oleh subjek S2 

Pada cara yang kedua ini, ia menyatakan bahwa karena A bertanding melawan 14 team 

lain, dan hal yang sama juga berlaku untuk 14 team yang lain, maka banyaknya pertandingan ada 

210 pertandingan. Perhatikan Gambar 9 dan hasil wawancara berikut. 

 
Gambar 9  Alasan yang dikemukakan subjek S2 

Subjek S2 : Ini kan ada 15, 15 team. 15 team ini, satu team harus melawan ke 14 team 

lainnya, sedangkan harus dua kali mereka...satu team ini harus melawan 

14 team lainnya, sedangkan disini ada lima belas team, berarti lima 

belasnya juga harus sama yang dilakukan team pertama, jadi caranya 14 

kali 15. 

 

Hasil wawancara subjek S2 tersebut menunjukkan bahwa subjek S2 menguasai konsep yang 

berkaitan dengan masalah dan mampu menjelaskan semua pemikirannya secara menyeluruh, 

oleh karena itu subjek S2 mengalami proses metakognisi jenis awareness.  

Hasil wawancara dengan subjek S2 juga memberikan informasi bahwa ia tidak 

melakukan pengecekan kembali setelah menemukan jawaban akhir, namun demikian, ia 

meyakini solusi yang diperolehnya secara manual sudah tepat karena apabila dia mengerjakan 

dengan cara manual ia lebih tau cara yang digunakannya seperti apa. Pada tahap ini, terjadi 

proses metakognisi jenis evaluation, hal ini karena ia melakukan penilaian terhadap kemampuan 
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dirinya sendiri dan efektifitas dari strategi yang dipilih. Berikut cuplikan wawancara yang 

menggambarkan hal tersebut. 

Subjek S2 : ...eee, kalau ngecek kembali ga, soalnya aku lebih pasti dengan cara 

yang lebih manual dari pada pake rumus. Karena kalau lebih 

manual,karena aku sendiri tahu gimana caranya, gitu... 

 

 Kedua subjek mengalami proses metakognisi jenis awareness, regulation, dan 

evaluation, yaitu sebagai berikut. 

1. Metacognitive Awareness 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa secara umum metacognitive 

awareness terjadi saat subjek memahami masalah yang diberikan dengan munculnya indikator 

pengetahuan subjek tentang apa yang harus dilakukannya. Metacognitive awareness subjek S1 

muncul ketika subjek S1 memahami masalah dan memberikan contoh dari masalah yang 

diminta. Metacognitive awareness subjek S1 juga terjadi ketika ia menyadari bahwa setiap 

pertandingan yang melibatkan dua team yang sama akan terjadi sebanyak dua kali, hal ini 

menyebabkan dia mengalikan masing-masing banyaknya pertandingan dengan dua terlebih 

dahulu sebelum menghitung jumlah pertandingan seluruhnya. 

Pada subjek S2, metacognitive awareness juga terjadi ketika ia memahami masalah 

tersebut dan ketika subjek S2 melihat kembali ke maksud soal yang diminta ketika ia 

melakukan langkah penyelesaian. Selanjutnya, metacognitive awareness juga ditemukan ketika 

subjek S2 mengetahui berbagai strategi dalam memecahkan masalah, hal ini dapat dilihat dari 

subjek S2 yang menggunakan dua strategi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Hal ini didukung oleh Wilson dan Clarke (2004) bahwa metacognitive awareness berkaitan 

dengan pengetahuan tentang strategi-strategi untuk memecahkan masalah. 

2. Metacognitive Regulation 

Metacognitive regulation terjadi pada saat subjek merancang dan membuat strategi 

penyelesaian. Pada subjek S1, metacognitive regulation terjadi pada saat ia mendaftar 

banyaknya pertandingan yang mungkin secara langsung dengan menggunakan tabel dan ketika 

ia memisalkan 15 team tersebut dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 

Pada subjek S2, metacognitive regulation terjadi ketika ia mendaftar banyaknya 

pertandingan secara langsung dan ketika ia menggunakan strategi yang lain pada saat 

memecahkan masalah tersebut. Wilson dan Clarke (2004) menyatakan bahwa pengetahuan 

seseorang tentang strategi (bagaimana dan kapan menggunakan strategi tertentu) dan 

penggunaan keterampilan executive (perencanaan, mengoreksi, pengaturan tujuan) merupakan 

metacognitive regulation. 

3. Metacognitive Evaluation 

Secara umum, metacognitive evaluation terjadi pada saat subjek menilai langkah 

pengerjaan dan hasil akhir selama proses memecahkan masalah. Metacognitive evaluation 

mengacu pada penilaian yang dibuat mengenai proses berpikir, kapasitas berpikir, dan 

keterbatasan diri sendiri ketika bekerja pada situasi tertentu (Wilson dan Clarke, 2004). 

Metacognitive evaluation terjadi ketika subjek S1 meyakini bahwa hasil yang 

diperolehnya sudah tepat, hal ini karena ia menghitung jumlah pertandingan secara manual dan 

detail. Pada subjek S2, metacognitive evaluation terjadi pada saat ia melakukan penilaian 

terhadap kemampuan dirinya sendiri dan efektifitas dari strategi yang dipilih. Ia meyakini solusi 

yang diperolehnya secara manual sudah tepat karena apabila dia mengerjakan dengan cara 

manual ia lebih tau cara yang digunakannya seperti apa. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Melalui hasil yang diperoleh di atas, proses metakognisi jenis awareness, regulation, dan 

evaluation terjadi ketika subjek memecahkan masalah matematika pada materi barisan 

aritmetika. Metacognitive awareness terjadi ketika subjek memahami masalah yang diberikan 

dengan munculnya indikator pengetahuan subjek tentang apa yang harus dilakukannya. 
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Metacognitive regulation terjadi saat subjek membuat strategi penyelesaian dengan adanya 

indikator subjek merencanakan strategi dan memilih strategi pemecahan masalah, yaitu ketika 

subjek mendaftar banyaknya pertandingan secara langsung dan memisalkan kelima belas team 

dengan A,B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan O. Metacognitive evaluation terjadi saat 

subjek menilai langkah pengerjaan, dengan adanya indikator penilaian terhadap hasil yang 

diperoleh dan penilaian terhadap efektifitas dari strategi yang dipilih, yaitu ketika subjek 

meyakini solusi yang diperolehnya sudah tepat karena mereka menghitung banyaknya 

pertandingan yang terjadi secara manual dan detail. 

 Penelitian ini masih terbatas dalam mendeskripsikan proses metakognisi siswa dalam 

memecahkan masalah matematika pada materi barisan aritmetika, penelitian selanjutnya dapat 

menganalisis proses metakognisi siswa dalam materi matematika yang lain.  
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan pada hasil tes siswa 

SMP kelas VII mengenai keterampilan berhitung pada operasi bilangan bulat. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri 

atas siswa SMP kelas VII yang berjumlah 69 siswa. Pengumpulan data 

menggunakan metode tes. Instrumen penelitian ini berupa lembar tes yang berisi 

soal-soal operasi bilangan bulat. Hasil tes dianalisis secara deskriptif. Pada 

penelitian ini ditemukan sebagian besar siswa melakukan kesalahan dalam hal 

operasi yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kesalahan tersebut disebabkan siswa 

belum bisa membedakan tanda bilangan dan tanda operasi, siswa belum lancar 

berhitung (tambah, kurang, kali, dan bagi), dan siswa belum menguasai operasi yang 

melibatkan bilangan negatif.  

Kata Kunci: Keterampilan berhitung, Operasi bilangan bulat, Analisis kesalahan.  
 

PENDAHULUAN 

Banyak persoalan yang timbul terkait dengan pelajaran bilangan bulat di SMP. Kamsurya 

(2013) menyatakan bahwa sebagian besar siswa SMP melakukan kesalahan dalam operasi 

bilangan bulat yang menyebabkan  hasil belajar mereka rendah. Hal yang sama diungkapkan 

oleh Utami (2016)  dimana masih banyak siswa SMP yang tidak bisa melakukan operasi 

bilangan bulat dengan benar. Selanjutnya Arnidha (2015) menyatakan bahwa siswa melakukan 

kesalahan menghitung penjumlahan dan pengurangan karena siswa kurang menguasai 

pemahaman konsep tentang penjumlahan dan pengurangan. Padahal materi bilangan bulat telah 

diperkenalkan sebelumnya di SD kelas V dan kelas VI. 

Pada bidang matematika, keterampilan berhitung bilangan khususnya bilangan bulat 

merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa (NCTM, 2000:32). Jika 

siswa tidak bisa melakukan operasi bilangan (tambah, kurang, kali, dan bagi), maka akan 

menghambat perkembangan belajar siswa. Siswa yang tidak bisa berhitung akan kesulitan 

mempelajari matematika selanjutnya karena sebagian besar materi matematika melibatkan 

operasi hitung bilangan bulat. Misalnya, siswa tidak bisa mengerjakan operasi hitung pada 

materi pecahan karena siswa kurang menguasai operasi hitung pada bilangan bulat (Saptra, 

2011).  

Memiliki keterampilan berhitung mutlak diperlukan. Keterampilan ini berguna bagi 

semua orang di semua aspek kehidupan, dari yang bersifat sederhana sampai dengan yang 

bersifat kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu melakukan aktivitas 

berhitung  yang melibatkan operasi standar. Misalnya, seorang anak menghitung banyak balon 

yang dimilikinya, seorang pedagang menghitung keuntungan yang diperolehnya,  dan 

sebagainya. 

Mengingat pentingnya peran  kemampuan  menghitung operasi bilangan bulat ini, maka 

studi ini dilakukan untuk  mendeskripsikan hasil belajar siswa SMP kelas VII pada materi 

operasi bilangan bulat. Studi ini dilaksanakan di salah satu SMP di Kota Bima propinsi Nusa 

Tenggara Barat. 
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METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah metode tes. Instrumen yang digunakan berupa lembar soal yang 

terdiri dari 15 soal tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian 

bilangan bulat. Tes diberikan sebanyak 1 kali dan dilakukan serentak pada semua partisipan. 

Data hasil tes di analisis secara deskriptif. 

Studi ini melibatkan 69 siswa SMP  kelas VII. Siswa dipilih hanya dari kelas VII karena 

berdasarkan kurikulum 2013 materi operasi bilangan bulat dipelajari di kelas VII. Semua siswa 

ini telah mendapatkan materi pelajaran operasi bilangan bulat sebelumnya di kelas VII pada 

awal semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 yaitu sekitar bulan Juli 2015-Agustus 2015. 

Sehingga dalam studi ini, tidak ada sesi pemberian materi, melainkan langsung memberikan tes 

kepada siswa di semester genap tahun pelajaran 2015/2016 tepatnya pada tanggal 15 Februari 

2016. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lembar jawaban yang telah dikumpulkan, selanjutnya dikoreksi dan dianalisis. Dari 69 

siswa hanya 1 siswa yang tuntas dengan nilai 73 (berdasarkan KKM matematika = 70). 

Sementara siswa yang lainnya memperoleh nilai paling tinggi 53.  Adapun rincian hasil belajar 

siswa berdasarkan jawaban benar/salah per soal dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel   Jawaban yang Benar/Salah  per Soal 

No. 

Soal 
Soal 

Banyak siswa 

yang menjawab benar 

Banyak siswa 

yang menjawab salah 

1  68 1 

2  19 50 

3  67 2 

4  24 45 

5  10 59 

6  20 49 

7  2 67 

8  25 44 

9  21 48 

10  32 37 

11  39 30 

12  11 58 

13  33 36 

14  1 68 

15  0 69 

 
 

a. Soal nomor 1dan nomor 3 adalah soal yang paling mudah karena merupakan operasi 

penjumlahan dan pengurangan yang telah biasa dilakukan. Meski demikian untuk soal 

nomor 1 ada satu  siswa yang menjawab salah dan soal nomor 3 ada dua siswa yang 

menjawab salah. Berdasarkan wawancara, siswa tidak bisa menjawab dengan benar 

karena tidak bisa berhitung. 
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b. Soal nomor 2, nomor 6, dan nomor  9, merupakan soal penjumlahan antara bilangan bulat 

positif dan bilangan negatif. Ketiga soal ini banyak dijawab salah oleh siswa. 

Berdasarkan wawancara, penyebabnya adalah siswa tidak bisa membedakan tanda 

positif/negatif pada bilangan dengan tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. 

Sehingga untuk ketiga soal ini siswa menjumlahkan bilangan-bilangannya tanpa 

memperhatikan tanda bilangan. 

 

 
 

 
 

 
 

 

c. Soal nomor 4, nomor 5, nomor 7, dan nomor 8, merupakan soal pengurangan antara 

bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada soal pengurangan ini, sebagian 

besar siswa menjawab salah. Dari hasil wawancara siswa menyatakan bahwa mereka 

tidak bisa mengerjakan soal pengurangan yang bentuknya seperti 4 soal ini. Alasannya 

bermacam-macam, antara lain kesulitan menentukan hasilnya bernilai positif/negatif, 

belum bisa membedakan tanda bilangan dengan tanda operasi, dan belum bisa melakukan 

operasi pengurangan.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

d. Soal nomor 10, nomor 11, nomor 12, dan nomor 13, merupakan soal perkalian dan 

pembagian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sebagian besar siswa 

tidak bisa menjawab dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara, para siswa menyatakan 

bahwa mereka tidak bisa mengerjakan soal-soal ini karena kesulitan menentukan hasilnya 
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bernilai positif/negatif, belum menghafal perkalian 3 sampai dengan 9, dan kurang bisa 

melakukan operasi perkalian dan pembagian. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

e. Soal nomor 14 dan nomor 15 merupakan soal operasi kompleks yaitu melibatkan lebih 

dari satu tanda operasi. Hanya 1 siswa yang menjawab benar untuk soal nomor 14 dan 

semua siswa menjawab salah untuk soal nomor 15. Dari hasil wawancara, hal ini 

disebabkan karena siswa belum lancar melakukan operasi sederhana dan tidak 

mengetahui operasi mana yang dikerjakan lebih dahulu, sehingga untuk operasi kompleks 

siswa tidak bisa mengerjakan dengan benar dan memberikan jawaban asal-asalan. 

 

 
 

 
 

Berikut ini adalah petikan wawancara yang dilakukan guru dengan siswa. Wawancara 

dilakukan secara klasikal dan tidak formal (tidak ada pedoman wawancara). 

Guru: ” Bagaimana pendapat kalian tentang materi bilangan bulat ini? Apakah materinya 

mudah atau sulit?” 

Sebagian besar siswa menjawab: “ Sulit Bu...” 

Guru: “ Mengapa? Alasannya apa?” 

Siswa kelompok 1(yang menjawab salah nomor 1 dan nomor 3): “ saya tidak bisa 

menjumlahkan bilangan...”.  

Guru : “ Bagaimana dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian?”  

Siswa: “ Tidak bisa juga Bu...”. 

Guru melanjutkan bertanya mengenai pendapat siswa lainnya tentang alasan mereka 

menganggap materi bilangan bulat adalah materi yang sulit dan jawaban siswa sebagai berikut:  

Siswa : “ Saya agak kesulitan menentukan hasilnya akan bernilai positif atau negatif.” 

Siswa: “Saya sulit membedakan tanda positif/negatif pada bilangan dengan tanda operasi 

penjumlahan dan pengurangan Bu...” 
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Siswa : “ Saya kesulitan menentukan bilangan hasil pengurangan. Saya benar-benar tidak 

paham tentang pengurangan..Apalagi untuk soal-soal seperti ini.” 

Siswa : “ Saya lupa menghafal perkalian Bu..” 

Guru : “Perkalian bilangan apa saja yang kamu lupa?” 

Siswa:” Perkalian 3 sampai 9 Bu..”. 

Siswa: “ Saya tidak bisa perkalian Bu..karena sulit menghafalnya.” 

Guru: “ Bagaimana pendapat kalian tentang soal nomor 14 dan nomor 15?” 

Siswa: “Soal model baru Bu...(soal nomor 14 dan nomor 15). Kami tidak paham..kami 

menjawab asal saja Bu..” 

 

Berdasarkan hasil wawancara, siswa tidak bisa menjawab soal dengan benar karena 

berbagai alasan, yaitu: 

1. Siswa kurang menguasai operasi hitung bilangan bulat. 

2. Siswa kurang menghafal perkalian bilangan bulat. 

3. Siswa tidak terbiasa dengan soal-soal operasi kompleks pada bilangan bulat. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah bahwa instrumen penelitian yang digunakan 

tidak divalidasi.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Operasi standar pada bilangan bulat yang seharusnya dikuasai oleh setiap siswa, tetapi 

pada kenyataannya masih banyak siswa yang belum menguasainya. Hal ini terlihat dari hasil 

studi yang dilakukan pada siswa kelas VII. Sebagian besar siswa memiliki hasil tes yang rendah 

(di bawah KKM). Beberapa penyebab hasil tes siswa ini rendah antara lain: 

(1) siswa belum bisa membedakan tanda bilangan dan tanda operasi, 

(2) siswa belum lancar berhitung (tambah, kurang, kali, dan bagi), 

(3) siswa belum menguasai operasi bilangan negatif.  

Hasil studi ini hendaknya ditindaklanjuti dengan upaya kongkrit  dari seluruh guru 

matematika. Mengingat pentingnya peran keterampilan berhitung operasi bilangan bulat, maka 

hasil belajar siswa harus lebih ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak kesulitan 

dalam mempelajari materi matematika lainnya dan mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman matematika siswa 

sekolah menengah pertama (SMP) tentang konsep fungsi yang meliputi deskripsi 

suatu fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada awal semester ganjil tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan subjek penelitian 3 siswa SMP kelas IX. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal kuis dan pedoman wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan siswa tidak dapat memberikan deskripsi fungsi 

dengan tepat melalui beberapa gambar grafik fungsi dan bukan fungsi yang 

diberikan; tidak dapat menentukan anggota daerah asal (domain) yang memiliki nilai 

fungsi tertentu; tidak dapat membedakan domain fungsi yang berupa data diskrit dan 

kontinu; dan tidak dapat menggambar grafik berupa himpunan titik-titik yang 

berhingga.  

Kata kunci: pemahaman matematika siswa SMP, fungsi, daerah asal, nilai fungsi, 

grafik fungsi, domain diskrit, domain kontinu 
 

PENDAHULUAN 

Konsep fungsi merupakan pengetahuan matematika dasar yang harus dimiliki siswa 

menengah. Siswa dituntut dapat mendeskripsikan dan menyatakan konsep fungsi dengan 

berbagai bentuk representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan). Selain itu siswa 

diharapkan minimal memiliki kompetensi menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis 

lurus dan fungsi kuadrat sebgai persamaan kuadrat (Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah, lampiran 15). 

Konsep fungsi adalah topik yang sulit pada pendidikan menengah (Akkus, Hand, & 

Seymour, 2008; Ponce, 2007).  Menurut Doorman, Drijvers, Gravemeijer, Boon, & Reed (2013) 

siswa memandang fungsi sebagai ‘mesin’ yang memproses nilai input ke dalam nilai output. 

Musser (200, 396) mendefinisikan fungsi sebagai suatu relasi yang memasangkan setiap 

anggota himpunan pertama pada himpunan kedua dengan syarat tidak ada anggota himpunan 

pertama yang berpasangan dengan dua anggota berbeda himpunan kedua. 

Makalah ini memaparkan pemahaman matematika siswa SMP tentang konsep fungsi. 

Siswa tersebut siswa kelas IX pada tahun ajaran baru. Konsep fungsi mereka pelajari pada kelas 

VIII sebelumnya. Data didapatkan dari pemberian kuis tentang konsep fungsi dan wawancara. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain  pembelajaran 

yang berkaitan dengan konsep fungsi. 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah 

dengan peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data secara purposive, 
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teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna  (Sugiyono, 2010:15). Data dalam 

penelitian ini berupa jawaban siswa, dan hasil wawancara. 
Subjek penelitian adalah 3 siswa kelas IX di salah satu SMP Negeri di Kabupaten 

Situbondo.  Penelitian dilaksanakan pada awal tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 20 Juli 2016. 

Diawali dengan pemberian kuis tentang konsep fungsi. Kemudian respons siswa di koreksi. 

Diakhiri wawancara dengan 3 orang siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal kuis diberikan sebanyak 3 soal meliputi fungsi, nilai fungsi, dan menggambar 

grafik. Pedoman penskoran kuis menggunakan rubrik pemahaman konsep fungsi dan 

aljabar terlihat pada tabel 1 dengan jumlah skor maksimal 28 (untuk nomor soal 1a, 1b. 1c, 

1d, 2, 3a, dan 3b)  

Tabel 1  Rubrik Konsep Fungsi dan Aljabar (Exemplar, 2005) 

Skor Kriteria Indikator 

0 Tidak ada capaian 

pemahaman 

Menunjukkan tidak ada bukti variabel pemahaman  

1 Pemula Menunjukkan bukti penemuan suatu pola matematika 

2 Transisi Menunjukkan bukti penemuan dan pendeskripsian 

pola, atau menunjukkan hubungan dengan tabel 

3 Kompeten Menunjukkan bukti penemuan, pendeskripsian dan 

pola umum dan menunjukkan hubungan dengan tabel, 

grafik, atau aturan verbal/simbolik 

4 Mahir Menunjukkan bukti penggunaan fungsi untuk 

menunjukkan pola dan menunjukkan hubungan dengan 

persamaan  

 

Skor tertinggi diperoleh oleh siswa 8 dengan jumlah skor 21 (perhatikan tabel 2).  

     Tabel 2  Daftar Hasil Skor Siswa 

Siswa 
Nomor Soal 

Jumlah 
1a 1b 1c 1d 2 3a 3b 

1 1 0 0 0 3 3 4 11 

2 0 1 0 0 2 4 3 10 

3 0 0 0 0 3 2 2 7 

4 0 0 0 0 0 4 4 8 

5 3 3 2 2 4 3 0 17 

6 0 3 0 0 2 1 1 7 

7 2 0 0 0 2 2 0 6 

8 3 3 2 2 4 4 3 21 

9 3 3 2 2 2 2 2 16 

10 2 2 2 2 4 4 3 19 

11 0 3 0 0 2 2 2 9 

12 0 3 0 0 2 2 2 9 

13 2 0 0 0 2 2 2 8 

14 2 0 0 0 2 2 2 8 

15 0 0 0 0 3 2 2 7 

16 0 2 0 0 1 0 0 3 

17 2 2 0 0 2 1 1 8 
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18 0 1 0 0 2 1 0 4 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 2 0 0 1 1 1 5 

21 0 2 0 0 1 0 0 3 

22 0 0 0 0 2 0 0 2 

23 2 2 0 0 2 1 1 8 

24 0 2 0 0 2 0 0 4 

25 0 2 0 0 2 2 1 7 

26 0 2 0 0 1 0 0 3 

27 2 2 0 0 2 1 1 8 

28 0 0 0 0 2 0 0 2 

29 0 2 0 0 1 1 1 5 

30 0 2 0 0 0 2 2 6 

 

Untuk soal nomor 1a, 1b, 1c, dan 1d sebagian besar siswa memperoleh skor 0 

sehingga termasuk dalam kriteria tidak ada pencapaian pemahaman. Pada gambar 1 

merupakan contoh jawaban siswa 5 untuk soal nomor 1a, 1b, 1c, dan 1d. Siswa 5 

memberikan deskripsi fungsi berdasarkan gambar grafik yang diberikan. Gambar grafik 

termasuk grafik fungsi jika memiliki 1 titik/tumpuan. Berdasarkan hasil wawancara 

titik/tumpuan yang dimaksud siswa 5 merupakan titik potong. Dalam hal ini pemahaman 

siswa tentang konsep fungsi tidak tepat/salah. 

 

Gambar 1  Contoh jawaban siswa untuk soal nomor 1a, 1b, 1c, dan 1d 
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Untuk soal nomor 2, 3a, dan 3b sebagian besar siswa memperoleh skor 2 sehingga 

termasuk dalam kriteria transisi. Pada gambar 2 merupakan contoh jawaban siswa 8 untuk 

soal nomor 2 dan gambaf 3 jawaban siswa 10 untuk soal nomor 3a dan 3b. 

 
Gambar 2. Contoh jawaban siswa untuk soal nomor 2 

 

 
Gambar 3. Contoh jawaban siswa untuk soal nomor 3a dan 3b 

 Siswa 8 memberikan dua jawaban untuk soal nomor 2 dengan jawaban pertama 

yang dianggapnya salah dengan memberi tanda silang. Jawaban kedua yang dianggapnya 

benar. Pada mulanya siswa 8 berpikir nilai fungsi 1 dianggap sebagai anggota domain 

dengan menyubtitusi x dengan 1. Kemudian, siswa 8 menyadari bahwa nilai fungsi 1 
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bukanlah anggota daerah asal (domain) tetapi merupakan anggota daerah hasil (range) 

sehingga siswa 8 memberikan jawaban yang kedua dengan membuat persamaan 1 = 2𝑥 −
5 dan  menyelesaikannnya.  

 Siswa 10 membuat gambar grafik untuk soal nomor 3a dan 3b dengan proses 

membuat dua titik yang dilalui terlebih dulu (tanpa membuat tabel fungsi) kemudian 

membuat garis dari persamaan garis yang diminta. Siswa 10 menganggap gambar grafik 

untuk soal nomor 3a dan 3b berupa garis karena menganggap memiliki domain yang sejenis 

yaitu domain kontinu. Seharusnya domain untuk soal 3a dan 3b berbeda karena domain soal 

3a {𝑥| −1 ≤ 𝑥 ≤ 2, 𝑥 𝜖 himpunan bilangan riil} merupakan domain kontinu dan domain 

soal 3b {𝑥| 0 ≤ 𝑥 ≤ 4, 𝑥 𝜖 himpunan bilangan cacah} merupakan domain diskrit. Oleh 

karena itu, grafik fungsi soal 3a berupa garis dan soal 3b berupa himpunan titik-titik yang 

berhingga. Menurut Roberts (2016),  domain diskrit adalah domain yang berupa data nilai 

yang terdapat pada interval berhingga atau tak berhingga/tidak terpisah. Sedangkan domain 

kontinu adalah domain yang berupa data nilai yang terpisah/tidak terhubung.   

KESIMPULAN DAN SARAN  

Siswa tidak dapat memberikan deskripsi fungsi dengan tepat melalui beberapa 

gambar grafik fungsi dan bukan fungsi yang diberikan; tidak dapat menentukan anggota 

daerah asal yang memiliki nilai fungsi tertentu; dan tidak dapat menggambar grafik suatu 

fungsi yang memiliki daerah asal anggota bilangan bulat. Hal tersebut terlihat sebagian 

besar siswa termasuk dalam kriteria tidak adanya pencapaian pemahaman untuk soal nomor 

1a, 1b, 1c, dan 1d serta termasuk kriteria transisi untuk soal nomor 2, 3a, dan 3b. 

Berdasarkan kondisi tersebut, siswa seharusnya diberikan pengalaman belajar yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendeskripsikan konsep fungsi, membedakan 

domain fungsi yang berupa data diskrit atau kontinu, dan menggambar grafik fungsi yang 

berupa garis atau berupa himpunan titik-titik yang berhingga. 
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Abstrak 

 

Materi operasi penjumlahan pecahan merupakan materi yang sangat penting 

untuk membantu pembelajaran berikutnya dan sering ditemukan serta berguna 

dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada beberapa siswa yang sering melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita penjumlahan pecahan pada siswa kelas VIIA SMP Negeri Sarolangun. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 

dilakukan dengan tes tertulis. Kesalahan siswa diidentifikasi berdasarkan jenis dan 

bentuk kesalahan yang dilakukan, selanjutnya dipilih beberapa siswa untuk 

diwawancarai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan 

yang dilakukan siswa adalah:1) Kesalahan Konseptual, yaitu kesalahan konsep pada 

penjumlahan pecahan,dimana siswa langsung menjumlahkan pembilangnya dan 

mengalikan penyebut secara langsung, 2) Kesalahan Prosedural, dimana siswa tidak 

mampu menulis langkah-langkah kerja yang benar dan kesalahan dalam menerapkan 

aturan maupun prinsip dalam operasi pecahan.  

Kata kunci: Analisis Kesalahan, Penjumlahan Pecahan 

 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika penting dalam dunia pendidikan, maka dari itu matematika 

perlu diberikan kepada siswa sejak sekolah dasar. Hudoyo (2005) menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika adalah alat utama dalam melatih berfikir yang tepat, dan jelas. 

Selanjutnya Soedjadi (2000) juga menjelaskan bahwa tujuan diberikannya matematika pada 

jenjeng pendidkan sekolah dasar dan menengah adalah untuk mempersiapkan siswa agar 

menggunakan matematika dan pola fikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya 

kemampuan siswa pada pelajaran matematika dapat dilihat dari penguasaan siswa terhadap 

suatu materi. Salah satu materi yang tercantum dalam kurikulum mata pelajaran matematika 

SMP kelas VII adalah pecahan dan materi ini sudah dipelajari pada tingkat sekolah dasar. Materi 

pecahan perlu dikuasai siswa karena erat kaitannya dengan materi selanjutnya smpai kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Maka peneliti fokuskan penelitian ini terhadap penjumlahan 

pecahan, Peneliti ingin mengetahui lebih luas dan lebih dalam pemahaman siswa menyelesaikan 

soal cerita terhadap operasi penjumlahan pecahan. 

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa kemampuan siswa kelas VII SMP 
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Negeri sarolangun dalam menyelesaikan soal cerita pecahan masih rendah. Masalah yang ada 

pada siswa dikarnakan rendahnya daya ingat dan menganalisis materi penjumlahan pecahan. 

Dari tes yang diberikan kepada siswa SMP Negeri Sarolangun yang berjumlah 20 orang pada 

materi penjumlahan pecahan dengan soal cerita kurang memuaskan. Hal ini terlihat dari 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Kesalahan siswa perlu dilakukan analisis untuk melihat dan mendapat gambaran yang 

jelas kesalahan apa saja yang banyak dilakukan dan kenapa kesalahan tersebut banyak 

dilakukan siswa, sehingga pendidik dapat memberi tindakan yang dibutuhkan oleh siswa. 

Menurut Nesher (1987:33) Kesalahan merupakan hasil dari kerangka kerja konseptual yang 

konsisten berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang diperoleh. Selanjutnya  Sukirman 

(1985:16) menyatakan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika besifat 

sistematis, insidental dan konsisten pada daerah tertentu. Sedangkan menurut Malau (1996:44) 

adapun penyebab kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyesaikan soal-soal 

matematika yaitu kurangnya pemahaman materi pokok maupun materi prasyarat, salah 

perhitungan, kurang teliti, lupa konsep dan keliru menafsirkan serta dari cara mengajar guru 

kurang mendukung pemahaman serta memperhatikan siswa dalam proses pembelajaran. 

Menurut Kastolan dalam Sahriah (1992;06) bentuk-bentuk kesalahan adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan Konseptual 

Kesalahan konseptual adalah kesalahan yang dilakukan dalam menggunakan istilah, konsep 

serta kesalahan menafsirkan istilah dan konsep. 

2. Kesalahan Prosedural 

Kesalahan prosedural adalah kesalahan dalam menyusun langkah-langkah yang bertahap, 

berurutan, dan teratur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Indikator kesalahan ini 

adalah ketidak hierarkis langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dan kesalahan tidak 

mampu memanipulasi langkah-langkah untuk menjawab suatu masalah. 

Analisis adalah langkah pertama dalam melakukan perencanaan (Gregory, 2010:50). 

Sedangkan analisis kesalahan merupakan study tentang kesalahan siswa dalam pekerjaan 

dengan maksud untuk mengetahui penjelasan kesalahan tersebut (Herhold&Sapire, 2014:1). 

Dengan melakukan analisis pendidik juga bisa lebih tau kelemahan-kelemahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi operasi pecahan. Kesalahan siswa dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran agar dapat memperbaiki prestasi siswa atau 

hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan (1988 dalam Ni’mah,2009) yaitu: a) 

mengumpulkan data kesalahan, b) memperingatkan kesalahan, c) memperbaiki daerah rawan 

kesalahan, d) mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan, e) menjelaskan kesalahan, dan e) 

mengoreksi kesalahan 

Dari uraian diatas menunjukan betapa pentingnya pembelajaran matematika sehingga 

perlu adanya perencanaan pembelajaran yang baik, melihat pentingnya analisis ini dilakukan 

maka dalam penelitian ini, analisis kesalahan yang dilakukan peneliti berdasarkan keterangan 

diatas adalah kesalahan konseptual dan prosedural. 

Berdasarkan uraian masalah di atas mendorong peneliti untuk melakukan analisis 

kesalahan siswa yang dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan. Hasil 

penelitian ini diharapkan bisa mengetahui jenis-jenis kesalahan berikut yang dilakukan siswa, 

serta memberi solusi bagi guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami operasi 

pecahan melalui analisis kesalahan. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukan 

untuk mengungkapkan suatu masalah secara detail untuk mengetahui fenomena dari masalah 

tersebut. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, menurut Arikunto (2010:34) 

penelitian deskriptif merupaka penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai gejala yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sejalan dengan tujuan 

penelitian deskriptif penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang akurat mengenai 
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kesalahan yang dilakukan siswa dan menggambarkan penyebabnya. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 20 siswa kelas VII SMP Negeri Sarolangun, pemilihan subjek ini dikarenakan 

pertimbangan bahwa mereka telah menerima pembelajaran materi pecahan pada jenjang sekolah 

dasar dan kembali mempelajarinya pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama pada semester 

ganjil. 

Dalam melakukan analisis kesalahan siswa menyelesikan soal cerita operasi pecahan data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu hasil penyelesaian siswa dari tes yang diberikan. 

Penelitian ini juga mengumpulkan data berupa hasil wawancara sebagai tindak lanjut terhadap 

penyelesaian tes yang dilakukan oleh siswa. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yang 

hanya dilakukan pada 4 siswa. Oleh karena itu, penelitian menyusun pedoman wawancara 

berdasarkan kesalahan yang dilakukan siswa. Walaupun pada pelaksanaanya kata-kata yang 

digunakan tidak sama namun tidak mengurangi maksud yang dibutuhkan dalam pengumpulan 

data. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah tes dan pedoman 

wawancara. Tes yang diberikan terdiri dari 2 item soal essay. Siswa diminta mengerjakan soal 

yang telah diberikan dengan menuliskan penyelesaiannya secara rinci dan jelas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan dari 

keseluruhan 20 siswa, 7 siswa menjawab dengan benardan 13 siswa menjawab dengan salah. 

Adapun  kesalahan dalam mengerjakan soal operasi pecahan berbeda-beda.  

Berikut hasil pekerjaan siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 

penjumlahan pecahan terlihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Hasil pekerjaan siswa HM 

Kesalahan yang dilakukan siswa berinisial HM merupakan kesalahan prosedural dimana 

siswa tidak mampu menulis langkah-langkah kerja yang benar, kesalahan dalam menafsirkan 

soal yang diberikan dan kesalahan dalam memahami dan mencermati perintah soal. Dari hasil 

wawancara yang peneliti peroleh HM menyatakan bahwa karena ingin cepat menyelesaikan 

jawabannya dan tidak mengetahui aturan yang ada pada operasi pecahan. 

Siswa berinisial ZS melakukan kesalan pada soal no 2 dengan mengalikan pembilang 

dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hal ini dikarnakan siswa yang berisial ZS 
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mengerjakan soal no 1 dengan baik dan benar setelah itu ZS beranggapan bahwa soal 

selanjutnya sama seperti soal sebelumnya, ini merupakan kesalahan konseptual karena siswa 

tidak menyusun langkah-langkah secara bertahap dengan menyamakan penyebutnya terlebih 

dahulu. Berikut Gambar kesalah siswa berinisial ZS. Berikut keterangan data bentuk-bentuk 

kesalahan siswa : 

 

 

Gambar 2.  Contoh Pekerjaan Siswa ZS yang Melakukan Kesalahan dalam    

Menyelesaikan Permasalah pada Soal 2 

 

Dari hasil wawancara dengan ZS dapat ditarik kesimpulan  bahwa dia memahami soal 

yang diberikan tetapi ZS tidak mengingat secara pasti bagaimana cara menyelesaikan soal 

pecahan jika penyebutnya berbeda.  Mayoritas siswa mengerjakan soal no 2 dengan 

menjumlahkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang, siswa yang 

mengalami kesalahan ini tidak memperhatikan bahwa penyebut dari suatu penjumlahan pecahan 

ini berbeda dari itu siswa dibutuhkan ketelitian dalam mengerjakan soal. 

Selanjutnya siswa yang berinisial SR melakukan kesalahan pada soal no 1 dan 2, 

kesalahan yang dilakukan SR pada soal no 1 adalah kesalahan konseptual dimana SR 

menjumlahkan pembilang dengan pembilang yang sudah mengikuti aturan akan tetapi SR 

mengalikan penyebut yang sudah sama. Konsep penjumlahan pecahanseharusnya adalah 

minsalkan,  
𝑎

𝑏
 dan 

𝑐

𝑏
 adalah pecahan maka 

𝑎

𝑏
+ 
𝑐

𝑏
 = 

𝑎+𝑐

𝑏
 (Musser, 2011:233).Sedangkan pada soal 

no 2 SR menjumlahkan langsung pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 

Terlihat pada Gambar 3 di bawah ini; 

 

 

                      Gambar 3. Contoh Pekerjaan Siswa SR yang Melakukan Kesalahan dalam  

          Menyelesaikan Permasalah pada Soal 1 dan 2 

Kesalahan yang dilakukan oleh SR pada soal no 2 merupakan kesalahan prosedural 

karena siswa tidak bisa memanipulasi bentuk operasi penjumlahan pecahan yang berlaku. Pada 

penjumlahan pecahan jika penyebutnya berbeda maka terlebih dahulu kita samakan 

204



 

penyebutnya setelah itu baru dijumlahkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan 

penyebut. 

Berikut hasil pekerjaan siswa berinisial RS yang melakukan kesalahan kurang teliti 

menuliskan soal, kesalahan dalam melakukan operasi penjumlahan pecahan, tidak mampu 

memanipulasi langkah dan kesalahan menyelesaikan soal yang diberikan tidak sistematis. 

Contoh hasil pekerjaan siswa RS dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini : 

 
Gambar 4. Hasil Pekerjaan Siswa yang Melakukan Kesalahan 

 
Dari hasil wawancara kepada siswa RS menyatakan bahwa RS tidak mengerti soal yang 

diberikan dan pada saat belajar dijenjang pendidikan sebelumnya kurang 

memperhatikanpenjelasan dari guru. 

Dari keempat hasil pekerjaan siswa diatas, kesalahan yang dilakukan siswa adalah 

kesalahan konseptual dan prosedural. Kesalahan konseptual siswa yaitu melakukan kali silang 

untuk penjumlahan pecahan dan menjumlahkan penyebut yang berbeda tanpa menyamakan 

penyebut terlebih dahulu. Sedangkan kesalahan prosedural dimana siswa tidak mampu menulis 

langkah-langkah kerja yang benar, kesalahan dalam menafsirkan soal yang diberikan dan 

kesalahan dalam memahami dan mencermati perintah soal 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang diberikan ada 2 yaitu kesalahan konseptual dan prosedural. 

Kesalahan konseptual siswa adalah melakukan kali silang untuk penjumlahan pecahan dan 

menjumlahkan penyebut yang berbeda tanpa menyamakan penyebut terlebih dahulu. Sedangkan 

kesalahan prosedural dimana siswa tidak mampu menulis langkah-langkah kerja yang benar, 

kesalahan dalam menafsirkan soal yang diberikan dan kesalahan dalam memahami dan 

mencermati perintah soal. Adapun factor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita yaitu: a). Siswa tidak mengetahui cara menyamakan penyebut berbeda pada pecahan, b). 

Siswa tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi operasi pecahan, c). Siswa tidak 

pandai memanipulasi langkah penyelesaiannya dan d). siswa kurang teliti dalam melakukan 

operasi penjumlahan pecahan. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada guru agar menekankan pemahaman atas 

materi prasyarat dari pecahan sudah dikuasai maupun materi pokok yang dipelajari agar 

pemahaman siswa lebih mendalam, guru sering memberi soal cerita mengenai pecahan dan 

diharapkan juga siswa lebih banyak berlati mengerjakan soal dirumah. Penelitian ini masih 

banyak memiliki kekurangan diharapkan peneliti selanjutnya menyempurnakan penelitian ini 

dengan bentuk operasi pecahan yang berbeda. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan 

langsung oleh peneliti dengan memberikan soal pemahaman konsep, kemudian 

menganalisis jawaban siswa. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMP 

sebanyak empat orang yang dipilih berdasarkan kemampuan siswa atas rekomendasi 

guru matematikanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep 

siswa dalam menjawab soal uraian tentang teorema Pythagoras. Soal yang diberikan 

terdiri atas tiga soal bardasarkan indikator pemahaman konsep teorema Pythagoras 

yaitu dapat mencari panjang sisi hipotenusanya, menjelaskan ketiga sisi segitiga 

yang diketahui sebagai segitiga siku-siku dan menggambarkan segitiga siku-siku 

jika unsur-unsurnya teorema Pythagoras 𝑎2 + 𝑐2 = 𝑏2. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa masih kurang pemahamanmya tentang teorema 

Pythagoras. Siswa mengalami kesulitan jika soal pada teorema Pythagoras 

dinyatakan 𝑎2 + 𝑐2 = 𝑏2 dan bukan 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2. Siswa hanya terbiasa menghafal 

rumus, tidak memahami makna dan arti dari rumus yang telah dipelajari. 

 

Kata Kunci: Pemahaman, Analisis, Teorema Pythagoras, 

 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang wajib. Di tingkat SMP,  

materi teorema Pythagoras dipelajari siswa kelas VIII semester I. Hal ini terlihat dari silabus 

pembelajaran matematika SMP kelas VIII. Teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang ilmuan 

dari Yunani kuno yang bernama Pythagoras. Teorema Pythagoras ini untuk segitiga siku-siku 

yang panjang sisi miring c dan panjang sisi-sisi lain adalah a dan b sehingga berlaku 𝑎2 + 𝑏2 =
𝑐2 (Serra: 479). Teorema Pythagoras ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misanya 

Seorang tukang bangunan sering menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan siku-

sikunya pojok pondasi rumah,  jembatan, maupun untuk mengukur tinggi pohon dan yang 

lainnya.  

Materi teorema Pythagoras juga diperlukan pada prasyarat materi pelajaran tentang 

bangun datar, misalnya mencari panjang diagonal persegi panjang, mencari sisi belah ketupat 

diketahui panjang diagonal-diagonalnya. Teorema Pythagoras juga digunakan untuk mencari 

panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang pada balok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh soal teorema Pythagoras dalam  bangun datar adalah  

 

Jika panjang AB = 8 cm, dan panjang  

BD=10 cm, tentukanlah luas persegi 

panjang pada gambar di samping? 

D 

A 

C 

B 
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Dalam mengerjakan soal di atas, terlebih dahulu mencari panjang AD dengan 

menggunakan teorema Pythagoras kemudian menghitung luas persegi panjang. Di tingkat SMA 

juga diperlukan materi teorema Pythagoras misalnya materi tentang Trigonometri. 

Pemahaman materi teorema Pythagoras menurut Huang (2002:269) melalui beberapa 

tahap yaitu pengenalan teorema Pythagoras, pembenaran teorema, dan aplikasi teorema 

Phytagoras dalam pemecahan masalah. Pembenaran teorema Pythagoras dapat dilakukan 

dengan cara mencari luas, menggunakan transformasi, dan lain-lain. Menurut Muhsetyo 

(2014:260) dalam pembuktian teorema Pythagoras ada berbagai cara yang dapat dilakukan. 

Untuk siswa mulai dari usia sekolah dasar sampai usia perguruan tinggi caranya berbeda-beda. 

Salah satu cara pembuktian teorema Pythagoras yaitu menggunakan luas, menurut Muhsetyo 

(2014:260) sebagai barikut: 

 

       D  b R   a    C  

        

      a 

 

      S     b 

       

   

       b        

      Q 

 

     A    A        B 

 

 

Luas ABCD     = Luas PQRS + 4 x Luas   APS 

(a + b )2           = c2 + (4 x  
1

2
 x a x b)  

a2 + 2ab + b2   = c2 + 2ab         

             a2 + b2 = c2     
                                                                                     

Pemahaman teorema Pythagoras telah dilakukan penelitian di sekolah -sekolah. 

Penelitian dengan menerapkan pembelajaran  penemuan terbimbing, pembelajaran pemahaman 

konsep. Penelitian menggunakan media seperti manik-manik, warna, lidi dan media lainnya. 

Siswa dikatakan memahami konsep pelajaran, jika siswa dapat menulis kembali, menguraikan 

dengan cara sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Subanji (2013:62) yang menyatakan siswa 

dapat melakukan penafsiran, memberi contoh, mengelompokkan, memberi kesimpulan dan 

menjelaskan perbedaan apabila telah memahami pelajaran yang telah dipelajarinya. Pemahaman 

teorema Pythagoras dapat dilihat dari analisis jawaban siswa. Peneliti memilih pemberian soal 

pemahaman konsep berupa soal uraian.  Soal uraian dari jawaban siswa dapat dilihat tulisan dan 

penjelasan. Soal pilihan ganda tidak tergambar pemahamannya, hal ini sesuai dengan pendapat 

Widoyoko (2015:79) menyatakan bahwa tes berupa uraian merupakan hasil pemikiran langsung 

dari penjawab soal. 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menceritakan semua analisis 

hasil jawaban siswa dalam menjawab soal pemahaman konsep teorema Pythagoras kemudian 

dideskripsikan secara tertulis. Peneliti mempersiapkan soal pemahaman, merencanakan 

persiapan, mengolah data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini diadakan pada tingkat SMP 

kelas VIII. Peneliti memilih  empat orang berdasarkan kemampuan siswa atas rekomendasi guru 

matematinya. Peneliti hanya memberikan lembaran soal, menganalisa dan menyimpulkan hasil 

jawaban siswa. Siswa mengerjakan jawaban selama 10 menit. Guru dan peneliti mengawasi 

agar jawaban dari pikiran mereka sendiri tanpa dibantu oleh siswa lain.  

                                   
         C                               
               c2                    

                             c 

 

                                                            

    
 

  a    P               b 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti menganalisis hasil jawaban empat siswa yang berupa soal uraian pemahaman  

konsep tentang teorema Pythagoras. Soal ini terdiri dari tiga yang indikator yaitu mencari 

panjang sisi hipotenusa, menjelaskan ketiga sisi segitiga yang diketahui segitiga siku-siku dan 

menggambarkan segitiga siku-siku jika diberikan teorema Pythagoras. Soal pemahaman yang 

diberikan kepada siswa dalam penelitian ini adalah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil jawaban soal nomor 1 dan nomor 2 siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

menjawab. semua siswa dapat menjawab dengan benar. Soal 1 mencari garis hipotenusa dengan 

diberi variabel a, jika diketahui segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-siku yaitu 6 dan 8 

dengan gambar segitiga. Peneliti mengamati pada saat siswa menjawab soal nomor 1 siswa 

tidak lama memikirkan jawaban dan langsung memperoleh jawaban yang sama yaitu 10 terlihat 

hasil jawaban siswa pada gambar berikut: 

                                            
Pada gambar di atas jawaban soal nomor 1 siswa telah memahami konsep teorema Pythagoras 

tetapi dalam menuliskan jawaban siswa masih bersifat terstruktur. Siswa hanya menghafalkan 

rumus terlebih dahulu. Siswa kurang teliti jawaban karena pada gambar di atas a tidak diberikan 

kuadrat atau pangkat dua.    

Sedangkan soal nomor 2 menjelaskan sebuah segitiga siku-siku, jika diketahui semua 

panjang sisi-sisi yaitu 3cm, 4cm, dan 5cm. Keempat siswa menjelaskan dengan menggunakan 

gambar segitiga siku-siku yang dicantumkan panjang pada masing-masing sisi tersebut.  Hal ini 

dilihat dari jawaban siswa semua menjawab seperti gambar di bawah ini: 

1) Perhatikan  gambar di bawah ini, berapakah nilai a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 3 cm, 4 cm, dan 

5 cm adalah segitiga siku-siku? Jelaskan,  

3)  Buatlah gambar segitiga siku-siku, jika  teorema Pythagoras  a2 + c2 = b2. 

 

 

8 
a 

6 

Tidak ada 

kuadrat 
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          Jawaban Soal Nomor 2 

 

Pada gambar di atas siswa telah memahami cara menuliskan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-

siku yang terpanjang adalah sisi miring. Siswa selalu menggunakan rumus teorema Pythagoras 
𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2.  

Pada soal nomor 3, tidak satupun siswa menjawab benar dalam menggambar bentuk 

segitiga siku-siku  jika diberikan rumus teorema Pythagoras  𝑎2 + 𝑐2 = 𝑏2.  Hal ini dilihat dari 

jawaban siswa di bawah ini:  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                 

 

  Jawaban Siswa 1                       Jawaban  Siswa 2                 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   Jawaban Siswa 3                                     Jawaban Siswa 4 
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Dari hasil jawaban siswa disimpulkan bahwa siswa memahami bahwa teorema 

Pythagoras adalah hanya berlaku a2 + b2 = c2 . Pada siswa 1dan siswa 3 menjawab dengan 

menggambarkan segitiga siku-siku dan menuliskan sesuai dengan teorema Pythagoras yang 

selalu dihafal sisi a dan b adalah sisi pada siku-siku sedangkan sisi c adalah sisi miring, pada hal 

yang diminta pada soal sisi miring adalah sisi b dan pada siku-siku adalah sisi a dan sisi c. 

Siswa tidak memahami mana yang harus menjadi sisi miring dan sisi pada siku-siku suatu 

segitiga siku-siku. Siswa 2 dan siswa 4 tidak menuliskan letak sisi a, b, dan c karena mereka 

hanya bisa menuliskan bentuk segitiga siku-siku. 

Siswa memahami teorema Pythagoras dilihat dari jawabn nomor 2 yaitu cendrung 

melakukan perhitungan dengan mencari panjang-panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nomor 

soal 3 yang diberikan teorema Pythagoras  yang hanya memberikan rumus berupa huruf-huruf 

yang akan diletakkan pada setiap sisinya siku-siku. Siswa masih binggung karena belum 

terbiasa dalam menyampaikan maksud rumus yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran 

teorema Pythagoras seorang guru dapat mengetahui langkah-langkah dalam memahami materi 

ini sebagaimana menurut Huang (2002:269) menyatakan pembelajaran pada materi teorema 

Pythagoras melalui beberapa tahap yaitu pengenalan teorema Pythagoras, pembenaran teorema, 

dan aplikasi teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah. Berdasarkan pernyataan tersebut 

dalam mempelajari teorema Pythagoras dapat  membuktikan dengan bilangan, huruf dan 

maksud tujuan rumus Pythagoras baik menggunakan gambar dan bahasa yang ditulis sendiri. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa siswa masih kurang memahami konsep tentang 

teorema Pythagoras. Siswa tersebut terbiasa dan cepat menyelesaikan soal berupa bilangan dan 

hitungan. Siswa merasa ragu  jika soal diberikan memuat variabel. Siswa terbiasa menjawab 

latihan dari hafalan dan ditulis secara terstruktur. Siswa juga mengalami kesulitan jika dalam 

soal melibatkan teorema Pythagoras dengan bentuk 𝑎2 + 𝑐2 = 𝑏2  bukan 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2. Disaran 

kepada guru dalam memberikan soal tentang materi Teorema Pythagoras juga terdapat soal yang 

semua panjang sisi segitiga siku-siku berbentuk variabel. Perlu dilakukan penelitian 

pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai teorema Pythagoras. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri jenis dan penyebab kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal aljabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dan jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Pengambilan subjek penelitian 

ini adalah 31 siswa kelas VIIIB SMPN 9 Malang tahun ajaran 2015/2016.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesulitan-kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal materi aljabar berdasarkan tahapan Newman, yang dapat 

dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu (1) reading, (2) comprehension, dan (3) 

transformation.  Pada tahap reading, kesulitan siswa meliputi kesulitan memahami 

bahasa, simbol, istilah matematika pecahan bentuk aljabar yang digunakan pada 

soal. Pada tahap comprehension, kesulitan yang dialami siswa meliputi  kesulitan 

memahami maksud soal, kesulitan dalam menyatakan fakta pada soal ke dalam 

bentuk model, kesulitan menginterpretasikan hasil perkalian dari variabel dan 

kesulitan menginterpretasikan makna variabel dalam berbagai konteks (ekspresi, 

persamaan, dan fungsi). Pada tahap transformation, siswa mengalami kesulitan 

merencanakan solusi yaitu tidak  mengaitkan permasalahan dengan konsep bentuk 

aljabar. 

Kata kunci: kesulitan, aljabar, tahapan Newman 
 

PENDAHULUAN 

Pada kurikulum 2013, aljabar merupakan salah satu materi dari mata pelajaran 

matematika yang diberikan secara eksplisit sejak jenjang SMP. Bahkan, aljabar termasuk 

standar isi matematika sekolah menurut The National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM, 2004). Dalam praktiknya materi aljabar tidaklah mudah bagi siswa, masih banyak 

siswa yang kesulitan dan melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal aljabar (Coleman, 

2008; Bush, 2011; Egodawatte,2011;Pratama, 2014; Limardani,2015; Moss, 2014). Seperti pada 

hasil observasi yang dilakukan di SMPN 9 Malang ketika pelaksanaan KPL (Kajian dan Praktik 

Lapangan), ditemukan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal materi 

aljabar. Hal ini terlihat dari mayoritas siswa kelas VIIIB melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal materi aljabar. Sebesar 36% dari 31 siswa kelas VIIIB mendapatkan nilai 

ulangan materi aljabar dibawah KKM. Limardani (2015) menyatakan bahwa kesalahan-

kesalahan yang dibuat siswa mengindikasikan adanya kesulitan. Kurniawati (2015) menyatakan 

bahwa penting bagi guru untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Dengan 

mengetahui dan menganalisis kesulitan siswa pada jenjang SMP diharapkan guru dapat 

mengantisipasi kesulitan yang akan muncul dalam belajar materi selanjutnya yang 

menggunakan aljabar. Analisis Kesalahan Newman merupakan  instrumen yang  dapat 

membantu guru dalam menghadapi siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika verbal atau soal cerita. Analisis kesalahan Newman (tahapan Newman), diawali 

dengan tahapan reading, diikuti comprehension, transformation, process skill dan encoding 

(White, 2005). Pada tahapan Membaca (reading) siswa diminta untuk membaca soal 

(Pengetahuan sederhana dari kata dan simbol). Selanjutnya adalah tahapan Pemahaman 
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(comprehension) siswa diminta untuk menjelaskan maksud atau isi soal (Pemahaman 

kebahasaan dari masalah). Tahapan Transformasi (transformation), siswa diminta untuk 

memilih prosedur atau operasi matematika yang sesuai (Transformasi dari pemahaman 

kebahasaan ke dalam interpretasi matematika). Tahapan Ketrampilan Proses (process skill), : 

siswa diminta untuk menunjukkan prosedur perhitungan matematika secara tepat (Menjalankan 

Proses Matematis). Tahapan terakhir adalah penulisan  kesimpulan (encoding), siswa  diminta 

untuk merepresentasikan jawaban akhir secara tepat.Dengan adanya fakta tersebut perlu 

dilakukan analisis untuk dapat mengetahui jenis dan penyebab siswa mengalami kesulitan 

menyelesaikan soal aljabar. 

METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui 

wawancara berdasarkan pedoman wawancara tahapan Newman. Subjek penelitian ini adalah 31 

siswa kelas VIIIB SMPN 9 Malang tahun ajaran 2015/2016. Instrumen utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan instrumen pendukungnya adalah soal tes aljabar 

dan pedoman wawancara untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

aljabar. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan 

sesudah penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan antara lain: (1) observasi 

mengenai latar subjek yang sudah dilakukan secara informal saat peneliti melaksanakan Kajian 

dan Praktik Lapangan, (2) menyusun soal tes aljabar yang diadaptasi dari penelitian Edogawatte 

(2011) dan buku matematika SMP kelas VIII kurikulum 2013 yang selanjutnya divalidasi oleh 

validator, dan (3) menyusun pedoman wawancara berdasarkan tahapan Newman yang 

selanjutnya divalidasi oleh validator. Berikutnya pada tahap pelaksanaan penelitian kegiatan 

yang dilakukan antara lain: (1) mengadakan tes soal materi alajabar kepada siswa kelas VIIIB, 

(2) memeriksa hasil tes siswa dan menentukan subjek penelitian berdasarkan jawaban siswa 

(jawaban siswa yang salah bukan yang tidak menjawab) serta kemampuan siswa 

mengungkapkan pendapat, dan (3) melakukan wawancara secara mendalam kepada subjek 

penelitian. Tahap yang terakhir adalah sesudah pelaksanaan penelitian yaitu peneliti menyajikan 

temuan dan hasil penelitian beserta pembahasannya. Analisis data penelitian ini terdiri dari tiga 

langkah. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, dan penggolongan data yang diperoleh. Kedua, penyajian data, yaitu 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan merangkum data 

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan penyajian data.. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh setelah diadakan tes materi aljabar berupa lembar jawaban tertulis 

yang merupakan hasil pengerjaan siswa terhadap soal yang diberikan. Data ini digunakan untuk 

menentukan subjek yang akan diwawancarai lebih dalam. Berikut data hasil tes dari 31 siswa 

yang disajikan sebagai berikut. 

Tabel 1. Persentase Jawaban Siswa 

Butir Soal 

Nomor 

Jumlah Siswa 

yang menjawab 

benar 

Jumlah Siswa yang 

menjawab salah / 

pekerjaan tidak 

lengkap 

Jumlah siswa 

yang tidak 

menjawab 

1 25, 8% 70,97% 3,23% 

2a - 87,1% 12,9% 

2b 3,23% 74,19% 22,58% 

3 - 83,87% 16,13% 
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 Berdasarkan pekerjaan soal tes siswa,  peneliti memilih subjek penelitian dari siswa yang 

melakukan kesalahan (bukan yang tidak menjawab) pada setiap butir soal tes, hal ini 

dimaksudkan untuk menelusuri kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal aljabar.  

Subjek penelitian juga dipilih berdasarkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat. 

Peneliti memilih 5 siswa yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. 

Setelah kelima subjek diwawancari secara mendalam terkait soal tes aljabar, diperoleh 

informasi bahwa dari kelima  tahapan Newman kesulitan yang paling dominan adalah pada 

tahapan membaca (reading) dan komprehensi (comprehension). Berdasarkan hasil wawancara, 

kesulitan yang dialami siswa pada soal nomor 1(menyatakan makna dari suatu bentuk aljabar) 

terjadi pada tahap comprehension dan transformation.  Siswa dapat melalui tahapan reading 

dengan baik, namun terdapat siswa yang mengalami kesulitan pada tahap comprehension. 

Kesulitan yang dialami meliputi kesulitan memahami maksud soal, menuliskan informasi 

diketahui dan ditanya dan kesulitan memahami makna suatu bentuk aljabar. Kesulitan yang 

dialami siswa pada tahap berikutnya yaitu transformation ialah kesulitan dalam merencanakan 

solusi dengan tidak mengaitkan konsep bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal tersebut.  

Selanjutnya soal nomor 2 (penerapan aljabar dalam dunia nyata), kesulitan dialami pada tahap 

reading dan comprehension. Beberapa siswa mengalami kesulitan pada tahap reading yaitu 

kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan soal. Sedangkan siswa yang lain mengalami 

kesulitan pada tahap comprehension yaitu kesulitan memahami maksud soal dan kesulitan 

menyatakan fakta pada soal ke dalam bentuk model matematika. Siswa tidak dapat melanjutkan 

ke tahap berikutnya dikarenakan mereka telah mengalami kesulitan pada tahap comprehension. 

Pada soal nomor 3(menyederhanakan pecahan bentuk aljabar), kesulitan dialami pada tahap 

reading. Siswa kesulitan memahami simbol, istilah matematika dan bentuk pecahan aljabar 

yang digunakan pada soal. Berikut pembahasan jenis dan kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal aljabar berdasarkan tahapan Newman. 

Jenis dan Faktor Penyebab Kesulitan Membaca (Reading) 
Kemampuan membaca sangat diperlukan oleh seseorang sebagai modal untuk 

menyelesaikan soal. Kemampuan membaca tidak hanya sekedar melafalkan tulisan namun juga 

membutuhkan penafsiran dan pemahaman (Khasanah, 2015). Seperti yang diungkap oleh 

Martinez (2010 dalam Flagg, 2014) membaca adalah kemampuan untuk mengingat kata, 

mengkode (decoding), dan mengenal simbol, huruf, dan bilangan. Tahap pertama pada analisis 

Newman adalah membaca (reading). Pada tahap ini siswa diminta untuk membacakan soal dan 

mengemukakan apabila menemukan kata/ simbol yang mereka anggap sulit. Sebagian besar 

siswa mampu membaca soal yang diberikan dengan benar. Namun terdapat siswa yang 

menemukan kata atau simbol yang mereka anggap sulit. Sesuai paparan data yang telah 

disajikan pada bab sebelumnya, letak kesulitan siswa pada tahap reading meliputi: (a) kesulitan 

memahami bahasa, (b)kesulitan memahami simbol, (c) kesulitan memahami istilah matematika, 

dan (d)kesulitan memahami suatu pecahan bentuk aljabar yang digunakan pada soal.  

Kesulitan memahami bahasa yang digunakan pada soal terjadi ketika siswa mengerjakan soal 

terkait penerapan aljabar dalam dunia nyata (soal nomor 2).  

Gambar 1. Soal Tes Aljabar No.2 

 

2. Bu Amelia mempunyai sekeranjang apel. Karena hatinya sedang bahagia, bu Amelia 

ingin membagikan apel yang beliau miliki tersebut kepada setiap orang yang beliau 

temui. Setengah keranjang ditambah satu apel untuk orang pertama. Kemudian setengah 

dari sisanya ditambah satu apel di berikan kepada orang kedua yang beliau temui. 

Sekarang, Bu Amelia hanya memiliki empat apel untuk beliau sendiri.  

a. Nyatakan permasalahan tersebut dalam bentuk aljabar! 

b. Tentukan banyak apel semula! 
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Soal tersebut disajikan dalam bentuk soal cerita. Semua subjek dapat membaca dengan 

lancar soal tersebut. Namun menurut Kintsch (1998 dalam Österholm,2006) membagi level 

tentang kemampuan mental dalam membaca masalah, yaitu (1) surface component, artinya pada 

level ini hanya mengacu atau sebatas membicara kata-kata atau frase kalimat yang ada pada teks 

saja baik itu memahami maupun tidak; (2) textbase, mewakili makna dari teks, sehingga pada 

level ini cendurung lebih ke pemahaman terhadap makna atau apa yang diungkapkan dalam 

teks; 3) situasion model, mengintegrasikan textbase dan pengetahuan pembaca, sehingga pada 

level ini pembaca tidak hanya tahu maknanya namun mampu membayangkan, sehingga apa 

yang dibaca akan lebih mudah untuk dipahami bahkan untuk ditemukan pemecahan masalah 

yang tepat.  

Terdapat siswa yang tidak dapat  memaknai bahasa (kata) yang digunakan pada soal. 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu siswa saat wawancara bahwa ia tidak mengerti arti 

dari kata “setengah dari sisanya”. Dalam hal ini siswa tersebut tergolong level surface 

component. Siswa terlihat kesulitan memaknai kata kunci pada soal. Hal ini sejalan dengan 

White (2005) yang menyatakan bahwa kesalahan membaca terjadi apabila seseorang tidak dapat 

membaca kata kunci atau simbol yang ada pada soal.  Faktor  penyebab kesulitan tersebut 

adalah kurangnya kemampuan siswa dalam berbahasa. Faktor ini didukung oleh penelitian 

Khasanah (2015) yang menyebutkan bahwa siswa tidak memiliki pengetahuan yang luas dan 

tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik sehingga mereka kesulitan membaca kata 

kunci pada soal. 

Selanjutnya kesulitan memahami simbol, istilah matematika dan pecahan bentuk aljabar 

yang digunakan pada soal terjadi ketika siswa mengerjakan soal menyederhanakan pecahan 

bentuk aljabar (soal nomor 3).  

Gambar 2. Soal Tes Aljabar No.3 

Simbol yang digunakan pada soal adalah simbol “≠”. Simbol tersebut belum dikenal oleh siswa. 

Siswa hanya mengenal simbol “=”. Sehingga pada saat wawancara siswa menganggap simbol 

“≠”sama seperti simbol “=”. Berdasarkan wawancara, penyebab kesulitan tersebut adalah siswa 

belum mengenal simbol “≠” sehingga menjadi hal yang wajar apabila mereka kesulitan 

memahami simbol tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya pengenalan terkait 

simbol-simbol matematika. 

Kesulitan memahami istilah matematika yang dimaksud adalah istilah “sederhanakan atau 

menyederhanakan”. Terdapat siswa yang tidak dapat menjelaskan makna “sederhanakan” 

namun dapat melakukan proses penyederhanaan pada pecahan biasa sedangkan pada pecahan 

aljabar siswa tersebut mengalami kebingungan atau kesulitan. Ada juga siswa yang salah dalam 

memaknai “sederhanakan” dan setelah ditelusuri ditemukan bahwa siswa tersebut juga kesulitan 

menyederhanakan pecahan biasa. Pengertian “sederhanakan” menurut Clapham & Nicholson 

(2009:729) adalah mereduksi atau mengurangi sebuah ekspresi aljabar dengan manipulasi 

aljabar, seperti 8x-2x dapat disederhanakan menjadi 6x. Karso (2012) menyatakan bahwa 

menyederhanakan suatu bentuk aljabar ialah mencari bentuk lain yang sama artinya dengan 

bentuk semula tetapi bentuknya lebih sederhana dan tidak memungkinkan untuk disederhanakan 

lagi.  Penyebab siswa mengalami kesulitan memahami istilah “sederhanakan” adalah siswa 

belum memahami konsep menyederhanakan pecahan aljabar. Temuan tersebut didukung oleh 

Widiyanti, dkk (2015) kesalahan paling banyak dilakukan siswa adalah pada submateri 

menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Penyebab siswa melakukan kesalahan karena siswa 

tidak memahami konsep operasi bentuk aljabar dan kurangnya penguasaan materi prasyarat.  

3. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut! 

1

2
−  

(6 −
𝑥
2)

𝑥
, 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 ≠ 0 
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Gambar 3. Jawaban Siswa pada Soal No.3 (Salah dalam melakukan operasi pecahan 

aljabar) 

Terdapat temuan unik terkait pemahaman siswa terhadap penyederhanaan pecahan bentuk 

aljabar. Hal ini terlihat pada Gambar 3,  siswa menganggap  bahwa dengan mencari nilai x akan 

mempermudahnya dalam menyederhanakan. Seperti yang diungkap oleh  (Akgün & Özdemir, 

2006) bahwa siswa menganggap variabel sebagai bilangan yang tidak diketahui sehingga selalu 

perlu untuk diselesaikan (solve). Hal ini menunjukkan bahwa siswa memandang aljabar sebagai 

sesuatu yang harus dicari nilai dari variabelnya. Temuan ini juga didukung oleh Egodawatte 

(2011:90) yang menemukan siswa yang salah dalam menyederhanakan pecahan aljabar dengan 

membentuk ekspresi aljabar (pecahan aljabar) menjadi sebuah persamaan dan mencoba mencari 

solusi dari persamaan tersebut. Siswa menyederhanakan x(
𝑎

𝑏
) menjadi xa = b.  

Kesulitan memahami pecahan bentuk aljabar juga dialami siswa, dikarenakan bentuk 

pecahan yang digunakan adalah pecahan didalam pecahan yaitu 
6−

𝑥

2

𝑥
 . Siswa mengungkapkan 

bahwa bentuk pecahan tersebut terlalu rumit sehingga siswa kesulitan mencerna maksud bentuk 

pecahan tersebut. Hal ini yang mengakibatkan siswa melakukan kesalahan pada lembar jawaban 

tes, mereka melakukan operasi pengurangan pecahan 6 −
𝑥

2
  seperti melakukan operasi 

perkalian. Padahal seharusnya mereka harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. 

Berdasarkan hal tersebut penyebabnya adalah siswa tidak menguasai materi pecahan bentuk 

aljabar. Temuan ini didukung oleh Sahriah (2012) yaitu pada penyederhanaan bentuk aljabar 

siswa tidak mampu menyamakan penyebut pecahan aljabar dan tidak dapat mengaitkan  materi 

pada soal dengan materi yang telah diperolehnya.    

Jenis dan Faktor Kesulitan Komprehensi (Comprehension) 
Kesulitan pada tahap berikutnya yaitu kesulitan komprehensi (comprehension). Siswa 

yang tidak mengalami kesulitan pada tahap reading dapat melanjutkan pada tahap 

comprehension. Hasan (2014) menyatakan bahwa memahami soal dalam matematika adalah hal 

yang utama yang harus dilakukan sebelum menyelesaikan soal tersebut. Jika siswa tidak dapat 

memahami soal maka siswa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal dengan benar, 

bahkan dapat dipastikan siswa tidak mempunyai gambaran tentang bagaimana cara mengerjakan 

soal yang diberikan. Letak kesulitan siswa pada tahap comprehension, meliputi: (a) kesulitan 

memahami maksud soal termasuk kesulitan menuliskan informasi diketahui dan ditanya, (b) 

kesulitan menyatakan fakta pada soal ke dalam bentuk model matematika, (c) kesulitan 

menginterpretasikan hasil perkalian dari variabel dan konstanta, dan (d) kesulitan 

menginterpretasikan makna variabel dalam berbagai konteks (ekspresi, persamaan, dan fungsi). 

Kesulitan memahami maksud soal berkaitan dengan kesulitan menuliskan informasi 

diketahui dan ditanya. Khasanah (2015) menyatakan bahwa apabila siswa tidak paham maksud 

soal maka sudah dapat dipastikan siswa akan kesulitan menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal. Kesulitan-kesulitan tersebut terjadi pada saat siswa mengerjakan soal nomor 1 

dan 2. 

Diketahui : y menyatakan harga (rupiah) kue per bungkus 

        z menyatakan harga (rupiah) minuman per botol 

        Bella membeli 4 kue dan 2 minuman 

Ditanya : Makna 4y + 2z? 

Gambar 4. Soal Tes Aljabar No.1 
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Kedua soal tersebut disajikan dalam beberapa kalimat atau berupa soal cerita. Soal cerita 

dianggap sebagai hal yang paling bermasalah bagi siswa (Egodawatte, 2011; Pratama, 2014; dan 

Gooding, 2009). Temuan ini didukung oleh penelitian Rindyana (2012) menyatakan bahwa 

kesulitan yang dialami siswa didominasi oleh kesulitan memahami maksud soal. 

Kesulitan menyatakan fakta pada soal ke dalam bentuk model matematika berkaitan 

dengan kesulitan sebelumnya yaitu menuliskan informasi diketahui dan ditanya. Siswa dapat 

memahami maksud soal dengan tepat namun mereka mengalami kesulitan mentransformasikan 

informasi pada soal ke dalam model matematika. Kesulitan tersebut dialami siswa saat 

menuliskan informasi diketahui dan ditanya pada soal nomor 2.  

 
Gambar 5. Jawaban Siswa pada Soal No.2 (Salah dalam memodelkan matematika) 

Pada Gambar 5 terlihat bahwa siswa kesulitan mentransformasikan kalimat “Kemudian 

setengah dari sisanya ditambah satu apel untuk orang kedua”. Siswa memodelkan banyak apel 

orang pertama dan kedua dengan bentuk aljabar yang sama, yaitu 
1

2
𝑥 + 1 dimana x menyatakan 

banyak apel dalam 1 keranjang. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hasan (2014) yang 

menyatakan bahwa siswa yang mengalami kesulitan menyatakan fakta dalam kalimat 

matematika ditandai dengan ketidakmampuan siswa dalam menuliskan fakta dalam soal dengan 

tepat. Selanjutnya Egodawatte (2011:100) juga menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan 

menuliskan soal cerita ke dalam ekspresi aljabar dengan benar. Bush (2011:257) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa pada kategori menulis dan menyelesaikan persamaan linear, 

yang paling dominan adalah kesulitan siswa dalam merepresentasikan masalah (soal cerita) ke 

dalam ekspresi aljabar. Penyebab kesulitan tersebut adalah kurangnya kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan soal ke dalam kalimat matematika atau ekspresi aljabar. Seperti yang diungkap 

Flagg (2014:137), ketika siswa dapat memahami maksud soal, tetapi mereka tidak memahami 

konsep matematika. Hal ini yang menyebabkan ketidakmampuan siswa mengubah soal ke 

dalam kalimat matematika. 

 
Gambar 6.  Jawaban Siswa pada Soal No.1 (Kesalahan konsep dasar bentuk aljabar atau 

ekspresi aljabar) 

Kesulitan memaknai dasar ekspresi aljabar ditemukan pada saat siswa mengerjakan soal 

nomor 1. Pada Gambar 6, siswa menuliskan 4y = 4+y. Siswa tersebut melakukan kesalahan 

dasar (basic error) dalam membangun penalaran matematika (Brodie, 2010 dalam Subanji, 

2015:18). Sejalan dengan Akgün & Özdemir (2006) bahwa siswa tidak memaknai dasar 

Basic error, kesalahan 

konsep dasar bentuk 

aljabar 
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ekspresi aljabar, misalnya  x2
 + 2x = 2x3. Penyebab kesulitan tersebut adalah kurangnya 

penguasaan siswa terhadap ekspresi aljabar. Siswa seharusnya diarahkan agar dapat memaknai 

ekspresi aljabar, hal ini dapat dicapai dengan menghubungkan antara aritmatika dengan aljabar 

(Akgün & Özdemir, 2006).  

 Kesulitan menginterpretasikan makna variabel dalam berbagai konteks (ekspresi, 

persamaan, dan fungsi) dialami siswa pada soal nomor 1. Terdapat dua kasus pada jenis 

kesulitan ini yaitu siswa menganggap variabel sebagai label dan variabel sebagai nilai yang 

telah diketahui. Kasus pertama siswa yang mengumpamakan 4y sebagai 4 kue padahal 

seharusnya 4y adalah harga dari 4 kue. 

 

Gambar 7. Jawaban Siswa pada Soal No. 1 (Salah menginterpretasikan variabel sebagai 

label pada konteks yang tidak seharusnya) 

Gambar 7 memperlihatkan bahwa siswa menganggap y sebagai label untuk kue, bukan 

harga satuan kue seperti yang seharusnya. Temuan tersebut didukung oleh  penelitian Pratama 

(2014:35) yang menyebutkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep kesatuan 

ketika mengalikan suatu variabel dengan suatu konstanta.  Mereka sering menyalahartikan 

variabel sebagai suatu “label” atau sebagai “sesuatu”. Mereka tidak melihat interpretasi yang 

benar dari variabel sebagai “banyak sesuatu”. Hal ini sedikit berbeda dengan Moss (2014:89) 

yang berpendapat bahwa agar siswa dapat memaknai variabel dalam berbagai konteks maka 

siswa seharusnya dapat menginterpretasikan variabel dimulai dari hal yang konkret hingga 

abstrak. Hal yang konkret ini dimulai dengan interpretasi variabel sebagai label, kemudian 

pengganti kuantitas, nilai yang telah diketahui, nilai yang belum diketahui hingga hal yang 

abstrak yaitu variabel sebagai variabel bebas dan terikat. Tentunya ketika menginterprestasikan 

variabel sebagai label, siswa harus memahami kondisi dimana suatu variabel dapat digunakan 

sebagai label.  

Kasus kedua adalah siswa menganggap variabel sebagai nilai yang diketahui. Siswa 

menuliskan 4 kue = y.  

 
Gambar 8. Jawaban Siswa No. 1 (Salah menginterpretasikan variabel sebagai label pada 

konteks yang tidak seharusnya) 

Pada Gambar 8 siswa memodelkan banyaknya kue (menggunakan nilai yang telah diketahui) 

dan bukannya harga dari tiap kue (pengganti kuantitas). Siswa kesulitan memahami bahwa 

harga adalah sebagai pengganti kuantitas dan ekspresi yang seharusnya adalah 4y. Temuan ini 

juga didukung oleh Moss (2014:91) yang menemukan kesalahan siswa dalam menggunakan 

variabel pada konteks yang tidak seharusnya, yaitu siswa menggunakan variabel sebagai nilai 

yang diketahui dimana seharusnya variabel sebagai pengganti kuantitas. Penyebab siswa 

mengalami kesulitan tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap makna variabel dalam 

berbagai konteks. Perlunya pembelajaran yang terstruktur seperti pada Moss (2014) yang 

memberikan kesempatan siswa untuk berfikir dari hal yang konkret hingga abstrak. 
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Jenis dan Kesulitan Pemilhan Strategi (Transformation) 
Setelah siswa dapat melalui tahap comprehension, maka tahapan selanjutnya adalah 

transformation. Pada tahapan ini siswa diminta untuk menjelaskan strategi apa yang mereka 

gunakan untuk menyelesaikan soal. Letak kesulitan pada tahap transformation yaitu kesulitan 

merencanakan solusi dengan tidak  mengaitkan permasalahan dengan konsep bentuk aljabar. 

Kesulitan tersebut dialami siswa pada soal nomor 1. Terdapat siswa yang salah dalam 

merencanakan solusi untuk soal nomor 1. Siswa tersebut mengungkapkan bahwa dengan 

menggunakan persamaan linear maka soal tersebut dapat terselesaikan. Siswa mencoba 

menggunakan prinsip yang tidak relevan. Padahal seharusnya siswa mengaitkannya dengan 

materi bentuk aljabar.  

Temuan ini didukung oleh Rindyana (2012) yang menemukan bahwa pada tahapan 

transformasi beberapa siswa tidak mengetahui meteode yang akan mereka gunakan. Menurut 

Soejono (1984) penyebab siswa kesulitan menyelesaikan soal cerita karena siswa mencoba 

menggunakan prinsip yang tidak relevan. Siswa kurang mengerti  kondisi yang dibutuhkan pada 

suatu prinsip. Selanjutnya (Hasan ,2014; Sahriah, 2012) juga menyatakan bahwa kesulitan 

dalam mengaitkan konsep matematika ini sering dialami siswa karena kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal materi aljabar berdasarkan tahapan 

Newman dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu (1) reading, (2) comprehension, dan (3) 

transformation.  Pada tahap reading, kesulitan siswa meliputi: (a) kesulitan memahami bahasa 

dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan siswa dalam berbahasa yang baik, (b) 

kesulitan memahami simbol matematika disebabkan oleh kurangnya pengetahuan siswa terkait 

simbol-simbol matematika, (c) kesulitan memahami istilah matematika yaitu khususnya 

“sederhanakan”, hal ini dikarenakan siswa tidak menguasai konsep menyederhanakan pecahan 

biasa maupun pecahan aljabar, dan (d) kesulitan memahami pecahan bentuk aljabar yang 

digunakan pada soal disebabkan siswa tidak menguasai materi pecahan bentuk aljabar. 

Selanjutnya pada tahap comprehension, kesulitan yang dialami siswa meliputi: (a) kesulitan 

memahami maksud soal dikarenakan kurangnya kemampuan  bernalar siswa dan 

membayangkan konteks yang ada pada soal, (b) kesulitan dalam menyatakan fakta pada soal ke 

dalam bentuk model matematika disebabkan kurangnya kemampuan siswa dalam 

menerjemahkan soal ke dalam kalimat matematika atau ekspresi aljabar, (c) kesulitan 

menginterpretasikan hasil perkalian dari variabel dan konstanta dikarenakan kurangnya 

penguasaan siswa terhadap ekspresi aljabar , dan(d) kesulitan menginterpretasikan makna 

variabel dalam berbagai konteks (ekspresi, persamaan, dan fungsi) dikarenakan kurangnya 

pemahaman siswa terhadap makna variabel dalam berbagai konteks. Sedangkan pada tahap 

transformation, siswa mengalami kesulitan merencanakan solusi yaitu tidak  mengaitkan 

permasalahan dengan konsep bentuk aljabar dikarenakan ketidakmampuan siswa untuk 

mengaitkan permasalahan dengan  konsep bentuk aljabar. 

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang direkomendasi adalah kepada guru dengan 

ditemukannya letak kesulitan dan penyebab kesulitan siswa menyelesaikan soal aljabar dapat 

dijadikan masukan dan pertimbangan dalam menentukan model, strategi, dan media 

pembelajaran sehingga dapat meminimalisir kesulitan-kesulitan tersebut. Selain itu bagi guru, 

dalam mengajar harus lebih memperhatikan pada struktur bahasa, pemahaman soal, dan 

pemodelan matematika. Sehingga siswa tidak hanya ditekankan pada proses menghitungnya 

saja. 

  

219



 

DAFTAR RUJUKAN 

Akgün & Özdemir. 2006. Students’ Understanding of the Variable as General Number and 

Unknown: A Case Study, eLibrary of Mathematical Institute,(Online) , 9 (1), 

(www.elib.mi.sanu.ac.rs) , diakses 19 April 2016 

Bush, Sarah B. 2011. Analyzing Common Algebra-Related Misconceptions And Errors Of 

Middle School Students. Disertasi tidak diterbitkan. Louisville: Education and Human 

Development of the University of Louisville 

Clapham & Nicholson. 2009. The Concise Oxford Dictionary of Mathematics Fourth Edition. 

UK: Oxford University Press 

Coleman, Jody L. 2008. The Development of Understanding of the Concept of Variable in 

Grade Seven Beginning Algebra Students: The Role of Student Integration. Tesis tidak 

diterbitkan. Konston, Ontario, Canada: Queen’s University 

Egodawatte, G.2011. Secondary School Students’ Misconceptions in Algebra. Tesis tidak 

diterbitkan. Toronto: University of Toronto 

Flagg, Valerie L. 2014. Newman’s Error Analysis and Mathematical Language: Diagnosing 

Mathematical Errors on Word Problems Made by 4th Graders who Attend a Low Ses 

School. Disertasi tidak diterbitkan. Macon, GA : Mercer University 

Gooding, Sara. 2009. Children’s Difficulties with Mthematical Word Problem. British Siciety 

for Research into Learning Mathematics, (Online), 29(3), (www.bsrlm.org.uk) , diakses 

14 April 2016 

Hasan, Buaddin.2014. Diagnosis Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 

dan Upaya Mengatasinya Menggunakan Scaffolding. Malang: Pascasarjana UM 

Karso, H. 2012. Bentuk-Bentuk Aljabar. Modul Perkuliahan ,(Online), 

(http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/19550909198002

1-KARSO/ALJABAR_SMP_1.pdf) , diakses 17 Mei 2016  

Khasanah, Ummi. 2015. Kesulitan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Pada Siswa SMP. 

Publikasi ilmiah, (Online), (www.publikasiilmiah.ums.ac.id) diakses 12 Maret 2016 

Kurniawati, Ari .2015. Diagnosis kesulitan siswa SMP dalam Pemecahan Masalah pada Materi 

Teorema Pythagoras serta Upaya Mengatasinya Menggunakan Scafolding. Malang: 

Pascasarjana UM 

Limardani, Gathut. 2015. Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Operasi Aljabar 

berdasarkan Teori Pemahaman Skemp pada Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 4 Jember. 

Artikel Ilmiah Mahasiswa., (Onine),  1(1):1-7, (www.repository.unej.ac.id), diakses 22 

Desember 2015. 

Moss, Diana L. 2014. An Investigation of Student Learning in Beginning Algebra Using 

Classroom Teaching Experiment Methodology and Design Research . Disertasi tidak 

diterbitkan.  Reno: University of  Nevada 

NCTM. 2004. CSSU Math Frameworks. (Online), 

(http://www.cssu.org/cms/lib5/VT01000775/Centricity/Domain/32/CSSUMathCurricM

ay04.pdf) , diakses 3 Desember 2015 

Österholm, Magnus. 2006. Characterizing Reading Comprehension of Mathematical texts. 

Educational Studies in Mathematics, (Online), 3(63), (http://www.springerlink.com/) , 

diakses 2 Mei 2016  

Pratama, Shandi. 2014. Kesalahan Siswa kelas VIII SMP dalam Aljabar dan Upaya 

Mengatasinya Menggunakan Scaffolding. Tesis tidak diterbitkan. Malang : Pascasarjana 

220

http://www.elib.mi.sanu.ac.rs/
http://www.publikasiilmiah.ums.ac.id/
http://www.cssu.org/cms/lib5/VT01000775/Centricity/Domain/32/CSSUMathCurricMay04.pdf
http://www.cssu.org/cms/lib5/VT01000775/Centricity/Domain/32/CSSUMathCurricMay04.pdf


 

UM 

Rindyana, Bunga S B. 2012. Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Analisis 

Newman. Jurnal Pendidikan Matematika, (Online), 1(2), (www.jurnal-online.um.ac.id) 

, diakses 12 April 2016 

Sahriah, Sitti. 2012. Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi 

Operasi Pecahan Bentuk Aljabar Kelas VIII SMP Negeri 2 Malang. Jurnal Pendidikan 

Matematika, (Online), 1 (1), (www.jurnal-online.um.ac.id), diakses 22 Maret 2016 

Soejono.1984. Diagnosis Kesulitan Belajar dan Pengaruh Remedial Matematika. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan KebudayaanSterling, Mary Jane. 2010. Algebra I for 

Dummies. Indiana Polis: Wiley 

Subanji. 2015. Teori Kesalahan Konstruksi Konsep dan Pemecahan Masalah Matematika. 

Malang: Universitas Negeri Malang 

White, A L. 2005. Active Mathematics In Classrooms: Finding Out Why Children Make 

Mistakes- And Then Doing Something to Help Them. Square One: Primary Journal of 

the Mathematical Association of New South Wales, (Online), 

(www.reasearchdirect.uws.edu.au), 15 (4), diakses 17 Maret 2016 

Widiyanti, dkk. 2015. Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Materi Pecahan 

Bentuk Aljabar di Kelas VIII SMP. Jurnal Pendidikan dan  Pembelajaran, (Online), 4 

(9),  (www.jurnal.untan.ac.id),  diakses 22 Maret 2016 

 

221

http://www.jurnal-online.um.ac.id/
http://www.reasearchdirect.uws.edu.au/
http://www.jurnal.untan.ac.id/


 

 

PENGEMBANGAN MEDIA BELAJAR MANDIRI  

“SAMUDRA EDUKASI ARITMATIKA.APK (S.E.A)”  

BERBASIS ANDROID UNTUK SISWA TINGKAT SMP 

KELAS 8 PADA MATERI LINGKARAN 
 

Dian Setyo Nugroho1),Susy Kuspambudi A.2),Askury3) 
1,2,3)Jurusan Matematika Universitas Negeri Malang 

diansetyo111@gmail.com 

 

Abstrak 

 
Mirchandani dan Mulles(2014), meneliti penggunaan mobile phone pada 

remaja melalui the Asian Parent Insight bersama Samsung Kidstime, pada 

kegiatan “Mobile Device Usage Among Young Kids” yang diselenggarakan pada 

awal tahun 2014. Disimpulkan 98% anak-anak usia sekolah sudah menjadi 

pengguna smartphone, harapan orang tua dalam pemberian smartphone adalah  

sebagai wahana pendidikan sebesar 80% dan sisanya sebagai hiburan. Akan tetapi 

kenyataan yang ada menyebutkan hanya sekitar 40-50% saja yang dipergunakan 

untuk wahana pendidikan oleh anak.Tujuan penelitian ini adalah (1) 

mengembangkan media belajar untuk memfasilitasi kemandirian siswa, (2) media 

ini berbasis Android untuk materi lingkaran serta (3) mengetahui kelayakan media 

belajar yang dikembangkan. Metode pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan ini adalah model pengembangan Plomp yang meliputi 

tahap yaitu  (1) fase investigasi awal, (2) fase perancangan,  (3) fase 

realisasi/konstruksi, (4) fase tes, evaluasi dan revisi dan (5) fase implementasi. Hasil 

dari pengembangan ini adalah media belajar yang dapat dioperasikan dengan 

smartphone berkategori Android pada materi Lingkaran. Media ini telah melalui uji 

kelayakan oleh ahli media dan ahli materi oleh dosen Jurusan Matematika UM,dan 

melalui uji kepraktisan, serta uji keefektifan yang diuji cobakan di SMP Kartika IV-

8. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka media belajar yang dikembangkan 

telah memenuhi kriteria layak serta menjadi alternatif media belajar untuk siswa. 

Kata kunci: media belajar matematika, android mobile, lingkaran 
 

PENDAHULUAN 

Telah diteliti oleh the Asian Parent Insight bersama Samsung Kidstime, pada 

kegiatan “Mobile Device Usage Among Young Kids” bahwa  98% anak-anak usia sekolah sudah 

menjadi pengguna smartphone. Kenyataan yang ada menyebutkan penggunaan smartphone 

lebih sering kepada hiburan daripada wahana pendidikan (Mirchandani dan Mulles, 

2014).Karena smartphone berkategoriAndroidmampu menjalankan aplikasi yang menarik dan 

interaktif kepada pengguna, seperti game, video, dan aplikasi menarik lainnya, maka  

smartphone mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai alternatif media belajar. 

Belajar adalah hasil dari suatu pengalaman yang memberikan perubahan 

dalam perilaku atau potensi perilaku yang relatif permanen, pengalaman yang dimaksud adalah 

interaksi antara stimulus dan respon (Wikipedia, 2016).Media yang dikembangkan diharapkan 

dapat menjadi stimulus untuk pebelajar, sehingga memunculkan respon, baik respon sadar 

maupun tak sadar, makasmartphone dapatdijadikan media sebagai sarana untuk belajar. 

Salah satunya untuk belajar matematika, menurut Erman dkk, (2001: 65) ada beberapa 
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sifat atau karakteristik pembelajaran matematika yaitu pembelajaran konsep yang baru perlu 

memperhatikan konsep yang telah dipelajari siswa sebelumnya, sehingga terbentuk pola pikir 

yang terstruktur, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif, serta pembelajaran 

matematika memberikan kebenaran yang konsisten, tidak ada pertentangan antara konsep satu 

dengan konsep yang lainnya, dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah berjenjang (bertahap).  

Salah satu materi pada pembelajaran matematika adalah materi lingkaran. Lingkaran 

adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada 

lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu (Agus, 2007),pemahaman materi 

tersebut masih dikatakan sederhana, sehingga perlu adanya media belajar yang dapat membantu 

pebelajar dalam memahami materi secara bertahap. Maka pembelajaran matematika perlu 

penggunaan media belajar yang relevan sesuai dengan materi yang akan diajarkan sehingga 

dapat lebih memudahkan pebelajar memahami konsep matematika. 

Media belajar akan dikembangkan, dengan menggunakan software Adobe Flash 

Proffesional CS6 ActionScript 3.0 ,sehingga media belajar tersebut dapat dioperasikan 

menggunakan smartphone berkategori Android,dan melalui berbagai fitur menarik dari media 

tersebut. maka diharapkan juga dapat merangsang atau memotivasi pembelajar untuk belajar 

mandiri. 

Sesuai paparan ide di atas, pengembang bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian 

untuk mengembangkan media belajar untuk siswa SMP kelas 8, yang berjudul “Pengembangan 

Media Belajar Mandiri “Samudra Edukasi Aritmatika.apk (S.E.A)” berbasis Android untuk 

Siswa tingkat SMP Kelas 8 pada Materi Lingkaran.” 

METODE 

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

model pengembangan Plomp(Hobri, 2010:17) yang meliputi beberapa tahap yaitu  (1) fase 

investigasi awal, (2) fase perancangan,  (3) fase realisasi/konstruksi, (4) fase tes, evaluasi dan 

revisi dan (5) fase implementasi.  

Pada fase investigasi awal, dilakukan studi pustaka, yaitu mengkaji kondisi masalah yang 

terjadi pada masyarakat, melalui literature  penelitian yang terkait dari segi kepustakaan. 

Dengan membaca artikel – artikel yang terkait pengembangan media atau kondisi masyarakat 

sekitar. Dari kajian pustaka tersebut ditemukan artikel dari Asian Parent Insigth bersama 

Samsung Kidstimes, yang menyatakan bahwa penggunaan smartphone dikalangan anak-anak 

meningkat tajam, yaitu dari 2500 responden (orang tua),  98% anaknya telah menggunakan 

smartphone sejak umur 6-8 tahun.  

Kedua, fase desain yang ditekankan pada perumusan rancangan media belajar berbasis 

Android, yaitu perumusan flowchart dan storyboard dari media belajar berbasis Android  pada 

materi Lingkaran tingkat SMP kelas 8. Pada flowchart yang berisi garis besar halaman-halaman 

yang akan dibuat, serta hyperlink untuk tiap halaman tersebut. Dan storyboard adalah garis 

besar tampilan dan isi tiap halaman pada media, yang meliputi tombol yang diperlukan serta tata 

letak tombol-tombol tersebut.  

Ketiga, fase realisasi/konstruksi, pengembang mulai merealisasikan rancangan media 

tersebut ke dalam produk media belajar mandiri berbasis Android.Dengan menggunakan 

software bernama Flash CS 6Action Script 3.0.Dengan  mengacu pada flowchart pembuatan 

media diawali dengan membuat bagian-bagian halaman, lalu hyperlink dari halaman-halaman 

tersebut sesuai dengan flowchart yang dirancang. Dilanjutkan dengan mengisi tiap halaman 

tersebut sesuai storyboard yang dirancang pada fase desain. 

Keempat, fase tes, evaluasi dan revisi, pada fase ini diuji kualitas produk yang telah 

dibuat, yakni dengan menguji kevalidan produk. Validitas produk ini akan didasarkan pada 

kevalidan isi materi dan konstruk media. Untuk pengujian kevalidan ini media  akan diujikan 

kepada ahli media dan ahli materi, dengan menggunakan media angket uji kevalidan. Untuk 

lebih jelasnya ada pada sub bab uji coba. Setelah diujikan kepada ahli akan didapatkan saran 
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serta komentar, sehingga dapat dijadikan untuk merevisi produk (jika diperlukan). 

Kelima, uji terbatas, pada tahap ini akan dilakukan uji terbatas pada 5 calon guru, 2 guru, 

dan 10 siswa. Pengujian dilakukan dengan 2 tahap, yaitu (1) pengguna mencoba keseluruhan isi 

media, (2) pengguna mengisi angket sebagai instrument validasi. Untuk kriteria kepraktisan 

suatu produk akan dinilai dari keterlaksanaannnya ketika dipakai. Kriteria keefektifan produk 

dapat dilihat dari manfaat produk yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya. 

Kelayakan dari media belajar yang dikembangkan dapat diketahui dari uji validasi dan uji 

kelompok kecil.Uji validasi terdiri dari uji validasi media oleh dosen ahli media dan uji validasi 

materi oleh ahli materi dari dosen Jurusan Matematika UM. Uji kelompok kecil dilaksanakan 

dengan melibatkan dua orang guru SMP, 5 orang mahasiswa untuk menguji kepraktisan media, 

serta 10 orang siswa SMP Kartika IV-8 kelas VIII yang telah menempuh materi lingkaran untuk 

menguji keefektifan media.  

Data yang didapatkan dari pengujian tersebut berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif akan berupa nilai rata-rata dari angket yang telah disebar dan nilai hasil pengerjaan 

soal evaluasi siswa. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari kritik, saran serta tanggapan dari 

subjek uji coba.Instrumen pengumpulan data berupa angket/kuisioner. 

Untuk teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data angket yang diadopsi 

dari Plomp (Hobri, 2010:52-53), yaitu sebagai berikut 

Data hasil angket akan dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

 Menentukan nilai rata-rata untuk setiap kriteria pada aspek ke k(𝐼𝑖𝑘).  

𝐼𝑖𝑘 =
∑ 𝑉𝑗𝑖𝑘
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

dengan𝑉𝑗𝑖𝑘 adalah data nilai validator ke-𝑗 terhadap indikator ke-𝑖, pada aspek ke k, dan n 

adalah banyaknya validator.  Menentukan nilai rata-rata untuk setiap Aspek (𝐴𝑘). 

𝐴𝑘 =
∑ 𝐼𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘
 

Dengan 𝐼𝑖𝑘 adalah nilai rata-rata untuk aspek ke-𝑘 terhadap kriteria ke-𝑖, dan 𝑚𝑘 adalah 

banyaknya kriteria dalam aspek ke-𝑘. 

 Menentukan nilai rata-rata total (𝑉𝑎).  

𝑉𝑎 =
∑ 𝐴𝑘
𝑝
𝑘=1

𝑞
 

Dengan 𝐴𝑘 adalah nilai rata-rata untuk aspek ke-𝑘 dan q adalah banyaknya aspek. 

 

Kriteria kelayakan hasil uji validasi dan uji kelompok kecil untuk tiap angket akan 

mengacu pada kriteria menurut Arikunto (2013 : 216), yaitu 4,01-5,00 untuk kriteria sangat 

layak, 3,01- 4,00 untuk kriteria layak, 2,01-3,00 untuk kriteria cukup layak, 1,01-2,00 untuk 

kriteria tidak layak, dan 0,00-1,00 untuk kriteria sangat tidak layak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari tahapan penelitian dan pengembangan di atas telah dibuat media belajar berbasis 

Android, yang diberi nama “Samudra Edukasi Matematika (S.E.A)” dengan materi Lingkaran 

untuk siswa SMP kelas 8. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa tampilan dari media belajar 

tersebut. 
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Gambar-1: Halaman Loading             Gambar-2: Halaman Awal 

 

Tahap mulai ditunjukan pada Gambar-1 yang menyajikan tampilan dari halaman loading 

yang di dalamnya terdapat judul dan ikon dari media belajar serta loading untuk menuju 

halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya terdapat tahap awal yang berisi halaman awal 

(Gambar-2) yang menyajikan informasi mengenai media belajar yang terdapat pada halaman 

profil, petunjuk, pustaka,setting lagu dan volume, serta tombol untuk menuju tahap utama yaitu 

halaman materi. 

 

 

Gambar-3: Halaman Utama   Gambar-4: Halaman Menu Materi   

 

Gambar-3 adalah tampilan halaman menu Utama seperti yang ditunjukan pada gambar 

tersebut, halaman ini berisi tombol-tombol menuju halaman peta konsep, kompetensi, tujuan 

belajar, materi, evaluasi serta game, yang telah diberi petunjuk berupa angka untuk 

memudahkan pebelajar untuk dapat belajar secara runtut. Selanjutnya pada Gambar-4 adalah 

menu materi, yang berisi subbab pada materi lingkaran. Jika pengguna menekan tombol pada 

materi di sebelah kiri nantinya akan muncul animasi yang menunjukan isi dari materi yang 

dipilih. 

 

 

 

Gambar-5: Halaman Evaluasi                 Gambar-6: Halaman Game 

 

Gambar-5 menyajikan halaman evaluasi, dengan 20 soal yang berkaitan dengan materi 

Lingkaran, juga terdapat timer sehingga pengguna bisa mengetahui kemampuan keepatan hitung 

mereka. Gambar-6 menyajikan halaman game puzzle sederhana yang mempunyai bonus 
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ringkasan materi ketika menyelesaikan puzzle, tampilan ringkasan materi ketika menyelesaikan 

puzzle, ringkasan akan keluar ketika semua potongan gambar telah berada pada tempatnya serta 

tersusun gambar sesuai pada clue disebelah kanan atas. 

Berdasarkan hasil uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan adalah sebagai berikut :(a) 

Validasi Media, validasi media terhadap media belajar yang telah dikembangkan, diperoleh 

skor rata-rata sebesar 3,90. Skor tersebut masuk dalam kriteria layak(b) Validasi Materi, hasil 

uji validasi materi oleh ahli materi terhadap media belajar yang telah dikembangkan, diperoleh 

skor rata-rata 4,00.(c)Uji Coba Praktisi, dari hasil uji coba praktisi, maka media belajar yang 

dikembangkan memenuhi kriteria sangat layak dengan skor rata-rata 4.56. (d) Uji Coba Siswa, 

dari hasil uji coba siswa maka media belajar yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat 

layak dengan skor rata-rata 4.65.  

Untuk uji coba kepada siswa yang telah mengambil sampel sebanyak 10 siswa, dari hasil 

pengerjaan soal evaluasi terdapat tiga siswa yang nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) dan tujuh siswa memperoleh nilai di atas KKM. Antara lain 2 orang siswa mendapatkan  

nilai 95, dan kelima siswa yang lain secara berturut-turut mendapat nilai 85,80,80,80,75, dan 3 

siswa lainnya mendapat nilai secara berturut-turut sebesar 55,65,65. Jika di persentasekan 

sebanyak 70% siswa mendapatkan nilai di atas KKM, dengan nilai rata-rata dari 10 anak 

sebesar 77,5. Berdasarkan hasil tersebut media pembelajaran dapat dikategorikan efektif karena 

nilai rata-rata 10 siswa berada di atas KKM.Sehingga dari hasil yang telah dikemukakan, media 

pembelajaran memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pengembangan media belajar pada materi lingkaran untuk smartphone berkategori 

Android , telah berhasil dibuat dengan melalui model pengembangan Plomp serta dengan 

menggunakan software Adobe Flash CS 6 Action Script 3.0. Telah dihasilkan aplikasi “Samudra 

Edukasi Aritmatika (S.E.A)” yang dapat dioperasikan dengan smartphone berkategori Android, 

serta juga dapat digunakan dengan Desktop melalui softwareFlashPlayer, dari hasil 

pengembangan ini diharapkan siswa mampu belajar mandiri serta meningkatkan 

pengetahuannya. 

 Setelah melalui serangkaian pengujian dengan beberapa tahap validasi, yaitu validasi 

media, validasi materi, uji kepraktisan, dan uji keefektifan.Dari hasil analisis data yang 

didapatkan melalui angket ketika melaksanakan pengujian, maka media belajar ini memenuhi 

kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. 

Walaupun media belajar ini dikembangkan untuk digunakan secara mandiri, ada baiknya 

ketika media belajar ini diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Saran untuk 

pengembangan lebih lanjut adalah uji coba dalam suatu pembelajaran di kelas. Aplikasi media 

belajar ke dalam pembelajaran bertujuan untuk menguji efektivitasnya dalam membantu proses 

belajar.  

Hasil uji kelayakan pada media belajar ini menunjukan bahwa media belajar mandiri ini 

layak digunakan.Namun demikian media belajar ini perlu dilakukan revisi atau perbaikan pada 

beberapa bagian agar diperoleh media belajar yang lebih baik.Adapun perbaikan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Memperbaiki tata bahasa yang lebihbaku dan susunan kalimat yang lebih komunikatif dan 

kontekstual sehingga siswa lebih mudah memahaminya. 

b. Memberikan soal-soal yang lebih menarik dan menantang, contohnya soal-soal UN. 

Untuk pengelolaan dan  pengembangan produk lebih lanjut dapat menambahkan produk 

dengan materi yang lain. 
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Abstrak 

 
Berdasarkan pengalaman mengajar di SMA Diponegoro Wagir, ternyata banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal sederhana tentang 

barisan dan deret yang bercirikan open-ended. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah 

untuk memaparkan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal sederhana yang 

bercirikan open-ended. Jenis studi merupakan studi kasus dengan subjek studi 19 siswa 

kelas XII.IPA SMA Diponegoro Wagir tahun pelajaran 2015 – 2016. Pada studi kasus 

ini, siswa diminta menyelesaikan soal uraian yang bercirikan open-ended  selama 30 

menit. Hasil studi kasus tersebut menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan 

menyelesaikan soal  sederhana bercirikan open-ended karena siswa tidak terbiasa 

menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin yang bercirikan open-ended. 

Kata Kunci: kesulitan, open-ended, kreatif, barisan dan deret 

 

PENDAHULUAN 

Penyelesaian masalah menggunakan berbagai konsep matematika merupakan fokus 

dalam pembelajaran matematika pada sekolah menengah atas (Depdiknas, 2006). Pemecahan 

berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, dapat diadaptasi dari cara pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika di sekolah. Menjadi seorang pemecah masalah yang baik 

banyak memperoleh keuntungan dalam hidup (NCTM, 2000:52). Dalam pemecahan masalah 

diperlukan  kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Sehingga sebagai 

pemecah masalah yang baik siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, 

dan kompetitif (Subanji, 2013 : 113). Dalam konteks matematika, berpikir kreatif dipandang 

sebagai syarat bagi tumbuhnya kemampuan pemecahaan masalah, meskipun sesungguhnya 

pemecahan masalah juga dapat menjadi sarana tumbuhnya kreatifitas (Mahmudi, 2008 ;1).   

Berpikir kreatif dapat dilatih dengan membiasakan untuk memperhatikan intuisi, 

menghidupkan imajinasi, mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut 

pandang yang berbeda, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga (Johnson, 2002). 

Menurut McGregor (2007), berpikir kreatif dapat digambarkan sebagai berpikir lateral yang 

tidak hanya dihasilkan secara acak namun juga dapat diajarkan menggunakan berbagai teknik. 

Pada tingkat sekolah, berpikir kreatif dalam matematika umumnya terkait dengan kemampuan 

pemecahan masalah dan atau kemampuan mengajukan masalah (Nadjafikhah dkk, 2012).  

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun kreatifitas siswa dalam 

pembelajaran matematika adalah pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan 

suatu metode pembelajaran yang menghasilkan lebih dari satu jawaban benar pada suatu 

permasalahan, untuk memberi kesempatan siswa menemukan  pengalaman baru pada suatu 

proses (Becker & Shimada, 2005 :1). Lebih lanjut menurut Becker & Shimada, pada 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended, masing-masing siswa berkesempatan 

menyelesaikan masalah menggunakan cara dan jawaban yang berbeda-beda dengan 
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menggabungkan pengetahuan, keterampilan, ataupun cara berpikir yang telah mereka miliki 

sebelumnya. 

Pada umumnya pembelajaran Matematika secara sengaja atau tidak sengaja lebih 

difokuskan agar siswa secara mekanistis menghafal sejumlah fakta matematis dan relatif kurang 

menekankan pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa (Mahmudi, 2009: 2). 

Pembelajaran matematika di sekolah banyak menekankan pada pemahaman siswa tanpa 

melibatkan kemampuan berpikir kreatif (Siswono, 2009: 1). Berdasarkan pengalaman mengajar 

selama ini, kedua pernyataan di atas  relevan dengan pembelajaran matematika di SMA Islam 

Diponegoro Wagir yang  lebih banyak menekankan pada kemampuan siswa dalam mengingat 

dan memahami materi matematika secara prosedural tanpa melibatkan kemampuan berpikir 

kreatif.  

METODE 

Studi dalam artikel ini merupakan studi kasus. Subyek studi kasus ini adalah 19 siswa 

kelas xii.ipa SMA Islam Diponegoro Wagir tahun pelajaran 2015-2016. Pada studi kasus ini, 

siswa diminta menyelesaikan 3 soal uraian tentang barisan dan deret dengan pendekatan open-

ended. Soal diselesaikan secara individu dengan durasi 30 menit. Hasil pekerjaan siswa 

dianalisa untuk mengetahui tingkat kreatifitas siswa dalam menyelesaikan. Selanjutnya 

diadakan wawancara dengan siswa, jika diperlukan verifikasi atas jawaban siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi kasus ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2016. Subjek studi kasus adalah 19 

siswa kelas XII.IPA SMA Islam Diponegoro Wagir tahun pelajaran 2015-2016. Pada studi ini, 

siswa diminta mengerjakan 3 soal uraian selama 30 menit, dengan soal sebagai berikut. 

 

Gambar 1  Soal yang diujikan 
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Dari hasil pekerjaan siswa, diperoleh fakta bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal sederhana yang bercirikan open-ended. Soal bercirikan open-ended 

diberikan untuk mengetahui kreativitas siswa dalam menyeselaikan masalah. Sehingga dari 

studi kasus ini, terlihat bahwa kemampuan berpikir kreatif  matematis siswa masih rendah.  

Pada soal nomor 1, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif 

pennyelesaian. Alternatif pertama dengan cara prosedural yaitu menggunakan rumus deret 

aritmatika , dengan n menunjukkan banyak barisan, a adalah suku 

pertama, dan b adalah beda. Sehingga diperoleh 

 

Alternatif penyelesaian kedua dengan menyederhanakan pola, yaitu menjumlahkan 

terlebih dahulu angka pertama dengan angka terakhir, angka kedua dengan angka sebelum 

angka terakhir, dan seterusnya. Kemudian mengalikan hasilnya dengan jumlah pasangan 

bilangan, seperti tampak pada bagan dibawah ini. 

Gambar 2  Bagan alternatif jawaban No.1 

Dari bagan diatas, terlihat bahwa setiap pasang bilangan berjumlah 101. Karena terdapat 100 

bilangan, maka terdapat 50 pasang bilangan. Sehingga jumlah seluruh barisan bilangan adalah 

101 x 50 = 5050. 

 Dari 19 siswa yang mengikuti tes, hanya 7 siswa yang menjawab benar. Dari ketujuh 

siswa yang menjawab benar seluruhnya menyelesaikan dengan cara prosedural seperti tampak 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 3  Contoh jawaban siswa untuk soal no.1 

Dari pola jawaban siswa, terlihat bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

siswa hanya berorientasi pada rumus yang telah mereka ketahui. Tidak satupun siswa berusaha 

menggunakan metode yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga belum 

tampak kreatifitas siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. 

 Pada soal nomor 2, juga terdapat lebih dari satu metode penyelesaian. Alternatif 

pertama dapat diselesaikan dengan cara prosedural menggunakan rumus deret aritmatika 

, dengan n menunjukkan banyak barisan, a adalah suku pertama, dan b 

1 2 3 98 99 100 

... 

101 

101 

101 
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adalah beda. Dari soal diketahui n = 10, Sn = 100. Sehingga diperoleh persamaan 

 

 

Asumsi 1 (b = 1) 

 

 

 

 
 

Asumsi 2 (b = 2) 

 

 

 

 
 

Asumsi 3 (b = 3) 

 

 

 

 
 

Asumsi 4 (a = 2) 

 

 

 

 
 

Asumsi 5 (a = 3) 

 

 

 

 
 

 

Dari kelima asumsi di atas, tampak bahwa nilai a dan b berbanding terbalik. Sehingga untuk nilai 

 akan diperoleh nilai b negatif, sedangkan untuk  akan diperoleh nilai  Dengan 

demikian asumsi kedua memenuhi. Sehingga jumlah kelereng terbanyak adalah 

,   

 Alternatif penyelesaian kedua, dengan cara membuat gambar (representasi visual). 

Diasumsikan terdapat sepuluh kotak yang masing-masing berisi 10 kelereng seperti pada gambar 

dibawah ini. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Terdapat sembilan kotak disebelah kanan kotak pertama, selanjutnya diambil 9 kelereng dari kotak 

pertama untuk ditambahkan pada setiap kotak di sebelah kanannya. Sehingga diperoleh seperti 

berikut. 

1 11 11 11 11 11 11 11 11 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Terdapat delapan kotak disebelah kanan kotak kedua, selanjutnya diambil 8 kelereng dari kotak 

kedua untuk ditambahkan pada setiap kotak di sebelah kanannya. Sehingga diperoleh seperti 

berikut. 

1 3 12 12 12 12 12 12 12 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Terdapat tujuh kotak disebelah kanan kotak ketiga, selanjutnya diambil 7 kelereng dari kotak ketiga 

untuk ditambahkan pada setiap kotak di sebelah kanannya. Sehingga diperoleh seperti berikut. 

1 3 5 13 13 13 13 13 13 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Terdapat enam kotak disebelah kanan kotak keempat, selanjutnya diambil 6 kelereng dari kotak 

keempat untuk ditambahkan pada setiap kotak di sebelah kanannya. Sehingga diperoleh seperti 

berikut. 

 

 

 

Terdapat lima kotak disebelah kanan kotak kelima, selanjutnya diambil 5 kelereng dari kotak 

kelima untuk ditambahkan pada setiap kotak di sebelah kanannya. Sehingga diperoleh seperti 

berikut. 

 

 

Begitu seterusnya, sehingga kotak terakhir mendapat tambahan 9 kelereng dari kotak-kotak 

disebelah kirinya. Dengan demikian, kotak terakhir berisi 19 kelereng. 

 Dari 19 siswa, hanya 4 siswa yang menjawab dengan benar. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin. Dari 4 siswa 

yang menjawab benar, tiga siswa menuliskan jawaban langsung tanpa menunjukkan proses 

berpikirnya, seperti pada gambar 4a. Namun dari hasil wawancara dengan ketiga siswa tersebut, 

diketahui bahwa siswa memperoleh jawaban dengan mencoba-coba. Mula-mula mereka mencoba 

dengan suku pertama 1 dan beda 1, ternyata deret aritmatika yang terbentuk tidak sama dengan 

100. Selanjutnya mereka mencoba dengan suku pertama 1 dan beda 2, ternyata deret aritmatika 

yang terbentuk sama dengan 100. Sedangkan satu siswa menyelesaikan permasalahan tersebut 

secara prosedural seperti pada gambar 4b.  

 
Gambar 4a  Contoh jawaban siswa untuk soal no.2 secara langsung 

 

 

          1 3 5 7 14 14 14 14 14 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    1 3 5 7 9 15 15 15 15 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Gambar 4b. Contoh jawaban siswa untuk soal no.2 secara prosedural 

 Pada soal nomor 3 penyelesaian bisa diperoleh dengan melanjutkan menuliskan 

bilangan-bilangan ganjil secara berurutan hingga mencapai baris ke-20, kemudian 

menjumlahkan bilangan pada baris ke-20 tersebut. Tetapi metode ini membutuhkan waktu yang 

lama, dengan resiko kesalahan yang cukup tinggi. Alternatif penyelesaian yang lebih mudah 

dapat dilakukan dengan mencari pola bilangan yang terbentuk pada tiap-tiap baris. Pola 

bilangan tersebut dapat diringkas seperti pada tabel berikut. 

Tabel 1. Pola bilangan pangkat 3 

Baris Jumlah 

Bilangan 

Pola 

1 1 13 

2 8 23 

3 27 33 

4 64 43 

5 125 53 

... ... ... 

n  n3 

 

Dengan demikian, jumlah bilangan pada baris ke-20 diperoleh 203 = 8.000 

 Dari 19 siswa yang mengikuti tes, hampir seluruhnya mencoba menyelesaikan dengan 

cara melanjutkan menuliskan urutan bilangan ganjil tersebut. Meskipun demikian, tidak satu 

siswapun berhasil menemukan jawaban akhir dengan benar. Sebanyak 10 siswa tidak 

menyelesaikan pekerjaannya, 3 siswa menyelesaikan pekerjaan dengan jawaban akhir salah, dan 

6 siswa tidak mengerjakan. Beberapa pekerjaan siswa terlihat seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 5a  Contoh pekerjaan siswa yang tidak selesai 

 

Gambar 5b  Contoh pekerjaan siswa yang selesai 
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 Dari hasil wawancara terhadap siswa yang tidak mengerjakan soal nomor 3, terungkap 

bahwa ide penyelesaian yang mereka miliki adalah dengan mendata seluruh bilanga ganjil pada 

baris ke-20. Namun siswa tersebut tidak melakukannya karena tidak yakin dapat menjumlahkan 

bilangan tersebut dengan benar. 

 Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan, menujukkan bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal sederhana yang tidak rutin bagi mereka. Dari 

pola jawaban yang diberikan siswa, tampak bahwa kesulitan siswa tersebut disebabkan antara 

lain (1) kurangnya penguasaan materi pada siswa, (2)  kurangnya kreativitas siswa dalam 

menyelesaikan masalah, (3) Lemahnya daya juang siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Penyebab yang pertama adalah kurangnya penguasaan materi pada siswa. Dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sebagian besar siswa hanya berorientasi pada 

rumus yang telah mereka ketahui. Lebih buruk lagi, sebagian besar siswa mengandalkan hafalan 

pada rumus tersebut, bukan pada pemahaman yang kuat. Sehingga ketika mereka tidak dapat 

mengingat rumus tersebut dengan baik atau ketika informasi yang menunjang rumus tersebut 

tidak lengkap, mereka kesulitan menyelesaikan masalah. 

Penyebab kesulitan yang kedua adalah kurangnya kreativitas siswa dalam menyelesaikan 

masalah yang ada. Dalam menyelesaikan permasalahan, siswa hanya terpaku pada satu 

penyelesaian masalah saja. Padahal dalam satu permasalahan adakalanya terdapat lebih dari satu 

metode penyelesaian, atau bahkan dalam satu permasalahan terdapat banyak solusi 

penyelesaian.  

Penyebab kesulitan yang ketiga berhubungan dengan kondisi mental siswa, dimana 

motivasi siswa dalam belajar sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka. Siswa yang memiliki 

daya juang tinggi akan berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, 

mencoba berbagai kemungkin dengan segala resikonya. 

Kondisi tersebut relevan dengan hasil penelitian Mahmudi tahun 2009 dan Siswono tahun 

2009. Mahmudi (2009) mengemukakan bahwa pada umumnya pembelajaran matematika di 

sekolah difokuskan agar siswa secara mekanistis menghafal sejumlah fakta matematis, 

kemampuan berpikir siswa relatif kurang dikembangkan. Siswono (2009) menemukan bahwa 

pembelajaran matematika di sekolah hanya menekankan pada pemahaman siswa tanpa 

melibatkan kemampuan berpikir kreatif. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Penyebab siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal sederhana bercirikan 

open-ended adalah rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimiliki siswa. Pada 

umummya pembelajaran matematika di sekolah lebih menekankan pada kemampuan siswa 

dalam mengingat dan memahami materi matematika secara prosedural tanpa melibatkan 

kemampuan berpikir kreatif.  

 Pada pembelajaran matematika di sekolah, guru sebagai pembimbing mempunyai 

peranan penting. Guru perlu memberikan bimbingan dalam pembelajaran dengan pendekatan 

open-ended, karena: (1) siswa perlu memperoleh latihan intensif agar terbiasa dengan 

pendekatan open-ended. (2) pendekatan open-ended merupakan tantangan masa kini untuk 

mendorong siswa mampu berpikir kreatif. (3) guru matematika perlu terus mencari referensi 

lebih luas tentang soal-soal dengan pendekatan open-ended.  
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Abstrak 

 
 Tujuan mata pelajaran matematika diajarkan kepada siswa SMP/MTs adalah 

agar memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Kenyataan di lapangan menunjukkan 

prosentase tingkat ketuntasan ulangan harian siswa kelas 9A SMP Negeri 2 Widang 

Kabupaten Tuban tahun pelajaran 2014/2015 materi barisan bilangan dan deret 

tergolong rendah yaitu sebesar 25%. Salah satu faktor penyebabnya  adalah guru 

kurang kreatif dalam mendesain pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang 

sesuai dan lemah dalam  memotivasi  siswa  agar  aktif mengikuti pembelajaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar materi barisan bilangan dan deret 

setelah menggunakan metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik. 

Hasil penelitian diperoleh : 1). Prosentase hasil observasi aktifitas siswa siklus I, II, 

III adalah 60,00%, 76,67%, 86,67%, 2). Prosentase aktifitas guru dalam 

pembelajaran  siklus I, II, III adalah 61,18%, 71,05%, 81,58%, 3). Prosentase respon 

siswa terhadap pembelajaran siklus I, II, III adalah 96,67%, 100%, 100%, dan 4). 

Prosentase ketuntasan hasil ulangan harian siklus I, II, III adalah 60,00%, 76,67%, 

86,67%.  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui metode penemuan 

terbimbing dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar materi 

barisan bilangan dan deret mata pelajaran matematika.   

Kata kunci : hasil belajar, barisan bilangan, deret, metode penemuan 

terbimbing, dan pendekatan saintifik. 

 

PENDAHULUAN 

 Tujuan mata pelajaran matematika diajarkan kepada siswa SMP/MTs (Depdiknas, 

2006:346) adalah agar memiliki kemampuan sebagai berikut :  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan  

matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan masalah. 

237

mailto:diditnantara@yahoo.co.id


 

 

 

 Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prosentase tingkat ketuntasan ulangan harian 

siswa kelas 9A SMP Negeri 2 Widang Kabupaten Tuban pada tahun pelajaran 2014/2015 pada 

materi barisan bilangan dan deret tergolong rendah yaitu sebesar 25% (8 siswa dari 32 siswa). 

Berdasarkan hasil pengamatan atau refleksi diri peneliti faktor penyebab rendahnya tingkat 

ketuntasan ulangan harian pada materi barisan bilangan dan deret adalah faktor dari siswa 

sendiri dan faktor dari guru. Faktor penyebab dari siswa adalah : 1). siswa belum bisa 

membedakan mana barisan aritmetika dan barisan geometri, 2). siswa lupa yaitu kesukaran 

menemukan informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang untuk dapat diungkap 

kembali, dan 3). siswa belum mampu memahami konsep barisan atau deret ketika mengerjakan 

soal ulangan harian. Sedangkan faktor penyebab dari gurunya adalah kurang kreatif dalam 

mendesain pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang sesuai dan lemah dalam  memotivasi  

siswa  agar  aktif  terlibat  mengikuti pembelajaran. 

 Hasil belajar menurut Nasution (Kunandar, 2008 : 272) adalah suatu perubahan pada 

individu yang belajar, tidak hanya mengetahui pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan 

dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar.  Untuk melihat hasil belajar 

dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang bertujuan untuk mengetahui apakah siswa telah 

menguasai suatu materi atau belum. 

 Menurut Fardiansyah (2010 : 17), metode penemuan terbimbing adalah proses asimilasi 

konsep dan prinsip yang dilakukan oleh siswa tidak lepas dan bebas, tetapi masih berada dalam 

pengamatan dan bimbingan guru, sehingga proses pembelajaran dapat terkendali dan terarah.  

 Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran meliputi  mengamati,  menanya,  

mencoba,  mengolah,  menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran 

(Permendikbud, 2013). 

 Karena metode penemuan terbimbing dan pendekatan saintifik dapat membantu siswa, 

peneliti mencoba keduanya untuk meningkatkan hasil belajar pada materi barisan bilangan dan 

deret melalui penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu kami melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Materi Barisan Bilangan Dan Deret Melalui 

Metode Penemuan Terbimbing Dengan Pendekatan Saintifik Pada Siswa Kelas 9A Mata 

Pelajaran Matematika Di SMP Negeri 2 Widang Kabupaten Tuban”.  

 Masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada 

materi barisan bilangan dan deret mata pelajaran matematika setelah menggunakan metode 

penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik?” 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan 

peningkatkan hasil belajar siswa materi barisan bilangan dan deret mata pelajaran matematika 

setelah menggunakan metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik.  

 Penelitian ini hanya meneliti khusus tentang materi barisan aritmetika, barisan geometri, 

dan deret aritmetika mata pelajaran matematika pada siswa kelas 9A semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016  di SMP Negeri 2 Widang Kabupaten Tuban. 

METODE  

 Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menerapkan penelitian bersiklus yang memuat langkah – langkah : perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi tiap siklusnya. Beberapa bagian dari metode penelitian adalah sebagai 

berikut. 

 Tempat Penelitian adalah SMP Negeri 2 Widang Tuban. Pemilihan sekolah ini bertujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran sekolah tempat mengajar  peneliti. 

Obyek penelitian adalah siswa – siswi kelas 9A semester genap tahun pelajaran 2015/2016 yang 

terdiri – dari 30 siswa dengan komposisi 6 siswa laki – laki dan  24  siswa perempuan. 

 Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar kerja tugas individu, ulangan harian, 

lembar observasi siswa dan guru, dan angket. Teknik analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Analisis aktifitas siswa dengan pencapaian ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. Jika 

siswa memperoleh jumlah skor 33 dengan total skor ideal 44 (prosentase skor 75%), maka 
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siswa yang bersangkutan mencapai ketuntasan secara individu. Jika minimal 85% siswa 

mencapai skor minimal 33, maka ketuntasan klasikal telah tercapai. 

2. Analisis aktifitas guru dalam pembelajaran dikatakan berhasil apabila tiap-tiap kegiatan nilai 

skornya 3 (baik). Untuk mencari prosentase hasil aktifitas guru menggunakan rumusan skor 

yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal (76), kemudian dikategorikan sebagai berikut : 

a). 75% ≤ x ≤ 100% = tergolong tinggi, b). 50% ≤ x < 75% = tergolong sedang, dan c). 0%  

≤ x < 50% = tergolong rendah.  

3. Analisis dilakukan terhadap skor-skor yang diperoleh siswa tes hasil belajar yaitu tes setelah 

melaksanankan pembelajaran. Hasil belajar dengan pencapaian ketuntasan individu dan 

ketuntasan klasikal. Jika siswa memperoleh nilai sama dengan KKM (70), maka siswa yang 

bersangkutan mencapai ketuntasan secara individu. Jika minimal 85% siswa mencapai nilai 

minimal sama dengan KKM (70), maka ketuntasan klasikal telah tercapai.  

 Penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut : 1). 

aktifitas siswa dalam pembelajaran yang memperoleh jumlah skor 33 dengan total skor ideal 44 

(prosentase skor 75%) mencapai 85% dari jumlah siswa, dan 2). hasil belajar dengan tingkat 

ketuntasan ulangan harian siswa mencapai 85% dari jumlah siswa dengan nilai minimal sama 

dengan KKM yaitu 70. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan karena penelitian ini dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran. Dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri – dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi sebagai berikut. 

Siklus 1 

Perencanaan ( Planing ) 

 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah sebagai berikut : a). Refleksi 

awal yaitu peneliti bersama kolaborator mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 

barisan bilangan dan deret siswa kelas 9A dan mendiskusikan cara efektif untuk mengatasinya, 

b). Peneliti bersama kolaborator merumuskan masalah, c). Peneliti bersama kolaborator 

merumuskan hipotesis tindakan, d). Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ), e). 

Membuat lembar kerja siswa, f). Mempersiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa, g). 

Menyusun alat evaluasi, dan h). Berkoordinasi dengan kolaborator agar selama penelitian 

tindakan, kolaborator yang bertindak sebagai pengamat membuat catatan lapangan. 

Pelaksanaan  ( Acting ) 

 Kegiatan yang dilakukan peneliti melalui tatap muka di kelas dalam satu kali pertemuan 

selama 80 menit melalui metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik. Langkah–

langkah metode penemuan terbimbing adalah sebagai berikut : 1). Observasi untuk menemukan 

masalah, 2). Merumuskan masalah, 3). Mengajukan hipotesis, 4). Merencanakan pemecahan 

masalah (melalui eksperimen atau cara lain), 5). Melaksanakan eksperimen (atau cara 

pemecahan masalah yang lain), 6). Melakukan pengamatan dan pengumpulan data, 7). Analisis 

data, dan 8). Penarikan kesimpulan atau penemuan. 

 Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yaitu pendekatan saintifik. Urutan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik (scientific learning) adalah : 1). 

mengamati, 2). menanya, 3). mengumpulkan informasi, 4). mengolah informasi, 5). 

mengkomunikasikan, 6). mencipta. 

 Adapun langkah–langkah kegiatannya secara garis besarnya pada tabel di bawah ini 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Guru Deskripsi Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pendahuluan  

1. Menulis di papan tulis judul materi yang 

akan disampaikan. 

 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

3. Guru mengingatkan kembali tentang materi  

sebelumnya yaitu pertanyaan tentang barisan 

bilangan. 

 4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan 

pertanyaan dalam keseharian contoh barisan 

bilangan yang aturan pembentukan adalah 

ditambah dengan bilangan yang sama.  

5. Mengelompokkan siswa secara heterogen 

masing – masing kelompok terdiri-dari 4 

anak.   

1. Siswa memperhatikan 

judul materi yang 

disampaikan guru. 

2. Siswa memperhatikan 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

3. Siswa menjawab 

pertanyaan Guru.   

 

4. Siswa menjawab 

pertanyaan Guru.  

 

 

5. Siswa membentuk 

kelompok. 

 

 

Kegiatan  

Inti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mengamati : 

 Guru menuliskan di papan tulis beberapa 

contoh barisan aritmetika.  

 

 Siswa mengamati 

beberapa contoh barisan 

aritmetika.  

b. Menanya: 

 Dari beberapa contoh barisan artimetika 

yang ditulis di papan tulis guru 

memberikan dorongan kepada siswa untuk 

bertanya.   

 

 Siswa berdiskusi 

dengan kelompoknya 

untuk mengajukan 

pertanyaan.  

 

c. Mengumpulkan informasi: 

1. Guru memberikan lembar kerja tugas 

individu.  

2. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membaca LKS, atau sumber 

lain untuk menyelesaikan lembar kerja 

yang diberikan oleh guru.  

3. Melalui lembar kerja, guru memberikan 

pertanyaan untuk memungkinkan siswa 

menemukan masalah (tahap 1 dari 

metode penemuan terbimbing). 

4. Guru membimbing siswa merumuskan 

masalah penelitian berdasarkan kejadian 

dan fenomena yang disajikannya (tahap 2 

dari metode penemuan terbimbing). 

 

5. Guru membimbing siswa untuk 

mengajukan hipotesis terhadap masalah 

yang telah dirumuskannya (tahap 3 dari 

metode penemuan terbimbing). 

6. Guru membimbing siswa untuk 

merencanakan pemecahan masalah (tahap 

 

1. - 

 

2. Siswa membaca LKS 

atau sumber lain untuk 

menyelesaikan lembar 

kerja. 

3. Siswa mengembangkan 

keterampilan berpikir 

melalui observasi. 

 

4. Siswa merumuskan 

masalah yang akan 

membawa siswa pada 

suatu persoalan yang 

mengandung teka-teki. 

5. Siswa menetapkan 

jawaban sementara atau 

lebih dikenal dengan 

istilah hipotesis. 

6. Siswa mencari 

informasi, data, fakta 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Guru Deskripsi Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 dari metode penemuan terbimbing). yang diperlukan untuk 

menjawab 

permasalahan/ 

hipotesis. 

d. Mengolah informasi: 

1. Selama siswa bekerja guru membimbing 

dan memfasilitas (tahap 5 dari metode 

penemuan terbimbing).  

 

 

 

 

2. Guru membantu siswa melakukan 

pengamatan tentang hal-hal yang penting 

dan membantu mengumpulkan dan 

mengorganisasi data (tahap 6 dari metode 

penemuan terbimbing).  

3. Guru membantu siswa menganalisis data 

supaya menemukan sesuatu konsep (tahap 

7 dari metode penemuan terbimbing).  

4. Guru membimbing siswa mengambil 

kesimpulan berdasarkan data dan 

menemukan sendiri konsep yang ingin 

ditanamkan (tahap 8 dari metode 

penemuan terbimbing). 
4  

 

 

1. Siswa menguji 

kebenaran jawaban 

sementara tersebut. 

Dugaan jawaban ini 

tentu saja didasarkan 

kepada data yang telah 

diperoleh.  

2. Siswa mencari data atau 

keterangan yang dapat 

digunakan untuk 

memecahkan masalah. 

 

3. Siswa menganalisis data 

untuk menemukan 

sesuatu konsep.  

4. Secara berkelompok 

siswa menarik 

kesimpulan , atau 

merumuskan konsep 

berdasarkan data yang 

diperoleh.  

 

e. Mengkomunikasikan: 

 Guru meminta perwakilan dari kelompok 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaan 

atau penyelesaian masalah. 

 

 Salah satu siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya di 

depan kelas. 

 

Kegiatan 

Akhir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru bersama siswa merangkum  / 

menyimpulkan materi yang telah dibahas.  

 

2. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

materi yang telah dibahas. 

 

 

3. Guru memberikan evaluasi. 

 

4. Guru memberikan tugas / PR dan 

menyampaikan rencana tindak lanjut 

kegiatan pembelajaran berikutnya 

1. Bersama Guru 

merangkum materi yang 

telah dibahas.  

2. Siswa bersama guru 

melakukan refleksi 

materi yang telah 

dibahas. 

3. Siswa mengerjakan tes 

individu / evaluasi. 

4. Memperhatikan 

penjelasan tindak lanjut 

atau penugasan dari 

guru. 
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Pengamatan ( Observasion ) 

 Pada penelitian tindakan kelas ini pengamatan dilakukan oleh guru selaku peneliti dan 

kolaborator sebagai pengamat dalam proses pembelajaran. Pengamatan Guru adalah hasil 

ulangan harian pada materi barisan aritmetika.  

 Sedangkan pengamatan kolaborator adalah : 1). Kemampuan guru dalam menerapkan 

metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik, dan 2). Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran melalui metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik yaitu : 

kesiapan dalam pembelajaran, kosentrasi dan semangat dalam pembelajaran, mendengarkan apa 

yang disampaikan guru, mentaati prosedur pembagian kelompok, bekerja sama untuk 

menyelesaikan masalah, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, mengemukakan 

penyelesaian masalah, membuat kesimpulan, keaktifan dalam pembelajaran dan mengerjakan 

soal latihan. 

Refleksi ( Reflection ) 

 Refleksi merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan analisis, sintesis, memaknai, 

menerangkan, dan akhinya menyimpulkan informasi yang diperoleh pada saat pembelajaran. 

Hasil refleksi ini dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 Langkah – langkah yang dibuat oleh guru, peneliti, dan kolaborator tersebut yang berupa 

penyusunan perencanaan pelaksanan pembelajaran sampai kegiatan refleksi ini. Kegiatan seperti 

ini juga digunakan pada siklus–siklus selanjutnya sampai tujuan penelitian tercapai. 

Siklus 2 

 Pelaksanaan siklus 2 didasarkan pada hasil refleksi siklus 1. Pada siklus 2, tindakan yang 

dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan pada siklus 1. Pada siklus 2 ini juga 

melalui tahapan yang sama seperti siklus 1, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Pada siklus 2 materi pembelajarannya yaitu barisan geometri. 

Siklus 3 

 Pelaksanaan siklus 3 didasarkan pada hasil refleksi siklus 2. Pada siklus 3, tindakan yang 

dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan pada siklus 2. Pada siklus 3 ini juga 

melalui tahapan yang sama seperti siklus 2, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Pada siklus 3 materi pembelajarannya yaitu deret aritmetika. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Siklus 1 

 Pembelajaran siklus 1 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Pebuari 2016 pukul 

11.55–13.15 WIB. Materi yang dibahas yaitu barisan aritmetika. Hasil penelitian tindakan kelas 

pada siklus 1 melalui metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik adalah sebagai 

berikut : 

1. Aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar melalui metode penemuan terbimbing dengan 

pendekatan saintifik yang mempunyai prosentase skor minimal 75% sebanyak 18 anak dari 

30 anak (60,00%). Hal ini terjadi karena masih ditemukan : a). masih banyak siswa dalam 

bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kurang, b). masih banyak siswa dalam 

mengemukakan pendapat belum baik, c). masih banyak siswa dalam mengemukakan 

penyelesaian masalah kurang, d). keaktifan dalam pembelajaran masih banyak siswa yang 

belum baik, dan e). masih banyak siswa dalam mengerjakan soal latihan belum baik.  

2. Aktifitas guru dalam proses belajar mengajar masih tergolong sedang dengan rata–rata 

perolehan oleh dua orang pengamat adalah 46,5 dengan skor ideal 76 (61,18%).  Hal ini 

terjadi karena masih ditemukan : a). penjelasan materi pelajaran belum baik, b). kurang 

dalam mengajukan masalah dengan bertanya, c). mengamati kegiatan siswa belum baik, d). 

penggunaan pendekatan saintifik belum baik karena melebihi waktu yang direncanakan, e). 
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pengelolaan kegiatan diskusi belum baik, f). guru tidak melakukan refleksi atau tidak sesuai 

dengan rencana, g). guru tidak memberikan penghargaan atau tidak sesuai dengan rencana, 

dan i). guru tidak memberikan PR dan rencana tindak lanjut atau tidak sesuai dengan 

rencana.  

3. Hasil ulangan harian siswa pada siklus 1 banyaknya yang tuntas atau nilainya di atas KKM 

sebanyak 18 anak dari 30 anak (60,00%) dan rata–ratanya 64,44. Hal ini disebabkan antara 

lain : a). mayoritas siswa dalam menjawab soal tentang membuktikan barisan aritmetika 

belum sempurna, b). masih banyak siswa yang belum bisa memahami mencari beda (b) pada 

barisan aritmetika, c). guru dalam menjelaskan materi tidak rinci sehingga masih ada yang 

belum dipahami siswa, dan d). guru tidak melakukan refleksi sehingga kesulitan siswa tidak 

diketahui.  

 Dari beberapa hasil temuan yang belum memenuhi harapan peneliti, maka perlu untuk 

menyusun atau merevisi rencana tindakan pada siklus 2. 

Siklus 2 

 Pembelajaran siklus 2 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 pukul 

12.10–13.30 WIB. Materi yang dibahas yaitu barisan geometri. Hasil penelitian tindakan kelas 

pada siklus 2 melalui metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik adalah sebagai 

berikut : 

1. Aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar melalui metode penemuan terbimbing dengan 

pendekatan saintifik yang mempunyai prosentase skor minimal 75% sebanyak 23 anak dari 

30 anak (76,67%).  Hal ini terjadi karena masih ditemukan : a). beberapa siswa dalam 

bekerja sama untuk menyelesaikan masalah belum baik, b). beberapa siswa dalam 

mengemukakan penyelesaian masalah belum baik, dan c). beberapa siswa dalam 

mengerjakan soal latihan belum baik.  

2. Aktifitas guru dalam proses belajar mengajar masih tergolong sedang dengan rata–rata 

perolehan oleh dua orang pengamat adalah 54 dengan skor ideal 76 (71,05% ). Hal ini terjadi 

karena masih ditemukan : a). guru dalam menjelaskan materi ada yang belum dipahami oleh 

siswa, b). guru dalam mengajukan masalah dengan bertanya belum baik sehingga beberapa 

siswa dalam mengemukakan penyelesaian masalah belum baik, c). mengamati kegiatan 

siswa belum baik sehingga beberapa siswa dalam mengerjakan soal latihan belum baik, d). 

pengelolaan kegiatan diskusi belum baik terutama pada waktu presentasi masih ditemui 

beberapa siswa tidak serius, e). guru dalam memberikan refleksi pada akhir pembelajaran 

belum baik sehingga masih ditemukan siswa dalam mengerjakan soal ulangan harian terjadi 

kesalahan, dan f). guru tidak memberikan PR dan rencana tindak lanjut atau tidak sesuai 

dengan rencana.  

3. Hasil ulangan harian siswa pada siklus 2 banyaknya yang tuntas atau nilainya di atas KKM 

sebanyak 23 anak dari 30 anak (76,67%) dan rata–ratanya 78,00. Hal ini disebabkan antara 

lain : a). mayoritas siswa dalam menjawab soal tentang membuktikan barisan geometri 

belum sempurna, b). guru dalam menjelaskan materi tidak rinci sehingga masih ada yang 

belum dipahami siswa, dan c). guru dalam memberikan refleksi masih belum baik sehingga 

masih ditemukan siswa dalam mengerjakan soal ulangan harian terjadi kesalahan.  

 Dari beberapa hasil temuan yang belum memenuhi harapan peneliti, maka perlu untuk 

menyusun atau merevisi rencana tindakan pada siklus 3. 

Siklus 3 

 Pembelajaran siklus 3 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 pukul 

11.55–13.15 WIB. Materi yang dibahas yaitu deret aritmatika. Hasil penelitian tindakan kelas 

pada siklus 3 melalui metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik adalah sebagai 

berikut : 

1. Aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar melalui metode penemuan terbimbing dengan 

pendekatan saintifik yang mempunyai prosentase skor minimal 75% sebanyak 26 anak dari 

30 anak (86,67%). Hal ini menunjukan aktivitas siswa dalam PBM sudah mengarah kepada 
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pembelajaran melalui metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik. Aktifitas 

siswa dalam proses belajar mengajar pada siklus 3 ini meningkat dikarenakan : a). kesiapan 

semua siswa dalam pembelajaran baik, b). kosentrasi dan semangat semua siswa dalam 

pembelajaran baik, c). semua siswa dalam mendengarkan apa yang disampaikan guru baik, 

d). semua siswa dalam mentaati prosedur pembagian kelompok baik, e). semua siswa dalam 

bekerja sama untuk menyelesaikan masalah baik, f). semua siswa dalam mengemukakan 

pendapat baik, g). semua siswa dalam mengajukan pertanyaan baik, h). mayoritas siswa 

dalam mengemukakan penyelesaian masalah baik, i). semua siswa dalam membuat 

kesimpulan baik, j). keaktifan dalam pembelajaran semua siswa baik, dan k). mayoritas 

siswa dalam mengerjakan soal latihan baik.  

2. Meningkatnya aktifitas siswa dalam PBM didukung oleh meningkatnya aktifitas guru dalam 

mempertahankan dan meningkatkan suasana pembelajaran yang mengarah pada metode 

penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik. Hal ini dari hasil observasi aktifitas guru 

dalam PBM rata–rata skor 62 dengan skor ideal 76 (81,58%) pada siklus 3 dan tergolong 

tinggi.  Aktifitas guru dalam proses belajar mengajar pada siklus 3 ini meningkat 

dikarenakan : a). memberikan materi prasyarat sudah jelas, b). memberikan motivasi kepada 

siswa dalam kerja sama untuk menyelesaikan masalah, c). penjelasan materi sudah bisa 

dipahami siswa, d). mengajukan masalah dengan bertanya baik, e). memberi 

petunjuk/bimbingan kepada siswa dalam diskusi baik, f). menanggapi gagasan siswa baik, 

g). menanggapi pertanyaan siswa baik, h). mengamati kegiatan siswa baik, i). membimbing 

siswa membuat kesimpulan baik, j). mengatur jalannya pembelajaran dengan  metode 

penemuan terbimbing baik, k). penggunaan pendekatan saintifik baik, l). pengelolaan 

kegiatan diskusi baik sehingga dapat berjalan efektif, m). menyimpulkan materi 

pembelajaran baik, n). guru melakukan refleksi pada akhir pembelajaran baik sehingga 

kesulitan siswa diketahui, o). guru melakukan evaluasi sesuai dengan rencana, dan p). guru 

menberikan PR dan rencana tindak lanjut kegiatan berikutnya sesuai dengan rencana.  

3. Meningkatnya jumlah siswa yang tuntas dalam mengerjakan ulangan harian (nilainya sama 

dengan KKM yaitu 70) sebanyak 26 anak dari 30 anak (86,67%) dan rata–ratanya 81,23. 

Peningkatan pada siklus 3 ini dikarenakan : a). mayoritas siswa sudah dapat memahami 

konsep sehingga tidak kesulitan mengerjakan soal ulangan harian, b). guru dalam 

menjelaskan materi bisa dipahami siswa, c). guru memberikan bimbingan pada beberapa 

siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal latihan, d). guru mengamati 

kegiatan siswa untuk mengetahui kesulitannya dalam mengerjakan soal latihan, dan e). guru 

memberikan refleksi pada akhir pembelajaran baik sehingga mayoritas siswa bisa 

mengerjakan soal ulangan harian. 

 Dengan hasil yang diperoleh seperti ini, pada siklus 3 ini sudah dikatakan baik dan sesuai 

dengan harapan peneliti. Penelitian tindakan kelas pada siklus 3 ini bisa juga diasumsikan tidak 

ada masalah yang signifikan terhadap pembelajaran pada materi barisan bilangan dan deret 

melalui metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas 9A di SMP 

Negeri 2 Widang Kabupaten Tuban, sehingga penelitian dihentikan. 

 Hasil penelitian tindakan kelas terhadap pembelajaran materi barisan bilangan dan deret 

melalui metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas 9A di SMP 

Negeri 2 Widang Kabupaten Tuban secara keseluruhan dapat dipaparkan sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Penelitian Keseluruhan 

No Hasil Kegiatan Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1. Prosentase aktifitas siswa yang mempunyai 

prosentase minimal 75%. 

60,00% 

 

76,67% 

 

86,67% 

2. Prosentase aktifitas guru dalam PBM. 61,18% 71,05% 81,58% 

3. Prosentase siswa yang tuntas ulangan harian 

(nilainya sama dengan KKM yaitu 70). 

60,00% 

 

76,67% 

 

86,67% 
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 Penggunaan metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik telah mampu 

meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran materi barisan bilangan dan deret. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 2. prosentase aktifitas siswa mengalami peningkatan mulai dari siklus 1 

sampai dengan siklus 3 dalam : 1). kesiapan dalam pembelajaran, 2). kosentrasi dan semangat 

dalam pembelajaran, 3). mendengarkan apa yang disampaikan guru, 4). mentaati prosedur 

pembagian kelompok, 5). bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, 6). mengemukakan 

pendapat, 7). mengajukan pertanyaan, 8). mengemukakan penyelesaian masalah, 9). membuat 

kesimpulan, 10). keaktifan dalam pembelajaran, dan 11). mengerjakan soal latihan. 

 Peningkatan aktifitas siswa ini sejalan dengan pendapat Sanjaya (2006 : 138) mengatakan 

bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah salah satu bentuk inovasi dalam 

memperbaiki kualitas proses belajar mengajar bertujuan untuk membantu siswa agar bisa 

belajar mandiri dan kreatif sehingga ia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dapat menunjang terbentuknya kepribadian yang mandiri.  

 Meningkatnya aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar didukung oleh meningkatnya 

aktifitas guru dalam mempertahankan dan meningkatkan suasana pembelajaran yang mengarah 

pada metode penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

2. prosentase aktifitas guru dalam pembelajaran mengalami peningkatan mulai dari siklus 1 

sampai dengan siklus 3.  

 Melalui metode penemuan terbimbing mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam 

menemukan konsep atau rumusan matematika dan memotivasi pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Dahar (2006 : 80) yang mengatakan bahwa belajar penemuan membangkitkan 

keingintahuan siswa, memberi motivasi untuk bekerja terus sampai menemukan jawaban-

jawaban, serta mengajarkan keterampilan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain 

untuk menganalisis dan memanipulasi informasi.  

 Sedangkan dengan pendekatan saintifik dapat mendorong dan menginspirasi  siswa 

mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif 

dalam merespon materi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujarwanta (2012 : 76) 

yang mengatakan bahwa pembelajaran dengan  pendekatan saintifik menuntut siswa harus dapat 

menggunakan metode-metode  ilmiah yaitu menggali pengetahuan melalui mengamati, 

mengklasifikasi memprediksi, merancang, melaksanakan eksperimen mengkomunikasikan 

pengetahuannya kepada orang lain dengan  menggunakan keterampilan berfikir,  dan 

menggunakan sikap ilmiah seperti ingin tahu, hati-hati, objektif, dan jujur.  

 Selain itu dengan meningkatnya aktifitas siswa berdampak juga pada meningkatnya 

prosentase hasil ketuntasan ulangan harian. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2. prosentase 

ketuntasan ulangan harian mengalami peningkatan mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus 3. 

Peningkatan aktifitas siswa berdampak pada peningkatan prosentase ketuntasan ulangan harian 

ini sejalan dengan pendapat Hudoyo (1990 : 124) yang mengatakan bahwa jika siswa terlibat 

aktif dalam menemukan pola dan struktur matematika, ia akan memahami konsep dan teorema 

lebih baik, ingat lebih lama dan mampu mengaplikasikannya ke situasi lain, serta bergairah 

mempelajari matematika karena ingin mengetahui lebih lanjut hubungan-hubungan pola dan 

struktur yang diketemukan tadi.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui metode penemuan 

terbimbing dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar siswa materi materi 

barisan bilangan dan deret mata pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 

aktifitas siswa dalam pembelajaran, hasil observasi aktifitas guru dalam menerapkan metode 

penemuan terbimbing dengan pendekatan saintifik, dan hasil kegiatan ulangan harian  

mengalami peningkatan dari siklus 1 sampai siklus 3. Penggunaan metode penemuan 

terbimbing mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam menemukan konsep atau rumusan 

matematika dan memotivasi pembelajaran. Sedangkan dengan pendekatan saintifik dapat 
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mendorong dan menginspirasi  siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan 

pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran.  

 Setelah diketahui melalui penelitian tindakan kelas bahwa penggunaan metode penemuan 

terbimbing dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar pada materi barisan 

bilangan dan deret mata pelajaran matematika siswa kelas 9A SMP Negeri 2 Widang Kabupaten 

Tuban, maka disarankan bagi : 1). Guru Matematika agar senantiasa menggunakan metode 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam menemukan konsep atau 

rumusan matematika serta dapat mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran, dan 2). Kepala Sekolah selaku pimpinan di sekolah dapat mendorong 

guru–guru untuk lebih kreatif dalam membelajarkan siswa terutama dalam penggunaan berbagai 

macam strategi pembelajaran yang berorientasi pada siswa.  
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Abstrak 

 
Pemecahan masalah menjadi fokus pendidikan di Indonesia. Salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap pemecahan masalah siswa adalah gaya kognitif. 

Penelitian kualitatif ini bertujuan mengetahui pengaruh gaya kognitif seorang siswa 

field-independent dan seorang siswa bergaya kognitif field-dependent dalam 

memecahkan masalah trigonometri. Tugas pemecahan masalah trigonometri (TPMT) 

diberikan kepada subjek yang direkam dan diwawancara. Pemecahan masalah siswa 

bergaya kognitif field-independent dan field-dependent dikaji berdasarkan langkah 

pemecahan masalah yang terdiri dari orientasi, organisasi, eksekusi dan verifikasi. 

Subjek field-dependent salah dalam menentukan model TPMT pada langkah 

orientasi, rencana dan tindakan yang disusun tidak mengarah pada jawaban benar 

dalam langkah organisasi, tidak dapat mengoreksi kesalahan dari tindakan yang 

dilakukan dalam langkah eksekusi, dan melakukan lebih banyak aktivitas dalam 

langkah verifikasi disebabkan adanya informasi berlebih dalam TPMT. Hal 

sebaliknya terjadi pada subjek field-independent. 

Kata kunci: pemecahan masalah, trigonometri, gaya kognitif, field-independent, 

field-dependent  
 

PENDAHULUAN 

Pemecahan masalah telah menjadi fokus pendidikan di Indonesia. Terbukti, pemecahan 

masalah menjadi tujuan pendidikan matematika di Indonesia baik dalam kurikulum KBK di 

tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan dilanjutkan Kurikulum 2013. Menurut Cai & Nie (2007), 

terdapat dua cara mengintegrasikan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika di 

sekolah. Pertama, setiap pembelajaran matematika hendaknya berfokus pada aktivitas 

pemecahan masalah matematika agar siswa berkesempatan meningkatkan kemampuan 

penalaran dan pemikiran matematis yang mandiri dan luwes. Kedua, aktivitas pemecahan 

masalah di kelas digunakan sebagai pendekatan instruksional yang memfasilitasi siswa untuk 

belajar dan memahami matematika. 

Tes pemecahan masalah matematika berskala global yang dilakukan oleh Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) di tahun 2011 menunjukkan bahwa 

pencapaian nilai ranah kognitif matematika negara Indonesia pada kelas 8 berada di peringkat 

ke-36 dari 42 negara peserta. Beberapa literatur dapat menjawab cara menjadi pemecah masalah 

yang sukses dan dapat menunjukkan kasus ketika siswa melakukan kesalahan dalam pemecahan 

masalah. Hal ini tidak mengubah diperlukannya suatu pemahaman bagaimana dan mengapa 

beberapa siswa sukses dalam pemecahan masalah, sementara siswa lain gagal memecahkan 

masalah yang sama (Erbas & Okur, 2012). Oleh karena itu, penelitian untuk mendeskripsikan 

profil pemecahan masalah perlu dilakukan. 

Pemecahan masalah matematika menekankan pada kriteria masalah matematika. Tidak 

semua soal matematika merupakan masalah matematika. Secara spesifik, Siswono (2008:34) 

mengartikan masalah sebagai suatu situasi atau pertanyaan yang dihadapi seorang individu atau 

kelompok ketika mereka tidak mempunyai aturan, algorima, prosedur, atau hukum tertentu yang 
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segera dapat digunakan untuk menentukan jawabannya. Lebih lanjut, Siswono (2008:34) 

memberikan ciri-ciri suatu masalah, yakni: (1) individu menyadari atau mengenali situasi yang 

dihadapi (memiliki pengetahuan prasyarat), (2) individu menyadari bahwa situasi tersebut 

memerlukan tindakan, dan (3) langkah pemecahan suatu masalah tidak harus jelas atau mudah 

ditangkap orang lain. 

Berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan langsung peneliti di kelas X dan XI SMAN 1 

Sampang, disimpulkan bahwa rerata nilai ulangan harian siswa untuk materi trigonometri paling 

rendah dibandingkan materi lain. Lebih lanjut, terlihat bahwa siswa telah memiliki kemampuan 

prasyarat namun gagal dalam mencari solusi beberapa soal. Hal ini ditunjukkan dari mayoritas 

siswa mampu menjawab soal yang merupakan prasyarat dari masalah yang tidak terselesaikan 

oleh siswa. Dengan demikian, beberapa soal ulangan tersebut memenuhi kondisi untuk disebut 

sebagai masalah. Deskripsi pemecahan masalah pada permasalahan trigonometri tersebut 

diharapkan mampu menjawab fenomena ini. 

Terdapat beberapa langkah pemecahan masalah yang dikenal. Langkah pemecahan 

masalah matematika Polya (2004) meliputi 4 langkah, yaitu: memahami masalah, membuat 

rencana, melaksanakan rencana, dan melihat kembali. Sebagai alternatif, beberapa peneliti 

menggunakan langkah pemecahan masalah matematika Garofalo & Lester (Cai, 1994; Pugalee, 

2001; Demircioglu et.al, 2010) yang meliputi 4 langkah, yaitu: orientasi, organisasi, eksekusi, 

dan evaluasi. Beberapa kelebihan langkah pemecahan masalah Garofalo & Lester (1985) yakni 

dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah matematika baik yang sederhana maupun 

yang rumit, sebagai panduan dalam menyusun tugas pemecahan masalah dalam penelitian, dan 

sebagai panduan dalam melakukan wawancara bila diperlukan.  
Sternberg (dalam Kozhevnikov, 2007) menyatakan bahwa gaya kognitif memiliki 

kemampuan prediktif dalam capaian akademik bila dibandingkan dengan kemampuan umum 

lain. Oleh karena itu, Stice (dalam Horak, 1990) menyimpulkan bahwa mengetahui pengaruh 

gaya kognitif terhadap metakognisi dan pemecahan masalah dapat membantu siswa belajar 

lebih baik. Messick (dalam Kozhevnikov, 2007) mengartikan gaya  kognitif sebagai perbedaan 

individu yang cenderung konsisten dalam memilih pengorganisasian dan pemrosesan informasi 

dan pengalaman. Witkin (dalam Kozhevnikov, 2007) menggolongkan gaya kognitif menjadi 

field-dependent dan field-independent berdasarkan pada kemampuan individu dalam 

membedakan informasi relevan dari situasi tertentu. Individu yang memiliki gaya kognitif field-

dependent bersifat cenderung mengorganisasi dan memproses informasi secara global sehingga 

persepsinya mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Individu yang memiliki gaya 

kognitif field-independent bersifat cenderung memandang obyek terdiri dari bagian-bagian 

diskrit dan terpisah dari lingkungannya serta mampu menganalisis dalam memisahkan informasi 

secara parsial dari konteksnya secara lebih analitik. Penentuan  kategori  gaya  kognitif pada 

siswa ditentukan melalui instrumen  GEFT  (Group  Embedded  Figures Test) dengan rentang 

skor 0-18. Melancon & Thompson (dalam Pithers, 2002) menyimpulkan bahwa GEFT 

menghasilkan data yang valid dan reliabel. Siswa dikatakan memiliki gaya  kognitif  field-

dependent  jika mendapat skor GEFT kurang dari atau sama dengan 9. Siswa dikatakan 

memiliki gaya  kognitif  field-independent  jika mendapat skor GEFT lebih dari 9. Berdasarkan 

uraian di atas, masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana profil 

pemecahan masalah trigonometri siswa bergaya kognitif field-independent dan field-dependent. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan data berupa tulisan maupun ucapan siswa bergaya kognitif 

field-independent maupun field-dependent dalam memecahkan masalah trigonometri yang 

dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap profil pemecahan masalah trigonometri dari siswa 

bergaya kognitif field-independent maupun field-dependent. Dengan demikian, penelitian ini 

berjenis penelitian kualitatif (Moleong, 2008). 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Sampang. Penelitian diawali dengan pemberian 

GEFT di kelas XI IPA 6 dan XI IPA 7 untuk mengidentifikasi gaya kognitif siswa field-
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independent atau field-dependent. Witkin (dalam Pithers, 2006) menjelaskan bahwa skor GEFT 

berbentuk distribusi normal. Dengan demikian, subjek field-independent yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah 1 siswa yang memiliki skor GEFT mendekati 18 dan subjek field-

dependent yang dipilih dalam penelitian ini adalah 1 siswa yang memiliki skor GEFT mendekati 

0. Hal ini dikarenakan siswa yang memiliki skor GEFT selain dari 2 kriteria tersebut memiliki 

kemungkinan terjadinya perubahan gaya kognitif, khususnya dari gaya kognitif  field-dependent 

menjadi gaya kognitif field-independent (Pithers, 2002). Kasus tersebut tidak diinginkan dan 

dapat  menimbulkan bias dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode yakni metode think 

aloud dan metode wawancara. Dalam metode think aloud, setiap subjek diminta mengerjakan 

TPMT secara tertulis dan dengan menyuarakan isi pikirannya lalu direkam dan dikodekan. 

Berdasarkan tulisan dan rekaman yang ditayangkan ulang kepada subjek, wawancara dilakukan. 

Data deskripsi pemecahan masalah trigonometri yang diperoleh melalui metode think aloud 

(tulisan dan ucapan) ditriangulasi dengan data deskripsi pemecahan masalah melalui metode 

wawancara. Dalam Tabel 1 berikut ini akan dijelaskan langkah pemecahan masalah Garofalo & 

Lester (1985) dan kode yang digunakan dalam penelitian. 

 

Tabel 1. Langkah Pemecahan Masalah dan Kode yang Digunakan dalam Penelitian 

Langkah 

Pemecahan Masalah 
Sublangkah Kode 

Orientasi 

a. Pemahaman strategi-strategi Ot1 

b. Analisis informasi dan konidisi Ot2 

c. Penilaian keakraban dengan tugas  Ot3 

d. Representasi awal dan kelanjutannya  Ot4 

e. Penilaian taraf kesukaran dan pemilihan tindakan  Ot5 

Organisasi 

a. Identifikasi tujuan dari masalah Og1 

b. Rencana umum Og2 

c. Rencana khusus Og3 

Eksekusi 

a. Performa dari rencana khusus E1 

b. Pengamatan kemajuan dari rencana khusus dan umum E2 

c. Pengambilan keputusan akan kemajuan pemecahan 

masalah 
E3 

Verifikasi 

Evaluasi 

Orientasi 

dan 

Organisasi 

a. Kecukupan representasi V1 

b. Kecukupan keputusan organisasi V2 

c. Konsistensi dari rencana khusus dengan rencana umum V3 

d. Konsistensi rencana umum dengan tujuan V4 

Evaluasi 

Eksekusi 
a. Kecukupan performa tindakan V5 

b. Konsistensi tindakan dengan rencana V6 

c. Konsistensi hasil rencana khusus dan kondisi masalah V7 

d. Konsistensi hasil akhir dengan kondisi masalah V8 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyusunan TPMT 

Tugas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tugas Pemecahan Masalah 

Trigonometri (TPMT) yang disusun atas 2 permasalahan materi trigonometri yang divalidasi 

oleh 2 validator, yakni dosen Universitas Negeri Malang dan guru matematika SMAN 1 

Sampang dengan kriteria valid. Masalah pertama merupakan prasyarat dari masalah kedua dan 

dapat dikesampingkan dalam penelitian ini. Masalah kedua TPMT dikonstruk memiliki 
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informasi berlebih atau tidak relevan digunakan dalam pemecahan masalah yakni tinggi Baggio. 

Berikut adalah masalah TPMT yang menjadi fokus penelitian. 

 

 
 

Pemecahan Masalah Trigonometri Subjek Field-Independent 
Langkah orientasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent 

ditandai dengan menyebutkan informasi yang diberikan pada TPMT (Ot2). Subjek field-

independent menyebutkan kembali informasi yang diberikan yakni tinggi teropong dari lantai 

1,5 meter, tinggi badan Baggio 2 meter, tinggi lantai mercusuar terhadap permukaan air laut 

41,5 meter, sudut depresi yang dibentuk terhadap ujung depan kapal tanker 60o dan sudut 

depresi yang dibentuk terhadap ujung ujung belakang kapal tanker 30o. Subjek field-

independent juga memodelkan masalah TPMT (Ot4). Subjek field-independent menggunakan 

informasi tinggi teropong dan tidak terkecoh dengan informasi tinggi Baggio.  

 

Langkah organisasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent 

ditandai dengan menyebutkan tujuan dari masalah TPMT yakni menentukan panjang kapal 

tanker (Og1). Secara umum subjek field-independent berencana mencari jarak antara ujung 

depan kapal tanker terhadap mercusuar dan jarak antara ujung belakang kapal tanker terhadap 

mercusuar kemudian mencari selisihnya (Og2). Secara khusus kedua subjek field-independent 

berencana menggunakan perbandingan trigonometri tangen (Og3). Berikut adalah kutipan 

wawancara subjek field-independent dalam pemecahan masalah langkah organisasi. 

 

 

 

 

 

 

P: Berdasarkan masalah yang diberikan, apakah Anda memahami tujuan 

masalah yang diberikan? 

FI: Iya.. tujuannya mencari panjang kapal 

P: Bagaimana rencana Anda untuk mencapai tujuan tersebut? Jelaskan! 

FI: Rencananya disini buat permisalan dari jarak antara mercusuar 

dengan bagian depan kapal itu a, terus misal lagi jarak antara 

mercusuar dengan bagian belakang kapal itu b, terus a sama b dicari 

dengan cara pake tangen. 

 

Gambar 1. Ot2 dan Ot4 Subjek Field-Independent dalam Masalah Kedua TPMT 

Baggio berdiri dan melihat kapal tanker yang sedang berlabuh dengan 

kedudukan menghadap mercusuar dari lantai puncak mercusuar. Tinggi 

teropong dari lantai adalah 1,5 meter sedangkan tinggi Baggio diketahui 2 

meter. Ketinggian lantai puncak mercusuar adalah 41,5 meter di atas 

permukaan air laut. Sudut deviasi Baggio terhadap bagian depan kapal adalah 

60o dan sudut depresi terhadap bagian belakang kapal adalah 30o. Tentukan 

panjang kapal tersebut! 

Gambar 1. Masalah Kedua TPMT 
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P: Pake tangen.. setelah diperoleh nilai a dan b, rencana apa yang FI 

lakukan? 

FI: Mengurangi bagian b dikurangi a 

P: Jadi misalkan ada kesulitan disini pada pekerjaan FI, bisa diutarakan 

dimana? 

FI: Sebenarnya waktu awal itu yang tinggi manusia itu dengan tinggi 

teropong. 

P: Jadi kesulitan yang pertama adalah membedakan antara informasi 

tinggi manusia dan tinggi teropong. Apa yang FI pilih? 

FI: Tinggi teropong 

P: Alasannya kenapa? 

FI: Karena orang melihat melalui teropong. Sudut depresi dibentuk dari 

mata ke objek.  

 

Langkah eksekusi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent 

ditandai dengan mengatur dan menggunakan tindakan yang diperlukan dalam rencana 

dibuatnya. Tindakan yang dilakukan subjek field-independent antara lain yakni, menggunakan 

perbandingan tangen pada segitiga siku-siku, menentukan nilai dari tangen 60o, dan nilai tangen 

30o, serta menggunakan aturan aljabar untuk menentukan jarak ujung depan kapal tanker 

terhadap mercusuar dan jarak ujung belakang kapal tanker terhadap mercusuar. 

 
Langkah verifikasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent 

ditandai dengan menilai konsistensi hasil rencana khusus dengan rencana umum dan kondisi 

masalah dan menilai konsistensi hasil akhir dengan kondisi masalah. Subjek field-dependent 

dapat memverifikasi kembali hasil pengerjaannya. Berikut adalah kutipan wawancara subjek 

FI1 yang dapat mewakili deskripsi subjek field-independent dalam langkah pemecahan masalah 

Verifikasi. 

P: Apa yang FI lakukan untuk mengecek pekerjaannya? Apa yang FI 

perhatikan? 

FI: Diam 

P: Kalo ingin mengecek 30 benar atau tidak dari mana? 

FI: Dari 90 – 60 

P: 60 diperoleh dari mana? 

FI: 90 – 30 

P: 43 diperoleh darimana? 

FI: Dari 41,5 + 1,5 

P: Jika ini a dan b, lebih besar mana a dan b? 

FI: Lebih besar b 

P: Apakah hasil b – a sudah benar? Bisakah FI hitung kembali? 

FI: Benar 

P: Hanya itu saja FI , terimakasih partisipasinya.. 

FI: Iya sama-sama 

Pemecahan Masalah Trigonometri Subjek Field-Dependent  

 
Gambar 2. E1 Subjek Field-Independent dalam Masalah Kedua TPMT 
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Langkah orientasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-dependent 

ditandai dengan menyebutkan informasi yang diberikan pada naskah TPMT. Subjek field-

dependent menyebutkan kembali informasi yang diberikan yakni tinggi teropong dari lantai 1,5 

meter, tinggi badan Baggio 2 meter, tinggi lantai mercusuar terhadap permukaan air laut 41,5 

meter, sudut depresi yang dibentuk terhadap ujung depan kapal tanker 60o dan sudut depresi 

yang dibentuk terhadap ujung ujung belakang kapal tanker 30o. Subjek field-dependent juga 

memodelkan masalah TPMT tetapi salah dalam menentukan model yang tepat.  

 
Langkah organisasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-dependent 

ditandai dengan menyebutkan tujuan dari masalah TPMT yakni menentukan panjang kapal 

tanker. Subjek field-dependent belum menyusun rencana yang matang karena masih menebak-

nebak. Subjek field-dependent berencana menggunakan perbandingan sudut untuk menentukan 

panjang kapal tanker sementara. Subjek field-dependent tidak atau belum mampu menggunakan 

informasi sudut depresi yang diberikan secara optimal. Berikut adalah kutipan wawancara 

subjek field-dependent dalam pemecahan masalah langkah organisasi. 

P: Kemudian tujuan dari masalah ini sudah tahu? Paham? 

FD: Iya tahu, menentukan panjang kapal. 

P: Jadi ini adalah sketsa yang dibuat FD, kesulitan apa yang ditemu FD 

dalam mensketsa ini? 

FD: Kan awalnya belum mengerti itunya, dari soalnya. Jadi gambar-

gambarnya itu beda-beda. Awalnya di kertas buram itu masih nebak-

nebak, habis itu lama lama lama lama nyoba gambar seperti ini, 

kayaknya lebih cocok gambar ini. 

P: Jadi, rencana apa yang telah FD buat disini? 

FD: Eem.. itu ngutak-ngatik ini.. penjelasannya eee.. nilai-nilai yang ada 

di soal terus digambarkan habis itu gimana caranya angka-angka itu 

bisa terpakai untuk mendapatkan hasilnya 

 

Langkah eksekusi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-dependent 

ditandai dengan mengatur dan menggunakan tindakan yang diperlukan dalam rencana yang 

dibuatnya untuk memecahkan masalah TPMT. Terdapat kesalahan dalam pengaturan tindakan 

subjek field-dependent. Subjek field-dependent melakukan kesalahan dalam menarik hubungan 

panjang sisi hipotenusa dengan sudut siku-siku di depannya. Subjek field-dependent 

menentukan bahwa panjang hipotenusa adalah 45 meter dengan perbandingan trigonometri 

sinus 90 derajat. Subjek field-dependent menggunakan konsep perbandingan yakni apabila besar 

sudut 90 derajat memiliki panjang sisi dihadapannya 45 meter, maka panjang kapal tanker 

(memiliki besar sudut 30 derajat) adalah 15 meter. Subjek field-dependent tidak menyadari 

kesalahan tersebut sehingga tidak dapat mengoreksinya. 

 

 

Gambar 3. Ot2 dan Ot4 Subjek Field-Dependent dalam Masalah Kedua TPMT 
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Langkah verifikasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-dependent 

ditandai dengan menilai konsistensi hasil rencana khusus dengan rencana umum dan kondisi 

masalah, menilai konsistensi hasil akhir dengan kondisi masalah, dan menilai kembali 

kesesuaian representasi/model matematis yang digunakan. Subjek field-dependent mengalami 

kesulitan dalam memilah informasi relevan. Hal ini mendorong subjek field-dependent untuk 

memeriksa kembali pemecahan masalahnya. Berikut adalah kutipan wawancara subjek field-

dependent dalam pemecahan masalah langkah verifikasi. 

P Bisa dijelaskan apa yang dipikirkan? 

FD Ya itu tadi, karena ngelihatnya kayaknya kok kayak nggak pas 

lagi, nyoba lagi gimana caranya bisa dapat hasil yang cocok 

sama keterangan ini 

P Mengapa Anda memikirkan kembali apakah tindakan yang Anda 

lakukan bekerja sebagaimana mestinya? 

FD Dari gambar itu, dari gambar yang dibuat, dari gambar sketsa 

masak iya ini sama sama ini. 

P Apa yang mendorong Andan mempertanyakan kebenaran 

pengerjaan masalah Anda? 

FD Masih janggal sama jawaban sendiri karena itu tadi bingung 

sama tinggi teropong sama tinggi baggionya itu 

 

 

Langkah Orientasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent dan 

field-dependent ditandai dengan menyebutkan informasi yang diberikan dalam naskah TPMT. 

Subjek field-independent dan field-dependent memodelkan dua informasi sudut depresi yang 

disebutkan dalam naskah TPMT, namun subjek field-dependent tidak dapat menarik hubungan 

diantara dua informasi sudut depresi tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan Witkin (dalam 

Pithers, 2006) yang menyebutkan bahwa seseorang bergaya kognitif field-independent lebih 

baik dalam menyusun kembali informasi dibandingkan seseorang bergaya kognitif field-

dependent. Dengan adanya informasi berlebih dalam naskah TPMT, subjek field-independent 

tidak terkecoh ketika memutuskan informasi relevan yang digunakan dalam  pemecahan 

masalah sedangkan salah satu subjek field-dependent terkecoh. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa subjek field-independent cenderung memiliki sifat yang lebih analitis. Hal ini sesuai 

dengan deskripsi Khatib & Hosseinpur (2011) yang menyatakan bahwa ketika kelompok analitis 

dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan, mereka bisa memecah sebuah masalah 

menjadi komponen yang lebih kecil untuk memilih komponen yang secara signifikan 

memberikan keputusan yang tepat dan berkonsentrasi padanya. 

Langkah Organisasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent 

maupun field-dependent ditandai dengan menyatakan tujuan dari masalah TPMT, yakni 

menentukan panjang kapal. Subjek field-independent menyusun rencana umum, rencana khusus, 

dan tindakan yang mengarah pada solusi yang benar. Di lain pihak, subjek field-dependent 

mencoba-coba rencana terlebih dahulu sebelum memutuskan rencana yang akan digunakan. 

Lebih lanjut, subjek field-dependent menggunakan waktu yang tidak singkat dalam mengingat-

 

Gambar 4. E1 Subjek Field-Dependent dalam Masalah Kedua TPMT 
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ingat cara atau algoritma yang diajarkan guru untuk memecahkan masalah yang dianggap mirip 

dengan masalah TPMT. Rencana umum, rencana khusus, dan tindakan yang diputuskan untuk 

digunakan subjek field-dependent tidak mengarah pada solusi yang benar. 

Langkah Eksekusi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent dan 

subjek field-dependent sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Subjek field-independent 

secara sadar dan berkala melihat kemajuan pemecahan masalahnya. Hal ini senada dengan 

Erbas & Okur (2012) yang menyatakan bahwa siswa yang mampu menunjukkan kesadaran dan 

koreksi mampu mencapai jawaban yang benar. Langkah Verifikasi dalam pemecahan masalah 

trigonometri subjek field-dependent melakukan lebih banyak aktivitas dibandingkan subjek 

field-independent. Subjek field-dependent cenderung memeriksa kembali kerasionalan hasil 

akhir yang diperoleh secara intuitif. Di lain pihak, subjek field-independent cenderung menilai 

kerasionalan hasil akhir yang diperoleh terhadap rencana dan kondisi masalah. Kasus serupa 

dilaporkan oleh Stillman & Galbraith (1998) yakni mayoritas siswa memeriksa kerasionalan 

hasil akhir sesuai dengan kondisi masalah meskipun sebagian yang lain melakukannya secara 

intuitif.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Langkah Orientasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent dan 

field-dependent ditandai dengan menyebutkan informasi yang diberikan dalam naskah TPMT. 

Subjek field-independent dan field-dependent memodelkan dua informasi sudut depresi yang 

disebutkan dalam naskah TPMT, namun subjek field-dependent tidak dapat menarik hubungan 

diantara dua informasi sudut depresi tersebut. Subjek field-independent tidak terkecoh dengan 

adanya informasi berlebih sedangkan salah satu subjek field-dependent terkecoh. Langkah 

Organisasi dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent maupun field-

dependent ditandai dengan menyatakan tujuan dari masalah TPMT, yakni menentukan panjang 

kapal. Rencana umum, rencana khusus, dan tindakan yang disusun subjek field-independent 

mengarah pada solusi yang benar. Di lain pihak, rencana umum, rencana khusus, dan tindakan 

yang disusun subjek field-dependent tidak mengarah pada solusi yang benar. Langkah Eksekusi 

dalam pemecahan masalah trigonometri subjek field-independent dan subjek field-dependent 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Subjek field-independent secara sadar dan berkala 

melihat kemajuan pemecahan masalahnya. Langkah Verifikasi dalam pemecahan masalah 

trigonometri subjek field-dependent melakukan lebih banyak aktivitas dibandingkan subjek 

field-independent. Subjek field-dependent cenderung memeriksa kembali kerasionalan hasil 

akhir yang diperoleh secara intuitif. Di lain pihak, subjek field-independent cenderung menilai 

kerasionalan hasil akhir yang diperoleh terhadap rencana dan kondisi masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian, bagi guru yang berkeinginan untuk meningkatkan performa 

pemecahan masalah siswa dalam materi trigonometri disarankan menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan pemecahan masalah yang menitik beratkan pada beberapa aspek, yakni: 

penyusunan kembali informasi dalam langkah Orientasi, penyusunan rencana dalam langkah 

Organisasi, dan pelaksanaan rencana dalam langkah Eksekusi. Subjek field-independent yang 

lebih terampil menyusun kembali informasi menunjukkan pemahaman masalah dan kualitas 

pemecahan masalah yang lebih baik. Dalam aspek penyusunan rencana, guru disarankan untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa agar secara aktif menyusun rencana secara mandiri. 

Beberapa siswa menganggap bahwa rencana tidak dapat diubah dan direvisi sedangkan pada 

kenyataannya rencana dapat diperhalus, diubah atau ditinggalkan. Dalam aspek eksekusi 

rencana, guru disarankan senantiasa memberi umpan balik untuk melatih siswa dalam 

mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan rencana siswa. Penelitian ini tidak dapat 

menjelaskan mengapa subjek field-independent dan subjek field-independent memutuskan untuk 

beralih dari satu langkah pemecahan masalah ke langkah pemecahan masalah yang lain. 

Sehingga, peneliti juga menyarankan penelitian lain yang dapat mengungkap faktor lain yang 

berpengaruh dalam pemecahan masalah seseorang. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi TTW yang dapat 

meningkatkan keterampilan komunikasi matematis tulis siswa kelas 7B SMP 

Brawijaya Smart School (BSS) Malang sebanyak 21 orang. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas dan data yang diambil berupa 

hasil observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa, dan hasil kuis siswa. 

Kuis dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Strategi TTW yang dapat 

meningkatkan keterampilan komunikasi matematis tulis meliputi (1) pendahuluan 

dengan apersepsi dan motivasi, kemudian dilanjutkan dengan pembagian LKS dan 

lembar think untuk setiap siswa, (2) tahap inti yaitu berpikir, diskusi, dan menulis 

jawaban, (3) tahap pembahasan, (4) refleksi berupa penguatan. Hasil penelitian 

tindakan kelas pada siklus I belum mencapai kriteria keberhasilan, sehingga perlu 

diadakan siklus II. Hasil observasi terhadap aktivitas guru dan siswa termasuk 

kategori sangat baik. 80% siswa mendapat nilai di atas kriteria minimum. 

Sedangkan, hasil deskripsi komunikasi matematis tulis, ketiga siswa meningkat 

keterampilan komunikasi matematisnya dengan level terendah 5 dan level tertinggi 

6.  

Kata kunci: Think-Talk-Write, Keterampilan Komunikasi Matematis Tulis 

 

PENDAHULUAN 

Kesuksesan dunia kerja di abad ke-21 akan dicapai ketika seseorang memiliki 

kemampuan untuk memahami orang lain dan berkomunikasi dengan baik (Kagan & Kagan, 

2009). Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih dalam 

mencapai tujuan tertentu (Majid, 2015). Komunikasi memegang peranan penting dalam dunia 

bisnis, industri, dinas pemerintahan, jasa servis, institusi agama, dan organisasi lain. 

Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi atau meyakinkan anggota kelompok. 

Selain itu, komunikasi juga mempengaruhi tujuan, aktivitas, dan kesuksesan suatu organisasi 

(Barker, 1982). Dari segi individu, seseorang yang mampu berkomunikasi dengan efektif akan 

terlihat lebih profesional, lebih percaya diri, memiliki banyak relasi, mudah diterima di beragam 

lingkungan, dan memiliki tingkat stres lebih rendah (Mantha & Sivaramakrishna, 2006).  

Komunikasi dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan (Majid, 2015). Keterampilan 

berkomunikasi secara tulisan menjadi sesuatu yang  tidak bisa diremehkan. Di samping 

komunikasi lisan, individu yang mampu berkomunikasi secara tulisan juga memiliki nilai 

tambah dalam dunia kerja. Tuntutan menyusun dokumen, proposal, dan laporan membuat 

seseorang perlu mengembangkan keterampilan komunikasi tulisnya. Pentingnya keterampilan 

komunikasi di dunia kerja mendorong perlunya melatih keterampilan komunikasi sejak masa 

sekolah. Komunikasi kelas merupakan salah satu bentuk komunikasi terpenting yang terjadi 

dalam masyarakat. Komunikasi kelas mempengaruhi perkembangan kepribadian, intelektual, 

dan sosial siswa beserta guru yang terlibat (Barker, 1982). Menurut Kemendikbud (2013), 
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kemampuan komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran untuk  membangun kehidupan  masyarakat  dan bangsa yang lebih baik. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan NCTM (2000) bahwa komunikasi merupakan salah satu standar 

acuan pencapaian tujuan matematika yang perlu ada dalam pembelajaran matematika.  

Guru perlu berpikir tentang matematika sebagai suatu bahasa agar pembelajaran dapat 

berlangsung lebih efektif (Ashlock, dkk, 1983). Matematika adalah suatu bahasa yang unik. 

Matematika mempunyai beragam simbol, notasi, dan istilah yang berbeda dari bahasa sehari-

hari. Pemahaman terhadap makna unsur matematis tersebut sangat penting sebelum siswa 

mempelajari matematika. Selain itu komunikasi matematis juga mempengaruhi hasil belajar, 

menurut Barokah (2015) komunikasi matematis yang rendah akan menyebabkan hasil belajar 

siswa juga rendah. Ashlock, dkk (1983) berpendapat bahwa pemilihan teks, lembar kerja, dan 

mendiskusikan pembelajaran menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Ketika 

siswa membaca ekspresi matematis dan menulis simbol-simbol pada lembar kerja, mereka perlu 

memahami istilah matematika dan simbol-simbol tertulis dengan jelas. Menurut Braddon, dkk. 

(1993) pembelajaran matematika seharusnya menyertakan sejumlah kesempatan dalam 

berkomunikasi sehingga siswa dapat (1) mengaitkan materi dengan ide matematika, (2) 

merefleksi dan mengklarifikasi ide-ide dana situasi matematika, (3) mengaitkan masalah sehari-

hari ke dalam ide dan simbol matematis, dan (4) menyadari bahwa representasi, diskusi, 

membaca, menulis dan mendengarkan matematika adalah suatu hal yang penting dalam 

pembelajaran matematika. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Baroody dalam 

Qohar (2011) menyatakan bahwa keterampilan komunikasi meliputi keterampilan dalam 

representasi, mendengarkan, membaca, diskusi, dan menulis. Dari uraian tersebut, menulis 

merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika. Di dalam matematika, keterampilan ini sering disebut dengan istilah keterampilan 

komunikasi matematis tulis. 

Pembelajaran yang sering dijumpai di sekolah, pembelajaran konvensional belum mampu 

memfasilitasi keterampilan komunikasi siswa (Budiono, 2003) sehingga perlu dikembangkan 

metode pembelajaran yang memenuhi kebutuhan akan peningkatan keterampilan komunikasi 

siswa, salah satunya adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan salah satu 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan untuk siswa mengungkapkan gagasan-gagasan 

mereka. Pembelajaran ini sangat mendukung konsep student-centered karena guru tidak 

mendominasi kelas, guru berperan sebagai pendamping ketika siswa mengalami hambatan 

dalam diskusi. Menurut Majid (2015), pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok dapat 

meningkatkan kreativitas siswa, melatih siswa bertukar gagasan, dan melatih siswa 

mengemukakan pendapat secara verbal. Diskusi kelompok merupakan metode yang dapat 

digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi tulis siswa karena di dalamnya mereka 

menggunakan bahasa untuk menuliskan gagasan, penyelesaian masalah, dan laporan diskusi.  

Salah satu strategi pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok adalah Think-Talk-

Write (TTW). TTW dikembangkan oleh Huinker dan Laughin dalam Huda (2013). TTW 

menggabungkan antara kegiatan berpikir, berbicara atau diskusi, dan menulis. TTW diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan komunikasi matematis tulis siswa.  Pendapat ini diperkuat 

pula oleh pendapat Qohar (2011) yang menyatakan bahwa keterampilan komunikasi matematis 

siswa dapat dikembangkan melalui kegiatan diskusi kelompok.  

Berdasarkan hasil observasi di kelas 7 SMP BSS Malang, guru telah melaksanakan 

pembelajaran dengan baik, menerapkan beragam metode pembelajaran di kelas termasuk 

diskusi kelompok, namun ternyata diskusi masih didominasi oleh siswa yang pandai dan hanya 

beberapa anggota  yang aktif menulis atau menyelesaikan lembar kerja. Hasil wawancara dan 

data nilai UAS I yang diberikan guru menunjukkan bahwa hasil belajar masih rendah yang 

berarti keterampilan komunikasi matematis tulisnya juga rendah. Berdasarkan tes pendahuluan 

yang diberikan peneliti, ditemukan fakta bahwa dari 21 siswa hanya ada 4 siswa yang 

mengomunikasikan jawabannya secara tertulis dengan sempurna, sedangkan 3 lainnya cukup 

baik. Soal menentukan panjang ketika diketahui luas dan lebar kayu berbentuk persegi panjang. 

Banyak yang kurang memperhatikan penggunaan satuan pada luas, panjang, dan lebar, 
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demikian juga pada strategi yang mereka gunakan sebagian besar menggunakan operasi 

perkalian yaitu luas dikali lebar. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan komunikasi tulis siswa masih kurang baik dan perlu ditingkatkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi TTW yang dapat meningkatkan 

keterampilan komunikasi matematis tulis siswa kelas 7B SMP BSS Malang sebanyak 21 orang.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin di 

mana terdiri dari perencanaan, tindakan, dan refleksi. Tahap perencanaan meliputi identifikasi 

masalah, penyusunan instrumen, dan validasi instrumen. Instrumen berupa RPP, LKS, kuis, dan 

lembar observasi divalidasi oleh dosen ahli kemudian dihitung skor kevalidannya dengan skor 

dan kategori skor kevalidannya.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7B SMP Brawijaya Smart School 

sebanyak 21 orang dengan 11 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Sebagai eksplorasi, dari 

21 orang tersebut dipilih 3 orang dengan kriteria berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi 

yang masing-masing disamarkan namanya menjadi B15, B1, dan B4. Ketiga siswa ini 

dideskripsikan hasil pengerjaan tes tulisnya untuk dianalisis level keterampilan komunikasi 

matematis tulisnya. Data yang diambil berupa observasi terhadap aktivitas guru dan siswa, kuis 

tertulis, dan dokumentasi.  

Kuis digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan komunikasi matematis tulis siswa 

secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, skor dihitung dengan memberikan nilai pada 

masing-masing jawaban berdasarkan 4 aspek komunikasi matematis tulis: bahasa matematika 

(A1), model matematika (A2), argumen atau penyelesaian (A3), dan analisis ide matematika 

(A4). Skor dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑁𝐾𝑀𝑇 =
𝐴1̅̅ ̅ + 𝐴2̅̅ ̅ + 𝐴3̅̅ ̅ + 𝐴4̅̅ ̅

12
×100 

Data kuis yang diselesaikan oleh siswa, diambil sampel untuk dilakukan analisis, dalam 

penelitian ini digunakan tiga sampel, siswa yang kemampuan tinggi, sedang, dan rendah yang 

masing-masing disamarkan dengan B4, B1, dan B15. Tiga jawaban dari tiga soal kuis yang 

menjadi instrumen dalam penelitian ini masing-masing akan dideskripsikan komunikasi 

matematis tulis dan levelnya menggunakan deskriptor berikut (Shubbar, 2012): 

(a) Menunjukkan penggunaan dasar dari bahasa dan model matematika 

(b) Argumen atau penyelesaian sulit dipahami 

(c) Menunjukkan penggunaan bahasa dan model matematika yang cukup baik 

(d) Argumen atau penyelesaian sudah jelas meskipun tidak selalu logis dan lengkap 

(e) Analisis yang diberikan belum tepat 

(f) Menunjukkan penggunaan bahasa dan model matematika yang baik 

(g) Argumen atau penyelesaian tepat, logis, dan lengkap 

(h) Analisis yang diberikan tepat 

Berdasarkan deskriptor tersebut maka diperoleh tabel  pencapaian level sebagaimana tertulis 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Level Komunikasi Matematis Tulis 

Level Deskriptor 

1 (a) 

2 (a) dan (b) 

3 (c) dan (d) 

4 (c), (d), dan (e) 

5 (f) dan (g) 

6 (f), (g) dan (h) 

Keterangan: Deskriptor (e) dan (h) berlaku pada soal yang memuat indikator analisis atau dalam 

penelitian ini pada soal nomor 3. 
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Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil jika: (1) hasil observasi aktivitas guru dan 

siswa mencapai kategori minimal baik, (2) minimal 75% siswa mendapat nilai minimum 70, 

dan (3) level komunikasi matematis tulis meningkat dari siklus sebelumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Instrumen penelitian sudah mencapai kategori valid dan sangat valid sehingga sudah 

dapat digunakan dalam penelitian. Hasil observasi aktivitas guru mencapai kategori sangat baik 

dan hasil observasi aktivitas siswa mencapai kategori baik. Persentase siswa yang tuntas dalam 

mengerjakan soal kuis hanya 24% untuk siklus I. Sedangkan hasil deskripsi keterampilan 

komunikasi matematis tulisnya, B15, B1, dan B4 belum ada yang mengerjakan soal analisis 

dengan benar. Level yang didapat ketiganya paling rendah adalah level 1 oleh B15 dan paling 

tinggi level 6. Berikut beberapa deskripsi dan analisis jawaban siswa untuk kuis 1. 

Soal nomor 1 meminta siswa menggambar bangun persegi dan persegi panjang, 

kemudian meminta mereka menuliskan argumentasi mengapa bangun yang digambarkan 

sebelumnya merupakan bangun  persegi atau persegi panjang. B15 menuliskan jawaban 

sebagaimana termuat dalam gambar 1 berikut.  

 

 
 

    Gambar 1. Jawaban B15 Kuis 1 Nomor 1 

 

Bahasa yang digunakan sudah cukup baik, B15 menggambarkan bangun persegi dan 

persegi panjang dilengkapi simbol-simbol yang menyatakan sifat-sifatnya. Argumen yang 

dituliskan mudah dipahami meskipun belum dilengkapi argumen yang berkaitan dengan sudut-

sudut yang dimilikinya. Kalimat argumen belum lengkap, penggunaan istilah panjang dan 

pendek pada argumen kedua masih terkesan ambigu dan menimbulkan pertanyaan apa yang 

panjang dan apa yang pendek, seharusnya dilengkapi dengan 1 pasang sisi lebih panjang 

daripada 1 pasang sisi yang lain. Berdasarkan kriteria pencapaian level, komunikasi matematis 

tulis B15 berada di level 3. 

Soal nomor 2 memuat sebuah permasalahan matematika yang melibatkan bangun datar. 

Pak Amir ingin membangun sebuah kolam ikan pada sebidang tanah berbentuk persegi dengan 

panjang sisi 60 m. Dia ingin sisi-sisi kolam ikan dibuat sejajar dengan sisi tanah, kemudian 

diberikan jarak antara sisi kolam dengan sisi tanah selebar 3 m pada sisi kiri dan kanan, 

sedangkan pada dua sisi lainnya selebar 2 m. Siswa diminta membuat sketsa kolam ikan, 

kemudian menghitung keliling dan luas tanah yang tidak digunakan untuk membangun kolam 

ikan. Dalam gambar 2 berikut disajikan penyelesaian soal nomor 2 oleh B1. 

 

Belum lengkap 
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Gambar 2.  Jawaban B1 Kuis 1 Nomor 2 

Model matematika berupa sketsa cukup untuk menggambarkan permasalahan yang 

diberikan, selain itu sketsa tersebut juga dilengkapi ukuran beserta satuannya. Dari penyelesaian 

yang dituliskan, B1 mulai menggunakan simbol “Ltanah” dan “Lkolam” yang masing-masing 

menyatakan luas tanah dan luas kolam, satuan dituliskan dengan tepat. Penyelesaian yang 

dituliskan sudah tepat, logis, dan lengkap, B1 menghitung keliling, kemudian luas tanah, luas 

kolam dan terakhir mencari luas sisa tanah yaitu dengan mengurangi antara luas tanah dikurangi 

luas kolam. Berdasarkan kriteria pencapaian level, B1 mencapai level 6 untuk soal nomor 2. 

Gambar 3 menyajikan argumen yang diberikan B4 terhadap sebuah ide yang menyatakan 

bahwa persegi merupakan suatu persegi panjang. 

 

 
Gambar 3. Jawaban B4 Kuis 1 Nomor 3 

Istilah matematika dituliskan seperti istilah persegi, sisi, persegi panjang, sisi berhadapan. 

Argumen yang dituliskan cukup mudah untuk dipahami, namun kurang logis karena secara teori 

sifat persegi panjang dipenuhi pula oleh persegi. Hal tersebut menyebabkan analisis yang 

diberikan belum tepat. Untuk soal nomor 3 ini, B4 mencapai level 3. 

Pelaksanaan siklus pertama strategi TTW terlaksana dengan baik meskipun beberapa 

siswa belum memahami tugas mereka. Namun, hal ini dapat teratasi setelah diberikan 

penjelasan oleh peneliti. Waktu yang digunakan perlu diperhatikan oleh peneliti sebab beberapa 

tahap, waktu yang digunakan lebih lama dari yang direncanakan. Hal tersebut dapat diatasi 

dengan selalu mengingatkan sisa waktu yang dimiliki siswa setiap akan berpindah ke tahap 

selanjutnya. 

Hasil observasi aktivitas guru meningkat pada siklus I dan II mencapai kategori baik. 

Hasil observasi siswa meningkat dari kategori baik pada siklus I menjadi sangat baik pada siklus 

II. Persentase siswa yang tuntas mengerjakan kuis juga meningkat dari 24% siswa menjadi 80% 

siswa. Hasil deskripsi jawaban B15, B1, dan B4 meningkat levelnya di mana level terendah 

yang dicapai adalah level 1 pada siklus I menjadi level 5 pada siklus II. Berikut beberapa 

jawaban siswa yang dideskripsikan dan ditentukan level yang dicapai. 

Soal nomor 1 untuk kuis 2, siswa diminta memberikan nama untuk dua bangun datar di 

mana bangun datar pertama merupakan trapesium siku-siku dan bangun kedua adalah 

jajargenjang. Selanjutnya, siswa diminta memberikan argumen mengapa nama tersebut 

diberikan untuk bangun pertama dan atau bangun kedua. Berikut Gambar 4 menunjukkan 

bagaimana B15 menyelesaikan soal nomor 1. 
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Gambar 4. Jawaban B15 Kuis 2 Nomor 1 

B15 memberikan nama bangun datar pertama dengan menggunakan istilah trapesium 

siku-siku dan bangun datar kedua dengan jajargenjang, hal tersebut menunjukkan penggunaan 

bahasa matematika yang baik, istilah tersebut sangat tepat. Segi argumen yang dituliskan pun 

mudah dipahami, dituliskan dengan baik alasan mengapa bangun pertama dinamakan trapesium 

siku-siku dan bangun kedua adalah jajargenjang, argumen yang dituliskan sudah logis dan 

lengkap. Berdasarkan kriteria pencapaian level komunikasi matematis tulis, B15 mencapai level 

6. 

Selanjutnya, soal nomor 2 menyajikan sebuah permasalahan tentang taman yang 

berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi sejajar 15 m dan 9 m, kemudian sisi yang 

tegak lurus dengan sisi sejajar 8 m. Siswa diminta memberikan sketsa taman, kemudian 

menentukan keliling taman dan jika di bagian luar sepanjang kedua sisi sejajar taman akan 

dibangun jalan selebar 1 m, siswa diminta menentukan total luas kolam dan jalan tersebut. 

Gambar 5 dan Gambar 6 berikut menyajikan bagaimana B1 menyelesaikan soal nomor 2. 

 

 
Gambar 5. Jawaban B1 Kuis 2 Nomor 2a dan 2b 
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Gambar 6. Jawaban B1 Kuis 2 Nomor 2c 

 

Simbol-simbol sudah mulai digunakan dengan baik, seperti L1, L2, dan L3 yang masing-

masing menyatakan luas jalan pada salah satu sisi sejajar trapesium, luas trapesium, dan luas 

jalan pada sisi sejajar trapesium lainnya. Sketsa yang digambarkan sudah sesuai dengan 

permasalahan yang disajikan selain itu sketsa tersebut juga sudah dilengkapi ukuran beserta 

satuannya. B1 menyelesaikan soal nomor 2 ini dimulai dengan menentukan ukuran sisi miring 

pada trapesium, kemudian menentukan keliling, dan terakhir menentukan luasnya. Secara 

keseluruhan, penyelesaian yang ditulis mudah dipahami, lengkap dan logis. Berdasarkan kriteria 

pencapaian level komunikasi matematis tulis, B1 mencapai level 6. 

 

 
Gambar 7. Soal Kuis 2 dan Jawaban B4 Kuis 2 Nomor 3 

Istilah-istilah matematika sudah mulai digunakan seperti istilah sisi, sudut, dan ukuran 

sudut 900. Argumen yang dituliskan mudah untuk dipahami, logis, dan lengkap. Secara 

keseluruhan, analisis yang diberikan sudah tepat. Untuk soal nomor 3 ini, B4 mencapai level 6. 

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan keterampilan komunikasi matematis tulis siswa meningkat 

dan penelitian tindakan kelas berhasil.  

Pembahasan 

Strategi TTW merupakan salah satu strategi komunikatif. TTW dikembangkan oleh 

Huinker-Laughin (Huda, 2013). Strategi pembelajaran ini memiliki fokus pada aspek 

komunikasi siswa. TTW memuat unsur komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. TTW atau 

Think-Talk-Write memiliki tiga tahap sesuai namanya yakni tahap berpikir, tahap berbicara atau 
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diskusi, dan tahap menulis.  

Tahap berpikir, siswa diminta untuk membaca semua pertanyaan dan pernyataan dalam 

Lembar Kerja Siswa (LKS), kemudian menuliskan apa yang mereka pikirkan baik itu berupa 

pertanyaan, kemungkinan jawaban, atau informasi-informasi terkait dengan topik pada lembar 

think. Masing-masing siswa mendapat satu lembar LKS dan satu lembar think. Lembar think ini 

akan digunakan untuk tahap diskusi atau talk. Strategi ini mencegah siswa datang ke dalam 

forum diskusi dalam keadaan kosong, atau tanpa persiapan sama sekali. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti selama KPL, diskusi cenderung didominasi oleh siswa tertentu, siswa yang 

secara akademis memiliki kemampuan lebih tinggi dibanding anggota kelompok lainnya. 

Melalui tahap berpikir, siswa berlatih untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan 

menunjukkan alasan (Poespoprodjo & Gilarso, 2006). Diharapkan diskusi akan berjalan lebih 

baik dan semua anggota dapat mengungkapkan pendapatnya. 

Tahap talk, siswa duduk berdasarkan kelompok yang dibentuk oleh peneliti. Kelompok 

dibentuk secara heterogen baik ras, jenis kelamin, dan kemampuannya. Dalam kelas yang 

menjadi subjek penelitian, terdapat 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4-

5 siswa. Diskusi berjalan lebih baik karena masing-masing siswa memiliki catatan untuk 

didiskusikan, namun peneliti harus tetap memastikan bahwa seluruh anggota kelompok aktif 

dalam diskusi. Dalam tahap ini, kelompok dapat mencari informasi dari buku teks yang ada dan 

kelompok yang mengalami kesulitan dalam diskusi dapat meminta bantuan dari peneliti. 

Menurut White (2002), tahap diskusi sangat mendukung pembelajaran karena siswa dapat saling 

bertukar ide, menyadari dan memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul pada tahap think, 

sekaligus menyelesaikan LKS.  

Tahap menulis (write), tahap dimana siswa menuliskan jawaban akhir pada LKS. Setelah 

melalui dua tahap yakni think dan talk, siswa mampu menulis jawaban dengan lebih baik, 

tersusun rapi, dan benar secara teori. Setiap siswa menulis pada LKS masing-masing 

berdasarkan apa yang didapat pada dua tahap sebelumnya. Menulis memiliki beragam manfaat 

khususnya dalam melatih keterampilan komunikasi matematis tulis misalnya siswa dapat 

mengembangkan gagasan, menguasai banyak informasi, dan mampu mengungkapkan ide-ide 

matematisnya secara tertulis dengan lebih sistematis (Rahayu, 2007). Setelah siswa 

menyelesaikan LKS, beberapa siswa diminta untuk mempresentasikan jawaban. Kemudian, 

pembelajaran ditutup dengan refleksi melalui tanya jawab singkat dan kesimpulan.  

Siklus pertama dan kedua, strategi TTW terlaksana dengan baik. Beberapa siswa belum 

memahami tugas mereka. Namun, setelah diberikan penjelasan siswa dapat memahami tugas 

mereka. Waktu yang digunakan perlu diperhatikan oleh peneliti sebab beberapa tahap, waktu 

yang digunakan lebih lama dari yang direncanakan. Banyak waktu terbuang ketika siswa 

membentuk kelompok dan  berdiskusi. Hal tersebut dapat diatasi dengan selalu mengingatkan 

sisa waktu yang dimiliki siswa setiap akan berpindah ke tahap selanjutnya. 

Komunikasi memiliki dua bentuk yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Dalam 

pembelajaran matematika, komunikasi juga memiliki peran penting. Ketika siswa menuliskan 

proses hitung hingga menemukan selesaian, siswa menggunakan keterampilan komunikasi 

matematis tulisnya. Penelitian ini dirancang sedemikian rupa sehingga lebih fokus pada 

komunikasi matematis tertulis. Peneliti mendeskripsikan jawaban kuis siswa di mana diambil 3 

dari 21 siswa yang masing-masing mewakili kemampuan rendah, sedang, dan tinggi.  

Penelitian ini menggunakan empat aspek komunikasi matematis tulis, yaitu aspek bahasa, 

model matematika, analisis, dan argumen atau penyelesaian. Soal kuis disusun sehingga 

memuat empat aspek tersebut. Peneliti memaparkan data secara deskriptif, mengungkapkan 

bagaimana keterampilan komunikasi matematis yang ditulis pada lembar jawaban kuis. Dari 

empat aspek tersebut, siswa cenderung mengalami kesulitan pada soal analisis, soal ini 

membutuhkan keterampilan menganalisis ide matematika yang baik, selain itu soal semacam ini 

jarang ditemukan dalam pembelajaran. Siswa perlu melatih kemampuan analisisnya, penelitian 

ini menggunakan LKS sebagai media untuk melatih kemampuan analisis, sekaligus ketiga 

kemampuan lainnya. 

Peneliti menyusun level komunikasi matematis tulis siswa ke enam level untuk tiap 
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soalnya. Tiga dari 21 siswa yang masing-masing mewakili kemampuan rendah, sedang, dan 

tinggi dipilih berdasarkan pertimbangan dan saran guru matematika. Jawaban mereka 

dideskripsikan kemudian disimpulkan termasuk dalam level komunikasi matematis tulis yang 

telah disusun di mana semua subjek penelitian meningkat levelnya pada siklus II 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Strategi pembelajaran TTW memiliki tiga tahap inti yakni think atau berpikir, talk atau 

diskusi, dan write atau menulis. Strategi ini termasuk dalam strategi yang menekankan aspek 

komunikasi dalam pembelajarannya. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

komunikasi matematis tulis siswa kelas 7B SMP Brawijaya Smart School Malang.  

Pembelajaran dimulai dengan apersepsi dan motivasi, kemudian dilanjutkan dengan 

pembagian LKS dan lembar think untuk setiap siswa. Tahap berpikir dimulai dengan siswa 

membaca LKS, memahami pernyataan, pertanyaan, dan gambar-gambar yang ada. Selanjutnya, 

siswa diminta menuliskan kemungkinan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan terkait LKS yang 

dibaca. Tahap diskusi, siswa diminta duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk. Siswa 

diminta mendiskusikan LKS melalui lembar think, mencari informasi yang dibutuhkan dari 

buku teks atau sumber informasi lainnya. Kemudian, tahap menulis, siswa menyelesaikan LKS 

dengan menuliskan jawaban yang didapat dari tahap berpikir dan diskusi. Tahap menulis 

dilanjutkan dengan tahap pembahasan atau presentasi jawaban. Beberapa siswa diminta untuk 

mempresentasikan jawabannya, presentasi dilakukan untuk membahas seluruh atau sebagian 

soal sesuai waktu yang ada. Selanjutnya, peneliti bersama siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran, baik mengenai materi maupun proses pembelajaran yang telah dilalui. 

Pembelajaran diakhiri dengan informasi mengenai pertemuan berikutnya dan salam penutup. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus 

dilaksanakan dalam 3 x pertemuan. Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil observasi, 

hasil kuis, dan analisis komunikasi matematis tulis siswa. Hasil observasi aktivitas guru untuk 

siklus pertama termasuk kategori sangat baik sedangkan hasil observasi aktivitas siswa 

termasuk kategori baik. Hasil kuis hanya 24% siswa mencapai nilai di atas 70. Hasil analisis 

komunikasi matematis tulis, tiga dari 21 siswa belum ada yang berhasil menyelesaikan soal 

analisis. Siklus I dapat dikatakan belum berhasil dan perlu diadakan siklus II. 

Hasil tindakan pada siklus II meningkat dari siklus I. Hasil observasi terhadap aktivitas 

guru dan siswa termasuk kategori sangat baik. 80% dari jumlah siswa mendapat nilai di atas 70. 

Sedangkan, hasil analisis komunikasi matematis tulis, ketiga sampel meningkat levelnya dari 

siklus I, hampir semua nomor soal mencapai level 6 kecuali B15 yang mencapai level 5 pada 

soal nomor 2. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tindakan kelas dapat dikatakan berhasil. 

Peneliti menggunakan definisi persegi panjang adalah segi empat yang memiliki dua 

pasang sisi sejajar yang sama panjang serta sisi-sisi yang berpotongan membentuk sudut 900. 

Sedangkan pada pelaksanaan pengambilan data, kesejajaran ini tidak diperhatikan oleh peneliti 

karena dianggap syarat siku-siku sudah mencakup hal ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan 

pada pembaca atau peneliti lain yang menggunakan topik persegi panjang untuk memasukkan 

aspek kesejajaran dalam pengambilan data dari subjek penelitian. Bagi peneliti selanjutnya yang 

akan menggunakan strategi TTW untuk meningkatkan keterampilan komunikasi matematis tulis 

siswa, peneliti menyarankan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut antara lain 

penyusunan soal kuis dibuat sedemikian rupa sehingga setiap soal kuis memuat semua aspek 

komunikasi matematis yang akan diukur dan penerapan strategi TTW pada materi lain. 
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Abstrak 

 
Peran guru di dalam pembelajaran adalah membantu   siswa dalam 

mengembangkan konsep secara tepat, mampu menggunakan keterampilan proses, 

dapat mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran, dan dapat menjawab 

ide-ide siswa yang kurang baik. Guru juga mengajak siswa untuk berfikir, mengatur 

waktu, menciptakan tatacara belajar, menyediakan peralatan, mengidentifikasi 

sumber belajar, menilai kemajuan siswa, dan membantu siswa dalam menilai diri 

sendiri. Atas dasar itu, perlu adanya seorang guru yang berkualitas dan profesional 

didalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas sehingga bila tuntutan itu 

dipenuhi, maka keberhasilan belajar siswa akan  menjadi optimal sesuai dengan 

yang diharapkan. Salah satu cara untuk mengembangkan kualitas dan 

keprofesionalan guru adalah dengan melalui Lesson Study. Materi teorema 

Phytagoras merupakan salah satu topik yang disajikan di SMP kelas VIII, yang 

pembelajarannya tidak terlepas dari pemahaman bentuk kuadrat bilangan, dan akar 

kuadrat bilangan. Dengan menerapkan lesson study untuk materi teorema 

Pythagoras ini, diharapkan siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang 

terkait. 

 

Kata kunci: Lesson Study, Meningkatkan Kualitas Guru,  Teorema Pythagoras.  

 

PENDAHULUAN 

Banyak faktor dalam sistem pendidikan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan, di antaranya adalah kemudahan, kualitas pendidik, dan tenaga kependidikan, 

pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaiannya, daana yang mencukupi, pengurus lembaga 

pendidkan baik di sekolah maupun pajabat pendidikan di daerah sampai kementrian pendidikan 

dan kebudayaan. Semua komponen itu tentu saling terkait satu dengan yang lainnya, misalnya 

rendahnya kualitas guru akan mempengaruhi proses pembelajaran, demikian juga 

keberhasilannya juga tidak terlepas dari model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Pengembangan pendidikan nasional secara umum masih masih dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan, di antaranya masih rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan. 

Permasalahan kualitas pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang 

saling berpengaruh. Kualitas pendidikan dipengatruhi oleh kualitas masukan dan kualitas 

proses. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan mempengaruhi 

kualitas pendidikan terdiri dari (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum 

mencukupi secara ualitas, dan kesejahteraan, (2) kemudahan pembelajaran yang belum 

disediakan dan belum optimal penggunaannya, (3) proses pembelajaran yang belum efektif dan 

efisien (Depdiknas, 2010).  

Akibat kurangnya komponen masukan dan proses dalam sistem pendidikan, maka 

kualitas pendidikan di Indonesia  masih tergolong rendah, khususnya untuk mata siswaan 

matematika. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian NEM (Nilai Ebtanas Murni) untuk siswaan 

matematika di SMP. masih rendah. Rerata NEM Nasional untuk siswaan matematika dari tahun 
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1997 sampai dengan 2001 sekitar 5.13 sampai 5.48. Selanjutnya, rerata NEM matematika untuk 

tahun 2015 di  Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan rerata tahun 2001 tersebut, namun sudah 

ada peningkatan. Bukti masih rendahnya kualitas pendidikan matematika juga ditunjukkan oleh 

kajian PISA (Programme for International Student Assessment) yang menempatkan Indonesia  

di urutan ketiga dari bawah untuk bidang matematika, dari 41 negara yang dikaji. Selain itu, 

Pusat Penilaian Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional merupakan 

badan yang melaporkan tentang hasil ujian nasional untuk matematika SMP, baik sekolah 

swasta maupun negeri, mendapati bahwa nilai hasil ujian nasional matematika untuk wilayah 

Jawa Timur untuk tahun siswaan 2014/2015 menunjukkan adanya peningkatan dibamdingkan 

dengan tahun sebelumnya. Rerata nilai ujian untuk wilayah Jawa Timur adalah 7,01 dengan 

nilai terendah 0.50 dari skor maksimum 10. Sedangkan untuk peringkat kota Malang rerata nilai 

ujian mate matika nasional adalah 6.92 dengan nilai terendah 2.25. Dari rerata itu terdapat 45.40 

% siswa mendapatkan nilai kurang dari 7. Kebanyakan siswa memperoleh nilai 3 sampai 

dengan 6 (Jawa Pos, Juni 2015). Ini merupakan bukti masih rendahnya nilai ujian nasional 

matematika SMP di kota Malang. 

Berbagai faktor penyebeb rendahnya nilai ujian matematika SMP, satu di antaranya 

kualitas guru pengajarnya. Menurut Glenn (2008), kemampuan mengajar yang berkualitas 

bukanlah bakat yang dimiliki sejak lahir, tetapi kemampuan itu dapat disiswai dan 

disempurnakan secara terus menerus. Misalnya, kemampuan untuk membedakan antara apa 

yang paling penting disiswai oleh siswa atau apa yang paling sulit dipahami siswa, hanya dapat 

diperoleh melalui latihan, konsultasi, kolaborasi, dan praktek langsung. Selain itu, kualitas 

mengajar yang baik juga menuntut guru untuk menguasai materi bidang studi juga. Hal ini 

berarti bahwa guru dituntut untuk selalu belajar dan berusaha secara terus menerus 

meningkatkan pemahaman materi serta kualitas mengajaranya, agar dapat membimbing belajar 

dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Ada berbagai cara untuk meningkatkan kualitas guru 

dalam mengajar, salah satunya dengan menerapak lesson study. Dengan lesson study diharapkan 

kemampuan dan kualitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat diperbaiki dan 

sekaligus ditingkatkan, sehingga pada akhirnya hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

 

METODE 

Lesson study ini diimplementasikan dalam rangka dilakukannya penelitian 

pengembangan model pembelajaran matematika realistik berstrategi kooperatif di SMP 

Laboratorium Malang. Sehingga metodologi yang akan dijalankan meliputi uraian tentang 

subyek penelitian, prosedur penelitian, skema penelitian, pengembangan model, pengembangan 

instrumrn penelitian, kriterian sah (valid), praktis, dan efektif, serta rancangan pelaksanaan 

lesson study. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa klas 8 yang terkait selama kegiatan 

pembelajaran matematika dengan model tersebut. Alasan utama pengambilan subyek ini 

didasarkan atas capaian prestasi matematika selama ini masih masuk kategori cukup, sehingga 

dengan melaksanakan model pembelajaran ini prestasi siswa menjadi lebih baik. Instrumen 

yang dikembangkan  dalam penelitian bertujuan untuk menilai model dan komponen-

komponennya. Untuk itu, dikembangkan instrumen yang meliputi (1) lembar validitas model 

dan komponen pembelajaran, (2) lembar pengamatan keterlaksanaan model, (3) lembar 

pengamatan untuk aktivitas siswa, dan (4) lembar ujian penguasaan bahan ajar.  

Pengembangan model pembelajaran yang dilakukan meliputi langkah-langkah 

pengembangan model yang terdiri atas  fase kajian awal, fase perancangan, fase realisasi, dan 

fase ujicoba dan perbaikan, serta rancangan pelaksanaan lesson study. Fase kajian awal meliputi 

kajian teoritis yang menjadi dasar dari model pembelajaran matematika realistik berstrategi 

kooperatif. Kajian yang dimaksudkan meliputi kajian tentang teori model pembelajaran, 

pembelajaran matematika realistik, tipe-tipe pembelajaran kooperatif, lesson study, 

pengembangan model pembelajaran, serta kajiam kurikulum. Fase perancangan dalam kegiatan 

ini meliputi (1) rancangan instrumen, (2) rancangan model pembelajaran, (3) rancangan 

267



 

komponen pembelajaran, yang ketiganya ini dibuat secara bersamaan. Fase realisasi merupakan 

tahap lanjutan dari fase perancangan, sehingga dalam fase ini dilakukan (1) menyusun 

rancangan model, (2) melakukan uji validitas dari nomer 1, dan (3) melakukan analisis dan 

perbaikan hasil. Pada fase penilaian dan perbaikan ada dua aktivitas yang dilakukan, yaitu valasi 

dari pakar dan ujicoba di lapangan.  

Lesson study dilaksanakan dengan mengikuti tahap perancangan (Plan), tahap 

pelaksanaan (Do), dan tahap refleksi (See-Reflection) dari pelaksanaan yang telah dilakukan di 

kelas.  Tahap perancangan meliputi (a) penggalian akademik terhadap kurikulum, silabus, dan 

bahan ajar; (b) perancangan pembelajaran; (c) penyiapan alat-alat pembelajaran. Yang 

berikutnya tahap pelaksanaan  meliputi (a) pelaksanaan pembelajaran di kelas oleh peneliti, (b) 

pemantauan kegiatan pembelajaran oleh teman sejawat, dalam hal ini guru-guru pemantau dan 

pakar pemdidikan matematika dengan menggunakan lembar pemantauan. Sedangkan tahap 

refleksi meliputi (a) mendiskusikan dan menganalisis pembelajaran yang telah dilaksanakan; (b) 

refleksi diri oleh guru pengajar; (c) presentasi dan diskusi data-data dari hasil pemantauan oleh 

pemantau; (d) kesan-kesan oleh guru pengajar; (e) komentar dari nara sumber (pakar). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lesson study adalah model kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru 

dalam mengajar, yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi guru dalam merancang pembelajaran, 

mengamati pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang secara bersama-sama, dan 

melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Berikut ini hasil yang didapat 

dari pemantauan beserta pembahasannya, disertai kesan-kesan guru Model.. 

 

Kesan Guru Model 

Alhamdulillah, hari ini rasanya senang sekali walaupun saya merasakan sedikit grogi 

dalam mengajar karena selama pembelajaran saya dipantau oleh teman guru dan dosen  dari 

jurusan matematika, yang dulu juga merupakan dosen saya waktu saya masih kuliah. Jadi ada 

grogi sedikit saat awal pembelajaran tadi, tapi saya harus percaya diri agar saya tidak terbebani 

apa-apa. Kelas 8C ini bukan kelas yang istimewa, jadi sama dengan kelas yang lain, ibu bapak 

tahu bahwa input di sekolah ini tidak sebaik dengan sekolah negeri, jadi dalam kegiatan 

pembelajaran kita harus telaten dalam membelajarkan mereka. Ibu Bapak yang saya hormati, 

materi kuadrat dan akar kuadrat sebenarnya di sekolah dasar telah diberikan, tetapi materi ini 

penting karena sebagai prasarat untuk pembelajaran teorema Pythagoras, tapi ibu bapak bisa 

melihat sendiri masih banyak atau yang belum memahami tentang materi itu, maksudnya materi 

kuadrat dan akar kuadrat. Sebenarnya saya tadi mau langsung ke Pythagoras, tetapi karena 

masih ada beberapa yang belum memahami kuadrat, ya saya ulangi sebentar.Tadi kelompok 7, 

disitu ada anggota kelompok namanya Alifian dan Karbala, kalau diperhatikan mereka berdua 

itu sebenarnya diam tetapi bila didekati dan ditanya ya diam saja. Saya minta saran bapak ibu 

bagaimana menangani anak yang demikian ini. Model pembelajaran yang saya gunakan tadi 

adalah model Jigsaw; saya minta tanggapan dari ibu dan bapak dosen yang lebih memahami 

tentang model-model pembelajaran. Kepada teman-teman guru mohon masukannya untuk 

perbaikan pembelajaran berikutnya; demikian juga mohon masukan dari para pakar untuk 

perbaikan cara mengajar saya, trima kasih”. 

Hasil Pemantauan dari Pakar (1) 

Trima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan apa yang saya 

sampaikan ini bisa bermanfaat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Guru Nodel 

yang telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ini harus tetap dipertahankan, dan saya 

memberi masukan secara menyeluruh saja.  

 Pertama, Selama saya mengikuti kegiatan LS ini, peran pemantau sudah baik, bu Intan 

dan pak Joko, selama pembelajaran pak Joko dan bu Intan sudah fokus ke siswa, walaupun 
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belum semua siswa bisa dipantau dengan cermat. Tidak apa-apa, kita sambil belajar, lama-lama 

bisa lebih baik. Pak Joko dan bu Intan sudah bisa memposisikan dirinya sebagai pemantau, dan 

menjalankan pantauannya dengan baik. Kita sama-sama belajar, tetapi saya percaya makin lama 

akan makin baik. Kedua, saya tidak mengira bahwa mereka belajar di masjid ternyata malah 

terlihat bersemangat, dan mereka terlihat menikmati, sehingga perlu diusulkan ke kepala 

sekolah kalau waktunya matematika siswanya diajak belajar di masjid. Tadi saya lihat dalam hal 

perpindahan anggota kelompok, yaitu dari kelompok awal ke kelompok ahli, dan kembali ke 

kelompok awal lagi terlihat tertib, baik sekali ini. Ketiga, untuk pemantau, memantau tidak 

harus fokus satu kelompok saja, di samping memantau satu kelompok bisa juga memantau 

kelompok yang lain dari kejauhan. Jadi nanti kalau sudah benar-benar ahli dalam memantau, 

semua siswa di ruang kelas bisa dipantau dengan cermat. 

Keempat, model belajar tidak hanya Jigsaw dan STAD saja, banyak model-model yang 

lain. Jadi, guru bisa membuat variasi berbagai model belajar agar siswa tidak gampang bosan. 

Tapi perlu juga diingat, bukan berarti ceramah harus ditinggalkan; tidak, ceramah tetap 

diperlukan, namun karena kita melaksanakan KBK, maka model belajar yang mengacu ke 

konstruktivist ini yang kita kembangkan. Ke lima, dalam menanamkan konsep Pythagoras 

hendaknya disertakan alat peraga, agar siswa lebih mudah untuk memahami.  

Hasil Pemantauan Pakar (2). 

“Trima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan apa yang saya 

sampaikan ini bisa bermanfaat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru Model 

yang telah melaksanakan pembelajaran dengan baik, ini sudah lebih baik dari yang lalu. Pada 

pengkajian pembelajaran yang kedua ini masih juga ditemukan kelompok yang belum baik 

belajarnya. Saya mencatat, ada dua kelompok, yaitu kelompok V dan kelompok VI. Dalam 

diskusi awal (untuk kelompok awal), dua kelompok yang saya pantau anggotanya hanya 

menyalin dari jawaban temannya saja. Jadi dari dua kelompok ini yang bekerja hanya satu siswa 

saja, yang lainnya hanya menyalin, mohon menjadi perhatian guru Model. Dari kelompok V 

yang dominan nomer 18 saja, dan kelompok VI yang dominan hanya 21 saja. Tetapi secara 

umum siswa telah belajar dengan baik. 

 Terhadap rambu-rambu nomer dua. Untuk kelompok V selain nomer 18, yang lain 

hanya menyalin saja. Untuk kelompok VI juga demikian, yang dominan hanya nomer 21 saja, 

yang lain juga menyalin saja (ini saat diskusi kelompok awal). Saat diskusi kelompok ahli, dari 

kelompok III, hanya tiga siswa yang saling berinteraksi, saling tanya jawab, yaitu siswa nomer 

12, 22, dan 24, sedangkan siswa dengan nomer 21, 30 hanya menyalin saja. 

 Selanjutnya, setelah kembali ke kelompok awal lagi, saya mengamati kelompok VII, 

semuanya hanya diam dan menyalin saja, jadi tidak terjadi diskusi seperti kelompok-kelompok 

yang lain. Waktu presentasipun, kita bisa lihat bersama-sama tadi yang bertanggung jawab 

dalam presentasi tadi hanya satu siswa saja, yang lain hanya pasif saja, malah ada satu yang 

melamun. Ini bisa menjadi catatan tersendiri dari guru Model, bagaimana caranya agar mereka 

menjadi bergairah dalam belajar.  Terhadap rambu-rambu ketiga. Menurut saya, ini 

karena fokus yang ditargetkan oleh siswa adalah siswa boleh mengisi lembar jawaban soal, 

tidak ada rasa ingin tahu dari siswa mengapa pekerjaannya belum benar. Demikian juga, belum 

ada ungkapan yang membuat siswa tahu resikonya jika siswa tidak belajar sendiri; misalnya 

skor kelompok ditentukan oleh peningkatan skor individu.  Terhadap rambu-rambu 

keempat. Guru telah memberikan joke-joke yang menjadikan siswa lebih bersemangat dalam 

belajar, dan ini benar yang dilakukan oleh guru Model. Dalam memberi kesempatan presentasi, 

guru menunjuk siswa dengan cara spontanitas, jadi dengan cara ini siswa atau kelompok tetap 

siap belajar. Terhadap rambu-rambu kelima. Dengan model Jigsaw ini siswa merasakan 

menikmati dalam belajar, apalagi ditunjang dengan ruang yang cukup luas, walaupun di dalam 

masjid. Ada yang perlu menjadi catatan dan untuk diingat, bila guru telah melaksanakan model 

kooperatif, guru hendaknya tidak mendominasi pembicaraan, buatlah pembelajaran berfokus 

kepada siswa. 
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Hasil Pemantauan Pakar (3) 

“Trima kasih, apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya hampir sama dengan apa 

yang disampaikan oleh komentar terdahulu. Oleh karena itu, saya tidak usah mengulangi 

panjang lebar untuk masukan untuk guru Model. Guru Model ngajarnya sudah baik (langsung 

dijawab oleh guru: trima kasih bu). Ingat saya Jigsaw itu dalam kelompok awal, anggota 

kelompok hanya membagi tugas masing-masing, maksud saya mereka berunding tentang soal-

soal mana saja yang mereka masing-masing menguasai yang nantinya akan dibawa ke 

kelompok ahli. Jadi, dalam kelompok awal ini anggota kelompok tidak perlu diberi waktu lama 

untuk mendiskusikan soal-soalnya, yang lama itu nanti di kelompok ahlinya. Jadi, dalam diskusi 

awal anggota kelompok membagi tugas sesuai dengan mana soal-soal yang dikuasai oleh 

masing-masing anggota kelompok awal. Oleh karena itu, pengaturan waktu harus diperhatikan 

betul oleh guru, karena biasanya anak-anak itu tidak memperhatikan waktu atau belum bisa 

menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kelompok mana yang kurang interaktif, saya 

sepakat dengan apa yang disampaikan oleh komentar terdahulu tadi.  

Selanjutnya, dalam presentasi,  anak-anak dapat dibiasakan menerangkan kepada teman 

seperti guru menerangkan kepada siswanya, ini memang tidak gampang. Tadi jika kita lihat 

mereka cenderung membaca jawaban saja. Kalau bisa dibiasakan seperti yang saya sampaikan 

tadi, makin lama siswa akan menjadi makin berani dalam debat diskusi. Barangkali itu 

sementara yang bisa saya sampaikan, nanti jika ada yang belum saya sampaikan menyusul”.

  

Setelah selesai menyampaikan hasil pantauannya, moderator mempersilahkan guru untuk 

menanggapi saran dan masukan yang disampaikan oleh dua pakar. Tanggapan guru sebagai 

berikut. 

“ Trima kasih bapak dan ibu-ibu sarannya dan masukannya untuk saya, ini sangat 

berharga sekali buat saya, demi perbaikan pembelajaran yang saya lakukan untuk waktu 

mendatang. Semua saran sudah saya catat dan tulis, insya Allah saya akan perbaiki”. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Seperti telah disampaikan terdahulu bahwa lesson study adalah metode pengembangan 

profesional  guru yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi guru dalam merancang atau  

menyusun rancangan pembelajaran (Perancangan), mengamati kegiatan belajar mengajar 

(KBM) yang telah dirancang bersama (Pelaksanaan dan Pemantauan), dan melakukan diskusi-

refleksi bersama (Refleksi), serta memperbaiki rancangan pembelajaran secara terus menerus 

(bersiklus).  Lesson study yang dilakukan teorema Pythagoras dan lanjutan teorema 

Pythagoras. Dalam di sini untuk materi  teorema Pythagoras, juga dilengkapi dengan pemantau 

yang melaksanakan pemantauan selama proses pembelajaran. Pemantauan ini dilakukan untuk 

melihat aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran di ruang kelas, sehingga dengan 

pemantauan ini akan diperolehi pelbagai kelebihan dan kekurangan yang dilakukan oleh guru di 

ruang kelas. Berbagai kelebihan dan kekurangan yang dilakukan oleh guru ini akan disampaikan  

kepada guru manakala dilakukan refleksi setelah pembelajaran selesai.  

 Kritk dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini ini meliputi perbaikan mengenai 

rancangan pembelajaran, perbaikan mengenai strategi pengajaran dan pembelajaran di ruang 

kelas, dan perbaikan mengenai pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Perbaikan mengenai 

rancangan pembelajaran terkait dengan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran yang 

harus dijalankan oleh guru; perbaikan mengenai strategi pengajaran dan pembelajaran terkait 

dengan ciri dari model (strategi) pembelajaran kooperatif bahwa pembelajaran berpusat kepada 

siswa sehingga dominasi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus sedikit 

mungkin; perbaikan mengenai pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran terkait dengan 

pengelolaan ruang kelas, yaitu bagaimana guru memanage ruang kelas sehingga pembelajaran 

dapat dijalankan dengan baik. Dengan berbagai saran ini tentu guru mencatat dan selanjutnya 
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dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki untuk pembelajaran 

berikutnya.  Dengan membiasakan  menjalankan kajian pembelajaran seorang guru akan 

lebih terbuka (bersedia dikritik dan diberi saran) kepada sesama profesi, sehingga dengan 

keterbukaan ini wawasan guru akan menjadi bertambah, yang pada akhirnya kualitas pengajaran 

dan pembelajaran akan menjadi lebih baik. Sehingga apabila kualitas pengajaran dan 

pembelajaran menjadi baik, maka pada akhirnya prestasi siswa akan menjadi baik juga. 
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Abstrak 

 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 64 tahun 2013 

disebutkan bahwa matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali mereka dengan kemampuan logis, kritis, analitis, 

kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah 

dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, berpikir kreatif merupakan salah 

satu hal yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Artikel ini mengkaji representasi 

hasil berpikir kreatif siswa SMA melalui gambar yang dibuat mereka pada materi 

bangun ruang. Metode yang digunakan yaitu tes dan wawancara terhadap dua 

responden. Hasil kajian menunjukkan bahwa responden pertama (S1) mampu 

berpikir kreatif ketika menghadapi masalah tentang bangun ruang. Aspek yang 

dipenuhi oleh S1 yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Sedangkan 

responden kedua (S2) hanya mampu menguasai tiga aspek yaitu flexibility, 

originality, dan elaboration. 

Kata kunci: Representasi, Berpikir Kreatif 
 

PENDAHULUAN 

Representasi (NCTM, 2000) merupakan cara yang digunakan seseorang untuk 

mengomunikasikan jawaban, gagasan atau ide-ide matematika. Representasi yang dimunculkan 

merupakan ungkapan–ungkapan dari gagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan dalam 

upaya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang akan diselesaikan. Menurut NCTM (2000), 

representasi membantu menggambarkan, menjelaskan, atau memperluas ide matematika dengan 

berfokus pada fitur-fitur pentingnya. Representasi juga dapat diartikan sebagai cara seseorang 

untuk mengungkapkan atau menyampaikan suatu gagasan, pendapat, atau ide yang sudah 

terpikirkan di dalam otak. Oleh karena itu, kemampuan representasi menjadi salah satu tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah. 

Matematika diajarkan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah. Pada 

anak usia prasekolah juga sudah mulai dikenalkan matematika. Banyak hal yang dapat 

dikembangkan dari pembelajaran matematika. Salah satunya yaitu kemampuan berpikir kreatif. 

Simonton (2015) berpendapat bahwa berpikir kreatif berbeda dengan berpikir yang rutinitas, 

dan dalam keseharian akan lebih sering muncul pemikiran yang  rutin. Menurut Wang (2011) 

berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk merasakan masalah, membuat dugaan, menghasilkan 

ide-ide baru, dan mengomunikasikan hasil-hasil. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 64 tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah menyebutkan bahwa matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai 

dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan logis, kritis, analitis, 

kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. Oleh karena itu, berpikir kreatif juga merupakan salah satu hal yang 

penting untuk dikaji dan diketahui lebih mendalam.  

Siswa merepresentasikan hasil pemikirannya, terkadang ada ketidaksesuaian dengan yang 

dipikirkan sebenarnya. Sehingga diperlukan aspek kefasihan untuk meninjau berpikir kreatif. 

Untuk mengetahui aspek kefasihan, salah satunya dapat dicermati dari kebenaran dan 
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representasi secara bahasa (lisan atau vokal). Berpikir kreatif juga tidak hanya terpaku pada satu 

pemikiran saja, sehingga perlu memperhatikan aspek keluwesan (flexibility) penyelesaian yang 

diberikan. Semakin beragam alternatif penyelesaian yang diberikan, maka semakin mengarah 

pada aspek keluwesan (flexibility) dalam potensi kreatif. Krutetskii (dalam Siswono, 2008) 

menjelaskan bahwa keluwesan (flexibility) sebagai suatu komponen kunci kemampuan kreatif 

matematis siswa. Selain itu berpikir kreatif juga merupakan inovasi yang muncul dari pemikiran 

dan perluasan (elaborasi) dari wawasannya sendiri, bukan mengambil karya orang lain. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mann (2006) bahwa talenta matematika memerlukan aplikasi 

kreatif matematika dalam eksplorasi masalah, bukan replikasi karya orang lain. Sehingga 

berpikir kreatif juga perlu memperhatikan aspek keaslian dan elaborasi. Berdasarkan uraian 

tersebut, kajian kali ini akan menggunakan empat aspek yaitu kefasihan (fluency), keluwesan 

(flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). Sebagaimana yang dijelaskan 

Sriraman, dkk (2013) bahwa perlu pemeriksaan literatur tentang aspek tertentu untuk membantu 

mempersempit konsep kreatif. Pemeriksaan literatur akan mempermudah untuk mengkaji 

tentang berpikir kreatif. Sriraman, dkk (2013) juga menjelaskan, kefasihan (fluency) merupakan 

kelancaran dalam menampilkan solusi, fleksibilitas (flexibility) merupakan banyaknya variasi 

dari solusi, orisinalitas (originality) merupakan keaslian yang relatif dari solusi yang unik, 

elaborasi (elaboration) merupakan perluasan dan pengembangan ide. 

Pada penelitian terdahulu, Wang  (2011) menyimpulkan bahwa prestasi akademik dapat 

ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Wang juga menjelaskan bahwa 

berpikir kreatif dan pengetahuan memiliki hubungan positif untuk saling meningkatkan. Pada 

penelitian Hwang, dkk (2007) menyimpulkan bahwa berpikir kreatif merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi beberapa keterampilan representasi siswa, terutama pada aspek elaborasi. 

Kemampuan berpikir kreatif akan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian ketika 

menghadapi suatu masalah. Pada artikel ini akan mengkaji tentang representasi hasil berpikir 

kreatif siswa melalui gambar yang dihasilkan pada materi bangun ruang. Kajian ini untuk 

menggali fenomena yang terjadi ketika siswa diberikan suatu masalah tentang bangun ruang. 

Representasi yang ditampilkan akan menjadi bahan analisis terkait aspek kefasihan (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). Harapannya, kajian 

ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan berpikir kreatif dengan memperhatikan 

aspek-aspek kreatif dan representasi yang harus ditampilkan melalui penyelesaian masalah. 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut 

Creswell (2012) pendekatan kualitatif ditunjukan untuk mengungkap suatu masalah dan 

mengembangkannya secara detail untuk memahami pusat fenomena yang muncul. Jenis kajian 

yang digunakan yaitu deskriptif. Johnson dan Cristensen (2004) menjelaskan bahwa tujuan 

utama dari deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang akurat atau gambaran status atau 

karakteristik dari suatu situasi atau fenomena. Pendekatan kualitatif ini adalah kajian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang muncul dan dilakukan 

dengan melibatkan metode tes dan wawancara. Penulis memberikan suatu tes untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses menyelesaikan masalah bangun ruang. Bentuk tes 

yang digunakan dalam kajian ini adalah tes uraian, untuk mempermudah penulis dalam 

mengidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus kajian. Tes dengan alternatif penyelesaian 

yang terbuka diberikan kepada dua responden yang merupakan siswa SMA. Berdasarkan hasil 

tes akan dilihat kebenaran jawaban dan keragaman alternatif penyelesaian yang diberikan 

responden. Hasil tes juga akan dijadikan bahan untuk pertanyaan dalam wawancara. Fenomena-

fenomena yang belum muncul dari hasil tes, akan dianalisis lebih dalam melalui wawancara. 

Oleh karena itu, tes dan wawancara pada kajian ini menjadi metode yang saling melengkapi. 

Masalah yang disajikan adalah sebagai berikut. 
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Seorang pengrajin marmer mempunyai bahan untuk kerajinan berbentuk balok padat 

dengan ukuran seperti Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 1. Balok semula 

 

Seseorang akan memesan suatu kerajinan sederhana dari bahan tersebut, dengan permintaan 

kerajinan yang dibuat memiliki ukuran berbeda atau bentuk yang berbeda dengan bahan 

semula, dan volumenya sama dengan bahan semula. Gambarlah pola bentuk marmer yang 

dapat digunakan pengrajin untuk memenuhi pesanan tersebut! 

 

Setelah responden menyelesaikan tes yang diberikan, kemudian dilakukan wawancara 

untuk mengetahui proses berpikir yang dilalui dalam menemukan penyelesaian akhir. Menurut 

Kriyantono (2006) wawancara adalah percakapan antara orang yang berharap mendapatkan 

informasi dan informan yaitu orang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang 

suatu topik. Pada kajian ini, wawancara digunakan untuk mencari informasi terkait dengan cara 

yang digunakan siswa dalam merepresentasikan hasil berpikirnya untuk memenuhi aspek-aspek 

berpikir kreatif. Pada tahap akhir akan dilakukan analisis taksonomi untuk bahan temuan kajian. 

Analisis taksonomi (Moleong, 2011) yaitu melakukan pengamatan dan wawancara terfokus 

berdasarkan fokus yang telah dipilih, pada kajian ini terkait dengan kefasihan (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes dan wawancara dilakukan terhadap dua responden. Berdasarkan masalah yang sudah 

dijelaskan pada bagian metode, berikut ini akan disajikan hasil tes dan wawancara pada kajian 

ini.  

Responden pertama (S1) mampu menjelaskan proses awal hingga terbentuknya gambar 

pola yang baru. Responden pertama (S1) juga menjelaskan bahwa prisma yang digambarkan 

volumenya sama dengan balok semula yaitu 480 cm3. Berdasarkan hasil tes dan wawancara, 

responden pertama (S1) mampu menunjukkan kefasihan (fluency) dalam menyelesaikan 

masalah yang diberikan. Hal ini ditunjukkan pada hasil tes dan wawancara berikut ini. 

 

Penulis  : “Coba dijelaskan cara memperoleh penyelesaian dari masalah ini tadi!” 

S1   : “Ini awalnya dipotong miring, biar jadi dua bagian.” 

Penulis : “Maksudnya dipotong miring seperti apa?” 

S1   : “Ya miring begini.” (sambil menggambar garis potongan yang dimaksud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis : “Ohh iya.. bagaimana langkah selanjutnya?” 
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S1  : “Terus digabung lagi, bentuknya kayak bungkus pizza.” 

 

 

 

 

 

 

Penulis : “Wah.. ingetnya makanan. Hehe.. Tapi bentuknya apa ini?” 

S1  : “Ini kayak prisma.” 

Penulis : “Apa ini volumenya sama dengan bentuk semula?” 

S1  : “Iya sama ini, volume awalnya 480 cm3.” (sambil menunjuk hitungannya) 

 

 

 

 

 

 

 

Responden pertama (S1) merepresentasikan alternatif penyelesaian kedua, sehingga 

menunjukkan keluwesan (flexibility) dalam menyelesaikan masalah. Hal ini ditunjukkan pada 

hasil tes dan wawancara berikut ini. 

 

Penulis : “Coba buat pola bentuk lainnya!” 

S1  : “Tak coba’e dulu”. 

(setelah beberapa menit) 

S1  : “Gini apa boleh? Dipotong ke atas biar jadi dua.” 

 (sambil menunjuk gambar hasilnya) 

 

 

 

 

 

 

Penulis : “Terus pola bentuknya seperti apa?” 

S1  : “Ya tinggal yang satu ditaruh atasnya,  jadi begini.”  

(menunjuk gambar pola bentuk kedua) 

 

 

 

 

 

Penulis : “Apa gambarnya seperti itu?” 

S1  : “Iya tadi di atasnya, tapi tak gambar miring. Hehe..” 

Penulis : “Volumenya sama?” 

S1  : “Sama juga.” (sambil menunjuk hitungannya) 
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Serangkaian penyelesaian yang diberikan merupakan hasil pemikiran dari S1 sendiri, 

ketika wawancara juga dengan tegas menjawab sesuai pemahamannya sendiri. Berdasarkan 

hasil tes dan wawancara, responden pertama (S1) mampu menunjukkan aspek keaslian 

(originality). Hal ini ditunjukkan pada hasil tes dan wawancara berikut ini. 

 

S1   : “Ya miring begini.” (sambil menggambar garis potongan yang dimaksud) 

 

 

 

 

 

 

 

S1  : “Terus digabung lagi, bentuknya kayak bungkus pizza.” 

 

 

 

 

 

 

S1  : “Ini kayak prisma.” 

S1  : “Iya sama ini, volume awalnya 480 cm3.” (sambil menunjuk hitungannya) 

 

 

 

 

 

 

 

Responden pertama (S1) merepresentasikan tentang alur dalam menemukan gambar pola 

yang baru. Hal ini menunjukkan perluasan proses berpikir, sehingga memenuhi aspek elaborasi 

(elaboration). 

  

S1  : “Gini apa boleh? Dipotong ke atas biar jadi dua.” 

 (sambil menunjuk gambar hasilnya) 

 

 

 

 

 

 

S1   : “Ya miring begini.” (sambil menggambar garis potongan yang dimaksud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu, responden pertama (S1) memenuhi 4 berpikir kreatif, sesuai dengan yang 

dijelaskan dalam penelitian Sriraman, dkk (2013) yaitu kefasihan (fluency), keluwesan 
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(flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). 

 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara responden kedua (S2) kurang mampu menunjukkan 

kefasihan (fluency) dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, karena kurang memahami 

jenis bangun ruang yang dibuatnya yaitu menganggap prisma sebagai limas. 

 

Penulis : “Sekarang jelaskan cara membuat polanya yang sesuai masalah ini tadi!” 

S2  : “Kalau caraku dibelah jadi dua, terus yang sebagiannya dibalik jadinya ini.” 

(sambil menunjuk gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis : “Ini membentuk bangun apa?” 

S2  : (mengingat) “Seingetku ini limas.” 

Penulis : “Yakin ini limas?” 

S2  : “Kayake gitu. Hehe..” 

Penulis : “Kalau untuk volumenya gimana? Sama dengan semula?” 

S2  : “Volumenya ini.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis : “Ini maksudnya gimana? Coba jelaskan!” 

S2  : “Ngitung volumenya ½ alas dikali tinggi segitiganya, terus dikali tinggi yang 

....ini.” (sambil menunjuk hasil hitungan, kemudian gambarnya) 

Penulis : “Yang 240 ini volume yang mana?” 

S2  : “Ini volume satu bagian, tadi dibelah jadi dua bagian. Karena volume utuh 

....480. Jadi sama.” 

Penulis : “ohh. Iya. Ini yang kamu buat gambar prisma, bukan limas. Kamu juga pakai 

rumus prisma ini tadi, lain kali diingat-ingat ya, untuk perubahan gambar 

polanya sudah baik.” 

S2 : “Hehehe.. iya soalnya agak lupa.” 

 

Responden kedua (S2) mampu memberikan dua alternatif penyelesaian berupa gambar, 

sehingga menunjukkan keluwesan (flexibility) dalam menyelesaikan masalah. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil tes dan wawancara berikut ini. 

 

Penulis : “Coba gambarkan bentuk lainnya!” 

S2 : (setelah berpikir) “Kalau bentuk L boleh?” 

Penulis : “Monggo dicoba dulu, seperti apa? Dicek juga volumenya!” 

(setelah beberapa menit) 

S2 : “Ini gambarnya. ” (sambil menunjukan gambarnya) 
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Penulis : “Gimana caranya?” 

S2  : “Caranya dibelah dua seperti tadi, terus dibentuk kayak L.”  

(sambil mempraktekkan dengan telapak tangannya) 

Penulis : “Untuk volumenya sama atau beda?” 

S2  : “Sama volume seluruhnya 480.” 

 

Ketika tes dan wawancara juga dengan tegas menjawab sesuai pemikiran dan 

pemahamannya sendiri, sehingga memenuhi aspek keaslian (originality). Hal ini ditunjukkan 

dari hasil tes dan wawancara berikut ini. 

 

S2 : “Kalau bentuk L boleh?” 

S2 : “Ini gambarnya. ” (sambil menunjukan gambarnya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2  : “Caranya dibelah dua seperti tadi, terus dibentuk kayak L.”  

(sambil mempraktekkan dengan telapak tangannya) 

S2  : “Sama volume seluruhnya 480.” 

 

Ketika wawancara S2 menjelaskan secara rinci tentang alur dalam menemukan gambar 

pola yang baru. Hal ini menunjukkan perluasan proses berpikir, sehingga memenuhi aspek 

elaborasi (elaboration).  

 

S2  : “Kalau caraku dibelah jadi dua, terus yang sebagiannya dibalik jadinya ini.” 

(sambil menunjuk gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2  : “Volumenya ini.” 
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S2 : (setelah berpikir) “Kalau bentuk L boleh?” 

S2 : “Ini gambarnya. ” (sambil menunjukan gambarnya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu, responden kedua (S2) hanya memenuhi 3 aspek berpikir kreatif yang 

dijelaskan dalam penelitian Sriraman, dkk (2013) yaitu keluwesan (flexibility), keaslian 

(originality), dan elaborasi (elaboration). Responden kedua (S2) belum memenuhi aspek 

kefasihan (fluency). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari kajian ini yaitu setiap responden memiliki perbedaan representasi hasil 

berpikir kreatif ketika menghadapi suatu masalah. Hal ini bergantung pada ketercapaian aspek 

kreatif yang ditampilkan ketika responden merepresentasikan hasil penyelesaian suatu masalah. 

Representasi yang ditampilkan responden pertama (S1) ketika menghadapi masalah tentang 

bangun ruang, yaitu mampu mencapai aspek kefasihan (fluency), keluwesan (flexibility), 

keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). Representasi yang ditampilkan responden 

kedua (S2) ketika menghadapi masalah tentang bangun ruang, yaitu mampu mencapai aspek 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). 

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap responden, disarankan bagi guru untuk 

mencermati jawaban geometris (gambar) yang dibuat siswa agar tidak keliru dalam 

menyelesaikan masalah lainnya yang berkaitan dengan bangun ruang. Untuk kajian lainnya 

dapat dikembangkan dengan aspek berpikir kreatif yang lain dan materi yang berbeda. Pada 

kajian selanjutnya juga dapat diberikan masalah yang lebih kompleks untuk menguji serta terus 

mengasah potensi kreatif dari siswa. 
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Abstrak 

 
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji letak kesalahan siswa. Kajian diawali 

dengan memberikan  soal cerita pecahan. Soal diberikan kepada 20 siswa dan 

memilih 3 siswa sebagai responden. Pengumpulan data diperoleh dari hasil tes dan 

wawancara terhadap ketiga responden. Hasil kajian menganalisis letak kesalahan 

siswa berdasarkan prosedur newman, dua responden salah dalam membaca dan 

memahami soal. Satu responden melakukan kesalahan pada lagkah-langkah operasi 

dan penulisan hasil akhir 

Kata kunci: analisis kesalahan, pecahan.  
 

PENDAHULUAN 

Siswa mengalami kesalahan dalam materi pecahan, salah satu alasannya adalah 

pemahaman siswa tentang sifat yang berlaku pada bilangan bulat tidak berlaku pada bilangan 

pecahan (Fazio & siegler, 2010). Misalnya perkalian tidak selalu menghasilkan bilangan yang 

lebih besar dari bilangan yang dikali, pembagian tidak selalu menghasilkan bilangan yang lebih 

kecil dari bilangan yang dibagi. Kesalahan siswa adalah gejala kesalahpahaman yang umumnya 

akan terwujud menjadi kesalahan (Li, 2006). Kesalahan yang dilakukan siswa adalah akibat dari 

kesalahpemahaman yang terjadi sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Lian & Idris (2006) menyatakan bahwa dengan mempelajari kesalahan umum yang dilakukan  

oleh siswa, mengidentifikasi proses kognitif yang penting dalam menyelesaikan masalah 

matematika dengan keyakinan bahwa jika siswa diajari bagaimana menghindari kesalahan 

umum yang mereka lakukan, maka mereka akan menjadi pemecah masalah yang lebih baik.  

Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan 

informasi dari lapangan (wikipedia indonesia, 2016). Identifikasi artinya menentukan atau 

menetapkan identitas orang, benda dan sebagainya (KBBI, 2001). Identifikasi kesalahan adalah 

mencari, mengumpulkan dan mencatat data kesalahan menggunakan alat ukur tertentu. 

Identifikasi pada kajian ini menggunakan prosedur Newman. Menurut Newman (dalam Jha, 

2012) ketika siswa mencoba menjawab pertanyaan matematika maka harus mampu melewati 

sejumlah rintangan berturut-turut, siswa membutuhkan kemampuan membaca (reading), 

memahami (comprehension), menentukan metode (transformation), menggunakan metode 

(process skill),menuliskan hasil (endcoding). Selama proses ada kesempatan melakukan 

kecerobohan (careless error).  

Kesalahan yang umum terjadi pada siswa tentang pecahan terjadi pada konsep dan 

komputasi (Brown & Quinn, 2006 ; Fazio & Siegler, 2010). Dalam penelitiannya diuraikan 

berbagai kesalahan yang dilakukan siswa diantaranya: siswa tidak dapat menentukan hasil 

penjumlahan pecahan 
5

12
 dan 

3

8
 , siswa menjumlahkan penyebut dengan penyebut pembilang 

dengan pembilang., siswa tidak dapat menentukan faktor persekutuan dari penyebut pecahan. 

Siswa tidak dapat mengurangkan bilangan bulat dengan pecahan, misal 8 - 
3

8
 , siswa tidak dapat 

merubah bilangan bulat kedalam bentuk pembagian. Siswa tidak dapat membedakan pecahan 
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dengan desimal, siswa tidak dapat membagi bilangan bulat dengan pecahan seperti 
3
1

2

. 

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah siswa tidak dapat merubah pecahan biasa kedalam 

bentuk desimal dan sebaliknya (Durkin & Johnson, 2014; Lai & Tsang, 2009). Berdasarkan latar 

belakang tersebut artikel ini bertujuan untuk mengkaji letak kesalahan siswa dan faktor-faktor 

penyebabnya menggunakan prosedur Newman. 

METODE 

Kajian ini diawali dengan pemberian soal cerita pecahan kepada 20 siswa yang kemudian 

dipilih 3 siswa sebagai responden. Pemilihan responden berdasarkan kriteria yaitu siswa yang 

dapat menuliskan jawaban dengan lengkap. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif yaitu kajian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh 

sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap dari masalah sosial atau kemanusiaan 

(Creswell, 2014: 4). 

Di dalam kajian ini kesalahan responden akan di tinjau dengan menggunakan prosedur 

Newman (dalam Jha, 2012) diantaranya: 1) kesalahan membaca (Reading error) klasifikasi 

yang muncul ketika siswa melakukan kesalahan dalam membaca, siswa tidak dapat menemukan 

kata kunci yang tertulis yang dapat digunakan siswa untuk melakukan langkah berikutnya dalam 

menyelesaikan soal matematika. 2) kesalahan dalam memahami (Comprehension error) 

klasifikasi yang muncul ketika siswa sudah dapat membaca keseluruhan kata dalam soal akan 

tetapi belum mengerti dan memahami makna dari keseluruhan kata tersebut. 3) Memilih metode 

(Transformation error) klasifikasi yang muncul ketika siswa tidak dapat menentukan operasi 

atau prosedur yang cocok dalam menyelesaikan soal. 4) kesalahan proses (Process skill error) 

klasifikasi yang muncul ketika siswa tidak dapat menyelesaikan soal atau melakukannya secara 

kurang tepat. 5) menentukan hasil (Encoding error) klasifikasi yang muncul ketika siswa 

menuliskan hasil akhir akan tetapi tidak dapat menuliskan jawaban dengan format yang benar. 

 

Tabel 1.  Klasifikasi Kesalahan Berdasarkan Newman’s Error Clasification (dalam Jha,  

                2012) 

Klasifikasi 

kesalahan 
Indikator 

Jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa 
kode 

Reading error siswa tidak dapat membaca kata 

kunci yang tertulis 

 

siswa tidak dapat mengidentifikasi 

simbol  

 

Tidak membaca dengan 

lengkap 

 

Kesalahan membaca simbol 

 

R1 

 

 

R2 

 

Comprehension 

error 

siswa sudah membaca semua soal 

tetapi tidak memahami makna dari 

keseluruhan kata  

 

Kesalahan 

menginterpretasikan bahasa 

C1 

 

 

 

Transformation 

error 

siswa tidak dapat menghubungkan 

hal yang diketahui dengan 

ditanyakan  

 

siswa tidak dapat membuat sketsa 

dari permasalahan 

 

siswa tidak dapat menentukan 

operasi yang akan dilakukan 

 

 

Kesalahan koneksi 

 

 

 

Kesalahan visualisasi 

 

 

Kesalahan konsep 

 

 

 

T1 

 

 

 

T2 

 

 

T3 
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Klasifikasi 

kesalahan 
Indikator 

Jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa 
kode 

siswa tidak dapat menentukan 

langkah-langkah urutan 

penyelesaian soal 

 

Kesalahan prosedural T4 

 

Process skill 

error 

Siswa tidak dapat menggunakan 

data yang diketahui pada soal 

 

Siswa tidak dapat melakukan 

operasi secara tepat 

 

Inputing error 

 

 

Calculating error 

 

 

P1 

 

 

P2 

 

 

Encoding error siswa dapat menemukan hasil akhir 

tetapi tidak dapat menuliskan 

jawaban dengan benar 

 

siswa tidak dapat mengambil 

kesimpulan yang sesuai. 

Kesalahan penulisan hasil 

akhir 

 

 

Kesalahan penarikan 

kesimpulan 

E1 

 

 

 

E2 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden diberikan  permasalahan berikut: 

“Sebuah kaleng berisi penuh air. Pertama air dikeluarkan 
1

2
 nya, kemudian dikeluarkan lagi  

1

4
  

dari sisanya. Air yang tersisa dalam kaleng tinggal 2 liter. Berapa liter air di dalam kaleng 

sebelum dikeluarkan sama sekali”. 

 

Jawaban responden pertama: 

Volume air di dalam kaleng  = 1 (utuh) 

Dikeluarkan 
1

2
nya = 1 - 

1

2
 = 

1

2
 

Dikeluarkan lagi 
1

4
 =  

1

2
 - 
1

4
 = 

1

4
 

Karena air di dalam kaleng sisa 2 liter dan hasil akhir =  
1

4
 

Maka 
1

4
 = 2 liter  

sehingga volume air sebelum dikeluarkan adalah 8 liter. 

 

Responden mengawali penyelesaian permasalahan tersebut dengan memikirkan yang 

diketahui yaitu volume air yang utuh kemudian dikeluarkan setengahnya dan kemudian 

dikeluarkan lagi seperempatnya. Dari jawaban responden dapat dilihat kesalahannya dalam 

menyelesaikan soal tersebut, responden menganggap volume sebelum dikeluarkan adalah 1 

kemudian menjawab dengan mengurangkan 1 dengan 
1

2
, hasil pengurangan tersebut dikurangkan 

lagi 
1

4
. Seharusnya seperempat yang dimaksud adalah seperempat dari sisanya atau dapat 

dituliskan (
1

2
 x 

1

4
). Kesalahan ini disebabkan karena responden salah dalam menginterpretasi 

nilai 
1

4
 dari kalimat setelah dikeluarkan 

1

2
 nya kemudian dikeluarkan lagi  

1

4
  dari sisanya. 

Kesalahan tersebut menyebabkan kesalahan beruntun terhadap jawaban responden berikutnya. 

Hasil perhitungan menghasilkan 
1

4
 kemudian responden membandingkan dengan sisa air yang 

ada di kaleng. responden membandingkan hasil akhir 
1

4
 = 2 . siswa berpikir jika

1

4
 bagian adalah 2 

liter maka untuk seluruh air sebelum dikeluarkan adalah 4 kali 2 liter atau sama dengan 8 liter. 
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Dari hasil pekerjaan responden tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesalahan dalam 

menafsirkan nilai dari seperempat dari sisanya dikarenakan ada informasi yang terlewatkan.  

Responden kemudian diwawancara untuk mendapatkan informasi pendukung dari 

jawaban siswa seperti berikut: 

P: “sudahkah kamu membaca soal sebelum mengerjakannya?” 

R: “sudah pak” 

P: “coba ceritakan apa yang di inginkan dari soal?” 

R: “awal mula ada kaleng yang diisi penuh air, kemudian dikeluarkan 
1

2
 dari volume 

sebelumnya dan dikeluarkan lagi 
1

4
 bagian. Sisa air di dalam kaleng 2 liter, berapakah 

volume air di dalam kaleng sebelum dikeluarkan?” 

P: “coba jelaskan apa yang kamu tulis di lembar jawaban?” 

R: “volume air sebelum dikeluarkan adalah 1. Kemudian dikurangi 
1

2
 dan dikurangkan 

lagi 
1

4
 dan hasilnya saya bandingkan  

P: “mengapa kamu menganggap volume air sebelum dikeluarkan adalah 1?” 

R: “karena volume air masih utuh”  

P: “coba baca lagi soal yang ada?” 

P: “mengapa setelah kamu kurangkan dengan 
1

2
 terus kamu kurangkan dengan 

1

4
?” 

R: “iya pak, karena setelah dikeluarkan 
1

2
 terus dikeluarkan lagi 

1

4
” 

dari hasil wawancara terlihat bahwa ada informasi yang terlewatkan. responden memahami 

makna 
1

4
 dari keseluruhan. Responden tidak memahami makna 

1

4
 dari sisanya, sehingga 

responden hanya melakukan pengurangan 
1

2
 kemudian dilanjutkan 

1

4
.  

Responden kedua menjawab dengan cara lain akan tetapi ada kesamaan tipe kesalahan 

yang dilakukan.  

Jawaban responden kedua: 

Volume air di dalam kaleng  = 1 (utuh) 

Dikeluarkan 
1

2
nya dikeluarkan lagi 

1

4
 =  

1

2
 + 

1

4
 = 

2

4
 + 

1

4
 =  

3

4
 

Volume air yang tersisa = 1 -  
3

4
 = 

1

4
 

Karena air di dalam kaleng sisa 2 liter dan hasil akhir =  
1

4
 

Maka 
1

4
 = 2 liter sehingga volume air sebelum dikeluarkan adalah 8 liter. 

Dari jawaban tersebut terlihat kesalahan pada pemahaman kata 
1

4
 dari sisanya sehingga 

responden menjumlahkan  
1

2
 dengan 

1

4
 dan kemudian mengurangkan hasilnya dari volume dalam 

kaleng seluruhnya. Setelah diwawancara responden juga memberikan jawaban yang sama 

dengan responden pertama bahwa setelah dikeluarkan 
1

2
 kemudian dikeluarkan lagi 

1

4
. 

Jawaban responden ketiga: 

Volume air di dalam kaleng   = 1 (utuh) 

Dikeluarkan 
1

2
nya = 1 - 

1

2
 = 

1

2
 

Dikeluarkan lagi 
1

4
 dari sisanya =  

1

4
 x 

1

2
  = 

1

4
 x 

2

4
 = 

2

16
 = 

1

8
 

Volume air yang tersisa = 
1

2
 -  

1

8
 = 

2

8
 - 
1

8
 = 

1

8
 

Karena air di dalam kaleng sisa 2 liter dan hasil akhir =  
1

8
 

Maka 
1

8
 = 2 liter sehingga volume air sebelum dikeluarkan adalah 16 liter. 
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Dari jawaban responden terlihat kesalahan dalam melakukan perkalian  
1

4
 x 

1

2
, responden 

menyamakan penyebut terlebih dahulu sebelum mengalikan menjadi 
1

4
 x 

2

4
 , ini berakibat pada 

hasil perkalian  
2

16
 yang kemudian disederhanakan menjadi 

1

8
.  

P: “coba ceritakan hasil jawabanmu” 

R: “volume air utuh saya anggap 1 karena di keluarkan 
1

2
 maka saya kurangkan 1 dengan 

1

2
. Kemudian dikeluarkan 

1

4
 dari sisanya maka saya kalikan 

1

4
 dengan 

1

2
, dan saya 

kurangkan 1 hasil perkalian tadi” 

P: “apakah hasil perkalianmu sudah benar?” 

R: “sepertinya sudah benar pak” 

 

Kesalahan-kesalahan responden dapat dilihat dalam dalam Tabel 2 berikut: 

  

Tabel 2.  Kesalahan yang dilakukan siswa 

Klasifikasi 

kesalahan 
Indikator 

Jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa 
kode 

Reading error siswa tidak dapat membaca kata 

kunci yang tertulis 

 

Responden terlewatkan kata 
1

4
 dari sisanya 

 

R1 

 

 

Comprehension 

error 

siswa sudah membaca semua soal 

tetapi tidak memahami makna dari 

keseluruhan kata  

 

Responden salah memahami 

makna 
1

4
 dari sisanya 

C1 

 

 

 

Transformation 

error 

siswa tidak dapat menentukan 

operasi yang akan dilakukan 

 

siswa tidak dapat menentukan 

langkah-langkah urutan 

penyelesaian soal 

 

Responden salah dalam 

melakukan perhitungan 

karena melakukan 

pengurangan 
1

2
 kemudian 

dilanjutkan 
1

4
 

 

T4 

 

Encoding error siswa dapat menemukan hasil akhir 

tetapi tidak dapat menuliskan 

jawaban dengan benar 

Kesalahan penulisan hasil 

akhir karena kesalahan 

komputasi sebelumnya 

 

E1 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan temuan dari ketiga responden diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi 

diantaranya: 2 responden melakukan kesalahan dalam membaca soal (reading error) yaitu tidak 

membaca secara keseluruhan sehingga ada hal yang terlewatkan, responden tidak memahami 

makna pecahan 
1

4
 yang dimaksud (comprehension error) yang kemudian berlanjut ke proses 

lagkah-langkah operasi (transformation erros) dan penulisan hasil akhir (encoding error). Satu 

responden yang lain melakukan kesalahan pada langkah-langkah operasi (transformation error) 

dan penulisan hasil akhir (encoding error). 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan diagnosis kesulitan siswa kelas VII 

pada pemahaman konsep bilangan bulat dan operasinya serta mengetahui faktor 

penyebabnya. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri Bitung tahun ajaran 

2016/2017. Subjek penelitian siswa-siswa kelas VII-A berjumlah 23 siswa. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data melalui tes dan wawancara. Berdasarkan hasil diagnosis 

menunjukkan siswa kesulitan membandingkan bilangan bulat positif dengan 

bilangan bulat negatif, siswa kesulitan membandingkan bilangan bulat negatif 

dengan bilangan bulat positif, siswa kesulitan membandingkan bilangan bulat 

negatif dengan bilangan bulat negatif, siswa kurang teliti mengurutkan bilangan 

bulat, siswa kesulitan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif, siswa kesulitan menjumlahkan dan mengurangkan 

bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, serta siswa kesulitan 

menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

negatif. Hal ini terjadi karena siswa belum memahami konsep membandingkan 

bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif dan sebaliknya, belum 

memahami konsep membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

negatif, sering lupa tanda positif dan negatifnya dalam mengurutkan bilangan bulat, 

belum memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif dan sebaliknya, serta belum memahami konsep 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. 

Kata kunci: diagnosis kesulitan, pemahaman konsep, bilangan bulat dan operasinya. 
 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan bagian terpenting dalam pendidikan. Menurut Subanji (2015:1), 

belajar adalah proses dimana siswa secara aktif mengonstruksi pengetahuannya. Dalam proses 

belajar tersebut, guru dituntut untuk memotivasi dan memfasilitasi siswa agar siswa menjadi 

lebih aktif sehingga siswa dengan sendirinya dapat memahami materi yang diajarkan 

berdasarkan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Menurut NCTM (2000:11), siswa harus 

belajar matematika dengan pemahaman dan secara aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena matematika merupakan 

mata pelajaran yang terstruktur sehingga konsep yang diajarkan memiliki keterkaitan yang 

mendukung konsep lainnya. Apabila terjadi kesalahan dalam memahami suatu konsep 

sebelumnya maka akan berpengaruh terhadap pemahaman konsep berikutnya. Oleh karena itu, 

siswa harus memahami konsep yang diajarkan. 

Namun dalam pembelajaran matematika, banyak siswa yang belum memahami konsep 

yang diajarkan dengan baik sehingga siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Belum 

tercapainya ketuntasan belajar adalah gejala bahwa siswa mengalami kesulitan belajar. Menurut 

Sutisna (2010), kesulitan belajar matematika adalah keadaan dimana siswa mengalami kendala 

dalam memperoleh, menerima, dan menyerap pengetahuan pada mata pelajaran matematika. 

Faktor penyebab kesulitan belajar siswa bisa berasal dari dalam diri siswa itu sendiri maupun di 

luar diri siswa tersebut (Pomalo, 2015). Faktor yang berasal dari dalam diri siswa dapat 
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disebabkan oleh faktor biologis atau psikologis. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri 

siswa dapat disebabkan oleh faktor keluarga, keadaan lingkungan, dan masyarakat umum. 

Materi bilangan bulat adalah salah satu materi yang diajarkan di kelas VII semester ganjil 

(Utami, 2016). Menurut Musser, Burger, & Peterson (2005:321), materi bilangan bulat 

merupakan materi prasyarat dalam mempelajari aljabar. Konsep dari operasi hitung bilangan 

bulat merupakan dasar untuk mempelajari operasi hitung aljabar. Bingolbali (2010) menjelaskan 

bahwa masih banyak siswa yang kesulitan dalam mempelajari materi bilangan bulat. Siswa 

masih kesulitan dalam menyelesaikan soal bilangan bulat dan operasinya. Kesulitan siswa pada 

materi bilangan bulat harus segera diatasi. Untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan 

belajar pada materi bilangan bulat, terlebih dahulu perlu diidentifikasi kesulitan tersebut dengan 

menggunakan tes diagnostik.  

Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa termasuk kesalahan 

pemahaman konsep (Marsetyorini & Murwaningtyas, 2012). Dari hasil tes akan didapatkan 

informasi mengenai konsep-konsep yang sudah dipahami maupun yang belum dipahami oleh 

siswa. Hasil tes diagnostik dapat dikaji dan dianalisis lebih lanjut untuk melakukan diagnosis 

kesulitan atau kelemahan dari siswa dalam mempelajari bilangan bulat dan operasinya serta 

mengetahui faktor penyebab dari kesulitan tersebut. Setelah itu mencari alternatif untuk 

memecahkan kesulitan belajar siswa. 

Diagnosis kesulitan belajar siswa adalah usaha untuk membantu mengatasi kesulitan 

belajar siswa. Kesulitan belajar siswa harus segera diatasi agar kesalahan pemahaman konsep 

bilangan bulat dan operasinya tidak terulang lagi. Guru harus memahami beberapa alternatif 

strategi untuk memecahkan kesulitan belajar siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melakukan diagnosis kesulitan siswa kelas VII pada pemahaman 

konsep bilangan bulat dan operasinya serta mengetahui faktor penyebabnya. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Bitung semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 

dengan subjek penelitian siswa kelas VII-A yang berjumlah 23 siswa. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil diagnosis kesulitan siswa dalam memahami 

konsep bilangan bulat dan operasinya serta faktor penyebab dari kesulitan siswa dalam 

memahami konsep bilangan bulat dan operasinya. 

Dalam melakukan diagnosis kesulitan siswa pada pemahaman konsep bilangan bulat dan 

operasinya, data yang dikumpulkan adalah melalui tes diagnostik dan wawancara. Tes 

diagnostik berbentuk essay yang terdiri dari 15 nomor soal meliputi materi membandingkan, 

mengurutkan, dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tes 

diagnostik diberikan pada siswa kelas VII-A yang berjumlah 23 siswa. Hasil dari tes diagnostik 

digunakan untuk melakukan diagnosis kesulitan siswa dalam memahami konsep bilangan bulat 

dan operasinya. Sedangkan wawancara hanya dilakukan pada 4 siswa yang paling banyak 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tes. Hasil wawancara digunakan untuk 

mengetahui faktor penyebab dari kesulitan siswa dalam memahami konsep bilangan bulat dan 

operasinya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes diagnostik dikerjakan siswa selama 60 menit. Dari 23 siswa yang diberikan tes, 16 

siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Siswa-siswa tersebut hanya bisa 

mengerjakan soal dengan benar kurang dari 8 nomor soal. Berdasarkan tes diagnostik yang 

dikerjakan oleh siswa, diperoleh hasil diagnosis sebagai berikut: 

1. Siswa masih kesulitan dalam membandingkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

negatif, bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif 

dengan bilangan bulat negatif. Diagnosis kesulitan siswa dalam membandingkan bilangan 
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bulat diduga karena siswa belum memahami konsep membandingkan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif, belum memahami konsep membandingkan bilangan bulat 

negatif dengan bilangan bulat positif, dan belum memahami konsep membandingkan 

bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. 

 

 
Gambar 1. Jawaban Siswa dalam Membandingkan Bilangan Bulat 

 

Untuk memastikan diagnosis kesulitan siswa dalam membandingkan bilangan bulat dan 

untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa maka dilakukan wawancara terhadap 

siswa yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal. Hasil dari wawancara tersebut 

dapat dilihat dari transkip berikut ini: 

Peneliti :   ”Kenapa kamu menjawab soal a, -6 > 2?” 

Siswa :   ”Karena 6 kan memang lebih besar dari 2 makanya saya jawabnya -6 > 2  

Bu.” 

Peneliti :   ”Coba perhatikan kembali soalnya, bilangannya adalah -6 bukan 6! Apakah  

sudah benar kalau jawabannya -6 > 2, Nak?” 

Siswa :   (tersenyum). ”Yang saya tahu begitu Bu...sama dengan soal b kan 5 lebih  

kecil dari 12 berarti kan jawabannya ditulis 5 < 12, y kan Bu?” 

Peneliti :   ”Untuk soal b memang benar Nak tapi untuk soal a, c, dan d tidak seperti itu  

karena ada bilangan bulat negatifnya. Untuk lebih jelasnya bisa gunakan  

garis bilangan.” (menggambar garis bilangan -7, -6, ..., 12). ”Sekarang  

perhatikan, letak bilangan 5 berada di sisi kanan atau sisi kiri dari bilangan  

12?” 

Siswa :   ”Di sisi kiri Bu...” 

Peneliti :  ”Kalau berada di sisi kiri itu artinya 5 < 12. Nah sekarang perhatikan lagi, 

bilangan 2 letaknya di sebelah mana dari bilangan -6?” 

Siswa :   ”Di sisi kanan Bu...” 

Peneliti :   ”Jadi -6 ... 2?” 

Siswa :   (Berpikir sejenak). ”Eeemmm...saya masih kurang paham Bu.” 

Peneliti :  ”Tadi kan bilangan 5 letaknya di sebelah kiri artinya lebih kecil, sekarang 

kalau bilangan 2 letaknya di sebelah kanan artinya ...?” 

Siswa :   ”Lebih besar Bu berarti ditulis -6 < 2 ya Bu?” 

Peneliti :   ”Bagus Nak...Untuk soal c dan d, apakah kamu sudah paham, Nak?” 

Siswa :   ”Sudah Bu...” 

 

2. Siswa masih kurang teliti dalam mengurutkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat 

negatif dimana siswa tidak memperhatikan tanda positif maupun tanda negatifnya. Diagnosis 

kurangnya ketelitian siswa dalam mengurutkan bilangan bulat diduga karena siswa sering 

lupa tanda positif dan negatifnya. 

 

 
 Gambar 2. Jawaban Siswa dalam Mengurutkan Bilangan Bulat 
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Untuk memastikan diagnosis kurangnya ketelitian siswa dalam mengurutkan bilangan 

bulat dan untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya ketelitian siswa maka dilakukan 

wawancara terhadap siswa. Hasil dari wawancara tersebut dapat dilihat dari transkip berikut 

ini: 

Peneliti : ”Kenapa jawabanmu tentang soal mengurutkan bilangan bulat mulai dari   

terkecil sampai terbesar bisa -2, 3, -6, 10? Bukankah sebelumnya telah belajar 

tentang membandingkan bilangan bulat?” 

Siswa :   ”Maaf Bu saya kurang teliti.” 

Peneliti :   ”Kurang teliti bagaimana, Nak?” 

Siswa :  ”Yang saya lihat hanya bilangan 2, 3, 6, 10 saja Bu. Saya lupa tidak melihat 

ada tanda negatifnya.”(sambil menggaruk-garuk kepala) 

Peneliti :   ”Terus jawaban yang benar bagaimana Nak?” 

Siswa :   ”Seharusnya kan -6, -2, 3, 10 Bu...” (sambil tersenyum). 

 

3. Siswa masih kesulitan dalam melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat seperti 

menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, menjumlahkan bilangan 

bulat negatif dengan bilangan bulat positif, dan menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan 

bilangan bulat negatif. Diagnosis kesulitan siswa dalam melakukan operasi penjumlahan 

bilangan bulat diduga karena siswa belum memahami konsep penjumlahan bilangan bulat 

positif dengan bilangan bulat negatif, belum memahami konsep penjumlahan bilangan bulat 

negatif dengan bilangan bulat positif, dan belum memahami konsep penjumlahan bilangan 

bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. 

 

 
Gambar 3. Jawaban Siswa dalam Menjumlahkan Bilangan Bulat 

 

Untuk memastikan diagnosis kesulitan siswa dalam melakukan operasi penjumlahan 

bilangan bulat dan untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa maka dilakukan 

wawancara terhadap siswa yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal. Hasil dari 

wawancara tersebut dapat dilihat dari transkip berikut ini: 

Peneliti :   ”Kenapa kamu menjawab soal b, -9 + 3 = -12?” 

Siswa :  ”Karena 9 + 3 = 12 Bu, terus karena tanda negatif ada di bilangan yang besar 

yaitu 9 makanya jawabannya jadi -12.” 

Peneliti :   ”Kalau soal c coba jelaskan alasanmu kenapa 4 + (-15) = 19?” 

Siswa :   ”Alasannya sama dengan soal b Bu...” 

Peneliti :   ”Kalau soal d, kenapa jawabanmu -8 + (-4) = 12?” 

Siswa :  ”Saya hitungnya pertama 8 + 4 = 12, karena negatif ketemu negatif hasilnya 

positif berarti hasilnya tetap 12 Bu.” 

 

4. Siswa masih kesulitan dalam melakukan operasi pengurangan bilangan bulat seperti 

mengurangkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, mengurangkan bilangan 

bulat negatif dengan bilangan bulat positif, dan mengurangkan bilangan bulat negatif dengan 

bilangan bulat negatif. Diagnosis kesulitan siswa dalam melakukan operasi pengurangan 

bilangan bulat diduga karena siswa belum memahami konsep pengurangan bilangan bulat 

positif dengan bilangan bulat negatif, belum memahami konsep pengurangan bilangan bulat 

negatif dengan bilangan bulat positif, dan belum memahami konsep pengurangan bilangan 

bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. 
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Gambar 4. Jawaban Siswa dalam Mengurangkan Bilangan Bulat 

 

Untuk memastikan diagnosis kesulitan siswa dalam melakukan operasi pengurangan 

bilangan bulat dan untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa maka dilakukan 

wawancara terhadap siswa yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal. Hasil dari 

wawancara tersebut dapat dilihat dari transkip berikut ini: 

Peneliti :    ”Kenapa kamu menjawab soal b, -7 - 3 = -4?” 

Siswa :  ”7 - 3 = 4 Bu, terus karena pengurangan bilangan bulat negatif berarti 

hasilnya juga harus bilangan bulat negatif.” 

Peneliti :    ”Kalau soal c coba jelaskan alasanmu kenapa 13 – (-4) = 9?” 

Siswa :   ”Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif terus itu soalnya 13 dikurangi 

4 makanya hasilnya 9 Bu.” 

Peneliti :   ”Kalau soal d, kenapa jawabanmu -35 – (-30) = 5?” 

Siswa :   ”Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif terus saya hitung 35 – 30 = 5 

Bu.” 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 4 siswa yang paling banyak mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan soal tes, diperoleh data tentang faktor penyebab kesulitan siswa 

sebagai berikut: 

a. Kurangnya pemahaman konsep siswa tentang membandingkan bilangan bulat positif dengan 

bilangan bulat negatif, membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, 

dan membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. 

b. Siswa masih kurang teliti ketika mengerjakan soal mengurutkan bilangan bulat karena sering 

lupa akan tanda positif dan negatifnya. 

c. Kurangnya pemahaman konsep siswa tentang operasi penjumlahan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

positif, dan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. 

d. Kurangnya pemahaman konsep siswa tentang operasi pengurangan bilangan bulat positif 

dengan bilangan bulat negatif, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

positif, dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil diagnosis dapat diketahui kesulitan siswa dalam memahami konsep 

bilangan bulat dan operasinya. Siswa kesulitan membandingkan bilangan bulat positif dengan 

bilangan bulat negatif, siswa kesulitan membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan 

bulat positif, siswa kesulitan membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

negatif, siswa kurang teliti mengurutkan bilangan bulat, siswa kesulitan menjumlahkan dan 

mengurangkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, siswa kesulitan 

menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, serta 

siswa kesulitan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

negatif. Faktor penyebab dari kesulitan belajar siswa pada materi bilangan bulat adalah siswa 

belum memahami konsep membandingkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, 

belum memahami konsep membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, 

belum memahami konsep membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, 
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sering lupa tanda positif dan negatifnya dalam mengurutkan bilangan bulat, belum memahami 

konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, 

belum memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan 

bulat positif, serta belum memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

negatif dengan bilangan bulat negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru perlu memotivasi dan memfasilitasi siswa dalam belajar sehingga kesulitan belajar 

siswa dapat teratasi. 

2. Guru perlu melakukan diagnosis kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika untuk 

mengetahui kesulitan belajar matematika siswa sehingga guru dapat menyusun strategi 

pembelajaran yang lebih baik lagi. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran koneksi matematis dalam 

pembelajaran matematika berdasarkan indikator koneksi NCTM. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas X SMK yang berjumlah 20 siswa. Pembelajaran Aljabar di tingkat 

SMK dilaksanakan dengan menggunakanmasalah terbuka (open-ended problem) 

dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan Aljabar (open-ended problem) sudah tergolong baik. Penyelesaian yang 

dilakukan siswa sudah mencerminkan indikator-indikator koneksi menurut NCTM, 

meskipun masih terdapat siswa yang belum mampu memahami hubungan materi 

matematika dengan permasalahan  yang dihadapi. 

 KataKunci : koneksi matematis, Aljabar, open-ended problem 

 

PENDAHULUAN 

NCTM (2000:274) menyebutkan bahwa mata pelajaran matematika terdiri dari berbagai 

topik yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar topik dalam 

matematika saja, tetapi terdapat juga keterkaitan antara matematika dengan disiplin ilmu lain 

dan dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan dalam mengaitkan antartopik dalam 

matematika, mengaitkan matematika dengan bidang lain, dan dengan kehidupan nyata sangat 

diperlukan oleh siswa dalam mempelajari matematika.Koneksi matematis diilhami karena ilmu 

matematika bukanlah ilmu yang saling terpisah, namun matematika merupakan satu kesatuan. 

Selain itu matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu lain dan masalah-masalah yang terjadi 

dalam kehidupan. Tanpa koneksi matematis maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu 

banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah. 

NCTM (2000) mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi kedalam tiga aspek 

kelompok koneksi, yaitu: aspek koneksi antar topik matematika, aspek koneksi dengan disiplin 

ilmu lain, dan aspek koneksi dengan dunia nyata siswa/kehidupan sehari-hari. Menurut NCTM 

(2000), indikator-indikator koneksi matematis adalah: 

1. Mengenali dan menggunakan koneksi antara ide-ide matematis; 

2. Memahami bagaimana ide-ide matematika saling terhubung dan membangun satu dengan 

lainnya untuk menghasilkan satu kesatuan yang koheren; 

3. Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. 

Pemahaman siswa terhadap matematika akan semakin dalam dan bertahan lama apabila 

siswa mampu melihat keterkaitan ide-ide matematis, dengan konteks antar topik matematika, 

dan dengan pengalaman hidup sehari-hari (NCTM, 2000:64). Namun hal tersebut berbanding 

terbalik dengan kenyataan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa masih lemah. Hal 

tersebut terlihat dalam proses belajar mengajar, dimana guru harus mengajarkan kembali konsep 

dasar matematika terkait dengan materi ajar.  

Salah satu faktor yang berpengaruh pada pengembangan prestasi belajar adalah 

kemampuan koneksi matematis siswa. Koneksi matematis yang terjadi pada siswa perlu 

dideskripsikan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses koneksi yang 
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terjadi, sehingga guru dan siswa dapat menggunakan gambaran tersebut dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di masa yang akan datang. Menurut Fauzi (2013) kebiasaan berpikir siswa 

yang dilatih oleh guru dalam matematika, masalah kontekstual, bahan ajar, aktivitas diskusi 

akan saling bertalian dalam mempengaruhi pengembangan kemampuan koneksi matematis serta 

persepsi dalam pembelajaran. Apabila ditelaah, tidak ada topik dalam matematika yang berdiri 

sendiri tanpa adanya koneksi dengan topik lainnya. Bell (1978:145) menyatakan bahwa tidak 

hanya koneksi matematis yang penting, namun kesadaran perlunya koneksi dalam belajar 

matematika juga penting. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Cuoco dkk (1995:183) 

bahwa keindahan matematika berada pada adanya keterkaitan dalam matematika iu sendiri. 

Apabila para siswa mampu melakukan koneksi tersebut, mereka akan dapat merasakan 

keindahan matematika.  

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan 

koneksi matematis siswa yang didasarkan pada indikator-indikator koneksi menurut NCTM. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Subjek penelitian diberikan soal open-ended yang dikerjakan secara berkelompok di 

dalam kelas. Penelitian ini ditulis untuk mendeskripsikan koneksi matematis siswa kelas X 

dalam topik Aljabar yang didasarkan pada indikator-indikator koneksi menurut NCTM. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Gajah Mada Banyuwangi. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas X Jurusan Audio-Video sebanyak 20 siswa. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan 

pertimbangan dari guru serta ijin dari Waka Kurikulum. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan kegiatan pendahuluan, 

menyusun tes kemampuan koneksi matematis, mengumpulkan data(melaksanakan tes koneksi), 

menganalisis data, dan membuat kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran guru dalam mengembangkan koneksi matematis siswa antara lain: pertama, 

memilih jenis masalah yang menghubungkan ide matematis dalam topik dengan kurikulum. 

Dalam merancang skenario pembelajaran yang menarik bagi siswa, guru harus memilih masalah 

yang sesuai dengan topik pembelajaran dalam kurikulum. Masalah yang dipilih harus mampu 

mengoneksikan ide matematis siswa.Kedua, membantu siswa membangun ide-ide matematisnya 

untuk mengembangkan ide-ide atau pengetahuan baru.Selama proses pembelajaran berlangsung, 

guru diharapkan mengarahkan siswa untuk mengoneksikan ide-ide matematisnya dalam 

memecahkan masalah. 

Pembelajaran matematika perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat 

mengembangkan pemikiran siswa untuk menghubungkan konsep atau ide-ide matematis. 

Konsep, ide, dan prosedur matematis yang baru dikembangkan dapat diterapkan untuk 

menyelesaikan masalah lain dalam matematika atau disiplin ilmu lainnya. 

Berikut ini akan disajikan permasalahan beserta penyelesaian yang dilakukan oleh siswa 

dalam kelompok. 

Permasalahan: 

Siswa diberi tugas untuk membuat sejenis minuman (punch) yang terbuat dari campuran jus 

melon dengan air jernih. Diberikan 4 jenis resep: 

A. 2 gelas jus melon + 3 gelasair   

B. 4 gelasjus melon + 8 gelasair  

C. 3 gelas jus melon + 5 gelas air  

D. 1 gelasjus melon + 4 gelasair 

Setelah itu diberikan pertanyaan: 

1. Resep mana yang akan menghasilkan rasa jus melon yang paling kuat? 

2. Resep mana yang akan menghasilkan rasa jus melon yang paling lemah? 
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3. Untuk masing-masing resep, berapa banyak jus  melon dan berapa banyak air yang 

diperlukan untuk membuat 120 gelas punch? Jelaskan! 

 

Adapun hasil pekerjaan kelompok  siswa yang menyelesaikan dengan resep A adalah sebagai 

berikut. 

 

Siswa menuliskan 2 gelas jus + 3 gelas air = 5 gelas punch. Kemudian siswa berpendapat 

bahwa untuk membuat 120 gelas punch diperoleh dengan cara 120 dibagi 5 sehingga 

mendapatkan 24 resep.Jadi banyaknya jus =2 x 24 = 48 gelas, dan banyaknya  air = 3 x 24 

=72. Jadi total = 48 gelas jus + 72 gelas air = 120 gelas punch. 

 

Pada pekerjaan kelompok siswa di atas, siswa sudah dapat mengenali dan menggunakan 

ide matematisnya ke dalam pekerjaannya (indikator 1). Siswa juga sudah bisa menerapkan 

matematika dalam konteks di luar matematika (indikator 3). Hal tersebut terlihat pada langkah 

pertama, bahwa 2 gelas jus ditambah 3 gelas air akan menghasilkan 5 gelas punch. Setelah itu 

siswa menghubungkan dengan permasalahan, yaitu membuat 120 gelas punch. Siswa 

mengerjakan dengan cara membagi 120 dengan 5, sehingga menghasilkan 24 resep. Setelah itu 

siswa kemudian menentukan banyaknya jus dan air dengan cara mengalikan 24 resep dengan 

masing-masing resep awal yang ada, sehingga diperoleh banyaknya jus adalah 48 gelas dan 

banyaknya air adalah 72 gelas. Sehingga bila dijumlahkan, 48 gelas jus ditambah 72 gelas air 

menghasilkan 120 gelas punch.. Dalam hal ini siswa sudah dapat menghubungkan ide-ide 

matematisnya untuk menghasilkan satu kesatuan yang koheren (indikator 2). Siswa bisa 

menjawab pertanyaan nomer 3, namun belum bisa menjawab pertanyaan nomer 1 dan 2. 

 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan kelompok siswa yang menggunakan resep B. 

 

Siswa berpendapat bahwa 4 gelas jus dan 8 gelas air itu sama saja dengan 1 gelas jus dan 2 

gelas air (total 3 gelas).Untuk 120 gelas punch, berarti 120 : 3 = 40.Diketahui perbandingan 1 

jus : 2 air, maka jusnya = 40 gelas dan airnya 80 gelas. 

 

Pada pekerjaan kelompok B di atas, siswa sudah dapat menentukan hubungan 

perbandingan antara banyaknya jus dan banyaknya air (indikator 3). Siswa dapat mengetahui 

bahwa 4 gelas jus dan 8 gelas  air itu sebanding dengan 1 jus dan 2 gelas air. Dalam hal ini 

siswa sudah mengenali dan menggunakan ide-ide matematisnya (indikator 1). Kemudian untuk 

menghasilkan 120 gelas punch, siswa membagi 120 dengan 3, sehingga menghasilkan 40. 

Setelah itu siswa menghubungkan dengan perbandingan yang sudah diperoleh, yaitu 1 gelas jus 

banding 2 gelas air, sehingga menghasilkan banyaknya jus adalah 40 gelas dan banyaknya air 

yaitu 80 gelas. Dalam konteks ini siswa sudah memahami bagaimana ide-ide matematisnya 

saling terhubung (indikator 2). Hal ini sejalan dengan pendapat Frastica (2013:1), bahwa materi 

dalam matematika memiliki keterkaitan antara satu unit dengan unit lainnya.  

 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan kelompok siswa yang menggunakan resep C. 

 

Siswa mencoba untuk menggandakan resep. 3 gelas jus dan 5 gelas air digandakan menjadi 6 

gelas jus dan 10 gelas air. (6 gelas jus + 10 gelas air = 16 gelas punch, masih kurang). 

Kemudian siswa mencoba menggandakan lagi menjadi 9 gelas jus dan 15 gelas air (hasilnya 

24 gelas punch,masih kurang). Siswa mengulangi lagi pola yang sama sampai pada akhirnya 

menghasilkan 120 gelas punch, yaitu pada posisi 45 jus dan 75 air. Hasil pengulangannya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Jus 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 

Air 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Punch 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 
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Pada hasil pekerjaan kelompok C di atas, siswa menggandakan resep. Awalnya siswa 

mencoba menggandakan resep, dari 3 gelas jus dan 5 gelas air menjadi 6 gelas jus dan 10 gelas 

air. Namun setelah ditotal, jumlah yang terjadi hanya 16 gelas. Hal ini masih sangat kurang 

untuk mendapatkan 120 gelas punch.Kemudian siswa mengulangi langkahnya untuk kembali 

menggandakan resep, dari 3 gelas jus dan 5 gelas air menjadi 9 gelas jus dan 15 gelas air, 

namun ternyata juga masih kurang untuk mendapatkan 120 gelas punch. Siswa mengulang-

ulang langkah tersebut hingga sampai menghasilkan 45 gelas jus dan 75 gelas air, sehingga 

totalnya menjadi tepat 120 gelas. Dalam hal ini siswa sudah mampu mengenali dan 

maenggunakan ide-ide matematisnya (indikator 1). Siswa juga mampu memahami bahwa ide-

ide matematisnya saling terhubung dan membangun satu kesatuan yang koheren (indikator 2). 

Namun dalam kelompok ini, siswa kurang memahami bahwa sebenarnya bisa saja langsung 

menggandakan resep, dari 3 gelas jus dan 5 gelas air menjadi 45 gelas jus dan 75 gelas air 

dengan cara langsung mengalikan 3 dan 5 dengan 15 atau dengan menggunakan materi skala 

dan perbandingan. Nampaknya siswa belum menyadari bahwa cara tersebut juga akan lebih 

mudah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Wahyudin (1999) terkait dengan permasalahan di atas, bahwa siswa kurang memiliki 

pengetahuan prasyarat yang baik dan kurang memiliki kemampuan untuk memahami serta 

menggali konsep-konsep dasar matematika. 

 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan kelompok siswa yang menggunakan resep D. 

 

Siswa menggunakan cara coba-coba. Pertama, siswa mencoba 20 gelas jus + 80 gelas air = 

100 gelas punch ( ternyata masih kurang). Kemudian 30 gelas jus + 120 gelas air = 150 gelas 

punch (kelebihan). Setelah itu siswa mencoba lagi 25 gelas jus + 100 gelas air = 125 gelas 

punch(masih lebih), dan akhirnya siswa mencoba 24 gelas jus+ 96 gelas air =120 gelas 
punch(pas). 

 

Pada pekerjaan kelompok dengan resep D di atas, siswa menggunakan metode coba-coba. 

Dengan berpatokan kepada resep awal,  yaitu 1 gelas jus dan 4 gelas air, siswa mencoba 20 

gelas jus ditambah dengan 80 gelas air, namun hasilnya hanya 100 gelas (masih kurang). 

Kemudian mencoba 30 gelas jus ditambah 120 gelas air, dan hasilnya 150 punch. Hal ini masih 

lebih dari 120 gelas yang dituju. Kemudian siswa mencoba lagi sampai pada akhirnya 

menemukan 24 gelas jus ditambah 96 gelas air yang hasilnya 120 gelas punch. Langkah-

langkah yang dilakukan oleh siswa sudah mencerminkan indikator 1 koneksi, yaitu mengenali 

dan menggunakan koneksi antara ide-ide matematis. Siswa juga sudah mampu mengenali dan 

menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika (indikator 2). Hal tersebut terlihat 

saat siswa mencoba berulang-ulang kombinasi resep yang tetap memperhatikan perbandingan 

resep awal, yaitu 1 banding 4. Namun meskipun demikian siswa masih belum dapat secara 

langsung menggunakan konsep matematika yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. 

Siswa tidak dapat secara langsung menghasilkan kombinasi 24 gelas jus dan 96 gelas air. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Kusmayadi (2011) yang menyatakan bahwa banyak siswa yang 

tidak tahu dan tidak mengerti materi mana yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi.  

Karena permasalahan tersebut memerlukan siswa untuk menjelaskan strateginya, seluruh 

siswa mempunyai kesempatan untuk memperdalam pemahamannya dengan mendengarkan ide-

ide yang berbeda dari temannya.Contohnya, kelompok dengan resep D menggunakan strategi 

coba-coba.Sedangkan kelompok dengan resep C membuat tabel dan menggunakan skala 

perbandingan dan menambahkan secara berulang sehingga siswa menemukan bentuk pecahan 

yang ekuivalen. Kelompok dengan resep A dan B membandingkan jumlah dan menggunakan 

perbandingan.  

Dari hasil pekerjaan tiap kelompok, tak satupun yang dapat menjawab soal nomer 1 dan 2 

secara jelas sebelum merekamengerjakannomer 3.Untuk masing-masing resep, kita dapat 

menambahkan sejumlah gelas jus melon ke dalam sejumlah air untuk membedakan berapa 
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punch yang terbuat.Karena resep A-D menggunakan 2, 4, 3, dan 1 gelas jus melon, maka 

mereka akan menggunakan 48, 40, 45, dan 24 gelas jus melon untuk 120 gelas punch. Jelasnya, 

resep D mempunyai rasa jus melon yang paling lemah dan resep A yang paling kuat. Hal ini 

mengonfirmasikan jawaban-jawaban siswa  untuk soal nomer 1 dan 2.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koneksi matematis siswa 

kelas X SMK Gajah Mada Banyuwangi dalam menyelesaikan permasalahan Aljabar (open-

ended problem) sudah tergolong baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil pekerjaan 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan sudah mencerminkan indikator-indikator koneksi 

menurut NCTM, yaitu siswa mengenali dan menggunakan koneksi antar ide-ide matematis, 

siswa memahami bagaimana ide-ide matematika saling terhubung dan membangun satu dengan 

lainnya untuk menghasilkan satu kesatuan yang koheren, serta siswa mengenali dan menerapkan 

matematika dalam konteks di luar matematika. Namun meskipun begitu masih terdapat 

beberapa siswa  yang tidak mengetahui materi apa yang berhubungan dengan permasalahan 

yang sedang dihadapi. 

Guru berperan penting dalam pengelolaan kelas untuk mendukung proses koneksi 

matematis siswa. Pemilihan masalah dalam pembelajaran harus lebih dicermati agar siswa dapat 

memahami konsep matematika yang bersifat abstrak dengan mengembangkan kemampuan 

koneksi matematisnya. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa 

multimedia interaktif e-module dengan pendekatan saintifik materi Perbandingan 

Trigonometri Kelas X SMA atau sederajat yang valid, praktis, dan efektif. Produk 

yang dikembangkan berupa aplikasi modul elektronik dengan ekstensi .apk yang 

dijalankan pada smartphone atau tablet android. Produk disusun dengan pendekatan 

saintifik. Penelitian pengembangan ini menggunakan model 3D dari 4D oleh 

Thiagarajan, dkk. (1974) yang dilakukan melalui tahap define, design, dan develop. 

Penelitian ini melibatkan peserta didik Kelas X SMA Terbuka Kepanjen 

TKB Tumpang dan non-SMA Terbuka. Data dikumpulkan menggunakan instrumen 

uji validitas dan kepraktisan oleh para ahli serta instrumen uji kefektifan dan tes 

pemahaman materi oleh peserta didik. Data  yang  diperoleh  berupa data kuantitatif 

dan kualitatif. Aplikasi E-Module Perbandingan Trigonometri telah diuji kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifannya oleh para ahli dan pengguna selama penelitian pada 

bulan Januari hingga Maret tahun 2016. Dari hasil uji kelayakan diperoleh skor 

kevalidan 4,04 oleh ahli materi dan 4,36 oleh ahli media, skor kepraktisan 4,14 oleh 

ahli praktisi lapangan, dan tingkat keefektifan 90% dari segi respon positif dan hasil 

tes pemahaman materi oleh peserta didik SMA Terbuka Kepanjen TKB Tumpang 

dan non-SMA Terbuka. 

Kata Kunci: perbandingan trigonometri, pendekatan saintifik, modul, multimedia 

interaktif, android. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2008 pasal 1 

disebutkan bahwa penduduk Indonesia diwajibkan menempuh pendidikan minimal 9 tahun atau 

setara lulus SMP/MTs/sederajat. Menurut Renvi Liasari, Senior Program Officer Save The 

Children Internasional di Lampung menyatakan bahwa mayoritas lapangan pekerjaan tersedia 

untuk lulusan SMA sederajat (Jurnas.com, 2013). Untuk memenuhi tuntutan tersebut, SMA 

Terbuka merupakan salah satu alternatif bagi lulusan SMP/MTs/sederajat berusia 16-21 tahun 

yang ingin menempuh pendidikan setingkat SMA/MA/SMK/sederajat namun tidak dapat 

mengikuti pembelajaran di SMA reguler karena hambatan geografis, sosial, ekonomi, maupun 

waktu. SMA Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri namun 

merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan 

metode belajar mandiri (Permen 72 tahun 2013). 

Tumpang merupakan salah satu tempat kegiatan belajar (TKB) dari SMA Terbuka 

Kepanjen. Latar belakang dari mayoritas peserta didik yang bersekolah di sekolah tersebut 

adalah hambatan ekonomi yang menyebabkan mereka harus bekerja untuk membantu 

memenuhi kebutuhan keluarga. Sistem pembelajaran yang digunakan SMA Terbuka yaitu 
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dominan online dengan persentase bimbingan secara online sebesar 80%, sedangkan sisanya 

adalah bimbingan oleh tutor secara tatap muka sebesar 20%. Setiap peserta didik diberikan 

bantuan tablet dengan sistem operasi android dan jatah kuota 1,5 GB/bulan oleh pemerintah 

untuk memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan secara online. Dengan demikian, peserta didik 

telah terbiasa menerapkan pembelajaran e-learning, yaitu ceramah yang diunggah dalam bentuk 

video, diskusi online, serta pembelajaran menggunakan e-book. 

Berdasarkan Silabus Matematika Kurikulum 2013 oleh Kemdikbud disebutkan bahwa 

Perbandingan Trigonometri merupakan salah satu materi pada mata pelajaran Matematika yang 

harus dikuasai pada jenjang SMA/SMK/MA/sederajat kelas X Semester II. Tidak sedikit dari 

peserta didik pada umumnya yang merasa kesulitan sehingga melakukan kesalahan dalam 

penguasaan materi ini, mulai dari kesalahan memahami fakta, kesalahan memahami konsep, 

kesalahan keterampilan, dan kesalahan prinsip. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Agninditya, dkk. (2014) diketahui bahwa kelompok peserta didik dengan kemampuan awal 

yang berbeda memiliki tingkat kesalahan dan kesulitan yang berbeda pula. Dari berbagai 

macam kesalahan yang sering dilakukan, mayoritas kesalahan terletak pada konsep. 

Berdasarkan kuisioner yang diisi oleh tutor SMA Terbuka, diketahui bahwa Trigonometri 

merupakan salah satu materi yang sulit diajarkan. Oleh karena itu, inovasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran dianggap perlu untuk dilakukan. Berdasarkan saran dari ahli praktisi lapangan, 

pembuatan aplikasi pada tablet yang mudah dipelajari oleh peserta didik adalah salah satu solusi 

yang dapat diterapkan. 

Sumiati & Asra (2007) berpendapat bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran 

yang menekankan pada proses, bukan hanya hasil. Dengan demikian diharapkan kesalahan 

konsep dapat dihindari. Pendekatan saintifik efektif dalam mengonstruk pemahaman konsep 

peserta didik secara sistematis dalam proses belajar sehingga meningkatkan hasil belajar 

(Nurlailiyah, dkk., 2014; Marjan, dkk., 2014; Putrawan, dkk., 2014; Fauziah, dkk., 2013; 

Erlangga, 2014). Oleh karena itu, melalui penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

Trigonometri diharapkan dapat membantu peserta didik menguasai materi dengan baik tanpa 

perlu khawatir terjadinya proses berpikir yang terbalik dan menyebabkan kesalahan dalam 

penguasaan konsep. Terdapat 5 tahap pokok dalam penerapan pendekatan saintifik, yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

 Banyak penelitian mengenai modul yang menunjukkan bahwa modul merupakan sistem 

pembelajaran yang efektif meningkatkan hasil belajar, efisien dan menarik (Devita, dkk., 2013; 

Somayasa, dkk., 2013; Perinpasingam, dkk., 2014). Dengan permasalahan keterbatasan jam 

pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik SMA Terbuka, maka pembelajaran modul cocok 

untuk diterapkan, karena peserta didik dapat mengulang-ulang dalam memahami konsep suatu 

materi secara mandiri dimanapun dan kapanpun di luar jam pembelajaran. Dengan 

menggunakan modul, peserta didik dapat mengendalikan kecepatan belajarnya sesuai 

kemampuan masing-masing dalam mempelajari materi secara tuntas dengan atau tanpa 

dampingan tutor.  

Disamping pemilihan sistem pembelajaran yang tepat, penyajian media pembelajaran 

juga perlu diperhatikan untuk menumbuhkan minat dari dalam diri peserta didik untuk belajar. 

Menurut Sumiati & Asra (2007), media pembelajaran turut berperan dalam meningkatkan 

pengalaman belajar peserta didik agar menjadi lebih konkrit. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Kusantati, dkk. (2014) dan Nasution (2014) diketahui bahwa partisipasi aktif 

peserta didik dapat ditingkatkan dengan multimedia interaktif melalui respon pengoperasian alat 

elektronik maupun aktivitas belajar mandiri lainnya. Dengan menggunaan fasilitas tablet yang 

telah tersedia, maka penggunaan e-module merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. E-module merupakan multimedia interaktif dalam 

bentuk aplikasi android yang dibuat menggunakan Adobe Flash CS6 yang terintegrasi dengan 

Adobe AIR dan bisa dioperasikan pada tablet sebagai salah satu bentuk dari e-learning. Melalui 

Adobe flash CS6 dapat dibuat desain menarik pada e-module melalui penyisipan gambar, 

animasi, maupun suara yang menunjang dalam proses memahamkan peserta didik di dalamnya. 
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Pada dasarnya, sekolah formal bukan satu-satunya jalan memperoleh pendidikan. Melalui 

LBB, home schooling dan sejenisnya, pendidikan juga bisa diperoleh. Pengembangan e-module 

yang disusun menggunakan pendekatan saintifik ini bertujuan untuk mempermudah seseorang 

dalam mempelajari materi Perbandingan Trigonometri. Oleh karena itu, tidak hanya peserta 

didik dari SMA Terbuka yang dapat menggunakannya, akan tetapi produk ini dapat digunakan 

oleh siapa saja yang telah menguasai materi bangun datar segitiga, pythagoras, dan 

kesebangunan serta ingin mempelajari materi ini secara mandiri. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu diadakan penelitian 

pengembangan media pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan di atas. Dalam proses 

penelitian pengembangan ini terdapat 3 proses yang akan dilakukan sebagai hasil adaptasi dari 

pengembangan four-D oleh Thiagarajan, dkk. (1974) yaitu tahap define, design, develop. Judul 

penelitian yang akan dilakukan yaitu “Pengembangan Multimedia Interaktif E-Module 

dengan Pendekatan Saintifik Materi Perbandingan Trigonometri  bagi Peserta Didik 

Kelas X SMA Terbuka Kepanjen TKB Tumpang”.  

 
METODE 

Model penelitian pengembangan E-Module Perbandingan Trigonometri yang digunakan 

adalah 3D yang mengadaptasi dari 4D (define, design, develop, disseminate) oleh Thiagarajan, 

dkk. (1974). Pada penelitian dan pengembangan ini, tahap yang dilakukan sampai dengan tahap 

ketiga yaitu tahap develop. Dalam tahap define dilakukan analisis terhadap permasalahan yang 

dihadapi, karakteristik subjek uji coba, tugas yang akan disusun, konsep yang akan diberikan, 

serta tujuan pembelajaran. Data dalam analisis diperoleh melalui wawancara dan pengisian 

kuisioner oleh guru serta observasi terhadap peserta didik. 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari tahap define disusun tes dan pedoman 

penskoran, pemilihan jenis dan format media, rancangan RPT, e-module, uji validitas, uji 

kepraktisan, serta uji keefektifan pada tahap design. Langkah-langkah penyusunan rancangan 

aplikasi e-module ini meliputi pembuatan garis besar program media (GBPM), diagram alir, 

storyboard, pengumpulan bahan yang dibutuhkan, pemrograman, dan finishing (Susilana & 

Riyana, 2007). Selanjutnya, pada tahap develop dilakukan uji validitas seluruh perangkat RPT, 

e-module, dan tes, uji kepraktisan, serta uji keefektifan kepada subjek uji coba yang 

dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2016 di SMA Terbuka Kepanjen TKB Tumpang 

dan non-SMA Terbuka. 

Desain uji coba produk meliputi uji validitas, uji kepraktisan, dan uji keefektifan oleh 

validator ahli materi, ahli media, praktisi lapangan dan uji coba produk pengembangan kepada 

kelompok kecil oleh peserta didik SMA Terbuka Kepanjen TKB Tumpang Kelas X dan anak 

yang belum pernah mempelajari materi Perbandingan Trigonometri. Jenis data yang diperoleh 

melalui penelitian ini ada 2 macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari komentar dan saran, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari skor instrumen uji 

validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Terdapat 3 data yang dikumpulkan, meliputi data hasil 

uji validitas oleh ahli materi dan ahli media, uji kepraktisan oleh ahli praktisi lapangan dan uji 

keefektifan melalui angket respon positif dan tes pemahaman materi e-module oleh 10 subjek 

uji coba. 

Berdasarkan Hobri (2010), data kuantitatif diolah dengan menghitung rerata total yang 

diperoleh dari masing-masing instrumen uji coba produk. Pengembangan e-module yang 

dihasilkan bersifat valid jika nilai rerata total 𝑉𝑎 ≥ 4. Pengembangan e-module yang dihasilkan 

bersifat valid jika nilai uji kepraktisan 𝐼𝑃 ≥ 4. Pengembangan e-module yang dihasilkan 

bersifat efektif apabila ≥ 80% subjek uji coba lulus KKM dan memberikan respon positif 

terhadap e-module. Sedangkan data kualitatif dianalisis dan dipertimbangkan sebagai saran 

perbaikan e-module. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data Hasi Uji Validitas 

Dari analisis data hasil uji validitas e-module diperoleh rata-rata 𝑉𝑎 = 4,04 dari segi 

materi dan 𝑉𝑎 = 4,36 dari segi media. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa E-Module 

Perbandingan Trigonometri termasuk ke dalam kategori valid dalam tingkat kevalidannya dan 

tidak memerlukan revisi, karena nilai 𝑉𝑎 ≥ 4 (Hobri, 2010). Terdapat beberapa saran yang 

diberikan oleh ahli materi dan ahli media terhadap e-module, yaitu: (a) pencantuman referensi, 

(b) penambahan informasi simbol-simbol yang digunakan, (c) pemberian warna berbeda pada 

kalimat yang dianggap penting, (d) penyederhanaan petunjuk penggunaan e-module, 

(e) pemisahan tombol pada slide skor dengan menyisakan tombol catatan, (f) penambahan 

pengantar memasuki materi sudut, dan (g) perbaikan beberapa penggunaan istilah. 

Analisis Data Hasil Uji Kepraktisan 

Dari analisis data hasil uji kepraktisan diperoleh rata-rata 𝐼𝑃 = 4,14. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa E-Module Perbandingan Trigonometri termasuk ke dalam kategori 

tinggi dalam tingkat kepraktisannya dan tidak memerlukan revisi, karena nilai 𝐼𝑃 ≥ 4 (Hobri, 

2010).  

Analisis Data Hasil Uji Keefektifan 
Dari analisis data hasil uji keefektifan diperoleh 90% subjek uji coba mendapatkan nilai 

lebih dari KKM dan 90% subjek uji coba memberikan respon positif terhadap penggunaan e-

module sebagai sumber belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa E-Module 

Perbandingan Trigonometri termasuk ke dalam kategori efektif karena nilai keefektifannya ≥
80% (Hobri, 2010). 

Berdasarkan uraian secara keseluruhan dari analisis uji validitas, kepraktisan, dan 

keefektifan, E-Module Perbandingan Trigonometri telah memenuhi kriteria kevalidan, 
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kepraktisan, dan keefektifan sehingga  layak digunakan sebagai media pembelajaran mandiri. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain: 

(a) Devita (2013) bahwa penerapan pembelajaran menggunakan modul menghasilkan 

pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik, (b) Putrawan, dkk. (2014) tentang 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang valid, praktis, dan efektif, serta (c) Purbasari, 

dkk. (2013) tentang pembelajaran menggunakan aplikasi android yang valid, praktis, dan 

efektif. 

 
KAJIAN E-MODULE PERBANDINGAN TRIGONOMETRI 

Aplikasi yang diberi nama E-Module Perbandingan Trigonometri merupakan produk 

akhir dari hasil pengembangan yang telah dilakukan. Aplikasi ini berekstensi .apk yang dapat 

dijalankan pada tablet atau smartphone dengan sistem operasi android versi 4.0 ICS ke atas. 

Aplikasi ini merupakan modul dengan pendekatan saintifik pada materi Perbandingan 

Trigonometri yang disajikan dalam bentuk multimedia interaktif. Penyajian dengan perpaduan 

warna dengan dominan hijau dan musik latar yang tenang diharapakan dapat membuat 

pandangan sejuk serta memberikan efek rileks. Pada awal tampilan e-module terdapat slide 

halaman pembuka, pengisian identitas pengguna, himbauan persiapan pembelajaran, profil 

penyusun, ucapan terima kasih, daftar rujukan, dan petunjuk penggunaan. Selanjutnya terdapat 

halaman menu dengan pilihan tombol menuju slide KD dan Indikator, materi, evaluasi, 

rangkuman, tombol on/off untuk musik latar, dan tombol exit. Berikut ini beberapa tampilan e-

module yang disajikan pada Gambar 1. 
 

       
(a)                                        (b)                                        (c) 

 

          
(d)                                          (e)                                       (f) 

Gambar 1. Tampilan E-Module 
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Pada awal materi, pengguna harus menyelesaikan soal-soal pada tes awal sebagai 

prasyarat untuk dapat mempelajari materi Perbandingan Trigonometri. Jika skor yang diperoleh 

dalam pengerjaan tersebut adalah 100, maka akan diperoleh password untuk menuju materi unit 

awal. Apabila skor < 100, maka dianjurkan mempelajari materi prasyarat yang telah 

disediakan. Terdapat 3 unit materi dalam e-module, yaitu materi sudut, materi perbandingan 

trigonometri, dan materi sifat kofungsi. Setiap memasuki 1 unit materi, pengguna harus 

memasukkan password yang bisa diperoleh dengan menyelesaikan kuis pada unit sebelumnya 

dengan skor ≥ 75. Materi disajikan menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan (lampiran IV pada 

Permendikbud RI No 81a tahun 2013). Dalam proses membangun konsep, terdapat beberapa 

pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna, setelah itu akan diberikan feedback atas jawaban 

yang diberikan. Pada setiap akhir unit terdapat kuis. Tipe soal kuis pada masing-masing unit 

dirancang berbeda-beda. Tipe soal pada kuis 1 adalah benar salah, tipe soal pada kuis 2 adalah 

mencocokkan dan isian singkat, tipe soal pada kuis 3 adalah pilihan ganda. Setelah 

menyelesaikan 3 unit materi beserta kuisnya secara tuntas, maka pengguna diperbolehkan 

menuju tahap evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk menguji apakah pengguna benar-benar 

memahami berkenaan materi yang dipelajari pada e-module. Pengguna dapat dikatakan tuntas 

memahami e-module apabila skor evaluasi mencapai ≥ 75 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

E-Module Perbandingan Trigonometri merupakan multimedia interaktif berbasis modul 

dari materi perbandingan trigonometri yang disusun dengan pendekatan saintifik dan dikemas 

dalam bentuk aplikasi android berekstensi .apk. Aplikasi ini disusun menggunakan Adobe Flash 

CS6 yang terintegrasi dengan Adobe AIR dan dapat dijalankan pada sistem operasi android  

versi ICS 4.0 ke atas. Dalam pengembangan aplikasi ini digunakan metode penelitian & 

pengembangan 3-D dari 4-D oleh Thiagarajan, dkk. (1974), yaitu define, design, dan develop. 

Dalam tahap define dilakukan dengan analisis terhadap kebutuhan dan tujuan 

pembelajaran serta batasan materi. Berdasarkan hasil analisis pada tahap define dilakukan 

perancangan perangkat pembelajaran. Setelah itu, pada tahap develop dilakukan uji kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan seluruh perangkat pembelajaran kepada para ahli dan subjek uji 

coba yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2016. Dari uji validitas yang 

dilakukan terhadap e-module diperoleh skor 4,04 oleh ahli materi dan 4,36 oleh ahli media. 

Pada uji kepraktisan e-module oleh ahli praktisi lapangan diperoleh skor 4,14. Berdasarkan uji 

keefektifan oleh 9 peserta didik SMA Terbuka Kepanjen TKB Tumpang dan 1 non-SMA 

Terbuka diperoleh 90% respon positif terhadap adanya e-module dan 90% subjek uji coba 

mendapatkan nilai tes diatas KKM. Dari berbagai macam uji coba yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa E-Module Perbandingan Trigonometri ini termasuk dalam kategori valid, 

praktis dan efektif. 

Dari tahap penelitian & pengembangan yang dilaksanakan, terdapat keunggulan dan 

kelemahan yang ditemukan sehingga dapat dijadikan sebagai wawasan bagi peneliti dan 

pengembang selanjutnya. Keunggulan aplikasi e-module yaitu: (a) merupakan modul 

pembelajaran tuntas secara mandiri yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun oleh 

pengguna smartphone atau tablet dengan sistem operasi android, (b) dapat dijalankan tanpa 

membutuhkan jaringan internet, (c) materi disusun menggunakan pendekatan saintifik dan 

penggunaan ilustrasi benda-benda yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari, (d) 

pengguna dapat mengontrol laju dan kapasitas belajarnya sendiri, sehingga dapat mengikuti 

pembelajaran secara runtut, dan (e) merupakan media pembelajaran mandiri yang dapat 

memberikan feedback dalam proses pemahaman konsep. Kelemahan aplikasi e-module yaitu: 

(a) ukuran file setelah diinstall cukup besar yaitu 22,29 Mb, (b) aplikasi e-module hanya dapat 

dijalankan dengan sistem operasi android 4.0 ICS ke atas, (c) tidak ada pilihan musik latar dan 

tema.  
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Aplikasi E-Module perbandingan Trigonometri ini dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran dalam kelas maupun secara mandiri. Penelitian ini disarankan untuk dilanjutkan 

menuju tahap diseminasi pada tahap 4-D oleh Thiagarajan, dkk. (1974) yaitu dengan melakukan 

uji coba lebih luas dan dilanjutkan pemaketan akhir dengan pemilihan distributor, pengesahan 

hak cipta, dan disebarkan luaskan sehingga dapat digunakan oleh kalangan luas. Bagi peneliti 

dan pengembang selanjutnya dapat mengembangkan aplikasi modul digital seperti ini dengan 

saran modifikasi: (a) penambahan variasi soal dengan tahap kesulitan yang berbeda dalam setiap 

unit untuk memfasilitasi pengguna yang ingin lebih memperdalam materi berdasarkan saran dari 

pengguna e-module, (b) penyediaan soal tes yang acak dan variatif dalam menentukan 

ketuntasan setiap unit untuk meminimalisir tingkat kecurangan yang terjadi pada penggunaan 

aplikasi secara berkelompok atau dalam kelas pembelajaran, (c) penyediaan password yang 

variatif untuk masing-masing pengguna saat memasuki tiap unit pembelajaran untuk 

menghindari kecurangan bertanya password kepada pengguna lain untuk memasuki 

pembelajaran unit selanjutnya tanpa melewati unit sebelumnya secara tuntas, dan (d) 

penyediaan pilihan tema serta musik latar untuk menambah kemenarikan tampilan aplikasi 

berdasarkan saran dari pengguna e-module. 
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Abstrak 
 

Pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional kurang membuat 

siswa aktif dalam pembelajaran, siswa lebih banyak pasif dan hanya duduk di 

bangku. Permasalahan tersebut perlu dicari solusinya yaitu dengan meneraepkan 

model pembelajaran yang menyenangkan dan mampu meningkatkan keaktifan 

peserta didik salah satunya penggunaan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Team Achievement Division (STAD) selain model dapat digunakan juga 

penggunaan Multimedia Pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh positif penggunaan multimedia 

pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap pemahaman matematis 

siswa kemudian bagaimana sikap siswa setelah penerapan model pembelajaran 

tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh positif penggunaan 

multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD Pembelajaran terhadap 

pemahaman matematis siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes 

pemahaman matematis dan angket sikap peserta didik. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Kota Tasikmalaya tahun pelajaran 

2010/2011. Sampel dalam penelitian diambil dua kelas secara acak menurut kelas 

dari seluruh populasi, yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 

siswa 38 orang dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 39 

orang. Kelas eksperimen diberi pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan kelas kontrol diberi 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran langsung. Teknik analisis data 

menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan analisis data dan pengujian 

hipotesis diperoleh thitung = 2,84 dan ttabel = 2,38 ternyata thitung > ttabel, maka H0 di 

tolak dan H1 diterima. Diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh positif 

penggunaan multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

pemahaman matematis siswa. Untuk sikap siswa didapat bahwa x = 3,03 karena 

x≥2,5 maka sikap peserta didik positif setelah penerapan multimedia pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

 
Kata kunci: Multimedia, Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD, Pemahaman 

Matematis 

 

 

PENDAHULUAN 

Era globalisasi ini diperlukan sumber daya manusia yang handal dan mampu 

berkompetisi secara global, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang kreatif berpikir 

sistematis, logis, konsisten, dan dapat bekerja sama serta tidak cepat putus asa. Untuk 

memperoleh sifat yang demikian perlu diberikan pendidikan yang berkualitas dengan 

bermacam-macam mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang merefleksikan sifat di atas 
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adalah mata pelajaran matematika, karena matematika merupakan dasar dari perkembangan 

teknologi. Matematika sebagai ilmu pengetahuan juga mempunyai nilai strategis dalam 

perkembangan teknologi (IPTEK). Dengan julukan matematika sebagai “Queen of science”, 

maka kedudukan matematika sangatlah penting dengan ilmu-ilmu yang lain.  

Perntingnya mata pelajaran matematika kurang sejalan dengan hasil di lapangan, Salah 

satu contoh ditingkat kejuaraan Internasional dalam bidang matematika hasil yang di capai 

Indonesia adalah sebagai berikut (Direktorat Pendidikan Luar biasa: 1) ....TIMSS 2007 juga 

mencatat bahwa murid Indonesia  yang mampu menggunakan  pemahaman matematikanya 

untuk  menyelesaikan persoalan yang perlu beberapa langkah rumit (high order thinking) hanya 

kurang dari 1 persen, di bawah rerata internasional yang sekitar 2 persen. Bandingkan dengan 

murid Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang di atas 40 persen. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pemahaman matematis peserta didik di Indonesia masih kurang dibanding dengan negara 

yang lain. Pemahaman matematis merupakan salah stau bagian terpenting dalam matematika 

yang harus dijadikan  salah satu pusat perhatian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh 

karena itu, sudah selayaknya sebagai guru mengembangkan pemahaman matematis peserta 

didik, sehingga dengan hal tersebut peserta didik bisa tertarik dan termotivasi untuk memahamai 

pelajaran matematika.  

Pemahaman matematis peserta didik adalah tingkat pengetahun peserta didik tentang 

konsep-konsep algoritma dan kemahiran peserta didik menggunakan strategi penyelesaian soal 

atau masalah yang disajikan. Dalam pembelajaran matematika, pemahaman yang dimaksud 

adalah pemahaman terhadap suatu konsep matematika dimana peserta didik harus mempunyai 

pengetahuan terhadap konsep tersebut setelah proses pembelajaran berlangsung. Polya 

(Sumarmo, 2010: 4) merinci kemampuan pemahaman pada empat tahap, yaitu: 

a. Pemahaman mekanikal yang dicirikan oleh mengingat dan menerapkan rumus secara rutin 

dan menghitung secara sederhana; 

b. Pemahaman Induktif : menerpakan rumus atau konsep dalam kasus sederhana atau dalam 

kasus serupa; 

c. Pemahaman rasional : membuktikan kebenaran suatu rumus dan teorema; 

d. Pemahaman intuitif : memperkirakan kebenaran dengan pasti (tanpa ragu-ragu) sebelum 

menganalisa lebih lanjut. 

Berbeda dengan Polya (Sumarmo, 2010:5) pemahaman digolongkan ke dalam dua jenis: 

a. Pemahaman komputasional : menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana dan 

mengerjakan perhitungan secara algoritmik. 

b. Pemahaman fungsional : mengkaitkan suatu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip 

lainnya, dan menyadari proses yang dikerjakannya. 

Skemp (Sumarmo, 2010:5) menggolongkan pemahaman dalam dua jenis, yaitu: 

a. Pemahaman Instrumental : hafal konsep atau prinsip tanpa kaitan dengan yang lainyya, dapat 

menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, dan mengerjakan perhitungan secara 

algoritmik. 

b. Pemahaman Relasional : mengkaitkan suatu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip 

yang lainnya. 

Pemahaman yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pemahaman menurut skemp 

yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman instrumental adalah 

peserta didik hafal dan dapat menggunakan rumus dalam penyelesaian suatu soal dalam 

perhitungan sederhana secara algoritmik. Pemahaman relasional adalah peserta didik tidak 

hanya tahu dan hafal rumus tetapi harus tahu tahu bagaimana dan mengapa rumus dapat 

digunakan serta dapat menyelesaikannya suatu soal lain yang berhubungan. 
Permasalahan pada mata pelajaran matematika yang berada di lapangan saat ini mata 

pelajaran matematika masih dianggap sulit oleh sebagaian besar peserta didik merupakan 

pelajaran yang sulit untuk diterima bahkan menakutkan, karena matematika terkesan dengan 

rumus-rumus dan bermain angka saja. Sementara itu, sebagian besar guru masih menggunakan 

metode konvensional. Pembelajaran secara langsung mengakibatkan peserta didik tumbuh dan 

berkembang kurang aktif. Kegiatan pembelajarannya menjadi kurang efektif dan kurang efisien, 
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sehingga pembelajaran lebih bersifat monoton karena pembelajaran lebih didominasi oleh guru, 

sehingga sikap peserta didik terhadap mata pelajaran matematika kurang dan kemampuan 

pemahaman matematis peserta didik untuk mengerjakan soal-soal matematika rendah. Dominasi 

guru dalam proses pembelajaran menyebabkan peserta didik kurang termotivasi dan kurang 

memeberikan peluang kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri konsep-

konsep matematika. 

Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman matematis dan sikap peserta didik 

menjadi positif, maka guru harus dapat menentukan strategi pembelajaran, diantaranya 

penggunaan metode mengajar, model pembelajaran, serta pendekatan yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Berbagai model dan metode serta pendekatan bermunculan dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu pembelajaran yang efektif dan 

dinilai dapat meningkatkan kualitas pemahaman matematis peserta didik adalah model 

pembelajaran koopertaif, sebab dalam pembelajaran kooperatif peserta didik dituntut untuk 

lebih aktif. Dalam prosesnya, peserta didik dituntut untuk bekerjasama dengan teman 

sekelompknya untuk menelaah dan memahami suatu permasalahan. Mereka tidak dibiarkan 

bekerja sendiri, melainkan harus saling membantu dalam proses pemahaman dengan teman 

sekelompoknya, sehingga proses pemahaman lebih baik dan lebih mudah untuk dilaksanakan. 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan pendapat ahli tentang alasan mengapa 

coopertaive learning dilaksanakan. Isjoni, (2010 :17) berpendapat Ada banyak alasan mengapa 

cooperative learning tersebut mampu memasuki mainstream (kelaziman), praktek pendidikan. 

Selain bukti bukti nyata tentang kebrhasilan pendekatan ini, pada masa sekarang masyarakat 

pendidikan semakin menyadari pentingnya para siswa berlatih berfikir, memecahkan masalah, 

serta menggabungkan kemampuan dan keahlian. Menurut Slavin (Isjoni, 2010:15) menyatakan 

bahwa “In Cooperative learning methods, students work together in four member teams to 

master material initially presented by the teacher”. Bahwa cooperative learning adalah salah 

satu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih 

bergairah dalam belajar. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembelajaran kooperatif menekankan 

pentingnya sikap menghormati sesama, karena dalam prakteknya peserta didik akan bekerja 

secara bersama-sama dalam kelompok heterogen. 

Hal ini diperkuat oleh Roger dan David Jhonshon (Lie, 2010:31) mengatakan bahwa tidak 

semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong royong harus ditetapkan yaitu: saling 

ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, 

evaluasi proses kelompok. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan keaktifan peserta 

didik adalah kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD). Pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mendorong peserta didik aktif dan saling membantu dalam menguasai materi 

pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Model Kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) dikembangkan oleh Slavin. Menurut Slavin, Robert E. 1995 

(Isjoni, 2010:51) "ada lima tahap dalam proses kegiatan pembelajarannya,yaitu “penyajian 

materi, kegiatan kelompok, tes individual, penghitungan skor perkembangan individu, dan 

pemberian penghargaan kelompok”. 

Disamping guru menggunakan model pembelajaran yang lebih menekankan peserta didik 

berperan aktif, cara agar pembelajaran matematika lebih menyenagkan dan sikap peserta didik 

menjadi positif adalah penggunaan media pembelajaran yang lebih vareatif berbasis komputer. 

Menurut Asociation of Education and Comuncation Technology (Arsyad, 2002  :3) “media 

adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi”. 

Dengan media yang berbasis komputer maka diharapkan guru dapat menyampaikan informasi 

secara utuh karena sudah dirancang sebelumnya secara terperinci dan sistematik, di sisi lain 

peserta didik akan merasa tidak jenuh karena penggunaan media tersebut dapat membuat 

pembelajaran lebih menyenangkan. Salah satu pembelajaran yang berbasis komputer adalah 
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penggunaan media pembelajaran berupa Multimedia Pembelajaran. Kemp & Dayton (Arsyad, 

2002: 21) mengemukakan delapan manfaat media dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: 

penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan; proses pembelajaran menjadi lebih menarik; 

proses belajar siswa menjadi lebih interaktif; jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi; 

kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan; proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan 

saja; sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar itu sendiri 

dapat ditingkatkan; dan peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Menurut Turban et. all (Ariani, dan Heryanto, 2010:11) bahwa “multimedia adalah 

kombinasi dua media input atau output media ini dapat berupa audio (suara, musik), animasi, 

video, teks, grafik dan gambar. “ Sejalan dengan hal itu zeembry  (Ariani, dan Dani, 2010:11) 

berpendapat bahwa “multimedia merupakan kombinasi dari data teks, audio, gambar, animasi, 

video dan inetaraksi.” Dengan demikian arti multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini 

adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini 

merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan atau isi 

pelajaran (Arsyad 2002:169). Sehingaa Multimedia Pembelajaran dapat diartikan media yang 

digunkan dalam proses pembelajaran dimana paling sedikit menggabungkan dua media. Media 

tersebut dapat berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar. Pada 

pembelajaran matematika misalnya, beberapa materi atau topik tertentu dapat divisualisasikan 

secara jelas melalui berbagai media pembelajaran sehingga tidak lagi terkesan abstrak. Namun 

demikian tidak hanya sebatas itu pengertian multimedia lebih luas yaitu adanya interaksi antara 

siswa dengan computer.  

Menurut Ariani, dan Dani, (2010: 38) “...seorang guru harus memiliki kemampuan untuk 

melakukan analisis terkait dengan pemilihan media pembelajaran...”. Sehingga dengan kata lain 

guru harus memilih materi yang sesuai untuk ditampilkan kedalam media pembelajaran. 

Aplikasi dari Multimedia pembelajaran dalam model pembelajaran koopertif tipe STAD yaitu 

peserta didik belajar pada bahan ajar yang telah disediakan dalam program yang telah 

disediakan. Selain itu, aplikasi dari Multimedia pembelajaran bahwa peserta didik mengerjakan 

soal-soal yang telah tersedia dalam program tersebut. Multimedia Pembelajaran juga dapat 

digunakan ketika peserta didik akan mengingat materi tersebut di luar jam pelajaran, maka 

peserta didik tinggal menjalankan program tersebut dan peserta didik dapat belajar secara 

mandiri. Dari uraian latar belakang tersebut penulis termotivasi melakukan suatu penelitian,  

penelitian dilaksanakan dengan menggabungkan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division yang dibantu dengan media pembelajaran berupa CD-Multimedia 

Pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan di SMP negeri 6 Tasikmalaya di kelas VIII terhadap 

materi lingkaran tahun pelajaran 2010/2011 

Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 1) Mengetahui adakah pengaruh positif penggunaan multimedia pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap pemahaman matematis peserta didik. 2) 

Mengetahui sikap peserta didik terhadap penggunaan multimedia pada model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode eksperimen. Menurut 

Ruseffendi. (2005 :35) “Penelitian eksperimen atau percobaan (experimental research) adalah 

penelitian yang benar-benar untuk melihat  hubungan sebab akibat.” Untuk melihat hubungan 

sebab akibat diantara variabel-variabel dengan cara menghadapkan kelompok eksperimen pada 

kondisi perlakuan  dan membandingkan akibat atau hasilnya dengan satu kelompok kontrol 

yang tidak dikenai perlakuan. Pada penelitian ini, untuk melihat pengaruh penggunaan 

multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divission 

(STAD) terhadap pemahaman matematis peserta didik dilakukan dengan mencobakan 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan Multimedia 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol 
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yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran langsung. Apabila kedua kelompok 

pembelajaran tersebut hasilnya berbeda signifikan, maka perbedaan itu terjadi karena pengaruh 

penggunaan multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini berarti 

penggunaan multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap 

kemampuan pemahaman matematis peserta didik  pada materi pokok lingkaran 

Agar diperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka harus menggunakan 

teknik pengumpulan data yang tepat, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Melaksanakan Tes yang Berupa Soal Pemahaman Matematis 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melaksanakan tes 

pemahaman matematis peserta didik pada kompetensi dasar 4.2 Menghitung keliling dan 

luas lingkaran. Tes pemahaman matematis dalam penelitian ini dilakukan satu kali pada 

akhir pengembangan kompetensi, tes pemahaman matematis ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran mengenai pemahaman matematis peserta didik. Melalui tes ini 

diharapkan proses berpikir dan penguasaan peserta didik terhadap materi lingkaran yang 

dipelajari akan terukur. Soal berupa tes tertulis uraian dengan skor maksimal ideal 24yang 

berjumlah 6 buah soal.  

2. Menyebarkan Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui bagaimana sikappeserta didik terhadap penggunaan 

multimedia pada  model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions 

(STAD). sikappeserta didik disini akan di titik beratkan bagaimana penggunaan multimedia 

pada model pembelajaran koopertaif tipe STAD dapat membuat sikap peserta didik positif 

atau sebaliknya.Angket sikap peserta didik dilaksanakan setelah tes pemahaman matematis 

dilaksanakan. Karena merupakan angket langsung maka angket hanya diberikan kepada 

kelas eksperimen saja 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMPN 6 

Tasikmalaya tahun ajaran 2010/2011dengan jumlah peserta didik kelas VIII adalah 357 yang 

dibagi kedalam 9 kelas. Sudjana (2005 :6) berpendapat, “Sampel merupakan bagian dari 

populasi, seluruh populasi dianggap sama dan mempunyai kesempatan yang sama pula untuk 

dijadikan sampel dari penelitian“. Sampel dalam penelitian ini akan diambil sebanyak dua kelas 

berdasarkan random menurut kelas. Alasan menggunakan sampel random menurut kelas karena 

kemampuan peserta didik setiap kelas memiliki karakteristik yang relatif sama yaitu terdiri dari 

peserta didik berkemampuan kurang, sedang, dan pandai. Cara yang digunakan oleh peneliti 

yaitu dengan menuliskan nama masing-masing kelas populasi pada kertas kecil, lalu digulung 

dan dimasukan pada suatu tempat kemudian dikocok dengan baik dan diambil dua gulungan 

kertas, nama kelas yang tertera dalam gulungan inilah yang kemudian dijadikan sampel, maka 

pada penganbilan pertama terpilih kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah peserta 

didik sebanyak 38 orang dan pengambilan kedua terpilih kelas VIII B dengan jumlah peserta 

didik sebanyak 39 orang sebagai kelas kontrol. 

Desain penelitian ini termasuk kategori desain penelitian eksperimen murni model desain 

kelompok kontrol hanya postes. Menurut Ruseffendi , E.T. (2005 :50) “Pada desain kelompok 

kontrol hanya postes terjadi pengelompokkan subjek secara acak (A) dan adanya postes (O). 

Kelompok yang satu tidak memperoleh perlakuan atau memperoleh perlakuan biasa, sedangkan 

kelompok yang satu lagi memperoleh perlakuan X”. Desain penelitian hanya postes adalah 

sebagai berikut :  

A   X1 O 

A  XO 

Keterangan: 

A =  Pengelompokkan sampel secara acak menurut kelas. 

X       = Kelompok yang memperoleh perlakuan menggunakan multimedia pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divission (STAD). 

O      =  Postes yang berupa soal-soal pemahaman matematis peserta didik 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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Untuk tes pemahaman matematis dicari terlebih dahulu statistika deskriptifnya mulai dari rata, 

median dan modus. Kemudian diuji prasyarat analisisnya sebelum menguji hipotesis yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Dalam menganalisi angket, skala kualitatif ditransfer bentuk 

kuantitatif. Untuk pernyataan yang bersifat positif katagori SS diberi skor tinggi, makin menuju 

ke STS skor yang diberikan berangsur menurun. Untuk pernyataan positif skor untuk setiap 

pernyataan adalah 1 (STS), 2 (TS), 3 (S), 4 (SS) dan untuk pernyataan negatif diberi skor 4 

(STS), 3 (TS), 2 (S), 1 (SS). Menurut Suherman, Erman (2003:  191) berpendapat “ ... jika skor 

subyek lebih besar daripada jumlah skor netral, maka subyek tersebut mempunyai sikap positif. 

Sebaliknya jika skor subyek kurang dari skor netral maka maka subyek tersebut mempunyai 

sikap negatif”. 

negatif siswa sikap 5,2

positif siswa sikap 5,2





x

x

 
Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMPN 6 Tasikmalaya yang beralamat di Jln  

Cilembang no. 114 Tasikmalaya. SMPN 6 Tasikmalaya didirikan pada bulan Agustus Tahun 

1982  di atas tanah seluas 6.500 m2, sedangkan luas bangunan adalah 2789 m2.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan terhadap peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 6 Tasikmalaya 

menggunakan multimedia pada model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 

Division pada kelas eksperimen, dan menggunakan pembelajaran langsung pada kelas kontrol. 

Seperti yang telah dikemukakan  bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah 

pengaruh positif penggunaan multimedia pada model pembelajaran Student Team Achievement 

Division  terhadap pemahaman matematis peserta didik dan untuk mengetahui sikap peserta 

didik setelah penerapan multimedia dan model tersebut. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes 

kemampuan pemahaman matematis.Tes diberikan setelah pembelajaran dilaksanakan pada 

materi lingkaran dengan kompetensi dasar menghitung keliling dan luas lingkaran selesai.Data 

yang diperoleh dari penelitian diolah untuk memudahkan peneliti mengambil simpulan. Tes 

diberikan kepada 77 orang yang terdiri dari 38 orang yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Student Team Achievement Division dengan bantuan Multimedia dan 39 

orang yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Langsung 

Ukuran Statistik Pemahaman Matematis Peserta didik yang menggunakan Multimedia 

pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division dan 

Pembelajaran Langsung 

Ukuran data statistika diperoleh dari hasil analisis data untuk selengkapnya terdapat pada 

lampiran, sedangkan untuk ukuran banyaknya data, diperoleh dari banyaknya peserta didik pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penentuan kelas dilakukan dengan cara random yang 

dijelaskan pada bab III. Berdasarkan analisis data dan penentuan kelas sampel tersebut maka 

ukuran banyaknya data pada kelas eksperimen dan kontrol dicantumkan pada Tabel 1 

                     

                    Tabel 1. Daftar Ukuran Data Statistika Pemahaman Matematis Peserta Didik 

Ukuran Data Statistika Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol  

Banyak data (n) 38 39 

Data terbesar (db) 23 22 

Data terkecil (dk) 6 5 

Rentang (r) 17 17 

Rata-rata ( x ) 15,05 12,31 

Median (Me) 14,5 11,54 

Modus (Mo) 13 10,29 

Standar Deviasi ( ) 4,41 3,71 
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Untuk melihat kejelasan perbedaan ukuran data statistika pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, peneliti menyajikan ukuran statistik kedua kelas pada Gambar 1 

 
Gambar 1.  Diagram Data Perbedaan Ukuran Data Statistika  

Pada Kelas Eksperimen dengan Kelas Kontrol 

 
Berdasarkan Gambar 1, diperoleh bahwa skor tertinggi tes pemahaman matematis peserta 

didik pada kelas eksperimen  adalah 23 dan skor terendah adalah 6 dengan skor akhir rata-rata 

peserta didik ( x ) adalah 15,05. Sedangkan skor tertinggi tes pemahaman matematis peserta 

didik pada kelas kontrol adalah 22dan skor terendah adalah 5 dengan skor akhir rata-rata ( x ) 

peserta didik adalah 12,31. Skor maksimal pada tiap butir soal 4 dan dengan banyak soal 6, 

maka skor maksimal yang diperoleh peserta didik untuk tes pemahaman matematis adalah 24. 

Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman matematis peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran Student Team Achievement Division dengan Multimedia pembelajaranlebih baik 

daripada yang menggunakan model pembelajaran Langsung,  tetapi itu belum memberikan 

kesimpulan yang benar-benar tepat, untuk itu penulis mengolah data tersebut dengan analisis 

perbedaan dua rata-rata 

 
Deskripsi Hasil Angket Sikap Peserta Didik terhadap Penggunaan Multimedia pada 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Multimedia Pembelajaran 

Instrumen yang digunakan untuk melihat sikap peserta didik setelah penggunaan 

multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu melalui penyebaran angket. 

Karena angket di sini merupakan angket langsung artinya bahwa angket ini ditunjukan untuk 

melihat sikap peserta didik pada kelas eksperimen.Peneliti menyebarkan angket kepada kelas 

eksperimen sebanyak 38 orang. Skala yang digunakan adalah dengan menggunakan skala likert 

4 yaitu S, SS, TS, STS.Alasan menggunakan skala likert4 karena penulis ingin melihat secara 

jelas bagaimana sikap peserta didik, sehingga dengan skala 4 maka responden tidak ada yang 

memilih ragu-ragu.Setelah menyebarkan angket diperoleh data. Dari hasil penyebaran angket 

tersebut kita bisa mengetahui nilai rata untuk setiap indikator yaitu untuk indakator kognisi, 

konasi dan afeksi itu rata-ratanya di atas 2,5. Sehingga bisa dikatakan untuk setiap indikator 

bahwa sikap peserta didik setelah penggunaan multimedia pada model pembelajran kooperatif 

tipe STAD sikapnya positif. Untuk keseluruhan kita bisa lihat bahwa rata-rata sikap peserta 

didik adalah 3,03 hal ini berarti sikap peserta didik secara keseluruhan setelah penggunaan 

multimedia pada model pembelajran kooperatif tipe STAD sikapnya positif 

Langkah pertama dalam mengolah data adalah melakukan uji prasyarat yaitu dengan 

menguji distribus datanya pakah normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji chi square, 

hasil perhitungan Ternyata  399,0
22  hitung , yaitu 4,44 < 11,3, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 
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ditolak. Artinya distribusi sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah data 

berdistribusi normal kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas hasil pengolahan data 

Ternyata 
tabelhitung FF  , yaitu 1,41< 2,16, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak. Artinya kedua 

varians tersebut homogeny. Setelah kedua uji prasyrat tersebut terpenuhi dilanjutkan dengan uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji perbedaan dua rata-rata adalah sebagai berikut: 

Pasangan hipotesisnya :        Ho    :  𝜇𝑥 ≤ 𝜇𝑦 

                H1    :  𝜇𝑥 > 𝜇𝑦  

Keterangan : 

𝜇𝑥=  Parameter rerata kelas eksperimen 

𝜇𝑦=  Parameter rerata kelas kontrol 

Kriteria pengujian adalah  tolak 0H  jika   dbahitung tt  1  dengan   taraf nyata 

pengujian. Artinya ada pengaruh positif penggunaan multimedia pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division terhadap pemahaman matematis peserta 

didik. Dalam hal lainnya 0H  diterima Untuk α = 1%, diperoleh  7799,0t = 2,38. Ternyata 
hitungt

>  7799,0t  yaitu 2,95> 2,38, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh positif 

penggunaan multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division terhadap pemahaman matematis peserta didik 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan perencanaan mulai dari pembuatan perangkat 

penelitian yang terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, LKP, 

Tes Individu, dan tugas individu, dan instrumen penelitian yang berupa tes pemahaman 

matematis untuk melihat pemahaman matematis peserta didik. Untuk Bahan ajar dan 

LKPterdapat di dalam program CD-Multimedia Pembelajaran. Dapat diperoleh beberapa 

gambaran bahwa penggunaan multimedia pada  model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Team Achievement Division pada materi lingkaran dengan persiapan yang matang dan 

pelaksanaan yang optimal, dapat memberikan hasil yang maksimal pada pemahaman 

matematispeserta didik. Untuk melihat perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol 

disajikan dalam Gambar 2: 

 

 
Gambar  2. Diagram Rata-rata Skor Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
Pada Gambar 2, rata-rata skor kelompok peserta didik yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Student Team Achievement Division dengan Multimedia 

Pembelajaran lebih baik, karena rata-rata yang diperoleh peserta didik lebih besar daripada yang 

diperoleh peserta didik yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran Langsung. 

Selama proses pembelajaran berlangsung terutama pada pertemuan pertama peserta didik 

masih merasa heran dengan model pembelajaran yang penulis gunakan. Tetapi, pada pertemuan 

berikutnya dengan adanya pemberian arahan dari penulis peserta didik menjadi lebih mudah 
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untuk memahami dan memposisikan diri pada model pembelajaran tersebut, sehingga pada 

prosesnya peserta didik lebih aktif dan bekerja sama dalam memahami materi lingkaran melalui 

bahan ajar serta dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik. Pada saat diskusi terlihat 

adanya peningkatan partisipasi peserta didik dari pertemuan pertama sampai terakhir.Untuk 

pertemuan pertama peneliti selalu memberi motivasi kepada peserta didik untuk bisa 

mengemukakan pendapatnya, namun pada pertemuan selanjutnya peserta didik sudah terbiasa 

untuk mengemukakan ide dan gagasannya. Ssehingga dengan adanya proses diskusi tersebut 

peserta didik lebih dapat memahami materi yang sedang dipelajari. Di akhir pembelajaran guru 

bersama peserta didik membuat sebuah rangkuman, penulis dalam hal ini hanya mengarahkan, 

sedangkan yang membuat rangkuman itu sendiri adalah peserta didik tersebut.  

Penggunaan media pembelajaran yang berupa Multimedia membuat peserta didik 

menjadi tidak jenuh selama proses pembelajaran, karena peserta didik terlibat langsung dengan 

media yang digunakan. Serta dalam Multimedia pembelajaran tersebut terdapat animasi-animasi 

yang dapat menarik perhatian peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal 

lain yang menarik dengan  adanya media pembelajaran berupa Multimedia, peserta didik dapat 

belajar secara mandiri.Salah satu contoh ketika peserta didik lupa terhadap materi sebelumnya 

maka peserta didik tinggal memindahkan program tersebut pada materi yang kurang dipahami 

tadi tanpa harus bertanya kepada guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Arsyad, Azhar (2002: 21) 

berpendapat bahwa “ … salah satu tujuan media pembelajaran adalah agar proses pembelajaran 

menjadi menarik, dan proses belajar dapat dilaksanakan kapan saja”. Dengan adanya 

kompetensi dalam pembelajaran kooperatif ini memacu setiap peserta didik untuk menjadi yang 

terbaik di kelasnya. berbeda dengan saat pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

langsungpeserta didik cenderung pasif karena tidak terjadi kompetensi di dalamnya selain itu 

kegiatan pembelajaran didominasi oleh guru dan peserta didik hanya memperhatikan 

Pada pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD peserta 

didik diberi kesempatan untuk mengontruksi pengetahuannya sendiri, peserta didik belajar 

secara aktif, karena merupakan hasil sendiri maka pengetahuan yang di dapat tidak akan mudah 

lupa. Adanya penghargaan kelompok memacu peserta didik untuk selalu berusaha menjadikan 

diri dan kelompoknya yang terbaik. Sedangkan pada pembelajaran langsung tidak 

mengkontruksi pengetahuannya sendiri tetapi guru yang menginformasikan materi pelajaran 

secara langsung. Sehingga peserta didik hanya menerima saja. Hasil menerima akan membuat 

peserta didik mudah lupa. Karena tidak adanya penghargaan kelompok merasa tidak terpacu 

untuk menjadikan diri dan kelompoknya yang terbaik. 

Untuk pembahasan mengenai angket sikap siswa: Analisis untuk tiap indikator. Untuk 

indikator Dorongan untuk belajar matematika karena penggunaan multimedia pada model 

pembelajarn koopertaif tipe STAD  yang merupakan dimensi konasi hasil yang di dapat adalah 

3,00 hal ini menunjukkan bahwa sikap peserta didik positif setelah penggunaan multimedia 

pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Untuk dimensi konasi ini menunjukkan bahwa 

setelah guru menggunakan multimedia dan model tersebut ada dorngan peserta didik untuk 

belajar matematika lebih giat lagi, sehingga dengan kata lain peserta didik lebih termotivasi 

dalam belajar matematika. 

Untuk indikator Kepercayaan pada ide dan konsep pembelajaran berkelompok dan 

penggunan media berupa Multimedia  yang mrupakan dimensi kognisi hasil yang di dapat 3,14. 

Hal ini menunjukan bahwa sikap peserta didik positif. Dimensi kognisi ini berhubungan dengan 

kepercayaan ide atau konsep setelah penggunaan multimedia pada model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD. Salah satu contoh pernyataan “Dengan belajar kelompok dapat membuat 

saya lebih dihargai karena setiap pekerjaan yang saya lakukan dapat berguna untuk kelompok 

saya”. Artinya bahwa peserta didik merasa percaya bahwa setelah menggunakan model 

pembelajaran STAD peserta didik merasa dihargai atas pekerjaanya karena setiap pekrjaannya 

berguna untuk kelompoknya. 

Untuk indikator Kepekaan perasaaan dalam pembelajaran berkelompok dan penggunaan 

media berbantukan yang merupakan dimensi afeksi di dapat hasil 3,00 hal ini menunjukkan 

bahwa peserta didik mempunya sikap positif terhadap penggunaan multimedia pada model 
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pembelajaran  kooperatif tipe STAD. Salah satu contoh kepekaan perasaan adalah bahwa 

peserta didik merasa senang ketika guru menggunakan media pembelajaran yang berupa CD-

Multimedia Pembelajaran. 

Secara keseluruhan hasil yang di dapat setelah perhitungan adalah 3,03 hal ini 

menunjukkan bahwa sikap peserta didik positif setelah penggunaan multimedia pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini dapat di lihat pada proses pembelajaran sikap 

peserta didik menjadi lebih baik dalam artian bahwa selama pembelajaran berlangsung peserta 

didik menjadi berani untuk mengungkapkan ide atau gagasannya, kemudian dengan adanya 

Multimedia pembelajaran peserta didik menjadi mudah untuk mengingat materi yang di kurang 

di pahami, sehingga peserta didik bisa belajar di rumah secara mandiri. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Isjoni (2010: 16) berpendapat : cooperative learning adalah suatu model pembelajaran 

yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru 

dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. 

Dengan adanya pendapat tersebut, bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif 

yang secara sistematis dan sesuai prosedur dapat membuat sikap peserta didik positif. 

Disamping itu, dengan adanya multimedia pembelajaran, dapat membuat peserta didik lebih 

terdorong untuk lebih giat lagi dalam belajar matematika.Hal ini dikarenakan, program yang 

digunakanmudah untuk dioperasikan sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi tersebut, dengan adanya animasi-animasi dapat menarik motivasi peserta 

didik sehingga konsentrasi peserta didik terfokus kepada materi yang disajikan dalam program 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Kemp & Dayton (Arsyad, Azhar,2002: 21) 

berpendapat bahwa salah satu manfaat dari penggunaan media pembelajaran adalah “…proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik ,sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun 

terhadap proses belajar itu sendiri dapat ditingkatkan…”. Sehingga dapat diambil simpulan 

bahwa penggunaan multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat membuat 

sikap peserta didik menjadi lebih positif 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh kesimpulan yaitu: 1) Ada 

pengaruh positif penggunaan multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Team Achievement Divisin terhadap pemahaman matematis peserta didik. 2) Sikap Peserta didik 

positif setelah penggunaan multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Divisin. Hasil simpulan tersebut maka penulis mengemukakan saran sebagai 

berikut : 1) Bagi Kepala Sekolah, agar memberikan fasilitas dalam mengembangkan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran model pembelajaran Student Team 

Achievement Divisin dengan Multimedia Pembelajaran. 2) Kepada guru dan calon guru 

matematika, penggunaan multimedia pada model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Divisin dapat dijdikan salah satu alternatif untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. 3) Untuk guru dan calon guru ketika menggunakan media pembelajaran  yang 

berbantukan komputer, maka harus bisa memilih materi yang sesuai untuk digunkan dalam 

pembelajaran tersebut, karena ada sebagaian materi yang kurang cocok untuk di tampilkan 

dengan media pembelajaran berbantukan komputer. 4) Untuk peneliti, disarankan mencoba 

melaksanakan penelitian dengan menggunakan multimedia pada model kooperatif dan materi 

yang lainnya. Selain itu, ketika menggunakan multimedia pembelajaran dalam pembelajaran 

kooperatif maka sebaiknya kelas kontrolnya menggunakan pembelajaran kooperatif sehingga 

kita bisa lebih melihat bagaiaman pengaruh multimedia tersebut terhada pemahaman peserta 

didik 
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Abstrak 

 
Masalah yang ditemui pada pembelajaran program linear siswa kelas XI di 

SMK Negeri 3 Batu adalah memvisualisasikan masalah program linear dan 

menentukan solusinya. Masalah tersebut dapat diatasi dengan penggunaan Software 

GeoGebra yang memiliki keutamaan antara lain software open source gratis dan 

dinamis untuk pembelajaran matematika. Artikel ini bertujuan menawarkan 

penggunaan software GeoGebra dalam pembelajaran program linear. Salah satunya 

pembelajaran program linear yang menawarkan beragam fasilitas seperti geometri dan 

fitur aljabar dalam lingkungan software yang terhubung sepenuhnya.  Penggunaan 

Software  GeoGebra dalam pembelajaran program linear akan sangat membantu 

khususnya dalam menggambar grafik himpunan daerah penyelesaian suatu 

permasalahan program linear sehingga pembelajaran lebih efektif, selain itu lebih 

mudah dalam menentukan penyelesaian nilai optimum.   

 
Kata Kunci :  Software GeoGebra, Program Linear 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika menjadi berkualitas tinggi jika mempunyai 6 (enam) prinsip 

dasar, yaitu equity, curriculum, teaching, learning, dan  technology (NCTM, 2000). Teknologi 

sebagai salah satu prinsip dasar tersebut saat ini perkembangannya begitu pesat. Dengan adanya 

teknologi membuat guru semakin dimudahkan dalam menyelesaikan tugas karena sebagian 

tugasnya digantikan oleh teknologi komputer (Ariawan, B., 2015). Dalam pendidikan, 

pemanfaatan teknologi berperan penting untuk mendukung pencapaian kompetensi sehingga 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan efisien.  Salah satu pemanfaatan teknologi yang 

dapat membantu pembelajaran matematika adalah software GeoGebra (Dikovic, 2009). 

Geogebra adalah software open source gratis dan dinamis untuk pembelajaran 

matematika yang menawarkan beragam fasilitas seperti geometri dan fitur aljabar dalam 

lingkungan software yang terhubung sepenuhnya (Markus Hohenwarter & Lavicza, Z., 2007). 

Geogebra  banyak memberikan manfaat dalam pembelajaran sehingga sering diterapkan untuk  

pembelajaran  pada  seluruh jenjang  level  pendidikan (Hohenwarter, M. and Lavicza, Z., 2007, 

Hohenwarter, M., et al., 2008, Hohenwarter, M., et al., 2009,  Verhoef, N.C., Coenders, F., et 

al., 2015). Beberapa manfaat dari software GeoGebra dalam pembelajaran matematika yaitu (1) 

dapat digunakan untuk belajar dalam hal visualisasi, komputasi, eksplorasi dan eksperimen  

serta menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus; (2) menghasilkan lukisan geometri 

dengan teliti cepat, akurat, dan efisien dibandingkan menggambar secara manual (Mahmudi, A. 

2010); (3) terdapatnya fasilitas animasi dan dragging sehingga memberikan pengalaman visual 

yang jelas dalam memahami konsep geometri; (4) membantu pengguna dalam melakukan 

konstruksi dengan titik, vektor, ruas garis, irisan kerucut, dan fungsi; (5) memastikan bahwa 

lukisan yang dibuat secara manual telah dibuat dengan benar (Damayanti, F., 2013) . Manfaat-

manfaat tersebut banyak digunakan dalam hal geometri.  
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Geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari  titik, ruas 

garis, sinar, garis,  bidang, ruang, pemetaan, dan pengukuran. Kemampuan geometri yang harus 

dimiliki siswa  diantaranya keterampilan menggambar menggunakan visualisasi, sehingga salah 

satunya menggambar grafik yang sering dipelajari di sekolah. Kemampuan ini akan sangat 

membantu siswa dalam mempelajari program linear, hal ini dikarenakan pada program linear 

diberikan suatu permasalahan yang harus dimodelkan secara matematika untuk selanjutnya 

divisualisasikan masalah tersebut dan sampai pada akhirnya mencari solusi permasalahannya. 

Pada pembelajaran matematika, software GeoGebra dapat dimanfaatkan pada hal-hal yang 

berhubungan dengan geometri salah satunya mendukung pembelajaran program linear 

(Suwarno. 2012, Ayuni, P. 2014). 

Program linear adalah suatu metode untuk mencari nilai optimum (nilai maksimum atau 

nilai minimum) dari fungsi linear pada daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik fungsi linear. 

Masalah program linear berarti masalah pencarian nilai-nilai optimum (nilai maksimum atau 

nilai minimum) sebuah fungsi linear pada suatu system pertidaksamaan linear yang harus 

memenuhi fungsi objektif. Fungsi linear yang hendak dicari optimumnya berbentuk sebuah 

persamaan ataupun pertidaksamaan linear (Shadiq, 2009). Menurut Matausek (2009), program 

linear kebanyakan dipergunakan dalam ilmu ekonomi untuk memodelkan masalah-masalah 

produksi untuk mencari laba yang maksimum atau meminimumkan biaya yang dikeluarkan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan program linear banyak kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga kita perlu pengetahuan yang cukup didalamnya. 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum pada Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BNSP), program linear diajarkan pada kelas XI semester ganjil 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum dalam silabus 

Kemendikbud yaitu 3.4) Menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya 

dengan menggunakan masalah kontekstual serta 4.4) Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan program linear dua variable. Sesuai dengan KD tersebut maka siswa harus 

menguasai kompetensi dalam menjelaskan program linear dua variabel diantaranya dalam 

memodelkan masalah program linear, menggambar grafik (memvisualisasikan) daerah feasible 

(daerah himpunan penyelesaian) dari masalah program linear, dan menentukan solusi 

optimumnya.  

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada 5 September 2015 di SMK Negeri 3 

Batu, penulis memperoleh informasi dari guru pengajar kelas XI bahwa rata-rata nilai tes 

ulangan harian materi program linear kurang memuaskan karena kurang dari 65 % siswa 

dinyatakan belum tuntas. Siswa sering mendapatkan nilai rendah dalam materi program linear. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Ulangan Harian  pada bulan  September 2015 di SMK 

Negeri 3 Batu sebagai berikut: 

Kelompok Keahlian Persentase siswa yang 

menjawab benar 

Broadcasting 59% 

Multimedia 69% 

Animasi 54% 

Teknik Komputer Jaringan 68% 

Rata-rata 62,5% 

 

Dari data ulangan harian tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata persentase siswa yang 

menguasai materi program linear khususnya dalam menggambarkan daerah penyelesaian suatu 

permasalahan adalah 62,5%. Artinya penguasaan siswa SMK Negeri 3 Batu pada materi 

program linear masih rendah.  
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Dari hasil wawancara dengan guru pengajar Matematika kelas XI, bahwa masalah 

program linear yang sering dilakukan oleh siswa dalam hal: 

1. pemodelan matematika, siswa kesulitan memahami soal cerita serta mengubahnya menjadi 

model matematika. Hal ini sering ditunjukkan dengan kesalahan menuliskan variabel untuk 

mewakili informasi yang diinginkan. 

2. memvisualisasikan masalah, karena beberapa siswa kurang suka dengan menggambar 

grafik. Siswa sering menggambar grafik daerah penyelesaian kurang rapi dan kurang tepat 

karena mereka terbiasa menggambar tanpa menggunakan penggaris maupun tidak 

menggunakan skala yang tepat, serta yang sering dikeluhkan siswa adalah membutuhkan 

waktu lama dalam menggambar daerah penyelesaian sehingga mereka sering belum 

menyelesaikan hasil gambarannya tetapi waktu telah berakhir. 

3. menentukan solusinya. Setelah memvisualisasikan masalah, siswa merasa kesulitan 

menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian yang akan disubstitusikan ke fungsi 

tujuan. Kesulitan tersebut dikarenakan ketidakmampuan siswa dalam menentukan titik 

potong dari dua garis. Kebanyakan siswa lupa bahwa untuk mencari titik potong tersebut 

dapat dicari dengan cara eliminasi dan substitusi. Karena kesulitan tersebut mengakibatkan 

kesalahan dalam menentukan solusi yang diinginkan (nilai optimum). 

Faktor penyebab rendahnya nilai ulangan harian materi program linear bukan hanya semata dari 

ketidakpahaman siswa terhadap materi tersebut. Namun, bisa juga dikarenakan ketidaktepatan 

metode pembelajaran maupun media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

program linear (Mustaqim, 2013) 

Pemanfaatan software GeoGebra merupakan alternativ dalam mengatasi permasalahan 

program linear, terutama dapat mengurangi tingkat keabstrakan serta mempermudah guru dalam 

menyampaikan pembelajaran (Ariawan, B., 2015).  

Tahapan pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran program linear dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Memvisualisasikan masalah dengan software GeoGebra dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut: 

Contoh: Gambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut: 
 0 ; 0 ; 102 ; 1823  yxyxyx   

Langkah-langkah menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear  

dengan menggunakan software Geogebra yaitu : 

 Jalankan program GeoGebra pada computer anda, maka akan muncul tampilan yang terdiri 

dari 1)Menu, terletak di bagian atas yang terdiri dari Berkas, Ubah, Tampilan, Opsi, Peralatan, 

Jendela, dan Bantuan, 2)Tool Bar, terletak pada baris kedua yang berisi icon-icon (simbol), 

3)Jendela Kiri, terletak dari obyek-obyek bebas dan obyek-obyek terikat. Di jendela ini tempat 

ditampilkannya bentuk aljabar, 4)Jendela Kanan, tempat ditampilkannya grafik, 5)Bilah 

Masukan, terletak di kiri bawah, 6)Bilah Fungsi, berisi daftar fungsi, 7)Bilah Simbol, berisi 

daftar symbol, 8)Bilah Perintah, berisi daftar perintah. 
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Gambar 1. Tampilan awal GeoGebra 

 Gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut 

dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Ketikkan masing-masing kendala pada menu masukan kemudian tekan enter. Hasil semua 

kendala akan tampak pada tampilan aljabar, sedangkan grafik dari kendala tampak pada 

tampilan grafik. 

b. Arsirlah daerah yang bukan merupakan penyelesaian dari masing-masing kendala  dengan 

mengklik kanan pada setiap pertidaksamaan tersebut dan pilih object properties. Pada 

menu style ceklislah invers pengisian warna untuk membuat daerah penyelesaian tidak 

diarsir. Untuk menentukan jenis arsiran pilihlah hatch dan atur spasi untuk mengatur spasi 

arsiran seperti tampilan berikut.    

 

 

Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan pengaturan dan hasil pengarsiran daerah bukan penyelesaian 

 Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berupa daerah bersih (daerah tidak 

diarsir). Kemudian pada daerah bersih tersebut berilah teks “ daerah penyelesaian” 

dengan cara arahkan kursor pada toolbar        klik dan pilih sisipkan teks, arahkan kursor 

pada tempat yang ingin di beri teks kemudian klik kiri dan isi pada kolom Ubah dengan 

teks “daerah penyelesaian” selanjutnya tekan OK terus tekan tanda silang pada pojok 

kanan atas. 
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 Tampilan akhir yang diharapkan pada hasil gambar daerah penyelesaian sistem 

pertidaksamaan linear (kendala) tampak sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan pemberian teks “Daerah Penyelesaian” 

 

2. Menentukan solusi masalah program linear, dalam hal ini menentukan nilai optimum (nilai 

maksimum atau nilai minimum) dari hasil visualisasi masalah dengan menggunakan 

software Geogebra dapat dilakukan dengan tahapan berikut: 

Contoh:  

Tentukan nilai optimum (nilai maksimum atau nilai minimum) dari sistem pertidaksamaan 

linear berikut: 

 0 ; 0 ; 102 ; 1823  yxyxyx  dengan yxyxf 35),(   

Tahapan penyelesaian dengan menggunakan software Geogebra adalah sebagai berikut: 

 Gambarkan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear 

tersebut (sama dengan masalah memvisualisasikan masalah pada no 1) 

 Tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian soal tersebut dengan cara: 

a. Ubah semua pertidaksamaan linear menjadi persamaan linear dan ketikkan 

masing –masing persamaan tersebut pada masukan kemudian tekan enter.  

 

 
Gambar 4. Tampilan aljabar mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan 

 

b. Untuk mencari perpotongan dua garis, arahkan kursor pada toolbar         klik dan 

pilih perpotongan dua objek (Gambar 5). 
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                                          Gambar 5. Tampilan Sub Menu Perpotongan Dua Garis 

c. Kemudian arahkan kursor pada titik-titik yang merupakan hasil dari perpotongan 

dua garis pada daerah penyelesaian, kemudian klik setiap titik perpotongan dari 

daerah himpunan penyelesaian tersebut.  Sehingga muncul masing-masing titik 

dengan koordinatnya seperti tampilan Gambar 6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan grafik yang memuat pelabelan titik 

 

d. Substitusikan masing-masing titik pojok dari daerah penyelesaian ke dalam 

fungsi tujuan dengan membuat tabel fungsi tujuan dengan cara: 

1) Arahkan kursor pada menu Tampilan kemudian klik dan pilih tampilan 

spreadsheet  seperti tampak pada Gambar 7, 2) Pada area spreadsheet, siapkan 

tiga kolom, kolom pertama tuliskan titik, kolom kedua tuliskan nilai optimum, 

dan kolom ketiga untuk menentukan nilai maksimum atau minimum yang 

ditanyakan pada soal, 3) Pada A2 ketikkan A, A3 ketikkan B, dan A4 ketikkan C, 

dan A5 ketikkan D. Secara otomatis titik akan tampak pada tampilan spreadsheet  

seperti pada Gambar 7, 4) Pada kolom kedua ketikkan f(A2) dan seterusnya, 

maka nilai dari fungsi tujuan akan terselesaikan seperti pada Gambar 7, 5) 
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Tentukan nilai optimum (nilai maksimum atau nilai minimum) yang diminta dari 

soal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan Spreadsheet 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan permasalahan program linear yang ditemui pada pembelajaran program 

linear di SMK Negeri 3 Batu, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) permasalahan yang dapat 

diselesaikan dengan memanfaatkan software GeoGebra, yaitu dalam memvisualisasikan 

masalah serta mencari solusinya. Sedangkan permasalahan pemodelan matematika bisa 

dilakukan dengan cara manual karena hanya berkaitan dengan konsep pemahaman soal cerita 

yang selanjutnya diubah menjadi model matematika. 

Pemanfaatan Software  GeoGebra akan sangat membantu khususnya dalam 

memvisualisasikan masalah dalam hal ini yaitu menggambar grafik himpunan daerah 

penyelesaian suatu permasalahan program linear dengan waktu yang singkat dan hasil yang 

tepat. Selain itu dalam menentukan solusi optimum dari permasalahan program linear dapat 

dikerjakan lebih mudah dan cepat karena pada software GeoGebra dilengkapi fitur geometri dan 

aljabar yang saling terhubung. Sehingga dari hasil visualisasi masalah, langsung dapat 

ditentukan nilai optimumnya. 

Dengan penggunaan software GeoGebra, guru menjadi terbantu dalam menyampaikan 

materi pembelajaran karena kompetensi yang ingin dicapai dapat tersampaikan dengan waktu 

yang lebih singkat.  Selain itu penggunaannya dalam pembelajaran dapat menarik perhatian 

siswa sehingga memotivasi siswa untuk selalu memperhatikan pelajaran program linear karena 

tampilannya yang menarik disertai animasi dan suara yang baik (Kusumah, Y.S. 2004). Dengan 

membiasakan penerapan pembelajaran dengan media tersebut akan dapat membuat siswa 

menjadi tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.  
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Abstrak 

Dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan 

banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT). Model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT banyak macam dan ragamnya. Tulisan ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournaments (TGT) menggunakan kartu soal dan kartu jawaban 

untuk siswa kelas II Sekolah Dasar.  

Kata kunci: pembelajaran kooperatif, TGT, kartu soal, kartu jawaban 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam suatu pembelajaran yang dilakukan 

sekolah ini terjadi antara guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Dalam suatu 

pembelajaran sangat diperlukan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Menurut Hill (2010: 1) sistem-sistem teori disusun untuk 

mengkaji soal-soal pembelajaran yang tumbuh seiring berkembangnya studi-studi eksperimental 

mengenai pembelajaran, dan untuk memahaminya diperlukan pemahaman satu dengan yang 

lainnya. Sedangkan tujuan pembelajaran itu sendiri adalah perilaku hasil belajar yang 

diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran tersebut hendaknya dirumuskan dalam bentuk 

perilaku kompetensi khusus, aktual, dan dapat diukur sesuai dengan yang diharapkan, dimiliki, 

atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. 

Model pembelajaran hendaknya dikembangkan berdasarkan adanya perbedaan 

karakteristik siswa yang bervariasi. Hal ini dikarenakan siswa memiliki berbagai karakteristik 

kepribadian, kebiasaan-kebiasaan, cara belajar yang bervariasi antara individu satu dengan yang 

lain. Sebagai tindak lanjut adanya perbedaan ini  maka model pembelajaran tidak terpaku hanya 

pada model tertentu, tetapi bervariasi sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam membelajarkan 

suatu materi tertentu harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Sebagai akibatnya, dalam memilih suatu model pembelajaran 

maka harus memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya materi pelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa dan sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan suatu kelompok belajar adalah model pembelajaran kooperatif. Menurut 
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Slavin(1994), pembelajaran kooperatif telah menjadi topik yang populer di kalangan 

pendidikan. Pembelajaran kooperatif dapat diartikan belajar bersama-sama, saling membantu 

antara satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam 

kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan belajar 

dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara 

individual maupun secara kelompok. Pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian strategi 

yang khusus dirancang untuk memberi dorongan keada peserta didik agar bekerja sama selama 

berlangsungnya proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran teams games tournaments (TGT). Pada model pembelajaran TGT ini menurut 

Slavin (2010) memungkinkan para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota 

tim lain yang kinerja akdemik sebelumnya setara seperti mereka. Beberapa peneliti juga sudah 

ada yang menerapkan model pembelajaran TGT ini dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya 

Nurvitasari (2012) yang menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk 

meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam matapelajaran IPS di kelas VII A SMPN Pakem. 

Kemudian Astuti (2012) menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk 

meningkatkan prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI IPS SMA negeri 3 Boyolali. Tulisan ini 

dibuat berdasarkan kolaborasi antara penulis 1 dan penulis 2 dimana penulis 2  menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) menggunakan kartu soal dan 

kartu jawaban untuk siswa kelas II Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 4 Batu Jawa Timur.  

Pembelajaran kooperatif sangat beragam macam dan jenisnya. Salah satunya adalah 

model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament). TGT (Teams Games Tournament) 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar yang beranggotakan 4 sampai 5 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis 

kelamin, suku kata atau ras yang berbeda. Model pembelajaran tipe TGT melibatkan aktivitas 

seluruh siswa, sehingga siswa lebih nyaman dalam belajar, bersaing dalam kompetisi 

(tournament) secara sehat, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan saling bekerjasama.  

Menurut Slavin (2010: 166)  komponen-komponen TGT adalah sebagai berikut: (1) presentasi 

kelas, (2) tim, (3) game, (4) turnamen, (5) rekognisi tim. Pada tahap presentasi kelas, ini 

merupakan pembelajaran langsung seperti yang sering dilakukan atau diskusi pembelajaran 

yang dipimpin oleh guru. Pada saat pembentukan tim, tim dibentuk beranggotakan empat atau 

lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, 

ras, dan etnisitas. Pada tahap game, game in terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang kontennya 

relevan, dan dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari presentasi di 

kelas dan pelaksanaan kerja tim.Pada tahap turnamen, turnamen ini merupakan suatu struktur 

dimana game berlangsung. Biasanya berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit, setelah 

guru memberikan presentasi di kelas dan tim telah melaksanakan kerja kelompok terhadap 

lembar kegiatan. Sedangkan gagasan utama pada rekognisi tim adalah menentukan skor tim dan 

mempersiapkan sertifikat atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournament) menggunakan kartu soal dan kartu jawaban pada siswa kelas II Sekolah Dasar 

terbagi dalam tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup.  

Pada kegiatan pendahuluan yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

a) Guru melakukan apersepsi dengan cara menanyakan materi yang dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya yaitu tentang macam-macam pengukuran. Pertanyaan ini bertujuan untuk 

mengingatkan kembali siswa tentang cara menunjukkan hasil pengukuran, misalnya 

kilogram, meter, liter, dan lain-lain. Berikutnya guru memotivasi belajar siswa dengan cara 

menyampaikan pentingnya mempelajari ukuran. Pada akhir kegiatan pendahuluan guru 

menginformasikan tentang tema yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang “merawat hewan 
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dan tumbuhan, dengan sub tema hewan di sekitarku”. Pertanyaan ini tentang pengukuran 

berat benda.  

b) Guru melakukan pembentukan 7 kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5  orang siswa. 

Setelah pembagian kelompok ini berikutnya guru menjelaskan cara menjelaskan aturan 

permainan dengan menggunakan kartu soal dan kartu jawaban bernomor yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan tentang berat benda.  

Melakukan kegiatan inti sebagai berikut:  

a) Guru menjelaskan aturan games dengan menggunakan media kartu soal dan kartu jawaban 

tentang berat benda. 

b) Setelah siswa jelas dengan aturan permainan, berikutnya guru membagikan LKS yang harus 

dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. 

c) Siswa mengamati contoh soal berkaitan dengan hasil pengukuran berat binatang tersebut 

yang ada dalam LKS. 

d) Guru berkeliling ke masing-masing kelompok siswa dan melihat siswa mengamati contoh 

soal yang berkaitan dengan hasil pengukuran berat binatang yang terdapat dalam LKS. Soal 

tersebut adalah sebagai berikut 

 
               Gambar 1. Piktograf tentang jumlah berat sekelompok binatang 

 

e) Setelah mengamati soal tersebut selanjutnya siswa mengerjakan latihan berkaitan dengan 

hasil pengukuran berat binatang berdasarkan contoh soal sebelumnya,  

Soal tersebut adalah sebagai berikut, 

“Lani mempunyai beberapa kelinci.  Kelinci-kelinci tersebut ada yang berwarna hitam dan 

ada yang berwarna putih. Banyak kelinci Lani pada tiap bulan berbeda-beda, seperti terlihat 

pada piktograf berikut ini.  
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   Gambar 2. Soal pengukuran berat binatang 

 

Jika berat 1 ekor kelinci berwarna putih 4 kg dan berat kelinci berwarna hitam 5 kg, maka 

carilah berat kelinci Lani pada bulan ke 1, bulan ke 2, bulan ke 3, bulan ke 4, dan bulan ke 5 

seperti yang tertera pada gambar. Berdasarkan soal tersebut, siswa bekerja dalam kelompok 

dengan melakukan diskusi dengan menggunakan LKS,   

g). Guru memfasilitasi siswa dengan menyediakan meja-meja untuk  turnamen,  

h). Guru memfasilitasi siswa dengan membagikan media berupa kartu  yang  soal dan kartu 

jawaban berisikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tentang pengukuran berat hewan, dan 

memberikan lembar untuk menuliskan poin yang diperoleh setiap siswa dalam kelompok. 

Contoh kartu soal adalah sebagai berikut:  

 
Sedangkan contoh kartu jawab adalah sebagai berikut: 

 
i) Siswa melakukan permainan dalam tiap kelompok dengan bimbingan guru,  

j) Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan pada kartu soal yang 

dipilih, 

k) Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapatkan skor,  
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l) Setiap siswa yang bersaing dan mendapatkan poin lebih banyak dari temannya dalam 

kelompok akan mewakili kelompoknya untuk melakukan permainan di meja-meja 

tournament. Tiap meja tournament di tempati oleh 4-5 orang peserta dan diusahakan agar 

tidak ada peserta yang berasal dari kelompok yang sama. Dalam setiap meja tournament 

diusahakan setiap peserta homogen. Permainan (games) diawali dengan penjelasan aturan 

permainan pada meja tournament. Setiap peserta mempunyai kesempatan yang sama sebagai 

pemain, penantang, dan pembaca soal. Setelah selesai permainan ketua kelompok 

memasukkan poin yang diperoleh anggota kelompoknya pada tabel yang telah disediakan, 

kemudian menghitung rerata skor kelompok menentukan kriteria yang diterima oleh 

kelompoknya,  

m) Guru mencatat skor yang diperoleh oleh masing-masing kelompok, 

n) Guru mengumumkan pemenang turnamen dengan melihat skor tertinggi yang diperoleh suatu 

kelompok. Setelah pengumuman pemenang selesai, guru meminta kelompok pemenang maju 

ke depan kelas untuk menerima penghargaan. Penghargaan ini berupa permen yang telah 

disiapkan oleh guru. Berikutnya guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk 

semula. Untuk mengukur kemampuan yang diperoleh siswa, guru membagikan LKS lagi 

untuk dikerjakan oleh ssiwa secara individu.  

o). Siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS),  

p) Setelah selesai mengerjakan LKS, guru meminta siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

q) Guru meminta siswa yang paling cepat mengumpulkan pekerjaannya untuk membacakan 

hasil pekerjaannya di depan kelas. Siswa lain mendengarkan penjelasan temannya. 

r) Guru memberikan penguatan tentang jawaban yang dijelaskan oleh siswa. 

Sedangkan kegiatan penutup sebagai berikut:  

a) Bersama-sama dengan guru siswa membuat kesimpulan/rangkuman hasil belajar yang telah 

dilakukan dengan menyanyikan lagu tentang pengukuran berat,  

b) Guru bertanya kepada siswa tentang bagaimana cara mencari berat beberapa binatang yang 

diketahui berat badannya (untuk mengetahui hasil ketercapaian materi),  

c) Melakukan penilaian hasil belajar untuk perbaikan pembelajaran, dan   

d) Mengajak semua siswa berdo’a untuk mengakhiri  kegiatan pembelajaran. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT) 

menggunakan kartu soal dan kartu jawaban untuk siswa kelas II Sekolah Dasar dilakukan dalam 

tahap-tahapan sebagai beriktu: guru mengadakan komunikasi dengan siswa, guru melakukan 

apersepsi, guru memotivasi belajar siswa, guru menjelaskan aturan games dengan menggunakan 

media kartu soal dan kartu jawaban, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

guru membagikan LKS yang harus dikerjakan oleh siswa secara berkelompok, siswa mengamati 

contoh soal berkaitan dengan hasil pengukuran berat binatang tersebut yang ada dalam LKS, 

Siswa mengamati contoh soal berkaitan dengan hasil pengukuran berat binatang tersebut yang 

ada dalam LKS, guru membimbing siswa mengamati contoh soal yang berkaitan dengan hasil 

pengukuran berat binatang yang terdapat dalam LKS, siswa mengerjakan latihan berkaitan 

dengan hasil pengukuran berat binatang, Guru memfasilitasi siswa dengan menyediakan meja-

meja untuk  turnamen, Guru memfasilitasi siswa dengan membagikan media berupa kartu  yang  

soal dan kartu jawaban, Siswa melakukan permainan dalam tiap kelompok dengan bimbingan 

guru, memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan pada kartu soal yang dipilih, 

ketua kelompok memasukkan poin yang diperoleh anggota kelompoknya pada tabel yang telah 

disediakan, kemudian menghitung rerata skor kelompok menentukan kriteria yang diterima oleh 

kelompoknya, guru mencatat skor yang diperoleh oleh masing-masing kelompok, Guru 

mengumumkan pemenang turnamen dengan melihat skor tertinggi yang diperoleh suatu 

kelompok, siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS), guru meminta siswa yang paling cepat 

mengumpulkan pekerjaannya untuk menjelaskan hasil pekerjaannya di depan kelas, Guru 

memberikan penguatan tentang jawaban yang dijelaskan oleh siswa, Bersama-sama dengan 
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guru siswa membuat kesimpulan/rangkuman hasil belajar yang telah dilakukan dengan 

menyanyikan lagu tentang pengukuran berat.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan teman sejawat dalam penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) menggunakan kartu soal dan kartu jawaban 

untuk siswa kelas II Sekolah Dasar dapat membuat siswa aktif dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) menggunakan kartu soal dan kartu jawaban untuk siswa kelas II Sekolah 

Dasar dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran, tentunya dengan berbagai macam 

bentuk variasi yang dilakukan sesuai dengan karakteristik dan daerah siswa berada. 
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Abstrak 

 
Kesalahan merupakan penyimpangan dari solusi yang tepat dari suatu 

masalah, baik secara konsep maupun prosedur penyelesaiannya. Kesalahan dalam 

menyelesaikan soal geometri dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kesulitan-

kesulitan apa saja yang dilakukan oleh siswa. Salah satu upaya dalam membantu 

siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal geometri, yaitu dengan 

mengidentifikasi hasil penyelesaian siswa terhadap soal yang diberikan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal geometri. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (fixed method) 

dengan menggunakan instrument soal tes. Subjek penelitian ini ada 15 siswa kelas 

VII A SMP Miftahul Huda Gogodeso Kanigoro. Dari hasil identifikasi jawaban 

siswa diperoleh data bahwa kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa meliputi : 

kesalahan jenis segitiga, sifat-sifat bangun segiempat, keliling dan luas segitiga 

serta segiempat, menentukan alas segitiga serta teorema phytagoras. Sedangkan 

kesalahan prosedural yang dilakukan oleh siswa adalah kesalahan pemberian satuan 

keliling atau luas, kesalahan perhitungan, kesalahan pindah ruas dan kesalahan 

meluliskan lambang. 

Kata kunci: identifikasi kesalahan, geometri 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai mata pelajaran yang masuk dalam cangkupan kelompok mata 

pelajaran SMP seperti termuat dalam standar isi struktur kurikulum 2013. Materi yang 

diajarkan jenjang SMP meliputi bidang kajian bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, 

statistika dan peluang. Materi geometri yang harus dikuasai siswa SMP kelas VII sesuai dengan 

standar isi yang memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar antara lain memahami sifat-sifat 

bangun datar (segitiga dan segiempat), garis dan sudut, menghitung luas permukaan dan 

keliling bangun datar (segitiga dan segiempat). (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2013). 

Dalam kompetensi dasar tingkat SMP geometri merupakan salah satu materi yang 

diajarkan. Hal ini terbukti dengan adanya kompetensi dasar yang berisi tentang memahami 

sifat-sifat dan rumus luas dan keliling bangun datar segitiga dan segiempat. Selain aritmetika 

dan aljabar, geometri adalah salah satu cabang yang penting yang mendominasi pembelajaran 

matematika di high school classes. Aritmetika dan aljabar ilmu tentang bilangan sementara 

geometri adalah ilmu tentang garis dan bidang (Saini, 2015). Usiskin (1982) memberikan 

penjelasan kenapa geometri penting diajarkan yaitu pertama, geometri merupakan cabang 

matematika yang dapat mengaitkan matematika dengan dunia nyata. Kedua, geometri juga 

memungkinkan ide-ide matematika yang dapat divisualisasikan. Ketiga, geometri dapat 

memberikan contoh yang tidak tunggal tentang sistem matematika. Berdasarkan hal tersebut di 

Indonesia geometri masih merupakan materi yang penting diajarkan. 

Pada penelitian ini materinya adalah bangun datar segitiga dan segiempat. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru, siswa sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-

soal segitiga dan segiempat. Misalnya saja, masih banyak siswa yang salah hitung yang 

dilakukan secara berulang atau siswa salah dalam memahami soal yang diberikan oleh 
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guru.Namun belum ada solusi atau alternatif penyelesaian masalah yang tepat yang sudah 

dilakukan guru. 

 

Siswayang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal segitiga atau 

segiempat biasanya mengalamikesulitandalam memahami materi segitiga dan 

segiempat. Jika kesulitan ini tidak segera diatasi maka akan berdampak pada materi 

selanjutnya di jejang yang lebih tinggi. Misalnya, ketika mempelajari bangun ruang sisi 

datar maka siswa tersebut akan kesulitan dalam memahami materi tersebut, sebab 

materi tersebut memerlukan segitiga dan segiempat sebagai prasyaratnya.Selain itu 

dengan tidak memahami materi segitiga dan segiempat mengakibatkan rendahnya 

prestasibelajarsiswa danberpengaruh terhadapkeberhasilansiswa bahkan dimungkinkan 

menimbulkan sikap ketidaksukaan siswa terhadap matapelajaran matematika. Salah 

satu cara untuk mengetahui solusi diawali dengan melalui identifikasi kesulitan belajar 

dan kesalahan siswa sedini mungkin, maka diharapkan guru dapat memberikan 

pertolongan dengan cepat sehingga kesulitan dan kesalahan tersebut dapat 

ditanggulangi dan diatasi. 
Pengertian identifikasi menurut Sugihartono (2006:171) identifikasi adalah penentuan 

jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang penyebabnya 

atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Kesalahan merupakan 

penyimpangan terhadap hal yang benar. Kesalahan dalam metematika menurut Young & 

O’Shea (1981) adalah penyimpangan dari solusi yang tepat dari suatu masalah, baik secara 

konsep maupun prosedur penyelesaiannya. Selain itu menurut Sandhu (2013) kesalahan terjadi 

ketika siswa tahu apa yang harus dilakukan berikutnya, tetapi mereka salah dalam langkahnya, 

misalnya saat subtitusi nilai atau keliru perhitungan. Mirza (1998) mengatakan bahwa jawaban 

yang tidak sesuai dengan kriteria (yang diharapkan) disebut jawaban salah. Dalam penelitian ini 

siswa dikatakan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal geometri ketika siswa 

melakukan penyimpangan terhadap solusi yang tepat dari suatu masalah. Identifikasi kesalahan 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mencari semua jenis kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal geometri. 

Banyak penelitian menjelaskan bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal geometri. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain 

Kurniasari (2013) dalam penelitiannya tentang kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

geometri materi dimensi tiga menemukan beberapa tipe kesalahan yang dilakukan siswa antara 

lain a) kesalahan abstraksi, b) kesalahan prosedural, dan c) kesalahan konsep. Kesalahan 

abstraksi yang dimaksud adalah kesalahan dalam penentuan jarak pada bidang dan sudut antara 

garis dan bidang. Kesalahan prosedural yang dimaksud adalah kesalahan perhitungan bentuk 

akar dan penggunaan rumus phytagoras. Kesalahan konsep yang dimaksud adalah kesalahan 

pada konsep jarak dan sudut. 

Sedangkan Kurniati (2010) juga mengemukakan beberapa kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa dalam menyelesaikan soal geometri antara lain a) kesalahan konsep, b) kesalahan 

prinsip, c) kesalahan operasi, dan d) kesalahan lainnya yang diakibatkan oleh siswa lupa. 

Kesalahan konsep yang dimaksud adalah kesalahan konsep diagonal, sisi, keliling, dan luas dari 

persegipanjang dan persegi. Kesalahan prinsip yang dimaksud adalah kesalahan prinsip 

Phytagoras, sifat-sifat, rumus luas dan keliling dari persegi panjang dan persegi. Kesalahan 

operasi yang dimaksud adalah kesalahan operasi akar dan kuadrat. 

Padmavathy (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebanyak 65% siswa dari 

900 siswa tidak bisa mampu menjawab masalah yang berkaitan dengan segitiga dan segiempat. 

Ozerem (2012) menemukan bahwa kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah a) 

menentukan luas dan keliling dari bangun datar, b) kesalahan dalam melakukan operasi 

(jumlah, kurang, bagi atau kali), dan c) kesalahan dalam membaca informasi yang ada dalam 

soal. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang guru yang mengatakan bahwa sebagian 
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besar siswa masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal geometri.  

 

Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal geometri, maka 

upaya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kesalahan-kesalahan tersebut. Adapun 

yang diidentifikasi adalah jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal 

geometri. Dengan diketahui jenis kesalahan yang dilakukan siswamaka dapat ditentukan 

alternatif penyelesaian agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal geometri. 

Pada artikel ini hanya dibahas tentang kesalahan prosedural dan kesalahan kosep saja. 

Kesalahan konsep yang dimaksudkan adalah kesalahan pada saat siswa salah dalam dalam 

kosep keliling ataupun luas dari bangun datar serta sifat sifat dalam geometri. Kesalahan 

prosedural yang dimaksud adalah kesalahan dalam perhitungan, menuliskan lambang, dll. 

Sedangkan materi geometri yang dimaksudkan adalah segitiga dan segiempat kelas VII. 

Kompetensi dasar yang dipilih adalah kompetensi dasar memahami sifat-sifat dan rumus luas 

dan keliling bangun datar segitiga dan segiempat dan menyelesaikan permasalahan nyata yang 

terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat, 

dan layang-layang. 

METODE 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan campuran (fixed method). Pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk menentukan banyaknya kesalahan yang siswa lakukan. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengoreksi jawaban tes siswa berkaitan dengan segitiga dan segiempat. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan jenis kesalahan yang dilakukan siswa. 

Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi jawaban tes siswa. Dari jenis kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa selanjutnya akan disusun langkah-langkah agar kesalahan tersebut tidak 

terulang kembali. 

Adapun prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam 

Gambar 1 dapat dilihat bahwa penelitian ini dimulai dengan memilih kelas VII A untuk kelas 

penelitian. Kelas VII A dipilih karena kelas tersebut merupakan kelas yang heterogen 

dibandingkan kelas yang lainnya. Selanjutnya siswa diminta mengerjakan soal tes yang 

berhubungan dengan geometri (segitiga dan segiempat). Kemudian siswa yang menjawab 

semua soal tersebut dengan benar semua maka siswa tersebut tidak dipilh menjadi subjek 

penelitian. Sedangkan siswa yang tidak menjawab semua soal dengan benar maka siswa 

tersebut akan dipilih menjadi subjek penelitian. Setelah menetukan subjek penelitian maka 

langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi jawaban siswa. Setelah melakukan identifikasi 

jawaban siswa ada dua hal yang dilakukan yakni menetukan alternatif penyelesaian dan 

pendeskripsian jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal geometri (segitiga dan 

segiempat). Hasil pendeskripsian jenis kesalahan siswa inilah yang nantinya akan ditulis dalam 

laporan penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil analisis jawaban tes yang telah dilakukan ditemukan kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal geometri sebagai berikut: 

1. Untuk soal nomor satu diperoleh data sebagai berikut: 

a. Siswa yang melakukan kesalahan konsep segitiga ada 33 % 

b. Siswa yang melakukan kesalahan prosedural salah dalam perhitungan ada 7% 

c. Siswa yang melakukan kesalahan prosedural dalam penulisan satuan ada 47% 

d. Siswa yang melakukan kesalahan lainya dalam hal ini siswa tidak memahami soal 

dengan benar ada 7% 
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Gambar 1 Diagram Alur Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

2. Untuk soal nomor satu diperoleh data sebagai berikut: 

e. Siswa yang melakukan kesalahan konsep segitiga ada 33 % 

f. Siswa yang melakukan kesalahan prosedural salah dalam perhitungan ada 7% 

g. Siswa yang melakukan kesalahan prosedural dalam penulisan satuan ada 47% 

h. Siswa yang melakukan kesalahan lainya dalam hal ini siswa tidak memahami soal 

dengan benar ada 7% 

3.  Untuk soal nomor dua diperoleh data sebagai berikut: 

a. Siswa yang melakukan kesalahan konsep tentang luas segitiga ada 20%. 

b. Siswa yang melakukan kesalahan konsep dalam menentukan alas ada 27%. 

c. Siswa yang melakukan kesalahan prosedural dalam menuliskan lambang ada 20%. 

d. Siswa yang melakukan kesalahan lainya dalam hal ini salah dalam memahami soal 

ada 20 %. 

4. Untuk soal nomor tiga diperoleh data sebagai berikut: 

a. Siswa yang melakukan kesalahan konsep tentang sifat-sifat segiempat ada 27%. 

Siswa mengerjakan soal tes 

berupa soal geometri 

Identifikasi jawaban siswa 

Ya 

Tidak  

Apakah jawaban 

siswa benar semua? 

 
Tidak dipilih 

 

Laporan Hasil 

Penelitian 

 

Keterangan : 

       : mulai/berhenti 

       : kegiatan 

       : pemilihan kondisi 

       : urutan kegiatan 
 

 

Siswa kelas VII A 

Menetukan alternatif 

penyelesaian 

Pendeskripsian jenis 

kesalahan siswa 
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b. Siswa yang melakukan kesalahan konsep tentang phytagoras ada 67%. 

c. Siswa yang melakukan kesalahan prosedural dalam menuliskan lambang ada 33%. 

d. Siswa yang melakukan kesalahan prosedural dalam menuliskan satuan luas 

maupun keliling ada 27%. 

5. Untuk soal nomor empat diperoleh data sebagai berikut: 

a. Siswa yang melakukan kesalahan konsep tentang luas segiempat ada 33%. 

b. Siswa yang melakukan kesalahan dalam prosedural dalam hal ini salah perhitungan 

ada 67%. 

c. Siswa yang melakukan kesalahan prosedural dalam menuliskan satuan keliling ada 

33%. 

Berdasarkan data di atas diperoleh bahwa kesalahan yang paling banyak pertama yang 

dilakukan oleh siswa adalah kesalahan perhitungan dalam soal nomer empat dan kesalahan 

konsep Phytagoras pada soal nomer tiga yakni sebesar 67%. Kesalahan terbanyak kedua yakni 

kesalahan penulisan satuan pada soal nomer satu yakni sebesar 47%. Kesalahan terbesar ketiga 

yakni kesalahan konsep segitiga pada soal nomer satu, kesalahan menuliskan lambang pada 

soal nomer tiga dan kesalahan konsep luas segiempat dan kesalahan penulisan satuan keliling 

pada soal nomer empat yakni sebesar 33%. Kesalahan terbesar keempat yakni kesalahan 

konsep menentukan alas pada soal nomer satu, kesalahan konsep dalam sifat-sifat segiempat 

pada soal nomer dua serta kesalahan dalam menuliskan satuan luas maupun keliling pada soal 

nomer tiga yakni sebesar 27%. Kesalahan terbesar kelima yakni kesalahan konsep luas segitiga, 

kesalahan menuliskan lambang, dan kesalahan memahami soal pada soal nomer dua yakni 

sebesar 20%. Kesalahan terbesar keenam yakni kesalahan perhitungan dan kesalahan 

memahami soal pada soal nomer satu yakni sebesar 7%. 

Berdasarkan data di atas akan dideskripsikan letak kesalahan yang dilakukan siswa. 

Pendeskripsian ini dilakukan dengan mengambil tiga siswa yang melakukan kesalahan paling 

banyak. Untuk  siswa A, soal nomor satu siswa A melakukan kesalahan dalam konsep segitiga 

yakni ketika siswa menganggap bahwa segitiga siku-siku itu segitiga lancip karena nilai sudut 

yang dicari hasilnya kurang dari 90⁰. Soal nomor dua siswa A melakukan kesalahan prosedural. 

Hal ini terjadi ketika siswa salah menuliskan alas dengan lambang 𝐿 bukan 𝑎. Hal ini terjadi 

ketika siswa “memindahkan ruas” untuk mencari panjang alas. Soal nomor tiga siswa A 

melakukan Kesalahan  procedural dalam menuliskan lambang terjadi ketika siswa tidak 

mengubah lambang 𝑎2 menjadi 𝑎 dalam menghitung sisi dari segiempat dengan menggunakan 

teorema phytagoras. Soal nomor empat siswa A yang melakukan kesalahan konsep dalam luas 

segiempat terjadi ketika siswa menyelesaikan soal tersebut dengan cara mencari luas 

segiempatnya padahal yang diminta hanya mecari keliling.  

Untuk siswa B, soal nomor satu siswa B melakukan kesalahan dalam perhitungan yakni 

ketika siswa salah menghitung hasil pengurangan dari suatu bilangan. Soal nomor dua siswa B 

melakukan kesalahan konsep dalam luas segitiga yakni ketika siswa menuliskan bahwa luas 

segitiga adalah panjang alas dikalikan panjang tinggi bukannya setengah dikalikan panjang alas 

dikalikan panjang tinggi dari segitiga tersebut. Soal nomor tiga siswa B melakukan kesalahan 

konsep tentang sifat sifat segiempat yakni ketika siswa menganggap bahwa untuk mencari sisi 

dari belah ketupat hanya perlu menggunakan teorema phytagoras saja tanpa harus membagi dua 

dulu panjang diagonal masing masing. Kesalahan konsep tentang phytagoras terjadi ketika 

siswa tidak tahu cara untuk mencari panjang sisi segiempat tersebut. Soal nomor empat siswa B 

melakukan kesalahan prosedural dalam perhitungan terjadi ketika siswa salah menghitung 

banyaknya ubin yang dibutuhkan untuk menutup semua tepian kolam renang tersebut.  

Untuk siswa C, soal nomor satu siswa C melakukan kesalahan dalam menuliskan satuan 

yakni ketika siswa tidak menuliskan satuan untuk sudut dan hanya menuliskan bilangannya 

saja. Soal nomor dua, siswa C melakukan kesalahan dalam memahami masalah terjadi ketika 

siswa hanya mencari panjang dari alasnya saja tanpa mencari berpakah panjang 𝑥 yang 

diingkan soal. Soal nomor tiga, siswa C  melakukan kesalahan prosedural dalam menuliskan 

satuan luas atau keliling terjadi ketika siswa tidak menuliskan satuan dari luas atau keliling dari 
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segiempat. Soal nomor empat, siswa C melakukan kesalahan konsep dalam luas segiempat 

terjadi ketika siswa menyelesaikan soal tersebut dengan cara mencari luas segiempatnya 

padahal yang diminta hanya mecari keliling.  

Berdasarkan hasil identifikasi jawaban siswa di atas ada beberapa hal yang menjadi 

masalah dari subjek penelitian yaitu subjek kurang memahami materi tentang teorema 

phytagoras, sifat-sifat segiempat, konsep tentang luas dan keliling segiempat, konsep tentang 

segitiga. Siswa juga kurang banyak memperoleh variasi soal dari gurunya. Selain itu siswa juga 

kurang teliti dalam menyelesaikan soal geometri sehingga banyak ditemukan siswa melakukan 

kesalahan perhitungan. 

Untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh siswa peneliti mengemukakan 

alternatif penyelesaian agar hal tersebut tidak terulang lagi. Alternatif penyelesaian yang 

dikemukakan yakni menganalisis penyebabnya danscaffolding. Dengan menganalisis penyebab 

terjadinya kesalahan tersebut dengan cara mewawancarai siswa tersebut. Setelah mengetahui 

penyebab terjadinya kesalahan itu nanti bisa ditentukan bentuk scaffolding yang cocok untuk 

mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ramadhani (2015), Noviyanti (2014) dan Pratama (2014) pada materi aljabar 

yang menunjukkan bahwa scaffolding dapat mengurangi atau menyadarkan siswa akan 

kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal aljabar. 

Scaffolding diperkenalkan oleh Wood, dkk. (1976). Wood, dkk. ( dalam Anghileri, 2006: 

33) menyatakan scaffolding sebagai suatu proses dimana seorang siswa dibantu menuntaskan 

masalah tertentu melampui kapasitas perkembangannya melalui bantuan dari seorang guru atau 

orang lain yang lebih kompeter dan secara perlahan-lahan bantuan tersebut akan ditinggalkan 

ketika siswa tersebut telah dapat menyelesaikan masalah sendiri. Scaffolding bersifat fleksibel 

artinya bantuan tersebut dapat diberikan sewaktu-waktu dan dapat dihentikan ketika siswa telah 

mampu menyelesaikan masalahnya (Amipour dkk.,2012 & Westwood, 2004). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil identifikasi jawaban di atas dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis kesalahan dari siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan segitiga 

dan segiempat adalah sebagai berikut: 

a. Kesalahan konsep, meliputi : konsep jenis segitiga, sifat-sifat segiempat, keliling 

dan luas segitiga dan segiempat, phytagoras, alas segitiga. 

b. Kesalahan prosedural, meliputi : kesalahan perhitungan, pindah ruas, menuliskan 

satuan keliling atau luas, menuliskan lambang. 

c. Kesalahan lainya, meliputi kesalahan dalam memahami masalah. 

2. Kesalahan baru  yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal geometri yaitu 

siswa kurang memahami soal yang diberikan. 

3. Kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh siswa adalah kesalahan dalam perhitungan 

dalam soal nomer empat dan kesalahan konsep Phytagoras pada soal nomer tiga yakni 

sebesar 67%. Sedangkan kesalahan paling sedikit yang dilakukan oleh siswa adalah 

kesalahan dalam memahami soal dan perhitungan dalam soal nomer satu. 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sehubungan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Alternatif penelitian yang dikemukakan peneliti yakni dengan melakukan analisis 

penyebab terjadinya kesalahan tersebut serta menggunakan scaffolding. 

2. Scaffolding dipilih karena dengan scaffolding bisa mengurangi kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa. Selain itu scaffolding bersifat fleksibel artinya bantuan tersebut 

dapat diberikan sewaktu-waktu dan dapat dihentikan ketika siswa telah mampu 

menyelesaikan masalahnya. 

3. Karena kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh siswa adalah kesalahan perhitungan. 

Sebaiknya guru mengingatkan agar siswa mengecek dulu pekerjaannya sebelum 
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dikumpulkan atau memberikan waktu mengerjakan soal lebih lama lagi agar siswa 

tidak terburu buru dalam mengerjakan soal tersebut. Selain kesalahan perhitungan juga 

terdapat kesalahan konsep Phytagoras. Sebaiknya guru mengecek lagi materi prasyarat 

tersebut lebih mendalam lagi. 

4. Diharapkan agar alternatif penyelesaian yang telah dikemukakan oleh peneliti bisa 

diujicobakan sebagai tindak lanjut penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya dalam 

penyempurnaan. 
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Abstrak 

 
Matematika merupakan ilmu yang sarat akan interaksi, baik interaksi antar 

topiknya, interaksi dengan bidang ilmu yang lain maupun interaksi dengan 

kehidupan sehari-hari. NCTM (2000) menyebutkan bahwa salah satu standar proses 

pembelajaran matematika adalah koneksi matematis. Koneksi matematis dapat 

terjadi antara matematika dengan matematika itu sendiri atau antara matematika 

dengan di luar matematika. Koneksi matematis sangat berguna bagi siswa dalam 

memahami manfaat matematika dan memandang bahwa topik-topik matematika 

saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koneksi matematis 

melalui aktivitas matematis dalam pembelajaran geometri bagi siswa SMK. Subyek 

berjumlah 20 siswa kelas XI di SMK PGRI Lawang. Hasil kajian menunjukkan 

bahwa 60% siswa dapat memenuhi ketiga indikator koneksi matematis dan 40% 

siswa hanya dapat memenuhi satu atau dua indikator.   

Kata kunci: koneksi matematis, geometri, siswa SMK 
 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib  yang diberikan di jenjang 

pendidikan sekolah menengah kejuruan. Salah satu tujuan pemberian mata pelajaran 

matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan untuk memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasi konsep atau logaritma secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). Hal ini sejalan dengan 

yang disebutkan dalam NCTM (2000) bahwa terdapat lima kemampuan dasar matematika yang 

merupakan standar proses yakni pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan bukti 

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

(representation).  

Istilah koneksi matematis berasal dari kata mathematical connection yang dipopulerkan 

oleh NCTM. Indikator kemampuan koneksi matematis pada pembelajaran matematika menurut 

NCTM (2000) meliputi: (1) mengenali dan menggunakan koneksi antara ide-ide matematis, (2) 

memahami bagaimana ide matematika terkoneksi dan membangun satu dengan yang lainnya 

untuk menghasilkan suatu koherensi, dan (3) mengenali dan menerapkan matematika dalam 

konteks di luar matematika. Koneksi matematis akan membuat matematika dimengerti dan 

bermakna, karena membantu siswa mempelajari konsep yang baru dan membantu siswa dalam 

melihat bahwa matematika merupakan sesuatu yang masuk akal. Selain itu, koneksi matematis 

juga membantu siswa mengingat suatu konsep dan menggunakannya secara tepat dalam situasi 

pemecahan masalah, serta memungkinkan siswa untuk menerapkan matematika dalam mata 

pelajaran lain atau dalam kehidupan sehari-hari (Sritresna, 2015). Tanpa koneksi matematis, 

maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang 

saling terpisah (NCTM, 2000:275).  

Penelitian yang dilakukan oleh Lembke dan Reys tahun 1994 yang dikutip oleh Bergeson 
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(2000:38) menemukan bahwa siswa sering mampu mendaftar penerapan konsep-konsep 

matematika dalam  masalah dunia nyata, tetapi sedikit dari siswa yang mampu menjelaskan 

mengapa konsep-konsep matematika tersebut dapat diterapkan.Sritresna (2015) dan Warih 

(2015) juga mengungkapkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa masih tergolong 

rendah. Sedangkan Gordah (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan 

kemampuan koneksi matematis siswa masih tergolong sedang. Oleh karena itu, guru hendaknya 

mampu merancang pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan koneksi matematis 

melalui aktivitas matematis bagi siswa sekolah menengah (Lestari, 2013; Warih, 2015 ).  

Siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah siswa yang dipersiapkan untuk terjun 

langsung di dunia pekerjaan. Teori-teori yang diberikan di sekolah seharusnya mampu 

membekali siswa menghadapi tantangan masa depan dalam memasuki dunia kerja (Nahdliyah, 

2015). Oleh karena itu, topik-topik pembelajaran yang diberikan di sekolah sebagaimana yang 

ditetapkan oleh kurikulum  pendidikan di Indonesia berkaitan dengan bidang-bidang kejuruan. 

Dengan kata lain, siswa SMK harus memiliki kemampuan mengoneksikan teori-teori yang telah 

dipelajari baik dengan pelajaran itu sendiri maupun diluar konteks pelajaran di sekolah. Salah 

satunya adalah kemampuan koneksi matematis.  

Dalam pembelajaran matematika, salah satu materi yang diajarkan adalah geometri. 

Geometri merupakan ilmu yang sudah dikenal oleh siswa sebelum mereka memasuki 

pendidikan formal karena geometri dapat dijumpai secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang penting dan banyak 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang kejuruan (Zuya & Kwalat, 

2015; Jones, 2000). Dengan demikian, dalam pembelajaran geometri sebaiknya siswa dilatih 

dan dibiasakan untuk melakukan koneksi matematis melalui aktivitas-aktivitas yang dapat 

mengoptimalkan kemampuan koneksi matematis sehingga pembelajaran matematika lebih 

bermakna bagi siswa SMK. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mendeskripsikan koneksi 

matematis melalui aktivitas matematis dalam pembelajaran geometri bagi siswa SMK. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Moleong (2009) mengatakan bahwa metode pendekatan kualitatif  menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subyek dan perilaku yang diamati. Sedangkan 

Abdurrahman (2003) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang hanya mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian 

dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koneksi matematis melalui aktivitas 

matematis dalam pembelajaran geometri pada siswa SMK yang berdasar pada terpenuhi atau 

tidaknya indikator kemampuan koneksi matematis sesuai dalam NCTM (2000). Penelitian ini 

dilakukan di SMK PGRI Lawang yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No 17, Kota Lawang. 

Subyek  penelitian adalah siswa kelas XI Teknik Kendaraan Ringan yang berjumlah 20 siswa. 

Pemilihan subyek penelitian berdasarkan pada keheterogenan kemampuan siswa dan peneliti 

sebagai guru di kelas tersebut. 

 Instrumen dalam penelitian ini meliputi peneliti sebagai instrumen utama karena peneliti 

sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, penafsir data dan pelapor hasil penelitian, lembar 

aktivitas siswa dan lembar observasi sebagai instrumen pendukung. Namun karena keterbatasan 

waktu dan dana, instrumen pendukung tidak melewati tahap validasi.  Data diperoleh dari hasil 

kerja di lembar aktivitas siswa dan lembar observasi. Teknik analisis data adalah melakukan 

reduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data meliputi kegiatan 

menyeleksi, menfokuskan dan memyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil kerja 

siswa di lembar aktivitas siswa dan lembar observasi. Proses penyajian data dilakukan dengan 

menyusun informasi secara naratif dari hasil reduksi data yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan. Sedangkanpenarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan dan 

melihat proses. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah merancang pembelajaran 

geometri sesuai kompetensi dasar pada materi geometri untuk siswa kelas XI SMK dengan 

aktivitas-aktivitas yang dapat menfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa. Pada 

penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan pembelajaran selama 90 menit dengan merancang 2 

aktivitas yaitu (1) aktivitas pembelajaran individu dan (2) aktivitas pembelajaran kelompok. 

Berikut ini dipaparkan beberapa aktivitas di dalam pembelajaran geometri yang dilakukan 

dalam penelitian ini. 

Aktivitas 1 

Pada aktivitas pertama ini, pembelajaran dilakukan secara individual yaitu guru memberikan 

sebuah soal geometri kepada semua siswa untuk dikerjakan secara individu. Soal tersebut 

digunakan untuk melihat terpenuhi atau tidaknya indikator kemampuan koneksi matematis 

yaitu: (1) mengenali dan menggunakan koneksi antara ide-ide matematis dan (2) memahami 

bagaimana ide matematika terkoneksi dan membangun satu dengan lainnya untuk 

menghasilkan koherensi.Pembelajaran pada aktivitas ini berlangsung selama 30 menit. 

Soal geometri yang diberikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Setelah hasil pekerjaan siswa dikumpulkan, dianalisis dan dikelompokkan ternyata terdapat 

tiga jenis pekerjaan siswa yang diperoleh, antara lain: 

 Hasil pekerjaan dari siswa pertama tampak pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 1. Hasil pekerjaan siswa 1 

 

Dari hasil pekerjaan siswa ini terlihat bahwa ia dapat memahami soal dan 

mengerjakannya dengan langkah-langkah yang tepat dan jawaban yang diperoleh juga benar. 

Dalam proses pengerjaannya, pertama-tama ia mengkonstruksi bangun kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺, 

kemudian mencari sudut yang dibentuk oleh bidang ABCD dan bidang BDG, dan menandainya 

dengan 𝛼 , hal ini menunjukkan bahwa ia mampumengenali dan menggunakan koneksi antara 

ide-ide matematis yang merupakan indikator koneksi matematis. Selanjutnya, untuk 

memperoleh jawaban yang dimaksudkan,  ia mengoneksikan konsep matematika sebelumnya 

yaitu mencari panjang OC dan GO dengan menggunakan rumus phytagoras dan menggunakan 

perbandingan trigonometri untuk memperoleh nilai sinus sudut GOC. Dari hasil pekerjaan siswa 

terlihat bahwa serangkaian prosedur dan jawaban siswa ini adalah benar. Hal ini menunjukkan 

bahwa indikator koneksi yaitu memahami bagaimana ide matematika terkoneksi dan 

Kubus ABCD.EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Tentukan nilai sinus sudut 

yang dibentuk oleh bidang ABCD dan bidang BDG ! 
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membangun satu dengan lainnya untuk menghasilkan koherensi telah dilakukan. 

 

 Hasil pekerjaan siswa kedua, tampak pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 2. Hasil Pekerjaan Siswa 2 

 

Dari hasil pekerjaan siswa yang kedua, terlihat bahwa ia dapat memahami soal yaitu 

dengan mengkonstruksikan sebuah bangun kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺dan menentukan sudut yang 

dibentuk oleh bidang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dengan bidang 𝐵𝐷𝐺 yaitu 𝛼 = 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝐶𝑃𝐺 dengan benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator koneksi matematis yaitu  mengenali dan menggunakan koneksi 

antara ide-ide matematis telah terpenuhi. Selanjutnya, dalam proses pengerjaan, ia dapat 

menghitung panjang sisi-sisi dari segitiga PC, dimana segitiga tersebut memuat sudut 𝐶𝑃𝐺. 

Akan tetapi, di akhir proses pengerjaan dia kesulitan mencari nilai sinus sudut 𝐶𝑃𝐺 karena yang 

ia pahami hanyalah nilai sinus sudut istimewa, sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai sinus 

sudut 𝐶𝑃𝐺  tidak bisa di cari. Hal ini menunjukkan bahwa indikator koneksi yaitu  memahami 

bagaimana ide matematika terkoneksi dan membangun satu dengan lainnya untuk 

menghasilkan koherensi, tidak dapat dilakukan oleh siswa, sehingga ia tidak bisa memperoleh 

jawaban yang benar.  

 Hasil pekerjaan siswa yang ketiga, tampak pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 3. Hasil pekerjaan siswa 3 

 

Dari asil pekerjaan siswa yang ketiga,terlihat bahwa ia kurang bisa memahami soal 

dengan baik karena ia hanya bisa mengkonstruksikan kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻, tetapi tidak dapat 

menentukan sudut yang dibentuk oleh bidang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dan bidang 𝐵𝐷𝐺, dengan menulis 

𝛼 atau 𝛽 ? Sehingga proses pekerjaannya berhenti di pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa ketiga ini tidak dapat memenuhi indikator koneksi matematis yaitu mengenali dan 

menggunakan koneksi antara ide-ide matematis. 

Dari hasil pekerjaan siswa di atas tampak bahwa siswa pertama dapat melakukan 

indikator koneksi yaitu mengenali dan menggunakan koneksi antara ide-ide matematis 

sertamemahami bagaimana ide matematika terkoneksi dan membangun satu dengan lainnya 

untuk menghasilkan koherensi dengan baik dan benar sehingga ia memperoleh jawaban yang 
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benar dari soal tersebut. Pada siswa yang kedua, ia hanya mampu mengenali dan menggunakan 

koneksi antara ide-ide matematis tetapi belum dapat memahami bagaimana ide matematika 

terkoneksi dan membangun satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan koherensi, sehingga 

ia tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Sedangkan pada siswa yang ketiga, ia tidak 

dapat melakukan indikator koneksi apapun, hal ini terlihat bahwa ia hanya mengkonstruksi 

bangun tanpa mengenali ide matematis untuk menyelesaikan soal tersebut.  

Dari 20 subyek penelitian diperoleh 60% siswa dapat memenuhi indikator koneksi 

matematis 1 dan 2 dan 40% siswa hanya dapat memenuhi indikator 1, seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 1 berikut.  

Tabel 1. Pengelompokkan jawaban siswa 

No Subyek 

INDIKATOR 1 INDIKATOR 2 

Terpenuhi 

Tidak 

Terpenuhi Terpenuhi 

Tidak 

Terpenuhi 

1 AJT       

2 AF       

3 D       

4 DK      

5 LSA      

6 MCM       

7 SFW      

8 WAN       

9 MM      

10 MH       

11 ASB       

12 DS       

13 MU      

14 RHS       

15 SNG      

16 DNV       

17 MKW      

18 MRB       

19 MSM      

20 YU 

 
   

JUMLAH 16 4 12 8 

PERSENTASE 80% 20% 60% 40% 

 

Aktivitas 2 

Pada aktivitas kedua ini, guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan 

pendekatan open-ended. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

mengkondisikan para siswa bekerja bersama-sama di dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

membantu satu sama lain dalam belajar. Pembelajaran kooperatif didasarkan pada gagasan atau 

pemikiran bahwa siswa bekerja bersama-sama dalam belajar, dan bertanggung jawab terhadap 

aktivitas belajar kelompok mereka seperti terhadap diri mereka sendiri.  

Pada aktivitas kedua ini dilakukan pembelajaran kooperatif dengan pendekatan open-

ended yaitu pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan menyajikan masalah yang 

memiliki jawaban tidak tunggal atau cara menyelesaikannya tidak tunggal (Subanji, 2011:125). 

Sejalan dengan itu, Suherman (2001: 124-127)  menyatakan bahwa pembelajaran dengan 
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pendekatan open-ended mengharapkan siswa tidak hanya mendapatkan jawaban tetapi lebih 

menekankan pada proses pencarian suatu jawaban.  

Dengan metode pada aktivitas kedua ini diharapkan siswa dapat saling bertukar ide 

matematis mereka secara lebih luas untuk mengoneksikan konsep-konsep geometri yang telah 

diketahui dengan disiplin ilmu yang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas kedua ini 

dilakukan untuk melihat terpenuhi atau tidaknya indikator koneksi matematis yaitu mengenali 

dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. Pembelajaran pada aktivitas 

kedua ini berlangsung 60 menit. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan pada aktivitas ini yaitu (1) guru membagi 

siswa dalam beberapa kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 4 siswa dengan beragam 

kemampuan, (2) guru memberikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok untuk 

menuliskan contoh-contoh koneksi konsep-konsep geometri dengan disiplin ilmu yang lain dan 

dalam kehidupan sehari-hari, (3) Guru meminta siswa berdiskusi untuk mencari contoh koneksi 

geometri dengan ilmu lain yang telah dipelajari di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari 

(Salout et al., 2013), (4) guru meminta siswa untuk menuliskan ide mereka dalam lembar kerja 

yang telah diberikan, (5) guru meminta  beberapa kelompok  untuk mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas, (6) beberapa siswa menanggapi, memberi kritik dan saran terhadap hasil 

diskusi kelompok yang sedang presentasi, (7) kelompok yang melakukan presentasi 

memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan, dan (8) guru membimbing siswa 

membuat kesimpulan dari hasil diskusi.  

 

Deskripsi Hasil Pekerjaan Siswa pada kelompok 1:  

 

 
 

Gambar 4. Hasil pekerjaan kelompok 1 

 

Pada hasil pekerjaan kelompok satu terlihat bahwa siswa-siswa di kelompok ini dapat 

memberikan contoh koneksi matematis pada materi Geometri dengan disiplin ilmu yang lain 

yaitu  mata pelajaran Kimia pada materi Geometri Molekul. Pada saat presentasi, mereka 

menjelaskan adanya koneksi antara materi matematika yaitu tentang susunan pasangan elektron 

di sekitar atom pusat dalam suatu molekul yang digambarkan dalam bidang geometri yaitu jika 

terdapat dua pasang elektron maka bentuk geometri molekulnya berupa garis lurus, sedangkan 

jika terdapat tiga pasangan elektron maka bentuk geometri molekulnya berupa bidang datar 
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segitiga. Selain itu,  mereka juga dapat memberikan contoh penerapan konsep geometri dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu dengan memberikan suatu permasalahan tentang bagaimana 

menentukan biaya pengecatan suatu ruangan. Mereka menjelaskan bahwa untuk menghitung 

besarnya biaya pengecatan, terlebih dahulu dengan menggambarkan ruangan tersebut seperti 

balok. Kemudian menentukan bagian mana yang akan dicat yaitu dengan menghitung luas sisi 

tegak atau sisi selimut balok. Setelah luas sisi-sisi selimut balok diketahui, maka dapat dihitung 

besarnya biaya pengecatan dengan mengalikan satuan biaya pengecatan dengan luas seluruh sisi 

selimut balok. Hal ini menunjukkan bahwa indikator koneksi matematis yaitu mengenali dan 

menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika dapat dilakukan dengan cukup baik. 

 

Deskripsi Hasil Pekerjaan Siswa pada kelompok 2:  

 

 
Gambar 5. Hasil pekerjaan kelompok 2 

 

Dari hasil pekerjaan siswa di kelompok ini terlihat bahwa mereka dapat mengoneksikan 

konsep matematika materi dengan disiplin ilmu yang lain yaitu Fisika dalam materi Kinematika 

(Sereno, 2010). Pada saat presentasi, mereka menjelaskan bahwa untuk memudahkan dalam 

mencari kecepatan bola saat menggelinding pada bidang miring terlebih dahulu dengan 

menggambarkannya seperti bentuk segitiga siku-siku. Selain itu, mereka juga dapat memberikan 

berbagai macam contoh penggunaan geometri dalam kehidupan sehari-hari antara lain bentuk 

setengah bola digunakan oleh arsitek untuk metode membuat jembatan, diameter lingkaran 

digunakan sebagai dasar membuat roda agar seimbang, segitiga sama kaki sebagai dasar 

membuat atap, aturan sholat berjamaah mewajibkan agar shafnya lurus berkaitan dengan materi 

garis, dan gerakan dalam sholat membentuk sudut tertentu agar shalatnya sah, sebagai contoh 

pada saat ruku’, tubuh harus membentuk sudut 900. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 

koneksi matematis yaitu  mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar 

matematika telah dilakukan siswa dengan baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Koneksi matematis merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk 

mengembangkan potensi matematisnya. Kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilihat 

dengan terpenuhi atau tidaknya indikator koneksi matematis yaitu mengenali dan menggunakan 
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koneksi antara ide-ide matematis, memahami bagaimana ide matematika terkoneksi dan 

membangun satu dengan lainnya untuk menghasilkan koherensi serta mengenali dan 

menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada pihak sekolah mengenai kemampuan koneksi matematis 

siswa dan menambah wawasan guru tentang aktivitas-aktivitas matematis yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa. 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah guru hendaknya selalu 

mengaitkan materi yang dikaji dengan materi lain dalam matematika atau mengaitkannya 

dengan disiplin ilmu yang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan muncul 

pembiasaan pada diri siswa untuk melakukan proses koneksi matematis di setiap aktivitas 

pembelajaran. 
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Abstrak 
Sejumlah guru SD berijazah sarjana tidak linier (non-PGSD, Bidang Ilmu), 

sehingga kapasitas mereka tentang pembelajaran matematika diduga belum cukup. 

Tujuan implementasi ini adalah mendeskripsikan ragam cara hasil kerja mereka  

mencari volume bangun ruang berbasis balok. Jenis praktek pembelajaran adalah 

studi kasus.Sasaran studi kasus adalah guru SD klas Bidang Ilmu tahun 2015 

sebanyak 20 orang. Praktek pembelajaran dilaksanakan  dua kali, 1 x 120 menit 

untuk pemjelasan tentang short open-ended problems, dan 1 x 120 menit untuk kerja 

individual. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa mereka mampu 

mengimplementasikan open-ended dengan baik dalam mencari volume bangun. 

Mereka menyatakan bahwa (1) praktek pembelajaran open-ended belum pernah 

mereka kerjakan, (2) terkesan menarik dan bermanfaat, dan (3) akan 

mengembangkan lebih lanjut dalam tugas mengajar sehari-hari di dalam klas.  

 

Kata kunci: bidang ilmu, short open-ended, daftar bilangan, volume  

 
PENDAHULUAN 

 
 Sejumlah guru SD mempunyai ijasah sarjana tidak linier.Ijasah sarjana mereka disebut 

tidak linier karena mereka tidak mempunyai ijasah sarjana PGSD, Salah satu program sarjana 

PGSD di Universitas Terbuka adalah menampung guru SD yang berijasah sarjana tidak 

linier.Ketika mereka melanjutkan studi di program sarjana PGSD, mereka dikelompokkan 

dalam kelas yang disebut Bidang Ilmu (BI). Ijasah mereka sangat beragam, antara lain berijasah 

sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, 

PPKN, Pertanian, dan Teknik. Dari latar ijasah sarjana yang beragam, meskipun mereka sudah 

cukup lama menjadi guru SD, kemampuan mereka membelajarkan matematika yang sesuai 

dengan tuntunan dan tuntutan masa kini, dianggap belum memadai.Salah satu tuntunan dan 

tuntutan pembelajaran masa kini adalah penyampaian dengan menggunakan open-ended 

problem.Dalam satu kelas, ketika setiap mahasiswa ditanya tentang penyampaian open-ended 

problem beserta contohnya, jawaban mereka sama, yaitu penyampaian pembelajaran yang 

terbuka dan mereka tidak bisa memberikan contoh. Mereka merasa pernah mendengar istilah 

open-ended problem, tetapi mereka belum pernah menerima penjelasan yang terinci dan 

nyata.Jawaban mereka cenderung menyebut tertutup, tetapi mereka juga tidak bisa menjelaskan 

makna tertutup itu apa. Pehkonen (1995) menyatakan bahwa soal tertutup (closeproblem)adalah 

soal yang mempunyai  jawabantunggal, atau cara menjawab tunggal. Open problem, atau open-

ended problem, lawan dari close problem, adalah soal (matematika) yang (a) mempunyai 

banyak jawaban atau selesaian (multiple solutions), (b) mempunyai banyak cara menjawab atau 

menyelesaikan (multiple methods of solution), atau  (c) gabungan dari multiple solutions dan 

multiple methods of solution. Foong Pui Yee (2014:136) menjelaskan bahwa closed problem 

adalah well structured problem, yaitu masalah (problem) atau tugas (task) yang dirumuskan 

dengan jelas, yaitu suatu masalah yang selalu dapat ditentukan adanya satu jawaban benar. 

Selanjutnya Foong Pui Yee (2014:136) juga mendeskripsikan bahwa open-ended problem 

adalah ill structured problem (task), yaitu soal yang (a) rumusannya kurang jelas, (b) terdapat  
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data atau asumsi yang hilang, atau (3) tidak ada prosedur tetap untuk menjamin jawaban yang 

benar.Becker, J.P. and Shimada, S. (2005:1) menyatakan bahwa soal open-endedatau soal 

incomplete adalah soal yang dirumuskan mempunyai banyak jawaban benar.Joseph, Y.K.K. 

(2014:22) menyebutkan ciri-ciri open problem yaitu (1) tidak ada metode menjawab yang tetap, 

(2) tidak ada jawaban yang tetap, mempunyai banyak kemungkinan jawaban, dan (3) 

diselesikan dengan cara berbeda atau tingkatan yang berbeda. Menurut Takahashi A. (2006), 

setelah dimodifikasi, diagram open-ended problem dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Diagram Open-Ended Problem 

 

Penyampaian pembelajaran dengan open-ended dipandang bermanfaat dan sesuai 

dengan tuntutan masa kini. Menurut Al-Absi, M. (2012:350), penggunaan cara open-ended 

berpengaruh positif  karena dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa. Penyampaian 

pembelajaran (delivery instruction) sangat berguna untuk memicu dan memacu diskusi antar 

individu sehingga menumbuhkan komunikasi intensif dalam kelas (Viseau, F., dan Oliveira, 

I.B., 2012:288).Joseph, Y.K.K. (2014:22) menyebutkan bahwa penggunaan open-ended problem 

mampu mendorong berfikir divergen, mengembangkan ketrampilan penalaran dan komunikasi, 

serta membuka kreativitas dan imajinasi.Salah satu bentuk dari open-ended problem adalah soal 

short open-ended problem, yaitu soal yang diperoleh dari modifikasi soal yang tersedia. 

Penugasan open-ended dapat mendorong tumbuhnya berfikir matematika yang kreatif, 

diidentifikasi dari  kefasihan (fluency), fleksibilitas (flexibility), dan originalitas/kebaruan 

(originality/novelty) (Kwon, O.N., Park, J.S., dan Park, J.H.:2006) 

 Menurut Foong Pui Yee (tanpa tahun:137), soal latihan dalam buku teks dapat diubah 

menjadi soal open-ended, dan menghasilkan soal baru yang disebut short open-ended problems. 

Caroll (dalam Foong Pui Yee, tanpa tahun:138) menyatakan bahwa manfaat dari short open-

ended problem adalah (1) dapat memberikan kemudahan bagi guru untuk memeriksa proses 

berpikir siswa dan pemahaman konseptual siswa, (2) dapat diintegrasikan dengan pembelajaran 

sehari-hari, (3) tidak memerlukan banyak waktu, dan (4) dapat mengembangkan ketrampilan 

penalaran dan komunikasi siswa. Berdasarkan pendapat Foong Pui Yee ini, guru dapat 

mengembangkan penyampaian pembelajaran dengan menggunakan short open-ended problem 

(task) dengan cara memodifikasi soal-soal yang tersedia, termasuk soal-soal yang ada dalam 

buku teks matematika, menjadi soal-soal yang bersifat open-ended tetapi tidak time-consuming 

dalam menjawab soal-soal open-ended. 

 

METODE 

 

Implementasi pembelajaran dalam artikel ini dirinci menjadi tiga bagian.Masing-masing 

bagian berurutan dan saling terkait.Ketiga bagian pembelajaran adalah (1) melakukan kajian 

operasional tentang pemberian pembelajaran dengan short open-ended problem, untuk 

membekali mahasiswa guru SD tentang open-ended elementary school mathematics problem.   

PROBLEM TASK 

QUESTION 
SOLUTION 

SOLUTION 

METHOD 

METHOD 

SOLUTION AND METHOD 

 
SOLUTION  AND METHOD 

 

350



 

Bagian ke satu digunakan untuk mengkaji, membahas dan mendiskusikan secara teoritis dan 

praktis, beserta contoh-contoh nyata, tentang short open-ended problem,dengan mahasiswa, 

sehingga mereka mempunyai pemahaman yang sama tentang pembelajaran yang bercirikan 

open-ended problem, (2)  memberikan dua soal tes uraian yang bercirikan short open-ended 

problems tentang bangun ruang berbasis balok. Bagian ke dua digunakan untuk menyusun dua 

soal tes uraian yang bercirikan short open-ended problem, dengan materi tes adalah volume 

bangun ruang berbasis balok, dan memberikan tes kepada mahasiswa, dan (3) memeriksa 

pekerjaan mahasiswa untuk mengidentifikasi kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan 

kreativitas mencari volume. Soal uraian yang diberikan meminta mahasiswa untuk menjawab 

soal dengan lebih dari satu cara. Klasifikasi kualitas pengerjaan mahasiswa diperoleh dari 

kapasitas berfikir matematis mahasiswa tentang pengetahuan keruangan dan ketrampilan 

menggunakan aturan...Bagian ke tiga adalah memeriksa hasil pekerjaan mahasiswa, dan 

mendalami ragam kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan soal tes. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ke satu: Penjelasan Tentang Short Open-Ended Problems 

Bagian ke satu memberikan penjelasan teoritis pembelajaran short open-ended problem 

(soep) sebagai kecenderungan pembelajaran masa kini yang perlu dikembangkan di SD. Tujuan 

pembelajaran soep adalah menumbuhkan kreativitas dalam berfikir matematis. 

 

1. Soal tertutup: Carilah jumlah dua bilangan cacah 3 dan 7 

2.  

Soal soep: Carilah dua bilangan bulat yang jumlahnya adalah 10.                                 

 

Soal soep ini dapat ditulis menjadi lebih sesuai dengan keseharian siswa, misalnya 

diubah: Dua keranjang berisi 10 jeruk, carilah banyaknya jeruk pada masing-masing 

keranjang. Jawaban dari soal ini tidak tunggal. Kalimat soal dapat ditulis sebagai … + 

… = 10, sehingga jawaban soal adalah 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, dan 5 + 5. Soal dapat 

diubah lebih kreatif menjadi: Dua atau lebih keranjang berisi 10 jeruk,.carilah 

banyaknya keranjang dan isi masing-masing.Jawaban soal menjadi lebih 

menantang,yaitu (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1), (2,1,1,1,1,1,1,1,1),(3,1,1,1,1,1,1,1), …, (1,2,3,4), 

(3,3,3,1), (2,4,4), …Jika jumlah jeruk adalah 6, maka sebagian visualisasi diagram 

adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Visualisasi Memperoleh Jumlah Enam 

3. Soal tertutup: Carilah luas persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang 10 cm dan 

                     ukuran lebar 6 cm 
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Soal soep:      Carilah ukuran (dalam cm) dari panjang dan lebar suatu persegi panjang 

yang luasnya adalah 60 cm2 

 

            Soal soep ini lebih sulit dari soal pertama karena siswa perlu mengenal pengertian 

persegi panjang dan satu komponen persegi panjang yang disebut keliling.Demikian 

pula siswa perlu memperoleh penjelasan bahwa ukuran panjang dan ukuran lebar suatu 

persegi panjang tidak selalu berupa bilangan bulat positif. 

 

4. Soal tertutup: Carilah volume balok yang mempunyai ukuran panjang 4 cm, ukuran 

lebar 6 cm, dan ukuran tinggi 5 cm 

             Soal soep:  Carilah ukuran (dalam cm) dari panjang, lebar, dan tinggi suatu balok yang 

volumenya adalah 120 cm3 

 

5. Soal soep     Carilah Luas Bangun Datar ABCDEF berikut sesuai satuan ukuran 

berpetak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Berpetak Bangun ABCDEF 

 

Bagian ke dua: menyusun dua soal tes uraian yang bercirikan short open-ended problem. 

Langkah awal bagian ke dua adalah mengingatkan kembali kepada mahasiswa tentang aturan 

mencari volume bangun-bangun ruang khusus (kubus, balok, prisma tegak segi banyak).Dua 

sampai tiga orang mahasiswa ditanya tentang soal-soal yang biasa digunakan untuk menilai 

penguasaan materi siswa tentang volume. Semua mahasiswa mengatakan bahwa soal-soal yang 

mereka susun adalah (1) mencari volume jika diketahui ukuran panjang rusuk-rusuknya, (2) 

mencari ukuran panjang rusuk-rusuknya jika diketahui volumenya, dan (3) tidak pernah 

berkreasi untuk menyusun soal dari suatu bangun yang mempunyai bangun utama kubus atau 

balok. Dari bangun balok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

F 

E 

D 

C 

B 
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dibuat dua bangun lain, yaitu bangun A dan bangun B, dengan ukuran dalam cm 

 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian mahasiswa dites dengan menggunakan pertanyaan: 

Carilah volume A dan volume B, dalam cm3,  masing-masing dengan 

menggunakan  minimal dua cara 

 

Waktu yang digunakan untuk menjawab soal secara individual adalah 2 x 60 menit. 

 

Bagian ke tiga: memeriksa jawaban mahasiswa, dan mendalami ragam kreativitas 

mahasiswa  dalam menjawab soal tes. 

 

Terdapat 28 mahasiswa yang mengikuti tes secara individual.Mereka diharapkan mampu 

menggunakan pengetahuan mereka tentang short open ended problems untuk mengembangkan 

kreativitas dalam mencari jawaban. Jawaban masing-masing soal adalah tunggal, tetapi cara 

memperoleh jawaban tidak tunggal. Kreativitas menjawab dapat dilihat dari banyaknya cara 

yang digunakan mahasiswa dalam memperoleh jawaban, termasuk jawaban yang salah karena 

kesalahan dalam menghitung. Setelah pekerjaan mahasiswa diperiksa, maka cara mengerjakan 

mereka dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

 

 

Jawaban Soal A. 

 

1.                                                         V = VKUBUSABCD.PQRS – VPRISMA FGQ.EHP 

                                                                        = (4.4.4) – (2.1.4) 

                                                                        = 64 – 8  

                                                                        = 56 
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2.                                                        V = VBALOKABCD.FIJE + VPRISMA GIRQ.HJSP 

                                                                = (4.4.2) + 
1

2
(2 + 4).2.4 

                                                           = 32 + 24 

                                                           = 56 

 

 

 

3.                                                         V = VBALOKABLK.EFGH + VBALOK.KLCD.NMRS 

                                                               + VPRISMA QGM.PHN 

                                                                = (4.2.2) + (4,2,4) + + 
1

2
(2.2).4 

                                                            = 16 + 32 + 8 = 56 

 

 

 

4.                                                         V = VBALOKABCD.EFIJ + VBALOK.HGIJ.NMRS 

                                                                + VPRISMA QGM.PHN 

                                                                = (4.4.2) + (2,2,4) + + 
1

2
(2.2).4 

                                                           = 32 + 16 + 8 = 56 

 

 

 

Jawaban Soal B. 

1.                                                         V = VBALOKABCD.PQRS + VPRISMA .QRF.PSE 

                                                           = (4.4.3) + 
1

2
(4.2).4 

                                                           = 48 + 16 = 64 
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2.                                                          V = VBALOKABCD.PQRS + VPRISMA .QHF.PGE 

                                                                 + VPRISMA .HRF.GSE 

                                                             = (4.4.3) + 
1

2
(2.2).4 + 

1

2
(2.2).4 

                                                             = 48 + 8 + 8 = 64 

 

 

 

3.                                                         V = VPRISMABHFQ.AGEF + VPRISMA .HCRF.GDSE 

                                                            = 
1

2
(3 + 5).2.4 + 

1

2
(3 + 5).2.4 

                                                            = 32 + 32 = 64 

 

 

 

 

 

4.                                                         V = VBALOK ABCD.KLMN - 
1

2
 (VBALOK PQRS.KLMN ) 

                                                                = (4.4.5) - 
1

2
 (4.4.2) 

                                                           = 80 –16 = 64 

 

 

 

 

5.                                                             V = VBALOK ABCD..PQRS + VBALOK PQRS.KLMN )  

                                                                               -  2(VPRISMA QGF.PHE) 

                                                                     = (4.4.3) + (4.4.2) – 2.
1

2
 (2.2).4 

                                                               = 48 + 32 – 16 = 64 
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Keadaan tentang  banyaknya cara dalam mengerjakan setiap soal adalah sebagai berikut. 

  

MHS 

SOAL A SOAL B 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

M1 S  B  S S    

M2 S  S  B    B 

M3 B   B B  B   

M4 S  B   S  B  

M5 B  B  B   B  

M6 S  S  B B    

M7 B   S B   B  

M8 B  B  B   B  

M9 S  S  B S    

M10   S  S     

M11   S  S    S 

M12 B  S  B   B  

M13 S  B  B    S 

M14 B  B  B     

M15   S  B     

M16 S  S  S     

M17 S  S  B    B 

M18 B B   B   B  

M19 B  B  B B B  B 

M20  S S  S  S   

M21 B  B  B B    

M22 S  S  B S    

M23 B  B  B B    

M24   S  S S    

M25   S  S     

M26 B B   B B    

M27 B  B  B    B 

M28 S  B  B    B 

 

Tabel 1. Ragam Mahasiswa Mengerjakan Soal 

Dari tabel di atas dapat ditentukan bahwa: 

Soal A              5 mahasiswa mengerjakan dengan 1 cara 

  23 nahasiswa mengerjakan dengan 2 cara 

Soal B  5 mahasiswa mengerjakan dengan 1 cara 

  22 mahasiswa mengerjakan dengan 2 cara 

  1 mahasiswa mengerjakan dengan lebih dari 2 cara 

 

Jenis kesalahan mereka dalam mengerjakan soal soepterletak pada kalkulasi dan melihat 

gambar, bukan pada konsep menjumlahkan bagian-bagian volume, atau mengurangkan 

keseluruhan volume dengan volume bagian, misalnya: 

 

 
1

2
  (2.2). 4  2    ditulis  dengan 

1

2
  (2.2). 42  sehingga terhitung salah menjadi 32 
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 Kesalahan menghitung luas segitiga GFQ sebagai alas dari prisma GFQ.HRP 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari keseluruhan implementasi dapat disimpulkan bahwa soal soepdapat menumbuhkan 

(1) wawasan dan kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan soal, dan (2)kemampuan 

keruangan (spatial competencies) mahasiswa karena jawaban mereka variatif dan mereka 

nampak tidak banyak kebingungan ketika harus menggunakan rumus volume dari bangun ruang 

yang posisinya “tidak selalu tegak”. Dari pembicaraan dan/atau dialog kelas dengan semua 

mahasiswa dapat diketahui bahwa mereka merasa tertantang dan tertuntun karena belum pernah 

mengenal dan mempraktekkan soal soep, sehingga mereka disarankan untuk berlatih, dan 

berusaha mengembangkannya di kelas agar pembelajaran matematika di SD menjadi 

berkualitas.  
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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif Team Games Tournament berbantuan kuis interaktif yang 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Subjek dari penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII-2 SMPN 21 Malang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil 

penelitian ini menunjukkan langkah-langkah pembelajaran kooperatif Teams Games 

Tournament berbantuan kuis interaktif dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 21 Malang meliputi: 1) presentasi kelas, 2) 

teams, 3) games dan tournament, 4) rekogisi tim. Pada silus I, siswa yang 

memperoleh motivasi belajar dalam kategori minimal “Baik” mencapai 83,33%. 

Sedangkan untuk hasil belajarnya mencapai 69,44% siswa yang memperoleh nilai 

mencapai KKM. Pada siklus II motivasi dan hasil belajar telah mengalami 

peningkatan. Hal ini ditnjukkan dengan siswa yang memperoleh motivasi belajar 

dalam kategori minimal “Baik” mencapai 97,22%. Sedangkan hasil belajar yang 

ditunjukkan oleh nilai tes akhir siklus II menunjukkan 86,11% siswa memiliki nilai 

mencapai KKM. 

 

Kata kunci: Teams Games Tournament, Motivasi, Hasil Belajar, Materi Lingkaran 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai ratu dari ilmu pengetahuan, matematika merupakan bidang studi yang 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suherman. 2003). Berdasarkan 

kurikulum 2013 untuk jenjang SMP, mata pelajaran matematika termasuk dalam mata pelajaran 

yang wajib untuk dipelajari, hal ini didukung oleh Permendikbud Nomor 68 tahun 2013 tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 

Karena matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berperan dalam berbagai bidang 

pengetahuan, maka siswa SMP/MTS di Indonesia dituntut untuk bisa menguasai pelajaran 

matematika. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika Kajian dan Praktik 

Lapangan (KPL) pada bulan September - Oktober 2015 di kelas VIII-2 SMP Negeri 21 Malang, 

diperoleh data bahwa sebagian besar siswa kurang memperhatikan pelajaran matematika ketika 

guru sedang menjelaskan. Siswa malah asyik mengobrol, bermain kertas, mencorat-coret buku, 

mengantuk dan ada juga yang melamun. Berdasarkan data tersebut, dapat diidentifikasi bahwa 

motivasi belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas-VIII-2 SMPN 21 Malang rendah. 

Selain motivasi, hasil belajar siswa kelas VIII-2 SMPN 21 Malang pada mata pelajaran 

matematika juga tergolong rendah. Hal itu didasarkan pada nilai UTS siswa pada kelas tersebut. 

Hanya terdapat 16 siswa atau sekitar 44,44%  dari 36 siswa yang nilainya memenuhi Kriteria 
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Ketuntasan Minimal (KKM).  

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru matematika kelas VIII-2 SMPN 21 Malang 

pada tanggal 19 September 2016, diperoleh fakta bahwa siswa banyak yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran matematika dikarenakan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran 

matematika sangat kurang. Selain itu, siswa kelas VIII-2 memiliki hasil belajar terhadap mata 

pelajaran matematika paling rendah dibandingkan dengan siswa kelas lain. Setelah dilakukan 

wawancara kepada siswa didapatkan beberapa alasan bahwa, mereka tidak menyukai mata 

pelajaran matematika dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan guru saat mengajar 

matematika kurang menarik dan monoton, sehingga motivasi dan hasil belajar mereka rendah.  

Hal yang paling berperan dalam proses belajar mengajar adalah cara guru mengajar atau 

menyampaikan pelajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa (Slameto. 2010:97). 

Menurut Hamalik (2013) penggunaan strategi dan model pembelajaran yang tepat akan 

menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran yang digunakan dapat 

memberikan kesan agar siswa lebih tertarik terhadap mata pelajaran matematika. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah pembelajaran kooperatif 

Teams Gemes Tournament. 

Model pembelajaran Teams Games Tournament adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok - kelompok yang beranggotakan 4-6 

siswa yang heterogen dan masing-masing anggota kelompok mengadakan turnamen dengan 

anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuan akademik yang sama (Sumarmi. 

2012:60). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2012) dan Ariyani (2014) yang 

menerapkan pembelajaran model Teams Games Tournament, menunjukkan bahwa model 

pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa karena model 

pembelajaran Teams Games Tournament memiliki tahap games dan tournament dimana siswa 

dapat bermain dan berkompetisi dengan temannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

pendapat Sardiman (2012:93) yang menyatakan bahwa saingan atau kompetisi dapat digunakan 

sebagai alat motivasi untuk mendorong siswa dalam belajar. Selain itu persaingan individual 

maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dalam penelitian ini pembelajaran kooperatif Team Games Tournament menggunakan 

bantuan media kuis interaktif pada tahap games dan tournament. Media Kuis interaktif yang 

dimaksud bukan merupakan kuis interaktif berupa media elektronik yang dimainkan siswa 

secara individu melainkan kuis interaktif yang dikemas dalam kompetisi cerdas cermat antar 

kelompok. Tiap-tiap anggota dalam kelompok akan menjawab soal yang akan ditanyangkan 

dalam slide power point dimana terdapat tiga babak yang harus dilalui setiap kelompok agar 

menjadi pemenang. Penelitian dengan menggunkan kuis interaktif pernah dilakukan oleh 

Purwadi (2009) dan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pada topik komposisi 

fungsi dan invers fungsi.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa pada kelas VIII-2 SMPN 

21 Malang motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih tergolong 

rendah. Sedangkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas menunjukkan 

bahwa, pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament tanpa atau dengan bantuan kuis 

interaktif dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu peneliti 

menggunakan pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament berbantuan kuis interaktif 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII-2 SMPN 21 Malang. 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan masing-

masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 

SMP Negeri 21 Malang, yang berjumlah 36 siswa. Data penelitian ini yaitu berupa data hasil 

lembar observasi motivasi belajar siswa, nilai tes akhir siklus dan hasil lembar observasi 

kegiatan guru dan siswa terkait dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif Teams Games 
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Tournaments  berbantuan kuis interaktif . Indikator keberhasilan pada penelitian ini meliputi tiga 

hal, yaitu: (1) motivasi belajar siswa dikatakan meningkat apabila minimal 75% siswa 

memporeh skor motivasi belajar dalam kategori minimal “Baik”, (2) hasil belajar siswa 

dikatakan meningkat apabila minimal 75% siswa memperoleh nilai tes akhir siklus lebih besar 

atau sama dengan 75 (mencapai KKM) secara klasikal, (3) keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament berbantuan kuis 

interaktif dikatkan berhasil apabila skor dari lembar observasi kegiatan guru dan siswa berada 

dalam kategori minimal “Baik”. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif Teams Games Tournaments yang diterapkan 

dalam penelitian ini meliputi: 1) presentasi kelas, 2) teams, 3) games dan tournament, 4) 

rekogisi tim. Pelaksanaan tindakan pada siklus I terdiri dari tiga pertemuan. Pada pertemuan 

pertama siklus I, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, dimulai dengan tahap presentasi kelas 

yang dilakukan oleh guru. Saat awal pembelajaran guru memberikan apersepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari dan menyampaikan motivasi. Dalam apersepsi, guru 

melakukan tanya jawab kepada siswa untuk mengingatkan materi prasyarat. Kegiatan apersepsi 

sangat penting dilakukan, agar siswa dapat menyerap materi dengan baik ketika pembelajaran 

berlangsung sehingga memperoleh hasil belajar yang baik pula. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Mansur (2015:14) yang menyatakan bahwa apersepsi dapat menciptakan pembelajaran 

efektif karena apersepsi dapat mengantarkan peserta didik pada zona (kondisi) alfa, yaitu 

kondisi terbaik untuk berlajar sehingga peserta didik lebih mudah menyerap materi pelajaran. 

Selanjutnya guru memberikan motivasi dengan menceritakan manfaat yang diperoleh setelah 

mempelajari materi tersebut dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

siswa. Pemberian motivasi dilakukan untuk menarik perhatian siswa agar dapat memahami 

materi dan memotivasinya untuk belajar. Hal ini sejalan dengan Suprijono (2014:169) yang 

menyatakan motivasi belajar peserta didik akan terpelihara jika mereka mengetahui manfaat 

dari pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari. 

Pada kegiatan inti, pembelajaran dilanjutkan dengan tahap teams. Tahap ini, dimulai 

dengan guru membagi siswa menjadi 9 kelompok secara heterogen dan membagikan LKS 

kepada setiap kelompok untuk didiskusikan bersama. LKS yang diberikan memuat 4 kegiatan 

yang harus dilakukan siswa yang meliputi, kegiatan mengamati, menanya, menggali informasi, 

dan menalar. Ketika kegiatan menanya, guru memberikan bantuan berupa pertanyaan pancingan 

dikarenakan siswa masih merasa bingung untuk membuat pertanyaan. Pada kegiatan menggali 

informasi, terdapat siswa pada kelompok 2 belum bisa menggunakan busur derajat untuk 

mengukur besar sudut pusat dan sudut keliling. Sehingga guru meminta anggota kelompok 2 

yang lain untuk mengajarinya. Ketika bekerja kelompok (teams) diharapkan dapat motivasi 

siswa untuk belajar, karena siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar secara individu, 

dapat bekerjasama atau saling berbagi informasi terkait materi yang dipelajari. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Hamalik (2013:167) yang menyatakan bahwa cara untuk 

menggerakkan motivasi belajar siswa dengan adanya kerja kelompok (teams). Setelah semua 

kelompok selesai mengerjakan semua kegiatan yang ada di LKS, guru meminta beberapa 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.  

Pembelajaran dilanjutkan dengan tahap games dan tournament, yang dimulai dengan 

guru meminta siswa untuk menata meja dan kursi sesuai denah turnamen. Kemudian guru 

menjelaskan aturan turnamen dan meminta player 1 dari masing-masing kelompok untuk duduk 

dimeja utama turnamnen. Turnamnen dimulai ketika guru menayangkan soal pertama pada 

slide. Pada turnamen babak pertama, terdapat 4 soal wajib jawab oleh keempat player pada 

masing-masing kelompok. Pada kegiatan penutup, guru membacakan perolehan skor sementara 

turnamen dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

Pada pertemuan kedua siklus I, pembelajaran terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu 
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kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Seperti halnya pertemuan pertama pada 

kegiatan awal juga terdapat tahap presentasi kelas yang dilakukan oleh guru. Kegiatan awal 

dimulai dengan guru memberikan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kepada siswa 

mengenai materi prasyarat terkait unsur-unsur pada lingkaran. 

 
Guru : Coba perhatikan gambar pada slide! Masih ingatkah kalian bagian mana yang 

disebut tali busur dalam suatu lingkaran? 

Siswa : Masih ingat Pak. 

Guru : JJT coba sebutkan semua tali busur yang terdapat pada gambar tersebut! 

JJT : Tali busur AB, BC, CD, dan DA. 

Guru : Iya benar. Jadi aada berapa tali busur pada gambar tersebut? 

Siswa : Ada 4 Pak. 

Guru : Jika keempat tali busur saling berhubungan dan membentuk suatu bangun. 

Bangun apakah yang terbentuk dari keempat talibusur tersebut? 

JJT : Trapesium Pak. 

GJAIS : Layang-layang Pak. 

Guru : Trapesium dan layang-layang termasuk bagun apa? Coba ingat-ingat materi 

kelas 7. 

Siswa : Bangun segi empat Pak. 

Guru : Iya benar. Tali busur dalam gambar tersebut membentuk suatu bangun segi 

empat, sehingga gambar tersebut disebut sebagai segi empat tali busur. 

 

Dialog diatas menunjukkan kegiatan guru membimbing siswa untuk membangun definisi dari 

segi empat tali busur. 

Kemudian guru memberikan motivasi dengan menceritakan manfaat yang diperoleh 

setelah mempelajari materi segi empat talibusur dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada 

kegiatan inti juga terdapat tahapan teams seperti halnya pada pertemuan pertama. Dalam tahap 

ini, guru berperan untuk membimbing siswa dalam meyelesaikan semua kegiatan yang ada pada 

LKS. Pada kegiatan menggali informasi, terdapat beberapa kelompok yang mengalami kesulitan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  

 
MNR : Pak kelompok saya belum paham untuk menjawab pertanyaan pada 

Kegiatan 2. 

Guru : Pada bagian mana yang kalian belum paham? (sambil menghampiri 

kelompok 3) 

KFD : Bagian ini pak. (sambil menunjuk simbol α dan β) 

Guru : Itu symbol alpha dan beta yang digunakan untuk memisalkan besar suatu 

sudut. Biasanya kalau dalam aljabar silmbol yang kalian lebih kenal 

adalah x yang digunakan untuk memisalkan bilangan yang belum 

diketahui. 

Kelompok 3 : Paham Pak. 

KFD : Bagaimana kami mengisi ini pak? Apakah kami harus menghitungnya 

dengan menggunakan busur derajat? (sambil menunjuk soal pada 

Kegiatan menggali informasi)  
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Gambar 1 Kegiatan Menggali Informasi yang ada di LKS 

 

Guru : Sekarang coba perhatikan ∠𝐴𝐵𝐶 dan ∠𝐴𝑂𝐶 minor. ∠𝐴𝐵𝐶 dan ∠𝐴𝑂𝐶 

minor pada gambar tersebut termasuk sudut apa?  

Kelompok 3 : ∠𝐴𝐵𝐶 merupakan sudut keliling dan ∠𝐴𝑂𝐶 minor merupakan pusat Pak. 

Guru : Apakah kedua sudut tersebut menghadap pada busur yang sama? 

Kelompok 3 : Iya menghadap busur yang saman pak yaitu busur AC minor. 

Guru : Jika dua sdudt tersebut menghadap busur yang sama, bagaimana 

hubungan sudut tersebut? Coba ingat materi pertemuan kemarin. 

KFD : Sudut pusat sama dengan dua kali sudut keliling dan sudut keliling sama 

dengan setengah kali sudut pusat. 

Guru : Jika besar sudut pusat atau ∠𝐴𝑂𝐶 minor sama dengan α, berapakah 

besar ∠𝐴𝐵𝐶? 

Kelompok 3 : Setengah kali α Pak. 

Guru : Iya benar. Sekarang coba cari besar ∠𝐴𝐷𝐶 dengan cara yang sama. 

Kelompok 3 : Terimakasih Pak. 

 

Dialog diatas menunjukkan kegiatan guru membimbing siswa untuk mengerjakan LKS terkait 

hubungan sudut keliling yang saling berdapan pada segi empat tali busur. 

 

    
Gambar 2 Guru membimbing siswa untuk mengerjakan LKS 

 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan LKS, guru meminta beberpa kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jika terdapat jawaban yang berbeda atau 

kurang tepat, kelompok lain diperbolehkan untuk menanggapinya. Pembelajaran dilanjutkan 

dengan tahapan games dan tournament (kuis interaktif) babak 2 dan 3. Babak kedua merupakan 

babak cepat tepat, dimana setiap kelompok akan beradu kecepatan dalam menjawab soal dengan 

benar. Player yang mengangkat tangan terlebih dahulu akan diberi kesempatan untuk menjawab 

soal. Jika jawaban yang diberikan salah, maka soal akan dilempar kepada kelompok lain 

(pelemparan soal hanya berlaku satu kali). Sama halnya seperti babak pertama, siapa yang akan 

menjadi player 1-4 pada setiap kelompok akan ditentukan oleh guru berdasarkan kemampuan 

siswa. Player 1 akan memnjawab soal nomor 1, player 2 akan menjawab soal nomor 2, dan 

begitu seterusnya. Pada babak ini terdapat 4 soal dengan kategori berbeda-beda. Soal pertama 

362



 

memiliki kategori mudah, soal kedua dan ketiga memiliki kategori sedang, dan soal keempat 

memiliki kategori susah. Agar tunamen pada babak kedua berjalan lancar, guru memulainya 

dengan menjelasakan aturan mainnya. Pada babak kedua berlangsung seru dikarenakan semua 

kelompok berlomba untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Sebelum melanjutkan 

turnamen babak ketiga, guru membacakan perolehan skor sementara masing-masing kelompok.  

Babak ketiga terdiri dari 4 soal wajib jawab oleh setiap kelompok. Setiap kelompok 

wajib mempertaruhkan minimal 50% dari total skor turnamen babak 1 dan 2. Jika player dapat 

menjawab dengan benar, maka skor kelompok akan ditambah dengan skor yang dipertaruhkan, 

namun jika jawaban yang diberikan kurang tepat maka skor kelompok akan dikurangi dengan 

skor yang dipertaruhkan. Pada babak ketiga, setiap kelompok diberi kebebasan untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya masing-masing, namun dilarang untuk berdiskusi dengan kelompok lain.  

 

             
Gambar 3 Guru memimpin jalannya Games dan Tournament (Kuis Interaktif) 

 

Pada babak ketiga setiap kelompok diberikan waktu mendiskusikan skor yang ingin 

dipertaruhkan. Babak ketiga dimulai ketika masing-masing kelompok menunjukkan skor yang 

dipertaruhkan. Setelah babak ketiga selesai, guru membacakan perolehan skor masing-masing 

kelompok. Tahapan games dan tournament diharapkan dapat menarik motivasi dan hasil siswa 

dalam belajar. Karena dapat membuat siswa berlomba-lomba untuk mejawab soal kuis interaktif 

dengan benar dan mennyumbangkan point untuk kemlompoknya. Hal ini sependapat dengan 

Sardiman (2012:93) yang menyatakan bahwa saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai 

alat motivasi untuk mendorong siswa dalam belajar. Selain itu persaingan individual maupun 

kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Pada kegiatan penutup, guru meminta 

siswa untuk mengembalikan meja dan kursi seperti semula dan menginformasikan bahwa pada 

pertemuan selanjutnya akan diadakan tes akhir siklus, sehingga guru meminta siswa untuk 

belajar materi yang sudah dipelajari.  

Pada pertemuan ketiga siklus I, pembelajaran yang dilaksanakan berupa tes akhir siklus 

dan tahap rekognisi tim. Pada tahap ini guru mengumumkan tiga kelompok yang mendapatkan 

skor akumulasi turnamen tertinggi dan meminta perwakilan kelompok untuk maju menerima 

sertifikat dan hadiah. Dengan adanya pemberian reward diharapkan siswa dapat termotivasi 

untuk belajar sehingga memperoleh hasil maksimal ketika tahap games dan tournament. 

Pernyataan tersebut didukung oleh Hamalik (2013:167) yang menyatakan cara menggerakkan 

motivasi belajar siswa dengan memberikan hadiah dalam batas-batas tertentu, misalnya 

memberikan hadiah pada siswa yang memperoleh nilai terbaik. 

Hasil observasi kegiatan guru dan siswa pada siklus I berada pada kategori “Baik” dan 

“Sangat Baik”. Hasil lembar observasi motivasi belajar siswa yang diisi oleh observer selama 

pembelajaran berlangsung menunjukkan 83,33% siswa memperoleh motivasi belajar dalam 

kategori minimal “Baik”. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus I yang ditentukan dengan 

nilai tes akhir siklus menunjukkan 69,44% siswa memiliki nilai sesuai KKM. Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat dikatakan hasil belajar siswa belum memenuhi kreteria keberhasilan 

sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. Berdasarkan hasil refleksi maka pada siklus II 

akan dilakukan perbaikan yaitu: (1) Agar waktu pembelajaran pada pertemuan kedua lebih 

efektif, maka pelaksanaan  turnamen babak ketiga bisa dilaksanakan pada pertemuan ketiga, (2) 

menampilkan perolehan skor turnamen pada slide sehingga siswa tidak perlu menunggu guru 

membacakan skor sementara dan bisa langsung berdiskusi untuk menentukan skor yang 
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dipertaruhkan, (3) guru lebih mengingatkan siswa untuk bekerja secara kelompok bukan secara 

individu, 4) waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes akhir siklus ditambah. 

Pada siklus II, semua tahapan hampir sama seperti pada siklus I, yang membedakan 

hanyalah perbaikan yang dilakukan guru sesuai refleksi yang telah dilakukan. Pembelajaran 

pada siklus II, dapat dikatakan jauh lebih baik dari siklus I. Hal tersebut dikarenakan, siswa 

sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Ketika diskusi, 

semua siswa juga sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Pada siklus ini, kegiatan menanya 

sudah berjalan dengan baik. Siswa sudah mulai terbiasa untuk membuat pertanyaan tanpa 

adanya bantuan dari guru. Pada saat mempresentasikan hasil diskusi, kondisi kelas berlangsung 

lebih teratur, karena guru sudah lebih tegas dalam menegur siswa yang tidak memperhatikan 

temannya. Tahapan turnamen menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh siswa. Semua 

siswa antusias dalam mengikuti turnamen dari babak pertama sampai babak ketiga. 

 

Hasil observasi kegiatan guru dan siswa pada siklus II mencapai kategori “Baik” dan 

“Sangat Baik ”. Hasil lembar observasi motivasi belajar siswa yang diisi oleh observer selama 

pembelajaran berlangsung menunjukkan 97,22% siswa memperoleh motivasi belajar dalam 

kategori minimal “Baik”. Motivasi belajar siswa pada siklus II juga telah memenuhi kriteria 

keberhasilan. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus II yang ditentukan dengan nilai tes akhir 

siklus II menunjukkan 86,11% siswa memiliki nilai sesuai KKM. Berdasarkan hal tersebut 

maka dapat dikatakan hasil belajar siswa sudah memenuhi kreteria keberhasilan penelitian 

sehingga penelitian dihentikan pada siklus ke II. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif  Teams Games Tournament berbantuan kuis 

interaktif dalam materi lingkaran yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

kelas VIII-2  SMPN 21 Malang meliputi: 1) presentasi kelas; guru mengingatkan siswa terkait 

materi prasyarat dengan tanya jawab, guru memberikan motivasi berupa cerita terkait manfaat 

dari materi yang dipelajari atau berupa video pembelajaran, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 2) team; guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok heterogen 

berdasarkan kemampuan akademis, jenis kelamin, dan kondisi sosial, guru membimbing siswa 

menyelesaikan kegiatan yang ada pada LKS, guru meminta beberapa kelompok untuk 

mempresetasikan hasil diskusi, 3) games dan tournament; guru memandu jalannya kuis 

interaktif, guru membahas soal kuis interaktif yang belum dipahami oleh siswa, 4) rekognisi 

tim; guru mencatat skor perolehan turnamen setiap babak, guru memberikan penghargaan 

kepada tiga kelompok yang memperoleh nilai tertinggi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas VIII-2 SMPN 21 Malang, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran, diantaranya: 1) Pembuatan kuis interaktif lebih baik jika 

dibuat dengan menggunakan macromedia flash sehinnga penampilannya labih mearik dan 

meminimalisir kesalahan saat mengoperasikan power point pada saat games dan tournament; 2) 

Bagi guru atau peneliti yang ingin menerapkan pembelajaran kooperatif Teams Games 

Tournament berbantuan kuis interaktif sebaiknya perlu memperhatikan pembagian tahapan 

Teams Games Tournament pada Rencana Pelaksaan Pembelajaran karena jika pembagiannya 

tidak tepat akan mengakibatkan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan seutuhnya; 3) Pemberian 

motivasi pada apersepsi sebaiknya bisa menggunkan video pembelajaran atau media interaktif 

agar siswa lebih memperhatikan ketika awal pembelajaran; 4) Pengaturan posisi meja kursi saat 

tahapan teams perlu diperhatikan oleh guru atau peneliti agar dapat memberikan kenyamanan 

kepada siswa saat untuk berdisksi dengan kelompoknya; 5) Jika tahapan games dan tournamen 

menggunakan bantuan kuis interaktif, maka meminta semua siswa untuk mengerjakan soal 

interaktif dan dikumpulkan di akhir pembelajaran merupakan hal yang tepat dilakukan agar 

siswa berlatih mengerjakan soal. 
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Abstrak 

 
Salah satu kemampuan berpikir yang penting untuk dikuasai oleh siswa 

adalah kemampuan berpikir analitis, karena dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan 

mereka sendiri. Artikel bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir analitis 

siswa SMA dalam menyelesaikan masalah open-ended melalui pemberian tes dan 

wawancara. Tiga siswa SMA kelas XI diambil secara acak untuk mewakili siswa 

berkemampuan rendah (S1), sedang (S2), dan tinggi (S3). Hasil kajian menunjukkan 

bahwa ketika ketiga siswa tersebut masih belum dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan sempurna : S1 salah dalam menjumlahkan bilangan pecahan, S2 hanya 

menemukan satu jawaban, dan S3 dapat menemukan berbagai jawaban namun 

hanya berpikir bahwa a dan b hanya pengganti bilangan bulat positif. Kemampuan 

berpikir analitis siswa masih kurang. 

Kata kunci: kemampuan berpikir analitis, masalah open-ended 

 

PENDAHULUAN 

Berpikir  adalah aktivitas mental  yang terjadi di dalam otak dalam rangka mengingat, 

memahami, mencari atau membuat cara, menganalisis, mensintesis masalah dalam rangka 

menyelesaikannya (Subanji, 2011: 1). Aktivitas berpikir setiap manusia dapat diamati salah 

satunya adalah dengan melihat jawaban seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Jawaban seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggambarkan bagaimana 

seseorang berpikir  menggunakan kemampuan yang telah dipelajari dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

Salah satu kemampuan berpikir yang penting untuk dikuasai oleh siswa adalah 

kemampuan berpikir analitis. Kemampuan berpikir analitis adalah kemampuan berpikir yang 

meliputi identifikasi masalah, menggunakan pengetahuan yang sesuai, mengorganisasikan 

informasi, merumuskan strategi penyelesaian, serta mengevaluasi solusi (Anwar dan Mumthas, 

2014: 456). Pendapat lain dikemukakan oleh Macchi (dalam Moldovan, Ana Maria, 2011) 

bahwa analytical thinking is thinking processes information in different ways, depending on the 

characteristics of the tasks the subject has to solve, so that reasoning results in a stepwise, rule-

based process or in a widespread activity of search where implicit parallel processes are also 

involved. Jadi berpikir analitis adalah berpikir yang melibatkan proses berpikir dalam cara yang 

berbeda-beda. Hal tersebut bergantung kepada karakteristik dari tugas atau masalah yang akan 

diselesaikan. Hasil yang didapatkan melibatkan alasan, aturan atau pengetahuan yang digunakan 

serta proses penyelesaian itu sendiri.   

Pada masa sekarang ini, tren pengajaran dan pembelajaran tidak hanya berfokus pada 

bagaimana menjadikan siswa menjadi seseorang yang pandai, berpengetahuan dan mandiri 

namun juga bagaimana membuat siswa menjadi inovatif, kreatif, dan pemecah masalah yang 

baik (Areesophonpichet, 2013: 2). Untuk menjadikan siswa menjadi pemecah masalah yang 

baik maka pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengeluarkan 
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dan mengembangkan kemampuan berpikir analitis mereka. Matematika adalah salah satu 

pelajaran yang menuntut siswa untuk mrengembangkan kemampuan berpikir analitis. Hal 

tersebut sesuai dengan Kompetensi Inti 3 yang harus dicapai  pada mata pelajaran matematika 

SMA yaitu siswa bisa memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual , konseptual dan metakogitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Pentingnya kkemampuan berpikir analitis dalam 

matematika dikarenakan dikarenakan dalam pembelajaran matematika akan selalu terjadi 

pengaitan pengetahuan yang telah dipelajari oleh siswa kemudian menerapkannya pada situasi 

baru. Kemampuan berpikir analitis siswa penting dalam bagaimana cara siswa mengidentifikasi 

kesesuaian struktur informasi yang baru dengan pengetahuan yang mereka pelajari sebelumya 

sehingga nantinya terjadi restrukturisasi skema pengetahuan yang dimiliki siswa. Gambar 

berikut adalah ilustrasi keterkaitan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentingnya mengajarkan kemampuan berpikir analitis bagi siswa juga dikemukakan oleh 

Anwar dan Mumthas (2014: 456) yaitu membekali siswa dengan kemampuan merencanakan 

strategi penyelesaian masalah, memilih pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digunakan 

untuk menjawab pertanyaan pada soal dan tidak sekedar menjawab pertanyaan dengan jawaban 

benar atau salah. Pendapat lain dikemukakan oleh Amer (2005) bahwa berpikir analitis adalah 

alat yang sangat hebat untuk memahami bagian suatu permasalahan, tidak hanya sekedar 

menemukan jawaban namun mampu memahami bagaimana setiap bagiannya bekerja secara 

bersama. Dengan kata lain Amer (2005) mengatakan bahwa dengan menggunakan kemampuan 

berpikir analitis permasalahan yang besar dapat dipartisi menjadi bagian-bagian yang kecil. 

Bagian-bagian yang kecil tersebut selanjutnya dianalisis untuk dicari solusinya sehingga 

nantinya mampu menyelesaikan permasalahan yang besar tersebut. Oleh karena itu kemampuan 

berpikir siswa menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan adalah tugas guru untuk 

memberi kesempatan siswa agar mampu mengembangkannya. 

Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis siswa adalah dengan 

memberikan siswa permasalahan yang bersifat tidak rutin. Permasalahan yang tidak rutin 

tersebut dapat berupa masalah open-ended. Masalah open-ended adalah masalah yang 

diformulasikan mempunyai banyak jawaban yang benar (Inprasitha, 2006: 170). Lebih lanjut 

Inprasitha berpendapat bahwa masalah open-ended diberikan kepada siswa dengan tujuan agar 

siswa mampu menemukan pengalaman dalam menemukan sesuatu yang baru dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Aktivitas matematis yang dibangun oleh masalah open-

ended sangat luas dan memberikan guru kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir 

Pengetahuan 

lama 

Restrukturisasi 

informasi baru 

Berpikir 

analitis 

Informasi baru 

Gambar 1 

Keterkaitan Antara Pengetahuan Lama dan Pengetahuan Baru 
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tingkat tinggi siswa. Sedangkan menurut pendapat Suherman (2003: 123), penggunaan soal 

terbuka lebih menekankan pada proses bagaimana cara mendapatkan suatu jawaban, bukan 

hanya sekedar mendapatkan jawaban. Dengan demikian pada soal terbuka terdapat beberapa 

cara dalam mendapatkan jawaban yang berimplikasi pada banyaknya opsi jawaban benar.   

Berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara dengan guru di SMA Surya Buana 

Malang, guru masih kesulitan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan berpikir analitis 

siswa di sekolah tersebut. Untuk itu penulis berinisiatif untuk menggali kemampuan berpikir 

siswa dengan menggunakan memberikan tes berupa permasalahan open-ended. Penulis akan 

menganalisis kemampuan berpikir analitis siswa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut 

kemudian melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban mereka dan menggali 

informasi yang mungkin belum mereka tuliskan pada lembar jawaban. Selain itu penulis juga 

ingin memunculkan kesulitas-kesulitan siswa yang mungkin muncul dalam menyelesaikan 

permasalahan open-ended yang nantinya bisa digunakan guru sebagai bahan rujukan bagi guru 

tentang kemampuan berpikir siswanya dalam menyelesaikan masalah open-ended. Tujuan 

akhirnya adalah guru bisa memahami kemampuan berpikir analitis siswanya dan memahami 

kesulitan apa saja yang dialami siswa ketika belajar  sehingga nantinya guru dapat 

merencanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal dan dengan hasil yang maksimal. 

Masalah open-ended yang diberikan kepada siswa adalah sebagai berikut : 

Jika diketahui  
3

5
+

3

10
=

𝑎

𝑏
 dengan a, b  R . Berapakah hasil dari 𝑎2 + 𝑏2? 

Masalah tersebut adalah masalah yang melibatkan konsep perbandingan senilai yang sudah 

siswa pelajari sebelumnya. Peneliti ingin menganalisis kemampuan analitis siswa dalam 

menyelesaikan masalah tersebut dan menggali kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami siswa 

dalam menyelesaikannya. 

METODE 

Kajian ini merupakan kajian deskriptif eksploratif. Subjek diambil dari tiga siswa kelas 

XI yang mewakili siswa berkemampuan rendah (S1), siswa berkemampuan sedang (S2), dan 

siswa berkemampuan tinggi (S3). Pemilihan siswa didasarkan pada rekomendasi guru dan 

dipilih siswa yang bersedia mengerjakan soal tes dengan baik. Siswa kemudian diberikan 

permasalahan open-ended. Kemampuan berpikir siswa dilihat berdasarkan jawaban yang 

mereka berikan secara tertulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selain itu 

penulis juga melakukan kegiatan wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban mereka dalam 

menyelesaikan permasalahan serta melengkapi informasi yang mungkin tidak mereka sertakan 

pada jawaban tertulis. Pemberian soal dilakukan selama 15-30 menit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Berdasarkan jawaban yang diberikan siswa, selanjutnya penulis menganalisis jawaban 

siswa. Berikut adalah jawaban siswa yang terpilih oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Siswa salah dalam menjumlahkan 
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Pada gambar 2, terlihat bahwa S1 masih belum mampu menyelesaikan masalah dengan 

baik. Jawaban siswa pada gambar 2, memperlihatkan bahwa siswa belum menguasai konsep 

penjumlahan bilangan pecahan dengan baik. Berdasarkan gambar 2, dalam menjumlahkan 

pecahan 
3

5
+

3

10
 , siswa langsung menjumlahkan masing-masing pembilang dan masing-masing 

penyebut dari kedua pecahan. Pada tahap ini, siswa belum dapat menganalisis permasalahan 

dengan baik. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan seharusnya siswa melihat penyebut kedua 

bilangan pecahan terlebih dahulu, apakah sama atau tidak. Jika penyebut dari kedua bilangan 

tidak sama maka siswa perlu menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan terlebih dahulu. 

Namun, ternyata siswa masih belum mampu mengidentifikasi permasalahan dengan baik. 

Penyelesaian siswa pada gambar 2, juga memperlihatkan bahwa kemampuan siswa dalam 

konsep penjumlahan bilangan pecahan juga masih belum benar karena siswa langsung 

menjumlahkan kedua pembilang dan penyebut pada masing-masing bilangan pecahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian untuk mencari hasil dari 𝑎2 + 𝑏2, siswa mensubstitusikan nilai 𝑎 dan 𝑏 yang 

didapatkan pada persamaan akhir yang dikerjakan oleh siswa yaitu 
6

15
=

𝑎

𝑏
. Nilai 𝑎 yang 

diperoleh siswa adalah 6 dan nilai 𝑏 yang diperoleh siswa adalah 15. Selanjutnya didapatkan 

hasil 𝑎2 + 𝑏2=62 + 152 = 36 + 225 = 261. Kemudian penulis bertanya kepada siswa apakah 

jawabannya hanya 261? siswa dengan yakin menjawab iya. Jawaban siswa tersebut 

mengindikasikan bahwa kemampuan analitis siswa masih sangat kurang. Siswa belum 

menerapkan konsep perbandingan senilai yang sudah pernah didapatkan sebelumnya untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Pada soal, penulis sudah memberikan informasi bahwa 

𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑏 adalah anggota bilangan real, namun siswa belum menyadari manfaat dari kalimat 

tersebut sehingga siswa hanya mampu menemukan satu jawaban dan itupun masih belum benar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3, terlihat bahwa siswa mampu mengidentifikasi permasalahan dengan 

baik. Siswa mampu melihat bahwa kedua bilangan pecahan memiliki penyebut yang berbeda 

sehingga untuk mendapatkan jawaban, siswa menjumlahkan kedua bilangan pecahan dengan 

menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian siswa menggunakan pengetahuannya 

tentang penjumlahan bilangan pecahan dengan baik. Dari proses penjumlahan kedua bilangan 

pecahan tersebut siswa memperoleh persamaan akhir 
9

10
=

𝑎

𝑏
 . 

Gambar 3. Siswa mensubstitusikan nilai 𝑎 dan 𝑏  

 

Gambar 4. Siswa melakukan proses penjumlahan pecahan   
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Kemudian dari persamaan 
9

10
=

𝑎

𝑏
, siswa mengklaim nilai 𝑎 = 9 dan nilai 𝑏 = 10. Lalu, 

untuk mendapatkan hasil dari 𝑎2 + 𝑏2, siswa mensubstitusikan nilai 𝑎 dan 𝑏 yang telah 

didapatkan sebelumnya. Sehingga diperoleh selesaian yaitu 𝑎2 + 𝑏2 = 92 + 102 = 81 + 100 =

181. Selanjutnya, penulis bertanya kepada siswa apakah jawaban yang telah dituliskan oleh 

siswa sudah tepat? Meskipun dengan sedikit ragu, siswa menjawab, “insyaallah tepat”. 

Kemudian penulis bertanya lagi apakah tidak ada jawaban yang lain? Siswa menjawab, “tidak 

ada, saya pikir hasilnya benar 181”. 

Jawaban siswa pada gambar 3 di atas tidaklah salah, namun siswa belum melakukan 

analisis dengan baik. Siswa tidak berpikir bahwa persamaan akhir yang didapatkan yaitu 
9

10
=

𝑎

𝑏
 

adalah suatu perbandingan dengan 
𝑎

𝑏
 sama dengan 

9

10
. Siswa belum menyadari arti a, b  R. 

Seharusnya nilai 𝑎 dan 𝑏 dapat bermacam-macam. Persamaan 
9

10
=

𝑎

𝑏
 seharusnya dapat analisis 

secara lebih luas sehingga nilai 
𝑎

𝑏
 tidak hanya sama dengan 

9

10
 saja, namun bisa 

18

20
 , 

0,9

1
 dan 

sebagainya. Berdasarkan jawaban tertulis siswa yang ditunjukkan pada gambar 3, kemampuan 

analitis siswa masih belum tereksplor secara maksimal. Siswa hanya dapat menjawab persoalan 

dengan satu jawaban, tanpa berpikir adanya alternatif jawaban lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban siswa pada gambar 4, memperlihatkan bahwa siswa mempunyai kemampuan 

analitis yang lebih baik dibandingkan kedua siswa sebelumnya. Siswa yang jawaban tertulisnya 

ditunjukkan oleh gambar 4, mampu menggunakan pengetahuan tentang konsep penjumlahan 

bilangan pecahan dengan baik. Dalam mencari nilai 𝑎 dan 𝑏 siswa terlebih dahulu menyamakan 

penyebut dari kedua bilangan sehingga diperoleh hasil akhir 
9

10
=

𝑎

𝑏
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Siswa mensubstitusikan nilai 𝑎 dan 𝑏 

 

 

Gambar 6. Jawaban siswa S4 dalam menjumlahkan pecahan 

 

Gambar 7. Siswa S4 menggunakan konsep perbandingan senilai 
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Setelah siswa menemukan persamaan akhir 
9

10
=

𝑎

𝑏
 , siswa tidak langsung mencari nilai 

𝑎2 + 𝑏2, tetapi siswa mencari alternatif nilai 𝑎 dan 𝑏 yang mungkin. Pada gambar 4, terlihat 

bahwa untuk mencari alternatif nilai dari 𝑎 dan 𝑏 siswa mengalikan 
9

10
 dengan pecahan 

1

1
 , 

2

2
 , 

3

3
 

dan seterusnya. Ketika penulis bertanya kepada siswa yang bersangkutan, mengapa dia 

mengalikan dengan 
1

1
 , 

2

2
 , 

3

3
 dan seterusnya, jawaban siswa adalah karena jika dikalikan dengan 

2

2
 

maka nilai 
9

10
 akan sama nilainya dengan 

18

20
, begitu juga apabila dikalikan dengan 

3

3
 , 

4

4
 , 

5

5
 , 

6

6
 dan 

sebagainya. Berdasarkan jawaban siswa tersebut, siswa dengan jawaban tertulis pada gambar 4, 

mampu melakukan analisis permasalahan dengan baik. Siswa tersebut mampu menggunakan 

konsep pecahan senilai untuk mencari nilai 𝑎2 + 𝑏2. Siswa tidak terfokus pada satu jawaban, 

namun siswa bisa memaksimalkan informasi yang ada ada pada soal. Selanjutnya, penulis 

bertanya lagi kepada siswa tersebut, berikut petikan wawancara penulis dengan siswa tersebut. 

P : “Mengapa kamu mengalikan dengan 
2

2
 , 

3

3
 dan seterusnya? mengapa tidak menggunakan 

bilangan  

 yang lain?” 

S : “Hmmm. . . maksudnya?” (sambil berpikir) 

P : “ Iya, mengapa tidak mengalikan dengan 
0,1

0,1
 atau 

0,2

0,2
 ?” 

S : “Hmmm. . . saya tidak berpikir ke situ?” 

P : “Menurutmu kalau saya mengalikan dengan 
0,1

0,1
 atau 

0,2

0,2
 bagaimana? apakah boleh?” 

S : “Mungkin boleh, kalau disederhanakan mungkin sama saja”. 

P : “Ya memang boleh, hasil akhirnya kira-kira sama atau berbeda?” 

S : “Sebentar. . . (sambil berhitung), berbeda”. 

P : “Berarti jawabanya seharusnya lebih banyak dari yang kamu pikirkan sebelumnya dong?” 

S : “Iya. . . hehe” 

P : “Apakah bisa dikalikan bilangan yang lain lagi, selain bilangan bulat dan koma?” 

S : “Hmmm. . . bilangan negatif mungkin, pecahan juga”. 

P : “Kalau bilangan yang ada akarnya?” 

S : “Mungkin bisa, kalau disederhanakan kan kembali ke 
9

10
”. 

P : “Oke, berarti jawabannya dari soal tersebut bagaimana?” 

S : “Ada banyak sekali.”. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan siswa tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa 

sebenarnya kemampuan analitis siswa tentang bilangan masih belum luas. Siswa masih terfokus 

pada bilangan bulat positif, padahal bilangan Real meliputi bilangan bulat negatif, bilangan 

rasional, juga bilangan irasional.  

 

Pembahasan 

 Siswa S2 mempunyai kemampuan analitis yang masih sangat kurang. Siswa tersebut 

masih belum bisa mengidentifikasi permasalahan dengan baik. Secara pengetahuan siswa juga 

masih kurang dalam memahami konsep penjumlahan pecahan, sehingga siswa tidak dapat 

menerapkan konsep penjumlahan pecahan pada permasalahan dengan benar. Meskipun begitu, 

siswa bisa merencanakan strategi penyelesaian masalah yaitu dengan mengambil nilai 𝑎 dan 𝑏 

berdasarkan persamaan akhir yang didapatkan yaitu 
6

15
=

𝑎

𝑏
 , kemudian mensubstitusikan nilai 𝑎 

dan 𝑏 yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan 𝑎2 + 𝑏2. Siswa tersebut juga belum bisa 

melakukan analisis tentang menghubungkan pengetahuan pecahan senilai yang mengarahkan 

pada jawaban yang banyak. 

 Siswa S2 mempunyai kemampuan analitis yang masih kurang. Siswa S2 bisa 

mengidentifikasi permasalahan, menguasai dan mampu menggunakan pengetahuan tentang cara 

menjumlahkan bilangan pecahan sehingga mampu menghasilkan persamaan akhir yang benar 

yaitu 
9

10
=

𝑎

𝑏
 . Setelah siswa mendapatkan persamaan akhir 

9

10
=

𝑎

𝑏
 , siswa langsung 
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menyimpulkan bahwa nilai 𝑎 = 9 dan nilai 𝑏 = 10. Siswa tidak melakukan analisis lebih jauh, 

padahal bentuk 
9

10
=

𝑎

𝑏
 adalah bentuk perbandingan. Siswa tidak menyadari makna informasi 

pada soal yaitu a, b  R. Siswa tidak menghubungkan informasi tersebut dengan bentuk 

persamaan 
9

10
=

𝑎

𝑏
. Jika siswa memiliki kemampuan analitis yang baik, seharusnya siswa 

memahami bahwa nilai 𝑎 dan 𝑏 dapat bermacam-macam, bukan hanya 9 dan 10. Siswa tidak 

menyadari bahwa permasalahan yang diberikan adalah permasalahan open-ended. Hal tersebut 

mungkin disebabkan karena siswa belum terbiasa dalam mengerjakan masalah open-ended 

sehingga pengetahuan yang didapatkan siswa tidak tereksplor dengan baik. 

 Siswa S3 mempunyai kemampuan analitis yang lebih baik dibandingkan siswa S1 dan 

S2. Siswa S3 bisa mengidentifikasi permasalahan, menguasai dan mampu menggunakan 

pengetahuan tentang cara menjumlahkan bilangan pecahan sehingga mampu menghasilkan 

persamaan akhir yang benar yaitu 
9

10
=

𝑎

𝑏
 . Setelah siswa mendapatkan persamaan 

9

10
=

𝑎

𝑏
 , siswa 

tidak langsung menyimpulkan nilai 𝑎 dan 𝑏. Siswa mampu menyadari bahwa persamaan akhir 

yang didapatkan tersebut merupakan suatu perbandingan, jadi nilai 𝑎 dan 𝑏 dapat bermacam-

macam. Siswa menyadari bahwa jawaban dari permasalahan tersebut bermacam-macam. Akan 

tetapi, meskipun siswa menyadari bahwa jawabannya bermacam-macam pengetahuan siswa 

tentang konsep bilangan masih belum keluar sepenuhnya. Siswa hanya menyadari bahwa nilai 𝑎 

dan 𝑏 yang didapatkan berupa bilangan bulat positif, padahal nilai 𝑎 dan 𝑏 dapat meliputi semua 

bilangan seperti bilangan rasional dan irasional. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kemampuan berpikir analitis siswa S1, S2, dan S3 secara umum masih kurang. Siswa S1 

kemampuan berpikir analitisnya masih sangat dangkal. Hal tersebut ditandai dengan 

kemampuan siswa S1 dalam mejumlahkan bilangan pecahan yang masih belum benar. 

Ketidakmampuan siswa S1 dalam menjumlahkan bilangan pecahan menyebabkan hasil akhir 

menjadi salah. Sedangkan siswa S2 sudah mampu menjumlahkan bilangan pecahan dengan 

benar. Siswa S2 mampu  memperoleh persamaan akhir 
9

10
=

𝑎

𝑏
. Namun setelah siswa S2 

mendapatkan persamaan akhir tersebut siswa langsung menyimpulkan nilai 𝑎 = 9 dan nilai 𝑏 =
10. Siswa S2 tidak melakukan analisis bahwa persamaan tersebut berupa perbandingan. Nilai 𝑎 

dan 𝑏 seharusnya bisa bermacam-macam karena pada soal diberikan informasi bahwa a, b  R. 

Pada tahap ini siswa tidak menggunakan analitis konsep tentang perbandingan senilai sehingga 

siswa terjebak pada satu jawaban saja. Lain halnya dengan siswa S3, siswa S3 bisa 

menyelesaikan  permasalahan lebih baik dibandingkan dengan siswa S1 dan S2. Siswa S3 

mampu menggunakan konsep perbandingan senilai untuk mencari semua kemungkinan nilai 𝑎 

dan 𝑏. Namun ketika penulis melakukan wawancara ternyata nilai 𝑎 dan 𝑏 yang dipikirkan 

siswa S3 hanya tentang bilangan bulat positif, padahal nilai 𝑎 dan 𝑏 mewakili semua bilangan 

real. Kurang maksimalnya kemampuan berpikir analitis yang dilakukan oleh siswa disebabkan 

oleh beberapa hal antara lain, siswa berkemampuan rendah masih belum memahami konsep 

secara benar sehingga siswa mengalami kesulitan bahkan kesalahan ketika mengerjakan 

permasalahan, siswa berkemampuan sedang masih sudah memahami konsep dengan benar 

namun kurang maksimal dalam memadukan semua informasi sehingga memperoleh jawaban 

yang paling tepat, sedangkan siswa berkemampuan tinggi masih cenderung berpikir bahwa 

jawaban dari permasalahan adalah bilangan bulat positif, siswa kurang melakukan evaluasi 

terhadap jawaban yang telah diperoleh. 

 

Saran 
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Pada penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa ternyata siswa masih mempunyai 

kemampuan analitis yang cenderung kurang. Kurang maksimalnya kemampuan berpikir analitis 

siswa karena ada kesulitan yang dihadapi siswa. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapai 

oleh siswa dalam mengerjakan permasalahan open-ended adalah karena ada beberapa siswa 

yang secara pengetahuan masih belum bisa seperti penjumlahan bilangan pecahan. Kesulitan 

yang lain karena siswa tidak melakukan analisis terhadap soal secara mendalam, siswa 

cenderung terburu-buru mengerjakan soal, sehingga soal belum dapat terselesaikan secara 

maksimal. Selain itu, siswa juga belum terbiasa atau bahkan belum mengenal tentang 

permasalahan open-ended , padahal manfaat pemberian soal open-ended sangat banyak sekali. 

Oleh karena itu, sebaiknya guru lebih mempersiapkan pembelajaran yang lebih bermakna lagi 

serta lebih variatif dalam memberikan masalah atau soal kepada siswa. Salah satunya adalah 

dengan memberikan masalah open-ended. 
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Abstrak 

 
Penggalian etnomatematika pada Masyarakat Arfak dalam penelitian ini difokuskan 

pada gerakan jari tangan masyarakat dalam membilang. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin 

mengetahui jenis bilangan yang digunakan pada gerakan jari tangan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui jenis bilangan tersebut, penelitian ini menggunakan 

metode etnografi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah gerakan jari tangan 

masyarakat dalam membilang menggunakan bilangan modulo 10 dan modulo 3 (Modulo-10-3).    

 
Kata Kunci : Etnomatematika, Numerasi, Gerakan jari tangan, Masyarakat Arfak  

 

PENDAHULUAN 

Etnomatematika adalah praktik matematika dalam kelompok budaya. Kelompok budaya 

dimaksud di antaranya adalah kelompok masyarakat perkotaan atau pedesaan, kelompok kerja, 

kelas profesi, siswa dalam kelompok umur, masyarakat pribumi, dan kelompok-kelompok 

tertentu lainnya (D`Ambrosio, 1989). 

Kedudukan etnomatematika dalam budaya, matematika dan pemodelan matematika 

adalah gabungan antara irisan budaya dan matematika dengan irisan budaya dan pemodelan 

matematika (Haryanto, 2015a). Hal ini didukung dari teori etnomatematika oleh D’Ambrosio 

(1989) dan etnomatematika oleh Gerdes (2003). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Kedudukan Etnomatematika (Haryanto dkk, 2015a) 
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Kajian etnomatematika terfokus pada negara-negara ketiga yaitu negara-negara pada 

kawasan Amerika Selatan, Afrika dan Asia (D’Ambrosio, 1986). Hal ini karena negara-negara 

tersebut masih banyak yang berbudaya primitif, unik dan pengetahuan matematikanya belum 

banyak digali. Pengetahuan matematika yang berkembang selama ini berasal dari dunia barat 

(Eropa). Pengetahuan matematika yang berkembang di negara ketiga (negara miskin) tersebut 

juga berasal dari barat. pengetahuan matematika ini diperkenalkan oleh orang barat pada zaman 

penjajahan (Gerdes, 1986).  

Dari negara-negara ketiga tersebut, banyak ahli pendidikan matematika melakukan 

penelitian etnomatematika di negara-negara tersebut. Di antaranya, Waziri dkk (2010) meneliti 

matematika dalam Permainan tradisional di Nigeria, Kak (2011) Matematika pada sistem 

kalender Indian, Horsthemke dan Schäfer (2007), matematika Afrika menfasilitasi konsep 

matematika. Marchis (2009), mengaitkan seni dengan simetri dalam geometri di Afrika, Gerdes 

(2011) matematika dalam kerajinan keranjang muzambi di Afrika Selatan dan Shuaibu (2014) 

Matematika dalam teka-teki permainan di Nigeria.  

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan penduduk yang multi budaya. Dari 

berbagai budaya yang ada di Indonesia tersebut, daerah kepulauan Papua merupakan daerah 

dengan beraneka ragam budaya. Daerah Papua ini terdiri dari 2 provinsi dengan lebih dari 200 

suku. Hal ini karena daerah-daerah di Papua terutama di pedalaman-pedalamannya masih sulit 

dijangkau. Terisolasinya daerah ini menyebabkan keunikan pengetahuan-pengetahuan yang 

berkembang di setiap daerah atau pedalaman. Salah satu pengetahuan yang unik tersebut adalah 

pengetahuan matematikanya.  

Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari 

Provinsi Papua Barat. Kabupaten ini mencakup daerah-daerah pedalaman dan pegunungan di 

Papua Barat. Karena daerah ini sebagian besar adalah pegunungan, maka sulit untuk diakses 

dengan kendaraan darat, bahkan masih banyak kampung-kampung yang hanya dapat diakses 

melalui udara atau berjalan kaki. Keterbatasan inilah yang menyebabkan masih terisolasinya 

daerah dari dunia luar. Oleh karena itu, budaya-budaya di Pegunungan Arfak masih banyak 

yang belum terkontaminasi dari dunia luar. 

Etnomatematika di Pulau Papua memiliki banyak keunikan. Berikut ini kajian 

Etnomatematika di daerah tersebut, Elastisitas tas noken akibat perubahan atau pergeseran 

simpul – simpul dari persilangan ruas benang satu dengan lainnya (Haryanto dkk 2015). 

Masyarakat arfak dalam penentuan simpul pada rangka lantai  dan rangka dinding di rumah kaki 

seribu sudah menggunakan sifat – sifat segitiga, sifat ini digunakan  untuk memperhitungkan 

kekuatan, ketahanan, kestabilan rumahnya (Haryanto dkk 2016). Sistem numerasi masyarakat 

arfak dalam bahasa verbal menggunakan bilangan basis-5-10 hal ini berbeda dengan 

matematika sekolah yang menggunakan basis 10 (Haryanto dkk 2016a).  

Pada artikel ini akan digali etnomatematika masyarakat arfak tentang numerasi pada 

gestuse (gerakan tangan) yang dipraktekkan masyarakat pribumi masyarakat arfak.  

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi.  

Subjek penelitiannya adalah masyarakat pribumi yang berdomisili di Distrik Hing Kabupaten 

Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Indonesia. Data yang diperoleh adalah berupa foto 

masyarakat pada saat membilang dan data hasil wawancara. Wawancara dalam pengambilan 

data menggunakan wawancara tak terstruktur.  

Dari data yang diperoleh selanjutnya dilihat dari pola perulangan, banyaknya jenis 

gerakan tangan. Dari pola perulangan tersebut selanjutnya dilakukan pemodelan matematika. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil observasi dan wawancara, bentuk jari tangan dalam membilang gerakan jari 

tangan menggunakan 4 jenis yaitu bentuk jari yang menyimbolkan bilangan satu, dua, tiga dan 
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sepuluh. Keempat  bentuk ini dibedakan oleh tiga jari yatu ibu jari, telunjuk dan dari tengah. 

Penyimbolan bilangan satu dengan ketiga jari tidak bertemu, bilangan dua disimbolkan dengan 

ibu jari dan jari tengah bertemu, bilangan tiga ketiga jari saling bertemu dan bilangan sepuluh 

bentuk tangan menggenggam. (Gambar 2)   

 

          
 1  2  3 10  

 

Gambar 2. Gerakan jari tangan Numerasi Masyarakat Arfak 
 

Penyebutan bilangan selain bilangan satu, dua dan  tiga kurang dari sepuluh secara 

berturut–turut terjadi perulangan. Penguluangannya adalah  bilangan empat dan tujuh sama 

dengan satu, lima dan delapan sama dengan dua, dan bilangan enam dan sembilang sama 

dengan tiga. Dari pola perulangan tersebut maka diperoleh:    

 

4 mod 3 = 7 mod 3 = 1 mod 3, 

5 mod 3 = 8 mod 3 = 2 mod 3, dan  

6 mod 3 = 9 mod 3 = 3 mod 3, 

Oleh karena itu, untuk setiap a,bZ ,  0 < a  < 10 dan 0 ≤ b < 3 berlaku  

a mod 3 = b     (*) 

 

Dari pengulangan ini gestur yang digunakan mayarakat arfak dalam membilang dari satu 

sampai dengan sembilan menggunakan bilangan modulo 3. Sedangkan untuk bilangan sepuluh  

tidak menggunakan bilangan modulo 3. Hal ini dapat terbukti dari gerakan jari tangan yaang 

digunakan untuk sepuluh tidak sama dengan gerakan jari tangan satu, dua dan tiga. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1 Daftar Bilangan dalam gestur yang digunakan masyarakat Arfak. 

 
   

1 2 3  

4 5 6  

7 8 9 10 

11 12 13  

14 15 16  

17 18 19 20 

21 22 23  

24 25 26  
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27 28 29 30 

... ... ...  

 

Penyebutan bilangan lebih dari sepuluh terjadi perulangan lagi, yaitu sebelas sama 

dengan satu dan seterusnya sanpai sembilan belas. Begitu pula dengan dua puluh satu dan 

seterusnya berulang lagi ke satu sampai sepuluh. Kasus ini dapat disimpulkan bilangan tersebut 

menggunakan modulo 10. Dari pola perulangan tersebut maka diperoleh: 

Untuk setiap a,bZ ,  c  ≥ 10 dan 0 ≤ d < 10 berlaku 

c mod 10 = d 

Karena 0 ≤ d < 10 dan  0 ≤ b < 3, maka  

d mod 3 = b 

(c mod 10) mod 3 = b     (**) 

 

Dari persamaan (*) dan karena untuk setiap  0 < a  < 10 dan  0 ≤ b < 3 berlaku a mod 10 = a, 

akibatnya diperoleh  

(a mod 10) mod 3 = b     (***) 

 

Berdasarkan persamaan (**) dan (***), maka diperoleh persamaan umumnya adalah: 

Untuk setiap xZ+ dan  0 ≤ b < 3 berlaku  

(x mod 10) mod 3 = b 

 

Dari dua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa cara membilang masyarakat dalam 

gesturnya menggunakan dua basis yaitu bilangan modulo 10 dan modulo 3.  

Sebagai bahan yang perlu didiskusi lagi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Persamaan umum di atas masih terdapat kekurangan, yaitu untuk bilangan 10 dan 

kelipatannya. Misalkan  

(10 mod 10) mod 3 = (9 mod 10) mod 3 =0 

Sedangkan gerakan jari tangan bilangan 10 berbeda dengan gerakan jari tangan bilangan 9. 

2. Algoritma operasi biner (+, -, × dan ÷ ) yang sesuai dengan bilangan modulo 10 dan modulo 

3 atau disebut dengan bilangan modulo-10-3. Hal ini perlu dibahas lebih lanjut karena 

gerakan jari tangan yang diterapkan disekolah menggunakan bilangan modulo 10 (gerakan 

jari tangan 10 jari). Gerakan jari tangan ini dapat memungkinkan menjadi penghambat siswa 

dalam belajar berhitung.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

pribumi pegunungan arfak memiliki keunikan gerakan jari tangan dalam membilang yaitu 

menggunakan bilangan modulo 10 dan modulo 3. Dari gerakan jari tangan ini diperoleh model 

matematika sebagai berikut:  

 

Untuk setiap xZ+ dan  0 ≤ b < 3 berlaku (x mod 10) mod 3 = b 

 

Keunikan tersebut terjadi masalah dalam melakukan operasi biner yang ada di sekolah. 

Hal ini karena disekolah siswa dalam membilang diajarkan dengan menggunakan gestur 

bilangan modulo 10. Masalah ini perlu dicari solusi algoritma – algoritma operasi biner  yang 

sesuai dengan Modulo 10 dan modulo 3 (Modulo-10-3). Selain itu perlu digali lebih dalam 

tentang cara-cara masyarakat pegunungan afrak dalam melakukan operasi biner dalam 

gesturnya.  
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Abstrak 
 

Pembelajaran berbasis inkuiri merupakan pembelajaran yang sejalan dengan 

teori konstruktivis yang berkembang pesat dewasa ini. Siswa membangun dan 

menemukan sendiri pengetahuan mereka sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Penelitian meta analisis ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran berbasis inkuiri pada bidang studi sains dan matematika. Pencarian 

online melalui SpringerLink, EBSCOhost, ProQuest, Eric, dan Google Schoolar 

dilakukan untuk menemukan penelitian yang relevan. Ada 15 penelitian yang dipilih 

terkait keefektifan pembelajaran inkuiri yang dilaksanakan antara tahun 2006 – 

2016. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui besarnya effect size dari 

setiap penelitian. Hasil meta analisis menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis 

inkuiri berpengaruh besar pada peningkatan kemampuan akademik siswa seperti 

kemampuan keterampilan proses, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan 

penalaran siswa. Dari 15 penelitian yang telah dianalisis menunjukkan mayoritas 

penelitian memiliki effect size dengan kategori sedang dan besar. Enam penelitian 

menunjukkan effect size kategori sedang dan delapan penelitian menunjukkan effect 

size kategori besar. 

 

Kata kunci: keefektifan, pembelajaran berbasis inkuiri, meta analisis 

 

PENDAHULUAN 

Guru memegang peranan penting dalam kemajuan pendidikan di sekolah. Ketepatan guru 

dalam memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai berpengaruh terhadap tercapai atau 

tidaknya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru harus menguasai teori pendidikan dan 

metode pembelajaran dalam rangka memfasilitasi dan membangun pengetahuan siswanya 

(Warsono dan Haryanto, 2014). Untuk itu, guru harus secara aktif meningkatkan pengetahuan 

dan wawasannya tentang pendekatan pembelajaran apa saja yang layak diterapkan dalam proses 

pembelajaran di sekolah.  

Cara yang dapat dilakukan guru untuk menambah wawasan tentang pendekatan 

pembelajaran yang efektif adalah dengan membaca banyak literatur baik hasil penelitian 

maupun hasil kajian pustaka. Literatur tersebut dengan mudah didapatkan bukan hanya 

diperpustakaan tetapi juga dapat diperoleh secara online melalui internet. Namun, para guru 

sering terkendala waktu yang tidak memungkinkan untuk membaca banyak literatur ditengah 

kesibukan mengajar. Untuk itu, peneliti mencoba merangkum berbagai penelitian melalui 

penelitian meta analisis dengan tujuan memberikan bahan rujukan bagi guru dalam memilih 

pendekatan pembelajaran yang ingin diterapkan. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai 

penelitian yang sejenis. Penelitian yang dipilih adalah penelitian yang relevan dengan 

keefektifan pembelajaran berbasis inkuiri pada bidang studi sains dan matematika. Effect size 

379



 
 

 

dari setiap penelitian yang terkumpul dihitung besarnya yang kemudian menjadi dasar dalam 

menentukan seberapa efektif pembelajaran berbasis inkuiri dalam meningkatkan pencapaian 

siswa. 

Pembelajaran berbasis inkuiri dipilih karena sesuai dengan perkembangan paradigma 

pendidikan dewasa ini yang cendrung mengarah pada teori konstruktivisme. Siswa harus aktif 

secara mental membangun struktur pengetahuannya (Suyono dan Haryanto, 2014). Artinya, 

siswa tidak hanya belajar menghafal fakta-fata tetapi belajar menemukan sendiri pengetahuan 

tersebut sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal ini sejalan dengan prinsip 

pembelajaran berbasis inkuiri. Pembelajaran berbasis inkuiri dimulai dengan penyajian masalah 

yang yang bertujuan agar siswa terlibat dalam menemukan konsep pengetahuan baru, 

memunculkan dugaan awal tentang konsep tersebut, membimbing siswa dalam diskusi atau 

menyajikan permasalahan yang dapat membantu siswa menguji kebenaran dugaan dan 

mengomunikasikan kesimpulan yang diperoleh. (Goss, 2004). Pembelajaran berbasis inkuiri 

mempunyai tiga ciri utama (Sanjaya, 2008). Pertama, inkuiri menekankan pada aktivitas peserta 

didik untuk mencari dan menemukan. Kedua, inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber 

belajar melainkan sebagai fasilitator. Ketiga, pembelajaran inkuiri merupakan bagian 

pengembangan proses mental yang artinya siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai 

pelajaran, tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi diri yang dimiliki. 

Pedaste . (2015) menyatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis inkuiri. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: a) Orientasi 

yaitu proses merangsang rasa ingin tahu siswa tentang topik dan mengajukan tantangan 

pembelajaran melalui pernyataan masalah. b) Konseptualisasi yaitu proses menyatakan 

pertanyaan berbasis teori dan / atau hipotesis. c) Investigasi yaitu proses perencanaan eksplorasi 

atau eksperimen , mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan desain eksperimental atau 

eksplorasi. d) Kesimpulan yaitu proses menarik kesimpulan dari data, membandingkan 

kesimpulan yang dibuat berdasarkan data dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian. e) 

Diskusi yaitu proses penyajian temuan fase tertentu atau siklus inkuiri seluruh dengan 

berkomunikasi dengan orang lain atau mengendalikan proses pembelajaran atau tahapan-

tahapannya dengan terlibat dalam kegiatan reflektif. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian meta analisis yaitu sebuah penelitian 

sintesis dengan pendekatan kuantitatif yang melibatkan pengukuran effect size untuk 

menentukan kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian yang 

dipilih. 

Penelitian yang dilibatkan dalam meta analisis ini adalah penelitian yang relevan dengan 

keefektifan pembelajaran berbasis inkuiri pada bidang studi Sains dan matematika. Pemilihan 

penelitian dilakukan melalui pencarian online menggunakan database seperti SpringerLink, 

EBSCOhost, ProQuest, Eric, dan Google Schoolar. Penelitian yang dipilih terbatas pada 

penelitian yang dilaksanakan antara tahun 2006 – 2016 yang diterbitkan oleh jurnal 

internasional maupun jurnal nasional. Penelitian yang diperoleh kemudian di dianalisis dan 

dikelompokkan berdasarkan tahun pelaksanaan, jenjang pendidikan, dan bidang studi. 

Data dari setiap penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk kemudian dihitung besaran 

effect size nya. Effect size dihitung dengan cara mencari selisis rata-rata nilai kelas eksperimen 

dengan rata-rata nilai kelas kontrol dibagi dengan simpangan baku kelas kontrol. Berikut rumus 

effect size dari Cohen yang diadopsi oleh Glass ( Sutrisno, Hery, dan Kartono, 2007) 
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𝛿 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

𝑆𝑐
 

 𝛿 = effect size 

�̅�𝑒 = rata-rata kelas eksperimen 

�̅�𝑒 = rata-rata kelas kontrol 

𝑆𝑐 = simpangan baku kelas kontrol 

Menurut Cohen (1988) besarnya effect size yang diperoleh dapat dikategorikan 

berdasarkan tabel 1 berikut: 

Tabel 1: Interpretasi Effect Size 

Effect Size Interpretasi 

0,2 

0,5 

0,8 

Kecil 

Sedang 

Besar 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti menemukan 15 jurnal penelitian yang relevan dengan keefektifan pembelajaran 

inkuiri pada bidang studi Sains dan matematika. Seluruh penelitian dilaksanakan antara tahun 

2006 – 2016. Tiga penelitian dilaksanakan di sekolah dasar, sembilan penelitian dilaksanakan di 

sekolah menengah, dan tiga penelitian dilaksanakan di perguruan tinggi seperti yang dipaparkan 

pada tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2: Kriteria Umum Penelitian tentang Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

Kriteria 
Jumlah Penelitian Berdasarkan Bidang Studi 

Total 
Sains Matematika 

Tahun Pelaksanaan 2006-

2016 

Sekolah Dasar 

Sekolah Menengah 

Perguruan Tinggi 

Artikel Jurnal 

10 

 

3 

4 

3 

10 

5 

 

 

5 

 

5 

15 

 

3 

9 

3 

15 

 

Peneliti menganalisis data dari setiap  jurnal penelitian yang telah dipilih. Data 

yang dianalisis terbatas pada data yang tertera pada jurnal saja. Peneliti mencatat data-

data tentang variabel terikat, instrumen penelitian yang digunakan, dan menghitung 

besarnya effect size dari setiap penelitian. Hasil analisis tersebut dirangkum pada tabel 3 

berikut ini. 

 
Tabel 3: Perbandingan Effect Size Pada Penelitian-Penelitian  

Bidang Studi Sains Dan Matematika 

 
No  Judul Penulis Bidang 

Studi 

Variabel 

Terikat 

Instrumen 

Penelitian 

Effect 

Size 

Kode  

1. 

 

 

 

The Effect of 

Inquiry-based 

Learning Method 

on Students’ 

Ali Abdi, 

2014 

 

 

Sains 

 

 

 

Prestasi Siswa 

 

 

 

Academic 

Achievement 

Test 

 

1,16 

 

 

 

A 
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No  Judul Penulis Bidang 

Studi 

Variabel 

Terikat 

Instrumen 

Penelitian 

Effect 

Size 

Kode  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Academic 

Achievement in 

Science Course 

 

Effects of using 

inquiry-based 

learning on science 

achievement for 

fifth-grade students 

 

The Effects of 

Discovery Learning 

on Students’ 

Success and Inquiry 

Learning Skills 

 

The Effect Of 

Inquiry-Based 

Science Teaching 

On Elementary 

School Student’ 

Science Process 

Skill And Science 

Attitudes 

 

 

The Effect of 

Guided Inquiry 

Instruction 

Incorporating A 

Cooperative 

Learning Approach 

on University 

Students’ 

Achievement of 

Acid and Bases 

Concepts and 

Attitude Toward 

Guided Inquiry 

Instruction 

 

The Relative 

Effects and Equity 

of Inquiry-Based 

and Commonplace 

Science Teaching 

on Students’ 

Knowledge, 

 

 

 

 

Deborah O 

Maxwell, 

Dawn T 

Lambeth, and 

JT Cox, 2015 

 

Ali Gunay 

Balim, 2009 

 

 

 

 

Remziye 

Ergul, Yeter 

Simsekli, 

Sevgul Calis, 

Zehdra 

Ozdilek, Sirin 

Gocmencelebi

, Meral Sanli, 

2011 

 

Ibrahim 

Bilgin, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson, 

Christopher 

D., Taylor, 

Joseph A., 

Kowalski, 

Susan M., & 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestasi Siswa 

 

 

 

 

 

Prestasi Siswa 

 

 

 

 

 

Keterampilan 

Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

dan Penalaran 

Siwa 

 

 

 

 

 

 

 

Physical 

Science 

Knowledge 

Assessment 

(PSKA) 

 

Academic 

Achievement 

Test in 

Science 

 

 

Basic Science 

Process Skill 

Test and Inte- 

grated Science 

Process Skill 

Test 

 

 

 

 

An Acid and 

Bases 

Achievement 

Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge 

and Reasoning 

Test 

 

 

 

 

 

 

 

0,22 

 

 

 

 

 

2,06 

 

 

 

 

 

0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  

 

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  
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No  Judul Penulis Bidang 

Studi 

Variabel 

Terikat 

Instrumen 

Penelitian 

Effect 

Size 

Kode  

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

Reasoning, and 

Argumentation 

 

Efetivitas 

Pembelajaran 

Berbasis Inkuiri 

Dalam Peningkatan 

Penguasaan Konten 

Dan Penalaran 

Ilmiah Calon Guru 

Fisika 

 

Penerapan 

Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing 

Terhadap 

Keterampilan 

Proses Sains Dasar 

Pada Pelajaran 

Biologi Siswa 

Kelas VIII Smpn 7 

Surakarta 

 

Pengaruh 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing 

Terhadap 

Peningkatan 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah Matematis 

Siswa Smp 

 

Effects of inquiry-

based teaching 

approach on 

Secondary School 

Students’ 

achievement and 

motivation in 

Physics in Nyeri 

County, Kenya 

Effects of Inquiry–

based Agriscience 

Instruction on 

Student Scientific 

Reasoning. 

Carlson, Janet. 

2010 

 

 

Ketut Suma, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwin 

Ambarsari, 

Slamet 

Santosa, 

Maridi, 2013 

 

 

 

 

 

 

Yenny 

Meidawati, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njoroge, 

Changeiywo,

Ndirangu, 

2014 

 

 

 

 

 

Andrew C. 

Thoron, Brian 

E. Myers, 

2012 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matema

tika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sains 

 

 

 

 

 

 

 

Penguasaan 

konten dan 

penalaran 

Ilmiah 

 

 

 

 

 

Keterampilan 

proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

pemecahan 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestasi Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalaran 

siswa 

 

 

 

 

 

 

Tes 

penguasaan 

konten fisika 

dan tes 

kemampuan 

penalaran 

formal 

 

 

Lembar 

observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 
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Gambar 1: Effect Size Dari Penelitian-Penelitian Pembelajaran Berbasis Inkuiri 
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Pengaruh Pembelajaran Berbasis Inkuiri Pada Bidang Studi Sains Dan Matematika 

Pembelajaran berbasis inkuiri mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam 

meningkatkan prestasi siswa secara umum. Berdasarkan data yang telah dirangkum pada tabel 

3, pembelajaran berbasis inkuiri terbukti mampu meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep, kemampuan keterampilan proses, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan 

penalaran siswa. Besarnya effect size dari tiap-tiap penelitian dapat dilihat melalui diagram 

batang yang tersaji pada gambar 1. 

Effect size terbesar yang terdapat dalam penelitian ini adalah 2,87 sedangkan yang 

terkecil adalah 0,22. Penelitian yang memperoleh effect size terbesar adalah penelitian yang 

dilaksanakan oleh Christy Witt dan Jonathan Ulmer (2010) yang berjudul “The Impact of 

Inquiry-Based Learning on the Academic Achievement of Middle School Students”. Pada 

penelitian ini, siswa kelompok eksperimen diajar dengan metode pembelajaran berbasis inkuiri 

sedangkan kelompok kontrol diajar dengan metode pembelajaran tradisional. Penelitian ini 

dilaksanakan pada kelas enam dengan materi operasi pembagian. Hasil penelitian menunjukkan 

terjadi peningkatan pemahaman siswa secara signifikan dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis inkuiri. 

Effect size yang terkecil sebesar 0,22  adalah pada penelitian yang dilaksanakan oleh 

Maxwell, Lambert, dan Cox (2015) dengan judul “Effects of using inquiry-based learning on 

science achievement for fifth-grade students”. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 5 

dan materi yang diajarkan adalah pelajaran Sains. Meskipun besaran effect size dari penelitian 

ini tergolong kecil, skor siswa pada pembelajaran berbasis inkuiri masih lebih baik dari pada 

skor siswa dengan pembelajaran tradisional. 

Secara umum dari 15 penelitian yang telah dianalisis menunjukkan bahwa terdapat satu 

penelitian dengan effect size kecil, tiga penelitian dengan effect size sedang, dan lima penelitian 

dengan effect size besar pada bidang studi Sains sedangkan pada penelitian bidang studi 

matematika terdapat tiga penelitian dengan effect size sedang dan dua penelitian dengan effect 

size besar. Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri pada bidang studi Sains 

dan matematika cukup efektif diterapkan untuk meningkatkan pencapaian siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian meta analisis ini dilakukan untuk menganalisis temuan-temuan dari berbagai 

penelitian tentang pembelajaran berbasis inkuiri dan pengaruhnya dalam meningkatkan prestasi 

siswa pada bidang studi Sains dan matematika. Penelitian meta analisis ini dapat digunakan 

sebagai contoh penelitian untuk menganalis dampak pembelajaran berbasis inkuiri pada siswa. 

Penelitian ini hanya berfokus pada effect size pengaruh inkuiri pada kemampuan akademik 

siswa seperti pemahaman siswa, kemampuan pemecahan masalah, keterampilan proses, dan 

kemampuan penalaran siswa. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa pembelajaran berbasis 

inkuiri berpengaruh besar pada peningkatan prestasi siswa secara umum. Hal ini karena 

mayoritas penelitian yang dianalisis menunjukkan effect size kategori sedang dan besar. 

Temuan ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri memiliki pengaruh yang besar 

dalam meningkatkan prestasi siswa pada bidang studi Sains dan matematika. Oleh karena itu, 

guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian siswa pada bidang studi sains dan matematika. 
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Abstrak 

 
Model pembelajaran Pembelajaran sejawat yang sedang dikembangkan 

berdasarkan model pembelajaran kooperatif  membawa dampak partisipasi aktif 

mahasiswa calon guru di dalam proses pembelajaran.   Ada beberapa kelebihan 

berdasarkan observasi peneliti dari penggunaan pembelajaran interaksi sejawat 

dibanding model pembelajaran kooperatif  yang lain diantaranya : 1). ketika diskusi 

berlangsung keterlibatan mahasiswa/siswa sangat aktif, karena mereka dinilai oleh 

teman lainnya dalam 1 kelompok, 2). mahasiswa/siswa lebih mempersiapkan diri 

tentang materi yang akan diberikan (takut kurang memahami konten), 3). dosen atau 

guru, dapat melakukan asesmen ketika pembelajaran berlangsung.  4). asesmen 

dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi distribusi hasil pembobotan 

skor asesmen sejawat dalam evaluasi proses dan hasil pembelajaran.  Subyek 

mahasiswa calon guru yang sedang menempuh matakuliah statmat.    Identifikasi 

distribusi diperoleh berdasarkan pada hasil pembobotan dalam analisis faktor dengan 

menggunakan lima variabel yaitu : ketepatan, kelengkapan, komentar, usulan, dan 

penggunaan bahasa.  Hasil identifikasi distribusi ini diharapkan mendapatkan berapa 

selang nilai yang dapat disumbangkan oleh mahasiswa /siswa terhadap hasil evaluasi 

dosen/guru.   

Hasil analisis faktor menunjukkan besarnya kelima variabel dapat 

menjelaskan sebesar  43,668 %  dengan rincian   untuk ketepatan (27,5%) 

kelengkapan (21,4 %),  komentar (59,8 %), Usulan (54,7 %) dan penggunaan bahasa 

(54,9 %).   Dengan melakukan simulasi terhadap 837 kombinasi skor dan 

memberikan bobot pada masing-masing nilai diperoleh hasil identifikasi distribusi 

yang sesuai dari nilai sejawat adalah berdistribusi lognormal (3p) dengan parameter 

lokasi = 1,002, parameter skala = 0,463, serta parameter thresshold = 2,178.  

Sedangkan nilai rata-ratanya 5,75 dan standart deviasinya 1,483, hasil sebagai 

sumbangan nilai mahasiswa/siswa terhadap evaluasi proses dan hasil pembelajaran 

yang dilakukan dosen/guru. 

Kata kunci: Model Pembelajaran Asesmen sejawat, Analisis Faktor, Distribusi 

Lognormal (3p) 
 

PENDAHULUAN 

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, 
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3) setiap anggota bertanggung jawab  menyumbang ide demi pekerjaan dan keberhasilan 

kelompok, 4) keterampilan bekerjasama dan bersosialisasi, dan untuk ini diperlukan bimbingan 

guru agar siswa dapat bekerja secara kooperatif - berkolaboratif, 5) siswa perlu menilai 

bagimana mereka bekerja secara efektif (Kellough & Kellough, 1999). 

Kenyataan yang ditemukan peneliti pada pelaksanaan pembelajaran dengan model 

kooperatif adalah tidak adanya tanggung jawab perorangan karena tidak semua pebelajar 

presentasi, proses  interaksi yang terjadi kurang maksimal, dan penilaian dilakukan terpisah oleh 

guru. Untuk itu perlu dikembangkan model pembelajaran, yang dapat 

meningkatkanparsipasisetiapsiswa/mahasiswa pada saat diskusi maupunsaat kelompok 

lainpresentasi.  Selain itu,  penilaian yang dilakukan guru 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.    

Adanya perubahan paradigma pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru beralih 

pada pendekatan pembelajaran  berpusat pada peserta didik, interaksi berfungsi sebagai  katalis.  

Garrison & Anderson, (2003); dan Juwah, (2006), 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, interpersonal, 

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  (Rhode.  2009 ). Untukmeningkat 

proses terjadinyainteraksiantarpesertadidik, peserta didik dengan dosen/guru, peserta didik 

dengan media dapat dilakukan dengan asesmen sejawat.  

Sebagai metode penilaian alternatif, asesmen sejawat  juga digunakan sebagai kegiatan 

pembelajaran disamping untuk menilai kinerja (Falchikov, N.  Goldfinch, J.  2000.  ).  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 (Sahin, S.  2008).  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 

sebagai kegiatan pendukung atau pelengkap untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa 

dalam suatu diskusi merupakan kegiatan utama dalam pembelajaran kooperatif (Silver, H. F., 

Strong, R.W. & Perini, M. J. 2007). 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. 

Pengembangan model pembelajaran yang akan dilakukan pada artikel ini untuk 

mengidentifikasi distribusi hasil pembobotan skor asesmen sejawat sebagai bentuk sumbangan 

dalam evaluasi proses pembelajaran.  

METODE 

Dalam penelitian ini menitik beratkan pada asesmennya yang merupakan bagian 

pengembangan model pembelajaran dengan interaksi asesmen sejawat. Penembangan model 
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seluruhnya mengikuti prosedur pengembangan model  pembelajaran, perangkat prototipe dan 

instrument penelitian (Plomp, T.  2007).  Untuk mendukung pelaksanaan model pembelajaran 

ini, hasil instrument asesmen (rubrik penilaian asesmen sejawat) dianalisis dengan software 

EasyFit untuk melihat distribusinya. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa yang menempuh 

matakuliah Statistik Matematik I dari prodi matematika angkatan Tahun Akademik 

2013/2014dari tiga  offering G dan H 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis faktor dengan menggunakan lima variabel menunjukkan besarnya kelima 

variabel dapat menjelaskan sebesar  43,668 %  ( Tabel 1.)  dengan rincian untuk ketepatan 

(27,5%) kelengkapan (21,4 %),  komentar (59,8 %), Usulan (54,7 %) dan penggunaan bahasa 

(54,9 %)seperti ditunjukkan padaTabel 3. 

Hasil ini menunjukkan mahasiswa masih kurang mumpuni (persentasenya kecil) dalam 

menilai hasil pekerjaan temannya (ketepatan dan kelengkapan).  Akan tetapi dalam penilaian  

komentar, usulan dan penggunaan bahasa mahasiswa cenderung sudah bisa melakukan penilaian 

(persentase lebih 50%).Adapunnilai KMO > 0,5 dan nilai  Bartlett’s test < 0,05)dapat dilihat 

Tabel 2, hal ini dapat diartikan bahwa analisis faktor layak digunakan dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1. 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 2.  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  3.  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 

 

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 
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dinilai mahasiswa  dengan hasil penilaian  dosen ( kemampuan pemahaman konsep),  dapat 

dilihat dari hasil anova regresi (Tabel  5) dengan nilai F hitung 0,555 (tidak sig)  dengan  nilai  

R2  = 5,4 % sangat kecil (Tabel 4).  Demikian pula hasil analsis regresi parsial  (Tabel 5) tidak 

ada satupun variabel yang signifikan, hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara 

penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen.   

 

Tabel  4. Nilai R2 analisis regresi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .231a .054 -.043 19.68408 

a. Predictors: (Constant), TOT_B, TOT_T, TOT_L, TOT_K, TOT_U 

 

Tabel 5.  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 

 

Tabel  6. 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 

a. Dependent Variable: NILAI_G 

 

Demikian pula hasil analsis regresi parsial  (Tabel 6) tidak ada satupun variabel yang 

signifikan, hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara penilaian yang dilakukan 

oleh mahasiswa dengan dosen.  Pada Gambar 1. Nilai deskripsi skor penilaian sejawat untuk 

seluruh kombinasi skor (837 kombinasi skor) diperoleh nilai rata-rata sebesar 13,15 artinya rata-

rata nilai yang dapat disumbangkan kepada dosen/guru rata-rata hanya 13,15 (dengan skala nilai 

0- 100).  Adapun nilai terendah sebesar 8,67364 (sumbangan terendah yang diberikan kepada 

dosen/guru sebesar 9) dan skor tertinggi sebesar 26,021 (sumbangan tertinggi yang diberikan 

kepada dosen/guru sebesar 26 ). 
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Gambar 1.  Hasil Deskriptif statistik dari 837 kombinasi skor teman sejawat 
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Gambar 2.  HasilPengujiandistribusiweibul, g-normal, eksponensial, log-logistik,  

data 837 kombinasiskortemansejawat 
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Gambar3.  Hasil Pengujian distribusi weibul3p, log-normal 3p, eksponensial 2p, log-

logistik 3p data 837 kombinasi skor teman sejawat 
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Gambar4.  Hasil Pengujian distribusi log normal 3p data 837 kombinasi 

Skor teman sejawat 

 

Berdasarkan Gambar 1. juga diperoleh distribusi dari nilai sejawat berdistribusi non-

normal dengan nilai anderson Darling = 13,57 (p-value  0.005 lebih kecil dari 0,05).    

Hasil pengujian untuk distribusi data dengan menggunakan beberapa distribusi ( weibul, 

log-normal, eksponensial, log-logistik, weibul3p, log-normal 3p, eksponensial 2p, log-logistik 

3p ) ternyata nilai sejawat mengikuti distribusi Log-Normal 3p seperti terlihat pada Gambar3. 

karena memiliki nilai korelasi yang paling tinggi 0,994. 

Berdasarkan Gambar 4. Hasil distribusi log normal 3p memiliki nilai lokasi = 1,002, 

parameter skala = 0,463, parameter thresshold = 2,718 dengan nilai ratarata = 5,75 dan standart 

deviasi 1,48.  Dengan nilai ini dapat dibuat selang nilai berapa batas bawah dan batas atas dari 

sumbangan nilai sejawat untuk digabungkan dengan nilai dari dosen/guru. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil analisis faktor menunjukkan besarnya kelima variabel dapat menjelaskan sebesar  

43,668 %  dengan rincian   untuk ketepatan (27,5%)  kelengkapan (21,4 %),  komentar (59,8 

%), Usulan (54,7 %) dan penggunaan bahasa (54,9 %).   Sedangkan hasil analisis regresi 

menunjukkan mahasiswa masih kurang mumpuni (presentasenya kecil) dalam menilai hasil 

pekerjaan temannya (ketepatan dan kelengkapan).  Akan tetapi dalam penilaian  komentar, 

usulan dan penggunaan bahasa mahasiswa cenderung sudah bisa melakukan penilaian 

(presentase lebih 50%).   Demikian pula hasil analsis regresi parsial  hubungan antara 

pemahaman konsep (nilai dari dosen ) tidak ada hubungan dengan variabel penilaiaan 

mahasiswa ( tidak ada satupun variabel yang signifikan).  

Hasil simulasi terhadap 837 kombinasi skor dan memberikan bobot pada masing-masing 

nilai diperoleh hasil identifikasi distribusi yang sesuai dari nilai sejawat adalah berdistribusi 

lognormal (3p) dengan parameter lokasi = 1,002, parameter skala = 0,463, serta parameter 

thresshold = 2,178.  Sedangkan nilai rata-ratanya 5,75 dan standart deviasinya 1,483, hasil ini 

digunakan sebagai sumbangan nilai mahasiswa/siswa terhadap evaluasi proses dan hasil 

pembelajaran yang dilakukan dosen/guru. 
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Abstrak 
Penggunaan multimediadidalam proses pembelajaran sangat dianjurkan, karena 

salah satu fungsi multimedia adalah sebagai alat bantu guru untuk memperjelas 

materi sehingga siswa akan mudah memahami materi tersebut sehingga 

pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Multimedia merupakan penggabungan 

unsur-unsur media yang terdiri dari teks, grafik atau gambar, animasi dan audio yang 

saling berhubungan. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila pembelajaran 

tersebut dapat meningkatkan Germany cognitif dan mengurangi extraneous 

cognitive serta mengelola intrinsic cognitive pada memori kerja siswa. Pada artikel 

ini penulis akan menyajikan tentang pembelajaran berbantuan multimedia 

berdasarkan teori beban kognitif  pada materi matriks beserta langkah-langkahnya 

 

Kata Kunci : Multimedia, Pembelajaran,Teori Beban kognitif, Matriks 

 
PENDAHULUAN 

 Teknologi semakin maju dikarenakan kebutuhan manusia di segala bidang termasuk 

dibidang pendidikan.Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi informasi dan 

teknologi komputer semakin dikembangkan. Berbagai spesifikasi alat-alat teknologi seperti 

laptop atau komputer, handpone, Lcd, televisi dan lain-lain sudah tersedia untuk mempermudah 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Komputer atau laptop, Lcd, tape recorder, camera 

recorder, video dan alat-alat teknologi lainya dapat dijadikan media pembelajaran yang cukup 

baik untuk membantu guru didalam menyampaikan suatu materi atau mentranformasi 

pengetahuan terhadap anak didiknya (Kinshuk dkk,2013). 

 Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit dipahami sebagian besar siswa di 

Indonesia dan ditambah lagi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersifat monoton 

yaitu menerangkan materi dengan menulis dipapan tulis, siswa mencatat sesuai penjelasan guru 

dan terakhir siswa di berikan soal setelah itu dibahas bersama. Proses pembelajaran seperti itu 

membuat siswa menjadi bosan dan kurang berminat terhadap pelajaran tersebut, selain itusiswa 

akan mudah melupakan materi tersebut karena materi yang diajarkan tersebut tidak dipahami 

oleh siswa. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kreatifitas guru dalam memilih 

model atau mendesain model pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran menjadi 

bermakna bagi siswa. Salah satunya dengan mendesain model pembelajaran dengan bantuan 

multimedia. Sebagaimana pendapat Yu dan Brandenburg (2011) bahwa pengetahuan yang 

bersifat abstrak sebagaimana matematika, akan mudah dipahami siswa apabila pembelajarannya 

menggunakan bantuan berbagai media pembelajaran atau multimedia. Kelebihan lainya 

penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat membuat siswa cepat berpikir kritis dan 

mudah memecahkan masalah (Rizvi,dkk ; 2012). 

 Menurut Mayer (Kurniawati;2012) bahwa ada tiga fungsi multimedia dalam proses 

pembelajaran yaitu (1) multimedia dapat berfungsi sebagai alat bantu instruksional, (2) 

multimedia dapat berfungsi sebagai tutorial interaktif, (3) multimedia dapat berfungsi sebagai 

sumber petunjuk belajar. 
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 Multimedia yang baik menurut Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 2009), adalah  alat 

yang secara fisik dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri 

dari buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar, grafik, televisi dan komputer. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar.  

Gerlach & Ely (2003) mengemukakan tiga ciri media pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pendidikan, pertama ciri fiksatif (fixative property). Ciri ini menggambarkan 

kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan,dan merekonstruksikan suatu peristiwa 

atau objek; kedua ciri manipulatif transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena 

media memiliki ciri manipulatif.  Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan 

kepada peserta didik dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar time-

lapse recording; dan ketiga ciri distributif (distributive property) dari media memungkinkan 

suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadiaan 

tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif 

sama mengenai kejadian itu.  

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, multimedia dapat membantu 

siswa untuk memperoleh informasi sehingga dapat mengembangkan kognitif siswa dengan baik, 

kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah. Bentuk informasi yang disajikan oleh 

multimedia dapat berupa gambar animasi, grafik, audio, teks atau film.Dengan demikian siswa 

dapat memadukan berbagai informasi baik berupa keterangan lisan, tulisan.dan tampilan dari 

multimedia.  

Pembelajaran yang menggunakan bantuan multimedia diharapkan dapat 

mengoptimalkan cognitif load atau beban kognitif yang ada dalam kapasitas memori kerja siswa 

yang sangat terbatas, oleh sebab itu guru dalam membuat atau mendesain multimedia harus 

memikirkan faktor tersebut.Sebagaimana teori beban kognitif atau cognitif load theory pernah 

dikemukakan oleh Sweller (Syakur, dkk;2015) bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia 

disimpan kedalam memori jangka panjang dalam bentuk skema. Skema tersebut merupakan 

faktor utama yang membedakan tingkat keterampilan pemecahan masalah antara pemula dengan 

orang yang ahli.Oleh sebab itu, dalam awal pembelajaran diharapkan guru mempermudah siswa 

dalam memahami pengetahuan dengan segala fasilitas. 

Menurut R.C. Clark dkk (Kurniawati;2012), terdapat tiga cognitive load dalam memori 

kerja, yaitu 1) intrinsic cognitive load, 2) germany cognitive load, dan 3) extraneou scognitive 

load. Pembelajaran yang efektif dapat dicapai dengan mengurangi extraneous cognitive load, 

dan mengelolah intrinsic load serta meningkatkan germany cognitive load, yang artinya semakin 

banyak pengetahuan yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut, secara otomatis 

meningkatkan germany cognitive load (beban kognitive yang erat),  guru yang dapat 

menyampaikan materi dengan cara mudah dan menarik dapat mengurangi extraneous cognitive 

(beban kognitif asing) pada siswa dan dapat mengelolah interinsic cognitive load (Beban 

kognitif interistik) sehingga siswa mudah memahami materi tersebut   

Dalam mencapai pembelajaran yang lebih efektif dalam proses belajar mengajar 

diperlukan bantuan multimedia (Roschelle dkk ;2000),hal tersebut dikarenakan multimedia 

dapat membantu  guru untuk mempermudah menyampaikan  materi yang rumit dan bersifat 

abstrak kepada siswa dan siswa benar-benar memahami materi yang diajarkan tersebut.  

 

PEMBAHASAN 

Cognitive Load Theory 

 Teori beban kognitif adalah teori psikologis yang bertujuan untuk memprediksi hasil 

belajar dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan dari arsitektur kognitif manusia 

(Plass,. J, moreno,.R and Sweller,J., 2010). Selanjutnya Plass, Moreno dan Bruken 

(Ahda,28;2016) menjelaskan bahwa didalam  memori kerja manusia ada3 tipe beban kognitif 

yaitu beban interisic (interinsic load), beban relevansi (germane load) dan beban tidak relevan 

atau tidak terkait (extraneous load). 
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Beban intersic merupakan beban yang tergantung pada kompleksitas materi, semakin  

kompleks materi yang dipelajari semakin besar beban yang ditanggung oleh siswa atau 

sebaliknya (Mayer, R, E,. & Moreno, R,. 2010). Beban intersic bisa dikatakan sebagai beban 

siswa untuk mengelolah atau mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. pemahaman suatu materi akan baik jika siswa tersebut harus bisa mengingat kembali 

pengetahuan sebelumnya atau memahami pengetahuan sebelumnya yang terkait dengan materi 

yang akan dipelajari. 

 Beban relevan atau germane load merupakan beban siswa untuk memahami meteri yang 

akan dipelajari. Pada proses pembelajaran yang efektif, guru harus mengajarkan sesuatu yang 

relevan dengan materi yang diajarkan atau menggunakan multimedia yang relevan dengan 

materi, sehingga siswa dengan mudah memahami materi yang akan dipelajari (Ahda;2016) 

Beban yang tidak relevan atau tidak terkait dengan materi (extraneous load) merupakan 

beban yang akan dirasakan siswa ketika guru mengajar tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 

atau media pembelajaran yang dibuat oleh guru tambah membuat siswa menjadi bingung dan 

sulit memahami materi tersebut. beban tersebut akan muncul tergantung dari metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut (Ahda;2016) 

 Menurut Ahda (2016) Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila ketiga beban 

kognitif dapat dikelolah dengan baik; Germane load harus ditingkatkan, extraneous  load 

dikurangi dan intersic load dikelolah atau diatur secara baik, sebagaimana gambar bagan di 

bawah ini. 

  

 

 = 

 

 

 

Gambar1 Proses Pembelajaran Efektif (di adobsi dari Lindstrom, dalam Ahda; 2016) 

Model Pembelajaran Berbantuan Multimedia 

 

Mayer menggambarkan model belajar dengan bantuan multimedia seperti gambar 2. 

Pada gambar 2 menjelasakan bahwa model belajar  diasumsikan untuk menuju memori kerja, 

manusia harus menggunakan 2 panca indra yaitu pendengaran (telinga) dan Penglihatan (mata) 

dalam memahami materi yang ada pada multimedia berupa teks, gambar dan audio. Gambar dan 

teks masuk menuju sistem pemproses kognitif pembelajaran, sedangkan audio (suara tutorial) 

akan masuk melalui pendengaran. Siswa tidak akan menerima semua informasi yang disajikan 

melainkan memilih dan menyaring sesuai minat dan kepentingannya. Informasi-informasi yang 

terpilih lebih lanjut diproses dalam memori kerja. Memori kerjaini memiliki keterbatasan dalam 

hal menyimpan dan memanipulasi informasi di setiap pancaindra tersebut .Dalam memori kerja 

ini, siswa secara mental Mengorganisasikan gambar atau teks yang terpilih kedalam model 

piktorial dan beberapa tuturan ke dalam model verbal.Kedua jenis informasi ini dipadukan 

dengan informasi yang telah dimiliki siswa darimemori jangka panjang yang merupakan gudang 

penyimpanan pengetahuan siswa. (Wibawanto; 2011) 

 
Gambar 2 Model Pembelajaran Berbantuan Multimedia (Clark dan Mayer; 2008) 
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 Memori kerja bukan hanya sebagai penyimpan pengetahuan sementara saja tetapi juga 

sebagai pengelolah informasi. Kapasitas memori kerja sangat terbatas dan masa penyimpanan 

juga sangat singkat. Keterbatasan ini hanya berlaku untuk informasi yang samasekali baru bagi 

siswa atau yang memerlukan pengolahan dengan cara berbedadari informasi yang pernah 

diterimanya. Informasi yang telah dipelajari akan tersimpandalam memori jangka panjang, tidak 

lagi memiliki keterbatasan baik dalam banyaknyamaupun lamanya masa simpan informasi 

tersebut, ketika dibawa kembali ke memorikerja melalui proses pemanggilan kembali 

(recall/retrieval) (Ericsson & Kintsch,dalam Wibawanto;2011). Dari penjelasan diatas, jelas jika 

seorang guru menginginkan model pembelajaran dengan bantuan multimedia dan pembelajaran 

lebih bermakna bagi siswanya maka diperlukan multimedia yang berkualitas. 

 Menurut Chee & Wong (2003:136-140), kualitas multimedia untuk pembelajaran yang 

efektif dapat ditinjau dari tiga hal, yaitu: 1. Appropriateness, 2. Accuracy,currency, and clarity, 

3. Screen presentation and design.Kualitas media pembelajaran haruslah appropriateness yang 

artinya materi yang ada dalam media pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik 

siswa, sekolah dan kurikulum.Media pembelajaran harus bersifat Accuracy, Currency, and 

Clarity yang artinya materinya harus akurat, up-to-date atau informasi selalu berkembang, jelas 

dalam menjelaskan konsep,valid dan tidak membias dan sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. 

 Media pembelajaran harus bersifat Screen presentation and Design yang artinya bahwa 

1.text yang ada pad multimedia harus jelas dalam penulisan materi yang akan dipaparkan baik 

jenis huruf, besar huruf, dan spasi tulisan disesuaikan dengan layar yang ada, sehingga mudah 

dibaca oleh siswa. 2.Graphics (gambar, diagram, foto, dan grafik) harus mendukung proses 

pembelajaran, sederhana, tanpa membiaskan konsep, dapat memotivasi siswa, dan berhubungan 

dengan materi yang disampaikan.3.Color atau warna dalam mengkomposisi, kombinasi dan 

resolusinya harus tepat dan serasi sehingga dapat menarik perhatian siswa pada informasi 

penting yang ingin disampaikan sehingga membuatpembelajaran menjadi menyenangkan. 

Animasi yang digunakan harus tepat sehingga dapat memberikan ilustrasi proses 

terjadinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan pembelajaran tradisional. 

Penggunaananimasi juga dapat memotivasi siswa untuk tertarik mempelajari materi yang 

disampaikan. 

a. Audio baik musik atau suara harus dapat membawa siswa kepada nuansa pembelajaran 

yang menyenangkan. Dukungan suara narasi juga akan memperjelas konsep dan 

aplikasinya. 

b. Video harus dapat memberikan ilustrasi konsep dalam kehidupan nyata dan dapat 

memberikan contoh langsung penggunaan atau apikasi dari suatu ilmu yang dipelajari. 

Video juga dapatmenjelaskan suatu konsep yang sulit dijelaskan dengan mediabiasa. 

Walker & Hess (Arsyad, 2009;175-176) mengungkapkan kriteria dalam mereview 

perangkat lunak media pembelajaran yang berdasarkan kepada kualitas yaitu: 

1. Kualitas isi dan tujuan, meliputi: a) ketepatan, b) kepentingan,c) kelengkapan, d) 

keseimbangan, e) minat/perhatian, f)keadilan, g) kesesuaian dengan situasi siswa. 

2. Kualitas instruksional, meliputi: a) memberikan kesempatan belajar, b) memberikan bantuan 

untuk belajar, c) kualitas memotivasi, d) fleksibilitas instruksionalnya, e) hubungandengan 

program pembelajaran lainnya, f) kualitas sosial interaksi instruksionalnya, g) kualitas tes 

dan penilaiannya, g) dapat memberi dampak bagi siswa, h) apakah membawa dampak bagi 

guru dan pembelajarannya. 

3. Kualitas Teknis, meliputi: a) keterbacaan, mudah digunakan, c) kualitas tampilan/tayangan, 

d) kualitas penanganan jawaban, e) kualitas pengelolaan program, f) kualitas 

pendokumentasiannya. 

Dengan demikian kriteria kualitas media pembelajaran dapat dilihat dari tiga aspek 

yang meliputi: aspek pembelajaran, aspek materi, dan aspek media. Aspek- aspek tersebut 

dalam mengembangkan multimedia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena 

merupakan satu kesatuan yang mendukung. 

Menurut Mayer (Kurniawati; 2012) Ada lima hal yang harus diperhatikan dalam 
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membuat multimedia berdasarkan teori kognitif yaitu: a) Memilih kata-kata yang relevan b) 

Memilih gambar-gambar yang relevan c) Menata kata-kata yang terpilih d) Menata gambar-

gambar yang terpilih e) Memadukan representasi berbasis-kata dan representasi berbasis-

gambar.  

 Dalam pengembangan multimedia pembelajaran perlu diperhatikan tahap- tahap tertentu 

yang harus dilalui. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan suatu produkmutimedia 

pembelajaran yang baik dan layak untukdigunakan sebagai mediapembelajaran. Luther,(Hadi, 

2003) mengungkapkan enam tahap pengembangan multimedia pembelajaran,yaitu concept 

(pengkonsepan), design (desain), material collecting (pengkoleksian bahan), assembly 

(pembuatan), testing (pengujian), dan distribution (mendistribusikan).  

 Tahap concept (konsep) yaitu menentukan tujuan dan siapa pengguna program 

(identifikasi audience), tujuan aplikasi (hiburan,informasi, pelatihan, dan lain-lain), macam 

aplikasi (presentasi, interaktif, dan lain-lain), , serta spesifikasi umum. Dasar aturan untuk 

perancangan juga ditentukan pada tahap ini, seperti ukuran aplikasi, target, dan lain-lain.Tujuan 

dan pengguna akhir program berpengaruh pada nuansa multimedia sebagai pencerminan dari 

identitas organisasi yang menginginkan informasi sampai pada pengguna akhir. Karakteristik 

penggunadan kemampuan pengguna juga perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi 

pembuatan design. 

 Design (perancangan) yaitu membuat spesifikasi secara rinci mengenai struktur 

program atau aplikasi multimedia , gaya, tampilan dan kebutuhan material / bahan untuk 

program atau aplikasi. Spesifikasi dibuat cukup rinci sehingga pada tahap berikutnya, yaitu 

pengkoleksian bahan dan pembuatan berdasarkan tujuan pembelajaran. Namun demikian, sering 

terjadi penambahan atau pengurangan bahan, bahkan ada perubahan pada bagian aplikasi pada 

awal pengerjaan multimedia.Tahap ini biasanya sering melibatkan kegiatan pembuatan Bagan 

alir (Flow chart), yaitu menggambarkan struktur aplikasi multimedia yang disarankan dan 

pembuatan Storyboard, yaitu pemetaan elemen-elemen atau bahan (material) multimedia pada 

setiap layar aplikasi multimedia. 

 Material Collecting (pengumpulan bahan) adalah tahap pengumpulan bahan  seperti 

clipart, image, animasi, audio dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan pada tahap 

berikutnya. Bahan-bahan tersebut, dapat diperoleh secara gratis atau dengan pemesanan kepada 

pihak lain sesuai dengan rancangannya. Tahap ini dapat dikerjakan secara parallel dengan tahap 

assembly. 

 Tahap assembly (pembuatan) merupakan tahap untuk mengkaitkan bahan atau objek 

multimedia yang sudah diseleksi. Pembuatan aplikasi berdasarkan storyboard, bagan alir (flow 

chart), dan struktur navigasi  atau diagram objek yang berasal pada tahap design. 

 Tahap testing (pengujian) dilakukan setelah menyelesaikan tahap pembuatan (assembly) 

dengan menjalankan aplikasi / program dan dilihat apakah hasilnya sesuai dengan apa yang 

diinginkannya . Aplikasi yang telah dihasilkan harus dapat berjalan dengan baik di lingkungan 

pengguna (klien), dimana pengguna dapat merasakan adanya kemudahan dan manfaat dari 

aplikasi tersebut serta dapat menjalankan sendiri terutama untuk aplikasi yang interaktif. 

Tahap ini aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan dan penggandaan 

.Tahap ini juga dapat disebut tahap evaluasi untuk pengembangan produk yang sudah jadi 

supaya menjadi lebih baik.Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap 

concept pada produk selanjutnya.Tahap distribusi juga merupakan tahap untuk mengevaluasi 

terhadap suatu produk multimedia, hal tersebut dapat dijadikan masukan ke tahap konsep pada 

produk berikutnya dan  diharapkan akan dapat mengembangkan sistem multimedia yang lebih 

baik di kemudian hari. 

Dalam penulisan ini, penulis ingin mendiskripsikan bahwa pembelajaran berbantuan 

multimedia yang berdasarkan beban kognitif dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah matriks. Materi matriks merupakan salah satu materi 

matematika yang diperkenalkan di sekolah menengah atas atau sederajat sesuai dengan 

kurikulum 2013. 
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Matriks 

Materi matriks merupakan salah satu materi pelajaran matematika  pada Sekolah 

Menengah Atas (SMU) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), materi tersebut tertuang pada 

kurikulum  2013 mata pelajaran  matematika SMK. Didalam Kurikulum 2013, ada tiga 

kompetisi dasar  pada materi matriks yaitu  (1) Memahami konsep matriks sebagai representasi 

numerik dalam kaitannya dengan konteks nyata.;(2)Memahami operasi sederhana matriks serta 

menerapkannya dalam pemecahan masalah ;(3) Menyajikan model matematika dari suatu 

masalah nyata yang berkaitan dengan matriks. 

Kesulitan siswa kelas XII dalam memahami materi ini mungkin disebabkan karena 

kurang tepatnya metode yang di pakai oleh guru. Media pembelajaran yang digunakan juga 

sangat berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar dalam kelas. Jika hanya menggunakan 

metode ceramah mungkin siswa kurang maksimal dalam memahami materi yang diberikan. 

Maka sangatlah penting peran guru dalam proses belajar mengajar. Guru harus mengetahui 

urutan-urutan pembelajaran agar siswa menguasai dengan matang suatu konsep matriks. 

Langkah-langkah pembentukan konsep dasar matematika dalam otak dan memori siswa 

haruslah memerhatikan aspek-aspek fisiologis dan fungsional otak, kematangan emosional, 

gaya belajar, kepribadian, dan tahap-tahap perkembangan anak itu sendiri (Ariesandi, 2005 : 1). 

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran 

sangatlah membantu dalam mengoptimalkan beban kogitif yang ada dalam kapasitas memori 

kerja siswa yang terbatas. Hal tersebut sesuai dengan teori beban kognitif bahwa beban kognitif 

yang terkait (internsic cognitive load) tergantung pada kompleksitas materi atau tingkat 

kesulitan materi yang akan diajarkan. Seberapa banyak sub-sub materi matriks yang saling 

berkaitan satu sama lain. Penyampaian materi matriks dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat akan meningkatkan kognitif relevan (germany kognitive load) dan 

mengurangi kognitif yang tidak relevan (extraneous kognitive load ) pada memori kerja siswa 

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dan pembelajaran dapat dikatakan efektif.. 

Materi Matriks pada pembelajaran tersebut disajikan dalam bentuk film pembelajaran 

yang sudah didesain dengan baik oleh guru pengajar. Pada metode pembelajaran tersebut guru 

sudah menyiapkan film buatannya untuk di berikan kepada masing-masing kelompok siswa 

untuk dipelajari secara mandiri. 

 

Bentuk Multimedia Sebagai Alat Bantu Pembelajaran 

Pada pendahuluan dijelaskan bahwa Multimedia adalah alat yang dapatmenciptakan 

presentasi yang dinamis dan interaktif yangmengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, 

dangambar video. salah satu hasil kombinasi alat-alat tersebut dapat berupa film pembelajaran 

Menurut Siyamto (2013) Video atau film adalah serangkaian frame gambar yangdiputar 

dengan cepat. Masing-masing frame merupakanrekaman dari tahap-tahapan dari suatu gerakan. 

Kita sebagai manusia tidak dapat menangkap jeda antarframe yang diputar dengankecepatan 

tinggi, karenarata-rata kecepatan diatas 20 frame per detik. 

Banyak kelebihan film atau video didalam multimedia antara lain 1. didalam film sudah 

terintigrasi dengan media lain seperti teks, audio, dan gambar; 2. Siswa dapat mereplay atau 

mengulang bagian-bagian yang belum mengerti;3. penggunaan film dalam proses belajar 

mengajar lebih efektif dibandingkan menggunakan teks saja misalnya buku paket; 4. Langkah-

langkah prosedural lebih jelas dengan menggunakan film pembelajaran. 

 Setiap media pembelajaran pasti ada kelemahan, begitu juga dengan film pembelajaran. 

salah satu kelemahan penggunaan film pada proses pembelajaran menurut Siyamto (2013) 

adalah 1. fim mungkin saja kehilangan detil dalampemaparan materi karena siswa harus 

mampumengingat detil dari scene ke scene.2. Umumnya pengguna menganggap belajar melalui 

video lebih mudah dibandingkan melalui text sehinggapengguna kurang terdorong untuk lebih 

aktif di dalamberinteraksi dengan materi. 

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diminimalisasi, untuk kelemahan 1. agar film 

pembelajaran yang dihasilkan lebih berkualitas maka perlu adanya pengeditan atau merevew 

kembali hasil dari pembuatan film sebelum di distribusikan ke siswasebagaimana yang sudah 
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dijelaskan sebelumnya. Untuk kelemahan yang kedua, agar siswa atau pengguna lebih aktif 

dalam pembelajaran, setelah mempelajari film tersebut, alangkah baiknya guru memberikan 

motivasi kepada siswa dengan berbagai cara misalnya saja memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan film tersebut menugaskan siswa membuat kesimpulan dan banyak lagi cara 

lainnya.  

 

Pembelajaran Berbantuan Multimedia Berdasarkan Teori Beban Kognitif Pada Materi 

Matriks. 

 Peran multimedia pada metode pembelajaran ini adalah sebagai media pembantu untuk 

menjelaskan materi kepada siswa yang berupa film. film tersebut berisikan tentang tutorial 

materi matrik yang sudah dikelola menggunakan power point yang disertai animasi dan audio 

(musik dan suara tutorial) 

 Pola pembelajaran berbantuan multimedia berdasarkan teori beban kognitif merupakan 

mengaplikasikanmetode CAI (Computer Aided Instruction), metode pembelajaran kooperatif,  

dan metode pembelajaran langsung. Metode CAI (Computer Aided Instruction) adalah bentuk 

pembelajaran dengan menggunakan program-program yang ada pada komputer,  Pada metode 

CAI, siswa berinteraksi secara langsung kepada program-program yang ada pada komputer. 

Pada pembelajaran CAI dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan cara 

mengulang-ulang materi yang ada pada program komputer sampai memahami materi. Dengan 

kata lain pembelajaran CAI, merupakan pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar 

mandiri sesuai kemampuannya dan memilih materi yang ada pada program komputer sehingga 

pembelajaran lebih efektif (Wihardjo, 2007). Metode pembelajaran berbantuan komputer (CAI) 

meliputi pengenalan, menyajikan informasi, pertanyaan dan merespon, penilaian respon, 

pemberian umpan balik (feed back) terhadap respon, pembetulan dan penutup pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok 

kecil, siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik 

pengalaman individu maupun kelompok (Johnson dalam Isjoni,2009;17).Pada pembelajaran 

kooperatif, meliputi pembagian kelompok, bekerja sama antar anggota kelompok dalam 

menyelesaikan masalah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan 

masing-masing kelompok membuat laporan. 

Metode pembelajaran langsung merujuk pada teknik pembelajaran ekspositori yaitu 

guru menyampaikan penjelasan secara langsung kepada siswa. Menurut Slavin 

(Kurniawati;2012) ada tujuh langkah dalam teknik pembelajaran langsung yaitu 1) guru 

memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa, 

mereview kembali pengetahuan atau materi yang terkait dengan materi yang akan diajarkan, 

menyampaikan materi pelajaran, melaksanakan bimbingan,dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan untuk menilai, tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan konsep, 

memberikan kesempatan siswa untuk berlatih, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan 

balik, dan memberikan latihan mandiri. 

 
Gambar 3 : Proses Pembelajaran Berbantuan Multimedia Berdasarkan Teori Beban Kognitif  
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 Langkah-langkah pembelajaran berbantuan multimedi berdasarkan teori beban kognitif 

pada materi matriks adalah 1. Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran; 2. 

guru mengingatkan kembali materi-materi sebelumnya yang terkait dengan materi yang akan 

diajarkan; 3. guru membentuk kelompok yang beranggotakan 2-3 orang; 4. guru memberikan 

video atau film pembelajaran yang berisikan materi matriks kepada masing-masing kelompok 

untuk dipelajari; 5. guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari film atau 

video yang diberikan;6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 

memberikan penjelasan kepada siswa yang belum mengerti; 7. guru memberikan permasalahan 

atau soal tentang materi matriks dan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok 

untuk mengerjakannya; 8 masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya; 9. guru 

memberikan perbaikan kesalahan hasil kerja kelompok; 10.melibatkan siswa dalam memberikan 

kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

 

KESIMPULAN 

 Penggunaan multimedia dalam pembelajaran berdasarkan teori beban kognitif banyak 

memberikan keuntungan bagi siswa dan guru.Keuntungan untuk siswa antara lain: 1. Siswa 

dapat mudah memahami materi yang diajarkan; 2. Siswa akan tertarik mempelajari materi atau 

pengetahuan jika guru dapat mengaplikasikan multimedia dengan baik; 3. Siswa dapat 

mempelajari materi atau pengetahuan tersebut secara mandiri dan dimana saja karena hasil dari 

aplikasi multimedia tersebut dapat di copy atau di download. sedangkan keuntungan bagi guru 

dengan menggunakan atau mengembangkan multimedia  adalah wawasan atau pemahaman 

tentang pengetahuan yang dibidangi semakin bertambah dan akan tertarik untuk membuat 

terobosan baru dalam metode pembelajaran.  
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan modul pembelajaran 

bilangan dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Produk  dari 

pengembangan ini adalah sebuah modul pembelajaran bilangan dengan pendekatan 

CTL. Oleh karena itu maka jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. 

Pengembangan Modul pembelajaran pada penelitian ini  mengikuti fase-

fase pengembangan model yang dikemukakan oleh  Plomp (2007). 

Fase-fase pengembangan tersebut dilakukan dalam tiga fase, yaitu: (1) 

fase investigasi awal (preliminary research), (2) fase prototipe 

(prototyping phase), dan (3) fase asesmen (assessment phase). 

Penelitian ini baru berjalan sampai pada fase prototipe. Hasil dari 

perancangan pada fase prototipe ini berupa: (1) rancangan modul 

pembelajaran,  (2) rancangan perangkat pembelajaran dan (3) rancangan 

instrument penelitian. Modul ini diberi  label   pembelajaran bilangan yang 

terdiri dari lima bagian, yaitu: (1) Mengenal bilangan bulat, (2)  Operasi 

hitung pada bilangan bulat, (3)  Mengenal bilangan pecahan, (4) operasi 

pada bilangan pecahan, dan (5) Perbandingan, skala, persen, dan desimal.  

Komponen modul terdiri dari: (1) deskripsi Modul, yang berisi kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai; (2) petunjuk  penggunaan 

modul, yang berisi pendahuluan, cek kemampuan awal, lembar aktivitas, 

kesimpulan, lembar pengerjaan, kolom penilaian, dan kunci jawaban. 
 

Kata kunci: modul, pembelajaran bilangan, CTL 

 

PENDAHULUAN 

Matematika perlu dibelajarkan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali mereka dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan berkerjasama (BSNP: 2006).  Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang 

menetapkan bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa; bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Pengembangan potensi peserta didik di atas juga sesuai dengan  orientasi kurikulum 

2013 yang meningkatkan dan menyeimbangkan antara kompetensi sikap (attitude), 

keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge).  Kurikulum 2013 untuk SD/MI 

dikembangkan dengan menggunakan pendekatan tematik terpadu dari kelas I sampai kelas VI 

yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pembelajaran tematik merupakan suatu sistem 
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pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan 

otentik (Majid, 2014: 80). Pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema 

pengetahuan yang ada dalam benak siswa. Hal tersebut sesuai dengan filsafat konstruktivisme 

dimana konflik kognitif pada siswa dapat diatasi antara lain dengan pengetahuan diri (self-

regulation). Dalam hal ini belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar 

menghafal, tetapi siswa harus mengonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Salah 

satu konsep utama dalam teori pembelajaran konstruktivis ialah visi siswa ideal sebagai 

pebelajar yang mandiri (self regulated learner). Misalnya, siswa tahu bagaimana menguraikan 

soal yang rumit menjadi langkah-langkah yang sederhana atau menguji solusi alternatif 

(Greeno&Goldman, 1998) (dalam Slavin, 2009: 13). Melalui landasan filosofi konstruktivisme 

tersebut, CTL dipromosikan menjadi alternatif strategi belajar yang baru. Melalui strategi CTL, 

siswa diharapkan belajar melalui ‘mengalami’, dan bukan ‘menghafal’ (Nurhadi, 2009: 10).  
Menurut Depdiknas (2003:1) Pendekatan kontekstual adalah pendekatan konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Melalui pendekatan kontekstual proses 

pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan 

transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Dengan prisip-prinsip yang dikembangkan dalam 

pendekatan kontekstual diharapkan siswa dapat menyadari bahwa yang mereka pelajari 

bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang 

memerlukan bekal untuk hidupnya nanti.  

Para peneliti telah menemukan bahwa siswa yang berprestasi tinggi seringkali 

merupakan pebelajar dengan pengaturan diri (Alexander, 2006; Boekaerts, 2006; 

Schunk&Zimmerman, 2006; Wigfield, dkk., 2006) (dalam Santrock, 2009: 334). Pembelajaran 

yang mandiri ini sejalan dengan bergesernya peran guru dari perannya sebagai sumber utama 

dalam pembelajaran menjadi fasilitator pembelajaran. Untuk memaksimalkan kemandirian 

siswa tersebut diperlukan suatu bahan belajar mandiri yang terstruktur,  salah satunya dicapai 

melalui pemberian modul pembelajaran yang berkualitas.  

Berbicara tentang modul, Ditjen Dikdasmenum (2004) menjelaskan dalam buku 

Pedoman Umum Pemilihan dan Pemanfaatan Bahan Ajar bahwa modul adalah sebuah buku 

yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa arahan atau 

bimbingan guru. Dalam hal ini, modul dapat menggantikan fungsi guru. Guru bisa saja berada 

dalam pembelajaran yang menggunakan modul sebagai bahan ajar atau sumber belajar, namun 

peran guru sangat minimal dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran dengan modul sudah 

banyak dilakukan di sekolah-sekolah, misalnya  di sekolah-sekolah terbuka.  Pembelajaran 

dengan modul merupakan   pembelajaran per bagian secara urut untuk mencapai keseluruhan 

yang menganut prinsip mastery learning. Dari penggunaannya yang dapat dimanfaatkan tanpa 

adanya guru, maka modul harus berisi hal-hal detail mengenai pembelajaran yang dilakukan 

mulai dari tujuan, perencanaan, materi pembelajaran, hingga evaluasi yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

Untuk mengembangkan modul yang berkualitas perlu memperhatikan karakteristik yang 

diperlukan pada modul  (Anwar dalam Riadi: 2013) antara lain: 

(1). Self instruction, peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, tidak bergantung 

pada pihak lain 

(2). Self contained, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang 

dipelajari terdapat dalam satu modul utuh 

(3). Stand alone, modul yag dikembangkan tidak tergantung pada media lain, atau tidak 

harus digunakan bersama-sama dengan media lain 

Menurut Suryosubroto (1983) maksud dan tujuan digunakannnya modul di dalam 

proses belajar mengajar ialah agar supaya: (1) Tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien 

dan efektif; (2)  Peserta didik dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan dan 

kemampuannya sendiri; (3)  Peserta didik dapat sebanyak mungkin menghayati dan melakukan 
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kegiatan belajar sendiri, baik dibawah bimbingan atau tanpa bimbingan guru; (4) Peserta didik 

dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara berkelajutan; (5) Peserta didik 

benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar; (6) Kemajuan peserta didik dapat 

diikuti dengan frekuensi yang lebih tinggi melalui evaluasi yang dilakukan setiap modul 

berakhir; (7) Modul disusun dengan berdasar kepada konsep ”mastery learning” suatu konsep 

yang menekankan bahwa peserta didik harus secara optimal menguasai bahan pelajaran yang 

disajikan dalam modul itu. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa seorang peserta didik 

tidak diperbolehkan mengikuti program berikutnya sebelum ia menguasai paling sedikit 80% 

dari bahan tersebut. 

Menurut Tjipto (dalam Riadi:2013), beberapa keuntungan yang diperoleh jika belajar 

menggunakan modul, antara lain: (1) motivasi peserta didik meningkat karena setiap kali 

mengerjakan tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan; (2) setelah 

pelajaran selesai, guru dan peserta didik mengetahui benar peserta didik yang berhasil dengan 

baik dan mana yang belum berhasil; (3) peserta didik mencapai hasil yang sesuai dengan 

kemampuannya; (4) beban belajar terbagi lebih merata sepanjang semester; (5) pendidikan lebih 

berdaya guna.  Menurut Mulyasa (2006) beberapa keunggulan modul dapat dikemukakan 

sebagai berikut: (1). berfokus pada kemampuan individual peserta didik, karena pada 

hakekatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab 

atas tindakan–tindakannya;  (2). adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan 

standar kompetensi dalam setiap modul yang harus dicapai oleh peserta didik; (3). relevansi 

kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga peserta didik 

dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya. 

Namun demikian, kajian terhadap bahan ajar yang biasa digunakan di lapangan masih 

kurang dalam membangun konsep operasi bilangan bulat dan pecahan, serta kurang dalam  

mengembangkan kreatifitas peserta didik secara mandiri. Selain itu di lapangan juga belum ada 

modul pembelajaran bilangan dengan pendekatan CTL yang praktis dan efektif untuk digunakan 

sebagai acuan dalam pembelajaran. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengembangkan modul 

pembelajaran bilangan dengan pendekatan CTL 

 

METODE 

Fokus dari penelitian  ini adalah mengembangkan Modul Pembelajaran  Bilangan Dengan 

pendekatan CTL   untuk siswa sekolah dasar yang praktis, valid dan efektif. Jadi, jenis 

penelitian ini  termasuk dalam penelitian pengembangan  pendidikan ( educational design  

research). Pengembangan Modul pembelajaran pada penelitian ini  mengikuti fase-fase 

pengembangan model yang dikemukakan oleh  Plomp (2007). Fase-fase pengembangan 

tersebut dilakukan dalam tiga fase, yaitu: (1) fase investigasi awal (preliminary research), 

(2) fase prototipe (prototyping phase), dan (3) fase asesmen (assessment phase).  

Berikut ini secara berturut-turut diuraikan kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap fase 

pengembangan.  

1. Fase Investigasi Awal  (Preliminary research)  

 Pada tahapan ini, peneliti melakukan  pengamatan secara cermat terhadap  hal – hal 

antara lain: (1) ketersediaan sumber-sumber belajar dan situasi pembelajaran dengan berbagai 

fasilitas yang ada termasuk buku penunjang, dan kondisi pembelajaran yang sedang berjalan,  

(2) bagaimana  kondisi guru di lapangan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

matematika, ditinjau dari persiapannya, pelaksanaannya, penilaiannya atau perilaku guru dalam 

pembelajaran dengan pendekatan CTL.  

2. Fase Prototipe  (Prototyping phase) 

  Berdasar hasil pengamatan, refleksi dan analisis  awal, disusun rancangan penyelesaian 

masalah. Rancangan yang dibuat terdiri dari; (1) rancangan modul pembelajaran,  (2) rancangan 

perangkat pembelajaran dan (3) rancangan instrumen penelitian . Ketiga rancangan ini disusun 

bersamaan. 
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3. Fase asesmen (assessment phase).  

Pada fase ini dilakukan validasi Ahli pada Modul, perangkat Pembelajaran, dan 

instrumen. Setelah validasi dilakukan ujicoba Modul dan perangkat pembelajaran tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

 

Penelitian ini baru dilaksanakan pada fase investigasi awal dan fase prototipe.  Pada 

fase investigasi awal, peneliti melakukan  pengamatan secara cermat terhadap  hal–hal antara 

lain: (1) ketersediaan sumber-sumber belajar dan situasi pembelajaran dengan berbagai fasilitas 

yang ada termasuk buku penunjang, dan kondisi pembelajaran yang sedang berjalan. Dari hasil 

pengamatan diperoleh bahwa belum tersedianya buku pembelajaran matematika yang 

menunjang pembelajaran bilangan dengan pendekatan CTL. Proses pembelajaran yang 

melibatkan pembelajaran matematika untuk mempersiapkan siswa di sekolah dasar cenderung 

masih menggunakan metode konvensional. (2) bagaimana  kondisi guru di lapangan dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar matematika, ditinjau dari persiapannya, 

pelaksanaannya, penilaiannya atau perilaku guru dalam pembelajaran.  Hasil wawancara dari 

beberapa guru sekolah dasar di kecamatan Lawang kabupaten Malang, masih banyak yang 

belum paham dengan pembelajaran dengan pendekatan CTL. 

Hasil dari perancangan pada fase prototipe ini berupa: (1) rancangan modul 

pembelajaran,  (2) rancangan perangkat pembelajaran dan (3) rancangan instrument penelitian. 

Ketiga rancangan ini disusun bersamaan.  

a. Perancangan Modul Pembelajaran 

Tahap perancangan ini adalah membuat komponen modul pembelajaran  dengan 

pendekatan CTL untuk mengajarkan bilangan  di sekolah dasar.  Modul ini diberi  label   

pembelajaran bilangan yang terdiri dari lima bagian, yaitu: (1) Pengertian bilangan bulat, (2)  

Operasi hitung pada bilangan bulat, (3)  Pengertian bilangan pecahan, (4) operasi pada bilangan 

pecahan, dan (5) Perbandingan, skala, persen, dan desimal.  Komponen modul terdiri dari: (1) 

deskripsi Modul, yang berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai; (2) 

petunjuk  penggunaan modul, yang berisi pendahuluan, cek kemampuan awal, lembar 

aktivitas, kesimpulan, lembar pengerjaan, kolom penilaian, dan kunci jawaban.  

b. Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 RPP ini merupakan panduan bagi guru untuk melaksanakan tahap-tahap 

pembelajaran. Sedangkan peserta didik akan bekerja berdasarkan perintah yang ada dalam 

modul. Komponen yang ada dalam RPP adalah : (1) identitas: satuan pendidikan, nama  

pelajaran, kelas, semester dan alokasi waktu, (2) KI dan KD, (3) indikator, (4) uraian materi, (5) 

metode pembelajaran, (6) skenario pembelajaran, (7) alat dan sumber belajar,  dan (8) penilaian. 

Dalam langkah-langkah  pembelajaran dijabarkan secara jelas proses pembelajaran CTL.  

c. Perancangan Instrumen 

Instrumen yang dirancang telah dirancang adalah lembar validasi, lembar observasi, 

angket respon siswa, dan tes hasil belajar. Penjabaran setiap instrumen diuraikan  sebagai 

berikut : 

1). Lembar Validasi 

Lembar validasi yang telah dirancang meliputi : (a). Lembar validasi modul, (b). 

Lembar validasi Lembar observasi aktivitas guru, dan (c) Lembar validasi Lembar observasi 

aktivitas siswa. 

2). Lembar Observasi 

 Lembar Observasi ini meliputi: (a). Lembar obseravsi aktivitas guru, dan  (b). Lembar 

observasi aktivitas siswa. 

 

3). Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa yang telah dirancang adalah angket yang digunakan untuk 
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merekam data respon siswa terhadap  modul dan keterlaksanaan modul, misalnya: menarik 

tidaknya modul, mengerti tidaknya siswa akan pesan yang disampaikan, konsistensi tujuan dan 

materi, kejelasan bahasa, dan kesesuaian materi dan prosedur dengan tingkat pemahaman 

penggunanya. 

4). Tes Penguasaan Hasil Belajar  

Perangkat tes terdiri dari lembar tes yang berisi soal-soal uraian dan pedoman 

penskoran. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan 

bahan ajar atau membangun pemahaman materi pembelajaran bilangan berbasis CTL. Dalam 

merancang tes, hal-hal yang perlu dilakukan adalah membuat soal sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai berdasarkan rencana pelaksanaan  pembelajaran (RPP) yang telah disusun dan 

memperhatikan  kaedah penulisan butir soal yang benar. 

 

PEMBAHASAN 

 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini  merupakan modul 

Pembelajaran  Bilangan  dengan pendekatan CTL  untuk siswa SD.  Modul yang tercipta 

diharapkan memenuhi kriteria: valid, praktis dan efektif. Karena penelitian ini baru sebatas 

penyelesaian draf mudul, maka pada pembahasan ini hanya ditampilkan draf modul yang sudah 

dibuat. Draf modul teridri dari: (1) deskripsi Modul dan (2) petunjuk  penggunaan modul. 

Deskripsi Modul, berisi kompetensi inti,  dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Secara 

spesifik isi materi pada modul ini terdiri dari pembelajaran bilangan bulat dan bilangan pecahan. 

Untuk pembelajaran bilangan bulat terdiri dari : (a) mengenal bilangan negatif melalui contoh 

sehari-hari, (b)menyebutkan anggota himpunan bilangan bulat, (c) membandingkan dua 

bilangan bulat, (d) mengurutkan bilangan bulat mulai terbesar sampai terkecil atau sebaliknya, 

(e) menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan media chip dan garis bilangan, (f) 

melakukan operasi perkalian dan pembagian dengan media garis bilangan, (g) melakukan 

operasi hitung campuran yang melibatkan 3 bilangan bulat atau lebih, (h) menggunakan operasi 

hitung campuran dalam menyelesaikan masalah yang dikembangkan dengan berdasar pada 

pembelajaran kontekstual. Untuk pembelajaran bilangan pecahan terdiri dari: (a) mengenal 

makna pecahan sebagai suatu bagian dari keseluruhan melalui contoh sehari-hari, (b) 

menentukan pecahan yang senilai melalui peragaan dengan media konkrit atau manipulatif, (c) 

membandingkan dua pecahan, (d) mengurutkan sekelompok pecahan dari terbesar sampai 

terkecil atau sebaliknya, (e) menjumlahkan dan mengurangkan pecahan berpenyebut sama atau 

berbeda dengan bantuan media konkrit atau manipulatif, (f) melakukan operasi perkalian dan 

pembagian  bilangan bulat dengan pecahan atau pecahan dengan pecahan dengan bantuan media 

konkrit atau manipulatif,  (g) melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan 3 pecahan 

atau lebih, (h) menggunakan operasi hitung campuran dalam menyelesaikan masalah yang 

dikembangkan dengan berdasar pada pembelajaran kontekstual, (i) mengenal perbandingan dan 

skala, (j) mengubah pecahan ke desimal dan sebaliknya, (k) melakukan operasi pada desimal, (l) 

mengenal persen. 

Petunjuk  penggunaan modul berisi pendahuluan, cek kemampuan awal, lembar 

aktivitas, kesimpulan, lembar pengerjaan, kolom penilaian, dan kunci jawaban. Pada 

pendahuluan berisi suatu pengantar untuk apersepsi pada awal pembelajaran yang 

dikaitkan dengan mata pelajaran lain dan peristiwa sehari-hari agar siswa termotivasi 

untuk belajar. Untuk cek kemampuan awal berisi beberapa pertanyaan dan keterangan 

untuk aktivitas siswa selanjutnya. Lembar aktivitas berisi pertanyaan-pertanyaan dan 

peragaan untuk dipecahkan siswa. Kesimpulan  berisi tempat menuliskan kesimpulan 

berdasarkan aktivitas yang sebelumnya dikerjakan. Lembar pengerjaan  berisi tempat 

untuk menjawab pertanyaan. Kolom penilaian berisi tempat menuliskan jumlah 

jawaban yang benar setelah siswa melihat kunci jawaban serta tempat guru menuliskan 

catatan hasil pekerjaan siswa serta skor yang mereka dapatkan. Kunci jawaban berisi 

jawaban yang benar dari setiap aktivitas. 

408



 

 

Untuk pembelajaran modul bilangan dengan pendekatan CTL, dituangkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Sintaks Modul Pembelajaran Bilangan dengan Pendekatan CTL  

 

Komponen CTL 
Komponen 

dalam Modul 
Aktivitas Siswa Contoh Penerapan dalam Modul 

Making 

meaningfull 

connections 

Contoh 

penggunaan 

bilangan bulat 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari, 

seperti 

kedalaman laut , 

suhu dll 

Mencermati contoh 

yang diberikan dan 

menemukan contoh lain 

dari penggunaan 

bilangan bulat dalam 

kehidupan sehari-hari 

 
a. Berapa meter letak kapal selam di atas 

permukaan air?............................. 

b. Berapa meter letak ikan  di atas 

permukaan air?.............................. 

 

 
Delapan dari sembilan bagian es tersebut 

berada di bawah permukaan air 

Self regulated 

learning 

Pemberian 

masalah dalam 

bentuk problem 

possing 

Mengaitkan informasi 

yang diberikan untuk 

membentuk soal 

kemudian 

menyelesaikannya 
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Komponen CTL 
Komponen 

dalam Modul 
Aktivitas Siswa Contoh Penerapan dalam Modul 

 

Collaborating 

  

Berdiskusi dengan 

temannya terkait 

dengan soal open 

endeed dan saling 

memeriksa jawaban 

 

 
 

 

 

 
 

 

Critical and 

creative thingking 

 

Pemberian 

masalah dalam 

bentuk open-

ended dan 

Problem 

Solving 

 

Menyelesaikan masalah 

dengan beberapa cara 

dan membandingkan 

jawabannya dengan 

jawaban temannya 

untuk kemudian 

menarik kesimpulan 

dari jawaban-jawaban 

tersebut 
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Komponen CTL 

Komponen 

dalam Modul 

 

Aktivitas Siswa Contoh Penerapan dalam Modul 

 

Nurturing the 

individual 

 

Pemberian cek 

kemampuan 

awal untuk 

siswa serta 

bimbingan yang 

tertuang dalam 

modul untuk 

dapat membuat 

kesimpulan dari 

materi yang 

dipelajari  

 

Melakukan penilaian 

terhadap hasil 

belajarnya dan 

kemudian mengikuti 

petunjuk yang ada 

untuk melanjutkan 

belajarnya atau 

mengulangi serta 

belajar untuk membuat 

kesimpulan 
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Reaching high 

standar and  

using authentic 

assessment 

 

Pemberian 

kolom penilaian 

secara mandiri 

terhadap hasil 

belajar siswa 

 

Menilai hasil belajarnya 

secara mandiri setelah 

menjawab uji 

kompetensi yang 

diberikan serta 

memeriksa tugas-tugas 

yang ada pada modul 

serta guru memberikan 

catatan-catatan terhadap 

hasil pekerjaan siswa 

 

 
 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan Modul Pembelajaran  

Bilangan    dengan pendekatan CTL.  Pengembangan modul ini mengikuti fase-fase 

pengembangan yang dikemukakan oleh Plomp (2007). Pada pengembangan yang 

dilaksanakan ini, baru sampai pada pembuatan draf modul. Draf modul terdiri dari: (1) 

deskripsi Modul, yang berisi kompetensi inti  dan kompetensi dasar yang akan dicapai; (2) 

petunjuk  penggunaan modul, yang berisi pendahuluan, cek kemampuan awal, lembar 

aktivitas, kesimpulan, lembar pengerjaan, kolom penilaian, dan kunci jawaban.  

 

Saran 

Beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis bagi guru yang telah mengajar 

(In-service) terkait dengan dikembangkannya  Modul Pembelajaran  Bilangan dengan 

pendekatan  CTL antara lain: 

1. Karena terbatasnya waktu dan beaya modul ini hanya terbatas pada 

pembelajaran bilangan  bulat dan bilangan pecahan, maka perlu 

dikembangkan pada materi yang lain, baik materi yang mendukung 

pembelajaran bilangan atau materi matematika yang lain 

2. Tampilan modul dengan pendekatan CTL perlu dicermati dan dikembangkan 

lebih lanjut 
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Abstrak 

 
Salah satu aspek yang termuat pada mata pelajaran matematika adalah 

Aljabar. Kemampuan Aljabar yang baik akan membantu pemahaman matematika 

siswa. Dengan memanfaatkan keadaan dimana banyak dijumpai anak didik yang 

memiliki smartphone maka akan dikembangkan penyampaian materi dengan 

smartphone sebagai media penunjang belajar. Oleh karena itu, peneliti 

mengembangkan aplikasi m-learning pada pokok bahasan persamaan dan 

pertidaksamaan satu variabel berbasis android yang valid, efektif, dan praktis 

menggunakan model pengembangan  Plomp yang dimodifikasi menjadi 4 tahap, 

yaitu (1) investigasi awal, (2) desain, (3) realisasi/konstruksi, (4) tes, evaluasi, dan 

revisi. Produk yang dihasilkan diberi nama POM (Partner of Mathematics) 

berekstensi apk yang dapat disebar luaskan dan diinstal di smartphone berbasis 

android minimum pada versi 4.0/4.1 (Ice Cream Sandwich). Hasil validasi 

didapatkan persentase validasi adalah 93,2%, hasil uji kepraktisan dan keefektifan 

berlangsung di adalah 89,6%, dan 88,89%. 

Kata kunci: Android, Adobe Flash CS 6, Adobe AIR, persamaan dan pertidaksamaan 

linier satu variabel 
 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan ketika Sekolah 

Menengah Atas dalam pendidikan di Indonesia. Pengenalan Aljabar diberikan kepada siswa 

sejak awal siswa menempuh sekolah menengah pertama. Penguasaan Aljabar yang baik dapat 

membantu pemahaman siswa tentang konsep Aljabar. Berdasarkan pengalaman pengembang 

ketika KPL di SMKN 4 Malang pada tahun ajaran 2015/2016 dan wawancara siswa, 

penguasaan Aljabar siswa masih lemah. Dari sudut pandang guru, diperlukan suatu cara 

penyampaian materi yang dapat dilakukan secara mandiri, tidak hanya di kelas, dampingan ke 

banyak siswa sekaligus, serta dapat meminimalisir waktu yang diperlukan untuk belajar materi 

dasar SMP ketika materi SMK terus berlangsung khususnya materi persamaan dan 

pertidaksamaan linier satu variabel. Keterbatasan waktu dan tempat di sekolah mempelajari 

materi yang seharusnya telah dipelajari SMP menjadi kendala sehingga dikembangkan media 

yang mudah digunakan kapan saja tanpa mengurangi isi kandungan dari materi tersebut serta 

dapat memaksimalkan waktu pembelajaran disekolah.  

Terlepas dari pendidikan matematika di Indonesia, pada abad ke-21, kajian penggunakaan 

teknologi dalam hal perangkat mobile dikembangkan sebagai cikal bakal revolusi teknologi 

mobile. Hal ini didasari pada penelitian Behera (2013) yang menyatakan revolusi tekonologi 

modern terjadi pada beberapa hal, misalnya e-education, e-learning, dan m-learning. Hockly 

(2013) dan Mcconatha & Praul (2008) menyatakan bahwa m-learning atau disebut mobile 

learning identik dengan penggunaan alat mobile pada pendidikan, maka diperlukan bingkai 

diskusi tentang kurikulum dan pembelajaran. Penyampaian m-learning menggunakan beberapa 

alat-alat komputasi (Behera, 2013) salah satunya adalah smartphone (Kim, dkk, 2013). 

Smartphone yang digunakan pada penelitian adalah smartphone yang dijalankan dengan sistem 

operasi android. Menurut (Hanafi & Samsudin, 2012), pengguna teknologi android dapat 
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berkomunikasi dimana saja dan kapan saja dalam berbagai perihal. Ketika berkomunikasi 

pengguna dapat bertukar gambar, audio, video dan juga file.  

Berikut paparan terkait beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan mobile 

learning pada android yang berdampak positif dan bermanfaat bagi objek penelitian. Aplikasi 

mobile berbasis android menarik minat peserta didik kelas VI Sekolah Dasar (Aprilianti, 2013) 

dan menumbuhkan motivasi belajar serta pembelajaran lebih mudah dipamahi oleh peserta didik 

(Abidin, 2014; Rahmatullah, 2014). Penelitian yang dilakukan Purbasari (2013) dan 

Zukhrufurromah (2013) menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi berbasis android sebagai 

media pembelajaran matematika layak dikembangkan dan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran mandiri peserta didik.  

Berdasarkan uraian di atas, pengembang menyimpulkan bahwa pengembangan suatu 

aplikasi mobile berbasis android penting untuk dilakukan sebagai media pembelajaran dalam 

rangka mendukung pemahaman siswa terkait materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu 

Variabel.  

METODE 

Model penelitian dan pengembangan menggunakan model pengembangan Plomp yang 

dimodifikasi menjadi 4 tahap, yaitu (1) investigasi awal, (2) Desain, (3) realisasi/konstruksi, (4) 

tes, evaluasi, dan revisi (Hobri, 2010). Tahapan penting yang dilakukan adalah pembuatan 

rancangan aplikasi produk dan storyboard. Penelitian dilakukan selama bulan November 2015 

di SMKN 4 Malang. Desain Uji Coba produk menggunakan instrumen yang berupa angket dan 

menggunakan skala likert pada interval 1-5. Validator yang ditunjuk untuk uji kevalidan dari 

adalah Dra. Mimiep Setyowati Madja, M.Kom sedangkan uji kepraktisan adalah Dra. Sujarwati 

sebagai guru di SMKN 4 Malang yang telah berpengalaman mengajar materi ini. Subjek Uji 

coba Produk adalah 9 siswa yang dipilih secara acak, yaitu dari siswa yang berkemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah dari kelas X. Jenis  data  yang diperoleh selama  penelitian  

pengembangan  ini  adalah data kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif hasil validasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis rata-rata 

dari Hobri yang dimodifikasi sebagai berikut. 

a. Menentukan nilai rata-rata dari semua validator untuk setiap indikator (𝐼𝑖) 

𝐼𝑖 =
∑ 𝑉𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

dengan 𝑉𝑗𝑖 adalah nilai dari validator ke-j terhadap indikator ke-i dan n adalah banyaknya 

validator. 

b. Menentukan nilai rata-rata untuk setiap aspek (𝐴𝑖) 

𝐴𝑖 =
∑ 𝐼𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
 

dengan  𝐼𝑖 adalah rata-rata nilai indikator ke-i dan m adalah banyaknya indikator.  

c. Menentukan nilai rata-rata untuk setiap aspek Va 

𝑉𝑎 =
∑ 𝐴𝑖
𝑙
𝑖=1

𝑙
 

dengan  𝐴𝑖 adalah rata-rata nilai Aspek ke-i dan l adalah banyaknya Aspek. 

Pengembangan aplikasi m-learning yang dihasilkan bersifat valid jika nilai minimal 

tingkat validitas atau rerata total 𝑉𝑎 yang dicapai adalah tingkat valid pada interval 4 ≤ 𝑉𝑎 < 5. 

Kritera kevalidan disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kriteria Kevalidan 

Skor Kriteria Validitas Keterangan 

𝟏 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟐 Tidak valid Revisi total 

𝟐 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟑 Kurang valid Perlu revisi 

𝟑 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟒 Cukup valid Revisi sebagian 

𝟒 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟓 Valid Tidak perlu revisi 

𝑽𝒂 = 𝟓 Sangat valid Tidak perlu revisi 

(diadaptasi dari Hobri, 2010) 

 

Pengembangan aplikasi m-learning yang dihasilkan bersifat praktis jika nilai minimal 

tingkat kepraktisan atau rerata total IP yang dicapai pada interval 4 ≤ IP < 5. Kritera kepraktisan 

disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kriteria Kepraktisan 

Skor Keterangan 

1 ≤ IP < 2 Sangat rendah 

2 ≤ IP < 3 Rendah 

3 ≤ IP < 4 Sedang 

4 ≤ IP < 5 Tinggi 

IP = 5 Sangat tinggi 

(diadaptasi dari Hobri, 2010) 

 

Pengembangan aplikasi m-learning yang dihasilkan bersifat efektif yaitu tujuan 

penggunaan aplikasi yang diharapkan tercapai dari hasil pengerjaan soal evaluasi atau tes oleh 

siswa di atas standar ketuntasan minimum. Produk aplikasi dikatakan efektif jika memenuhi 

kriteria. Kriteria tersebut apabila hasil nilai dari 80% siswa yang menggunakan aplikasi mampu 

mencapai di atas standar ketuntasan minimum ketika penelitian berlangsung (diadaptasi dari 

Hobri, 2010). Nilai untuk standar ketuntasan minimum siswa  adalah 75. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

ANALISIS DATA HASIL VALIDASI 

Analisis data yang diperoleh dari hasil validasi ahli materi dan ahli media, berturut-turut 

disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. Produk valid ditunjukkan dari rata-rata total dari segi ahli 

materi yaitu 4,32 dan media yaitu 5, sehingga diperoleh rata-rata total yaitu 4,66. Berdasarkan 

kriteria kevalidan, nilai tersebut dikatakan valid. 

 

Tabel 3. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Materi 

Aspek Kriteria 𝐼𝑖 𝐴𝑖 𝑉𝑎 

Bahasa 

Ketepatan bahasa  4 

4,34 

4,32 

Bahasa mudah dipahami, menarik, tidak 

menimbulkan makna ganda oleh pengguna 

4 

Keterbacaan teks 5 

Isi 

/konten 

pada 

aplikasi 

Kelengkapan informasi yang diperlukan 4 

4,29 

Ketepatan isi materi yang disampaikan pada 

aplikasi 

5 

Umpan balik yang tersedia 4 

Kesesuaian soal-soal yang diberikan 4 

Kejelasan pembahasan soal 5 

Kesesuaian petunjuk yang digunakan 4 

Kesesuaian jawaban dan soal yang diberikan 4 
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Tabel 4. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Media 

Aspek Kriteria 𝐼𝑖 𝐴𝑖 𝑉𝑎 

Sistem 

aplikasi 

Kemudahan instalasi aplikasi pada android 5 

5 

5 

Kelancaran operasi aplikasi saat digunakan 5 

Struktur navigasi pada aplikasi 5 

Kesesuaian tombol input dengan fungsinya 5 

Grafis 

pada 

aplikasi 

Ketepatan font (jenis, ukuran, dan warna) yang 

digunakan 

5 

5 

Kemudahan kalimat dibaca 5 

Penggunaan ruang (space) 5 

Desain animasi dan gambar yang menarik 5 

Kesesuaian tata letak animasi dan gambar pada 

tiap scene 

5 

Perpaduan warna yang digunakan 5 

 

Jadi pengembangan aplikasi m-learning yang dihasilkan bersifat valid dan layak 

digunakan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atas dasar saran dari ahli materi 

dan media, antara lain; a) perbaikan kesalahan-kesalahan penulisan materi pada aplikasi, b) 

ketepatan kata yang dipilih pada contoh-contoh persamaan dan pertidaksamaan linier satu 

variabel, c) ketidaksesuaian materi dengan soal tentang himpunan penyelesaian. Seharusnya 

tidak perlu ada himpunan penyelesaian jika tidak ada penjelasan materi pada aplikasi. 

 

ANALISIS DATA HASIL KEPRAKTISAN 

Analisis data yang diperoleh dari hasil uji kepraktisan oleh guru, disajikan pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Analisis Data Hasil Uji Kepraktisan 

Indikator 𝐼𝑖 𝑃𝑖 
Kemudahan guru menyampaikan materi dengan aplikasi sebagai alat 

bantu. 
5 

4,63 

Ketertarikan minat belajar siswa meningkat  4 

Waktu yang digunakan ketika didalam atau diluar pembelajaran lebih 

efesien dan efektif 
5 

Pencapai tujuan pembelajaran akan terbantu 4 

Kemandirian belajar siswa meningkat 4 

Penyajian materi yang menarik sehingga mudah dipahami siswa 5 

Kesesuaian animasi pada materi 5 

Penyajian materi sesuai kompetensi dasar 5 

 

Sebagai pengguna terpilih secara acak 9 siswa dari kelas X sebagai perwakilan disajikan 

pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417



 

Tabel 6. Analisis Data Hasil Angket Respon Siswa 

Aspek ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑛

𝑗=1
 
𝐼𝑖 𝑃𝑖 

Kemudahan instalasi aplikasi pada android 39 4,33 

4,33 

Kelancaran operasi aplikasi saat digunakan 37 4,11 

Saya mudah memahami perintah atau operasional aplikasi 39 4,33 

Kejelasan font (jenis, ukuran, dan warna) yang digunakan 41 4,56 

Saya mudah memahami pertanyaan dan pembahasan pada 

aplikasi 
40 4,44 

Materi tersampaikan dengan baik dengan aplikasi sebagai alat 

bantu 
40 4,44 

Minat belajar saya meningkat karena aplikasi yang menarik 39 4,33 

Waktu belajar saya lebih efektif karena bisa dilakukan dimana 

saja kapan saja 
38 4,22 

Saya lebih berfikir aktif secara mandiri 39 4,33 

Lebih paham terhadap materi dengan aplikasi 38 4,22 

Keterangan: Terdapat 9 responden siswa 

 

Produk praktis ditunjukkan dari rata-rata total dari segi guru yaitu 4,63 dan segi siswa 

yaitu 4,33 , sehingga diperoleh rata-rata total yaitu 4,48. Berdasarkan kriteria kepraktisan, nilai 

tersebut dikatakan praktis. 

 

ANALISIS DATA HASIL KEEFEKTIFAN 

Analisis data hasil tes siswa disajikan pada Tabel 7. Dari Tabel tersebut, diketahui 88,89% 

siswa yang menggunakan aplikasi mampu mencapai nilai di atas standar ketuntasan minimum 

dan nilai tersebut lebih dari 80% kriteria efektif, maka produk dikatakan efektif. 

 

Tabel 7. Analisis Data Hasil Tes Siswa 

Nama KKM Nilai 

Adam Iqbal N. Nadhif 75 92 

Cholifatul Ulla 75 88 

Habib Alwi S. 75 88 

Dinda Mutiara S. 75 88 

Nazilatul Afrida 75 86 

Fiqhi Haditya N. 75 84 

Galih Wijayanti A. P. 75 82 

Hafifah Indah L. 75 82 

Gita Puja K. P. 75 74 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi yang 

dikembangkan telah mencapai kriteria valid, praktis, dan efektif. 

Hasil pengamatan menarik selama penelitian kepada pengguna yaitu. 

a. Respon positf ditunjukkan oleh siswa dengan antuisias menggunakan aplikasi 

b. Terdapat lima siswa yang bermain aplikasi dengan lancar karena memiliki smartphone 

dengan spesifikasi tinggi.  

c. Terdapat dua siswa yang bermain tindak lancar dengan kendala aplikasi sering force closed. 

Hal itu disebabkan oleh smartphone yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi minimum.  

d. Adam Iqbal N. Nadhif adalah siswa yang tergolong berkemampuan rendah tapi sangat 

terampil menggunakan aplikasi. Hal ini ditunjukan keefektifan dari hasil evaluasi yang 

sangat tinggi setelah menggunakan aplikasi. 
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KAJIAN APLIKASI POM 

Aplikasi yang diberi nama Partner of Mathematics atau disebut POM merupakan produk 

akhir dari hasil pengembangan yang telah dilakukan. Aplikasi ini berekstensi .apk dan 

dijalankan pada minimal mempunyai resolusi layar 480x320 pixel, sistem operasi minimal 

android 4.0 ICS sampai dengan android 4.4 Kitkat.  Pemilihan sistem operasi android didasari 

oleh sifat karakteristik android yang memiliki sistem open source. Aplikasi dilengkapi dengan 

Adobe AIR dan diinstall dengan mudah pada smartphone. Jika dijalankan pada versi yang lebih 

baru yaitu android 5.0 lolipop, maka sistem akan mengunduh otomatis pembaharuan Adobe AIR 

agar aplikasi dapat berjalan. Berikut ini akan disajikan beberapa tampilan Aplikasi POM pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Beberapa Tampilan Aplikasi POM 

 

Pengembangan yang dihasilkan akan disajikan dalam beberapa halaman yang berisi 

tentang konsep, soal evaluasi, dan pembahasan serta visualisasi materi dalam bentuk timbangan. 

Visualisasi timbangan tersebut bertujuan untuk mempermudah siswa berfikir secara konkret. 
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Aplikasi ditampilkan dengan perpaduan warna yang cerah serta diikuti dengan suara musik latar 

yang tenang dikarenakan berbagai macam karakter gaya belajar siswa. Hal ini didasari oleh 

gaya audio dan visual sedemikian sehingga media aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi 

keheretogenan gaya belajar siswa. 

Halaman konsep terdiri dari dua materi pokok yaitu materi Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linier Satu Variabel. Pada halaman ini memuat “Definisi ”, “Bentuk 

Persamaan/Pertidaksamaan”, “Contoh”, “Sifat-sifat Operasi Aljabar” serta cara menentukan 

penyelesaian terkait konsep Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel. Pada halaman 

ini disusun sedemikian rupa yang mengacu tujuan pembelajaran matematika yang dijelaskan 

oleh kemendikbud. Diharapkan tujuan pembelajaran tentang pemahaman dan keterkaitan antar 

konsep matematika secara efisien, luwes, dan tepat dapat tercapai. Pada halaman penyelesaian 

persamaan dan pertidaksamaan dibuat tiap langkah yang didasari pada tujuan kemendikbud 

yang penggunaan penalaran sifat aljabar serta manipulasi matematika yang baik dalam 

penyederhanaan persamaan yang ekuivalen. 

Halaman soal evaluasi berbentuk kuis pilihan ganda dengan durasi waktu 15 menit untuk 

proses pengerjaan. Pada akhir halaman ini ditunjukkan hasil evaluasi siswa. Siswa akan 

mendapatkan password untuk membuka pembahasan masing-masing soal. 

Halaman pembahasan dibuat untuk memberikan kesempatan terhadap siswa yang ingin 

mengetahui jawaban pembahasan dari kuis. Sengaja disediakan pembahasan diyakini mampu 

memicu siswa mengonstruk sendiri konsep dari apa yang telah dipahami. Keyakinan ini didasari 

oleh pembelajaran kontruktivisme yang sejatinya pikiran siswa mengarah pada mengkonstruksi 

pengetahuan secara individual (Subanji, 2013). Jadi diharapkan pemahaman siswa lebih mudah 

dengan dilengkapinya halaman pembahasan. 

Halaman simulasi timbangan atau yang disebut Four-pan Algebra Balance berisikan 

beberapa halaman ilustrasi cara penggunaan timbangan. Pada halaman berikutnya siswa dapat 

menggunakan  Four-pan Algebra Balance secara mandiri untuk menyelesaikan soal yang 

diberikan. Halaman Four-pan Algebra Balance merupakan halaman yang bertujuan untuk 

mengaitkan dari pemikiran abstrak menjadi konkrit oleh siswa. Ditelurusi dari subjek pengguna 

pada pengembangan ini yaitu siswa kelas X yang seharusnya dikategorikan pada tahap dan 

tahap formal-operasional pada umur 11 tahun hingga dewasa. Tahapan ini mengacu pada teori 

perkembangan intelektual kognitif oleh piaget (Rahayu, 2009).  Pada tahapan ini siswa 

dijelaskan sudah dapat berpikir secara abstrak dan dapat mengolah sendiri informasi yang 

didapat. Namun, tahapan ini tidak lepas dari tahapan sebelumnya yaitu tahap konkrit-

operasional pada umur 7-11 tahun yang menunjukan pemikiran konkrit siswa. Sehingga kedua 

tahapan ini memiliki kesamaan oleh siswa yaitu berpikir konkrit. Didukung pula dengan 

pernyataan Suharto (2012) menyatakan siswa lebih mudah belajar dengan berpikir konkrit. 

Tujuan lain pada halaman ini adalah mampu mengajak siswa secara aktif melakukan 

eksperimen dengan fasilitas drag and drop. 

Beberapa halaman isi dari aplikasi yang telah disebutkan dikemas di halaman menu 

sehingga halaman menu terdiri beberapa tombol yaitu tombol persamaan, pertidaksamaan, kuis, 

pembahasan, four-pan algebra balance, profil. Setiap tombol menu mempunyai kesempatan 

dibuka pertama (kecuali halaman pembahasan) oleh pengguna karena pada aplikasi ini secara 

tidak langsung siswa diajak melakukan experiental learning atas dasar pemikiran atau 

pengalaman dan selalu ingin mencoba hal baru (Subanji, 2013). 

Perpindahan antara halaman pada aplikasi menggunakan tombol navigasi seperti tombol 

Lanjut dan Kembali. Terdapat juga tombol-tombol lain yang difungsikan berbeda seperti untuk 

tombol Musik dan tombol Profil.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

KESIMPULAN 

Pengembangan aplikasi m-learning pada pokok bahasan persamaan dan Pertidaksamaan 

Linier Satu Variabel yang valid, praktis, dan efektif diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siswa 
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sebagai alternatif media belajar penunjang secara mandiri dimanapun dan kapanpun 

dikarenakan waktu pembelajaran yang terbatas. 

Beberapa keunggulan aplikasi POM yaitu (1) dapat dijadikan media penunjang belajar 

yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun pada pengguna smartphone android, (2) tidak 

diperlukan jaringan internet, (3) dilengkapi kuis dan pembahasan kuis, (4) dilengkapi Four-pan 

Algebra Balance, (5) digunakan oleh semua pengguna yang belajar dasar persamaan dan 

Pertidaksamaan Linier Satu Variabel, (6) perpaduan warna yang menarik, (7) materi yang 

digunakan ringkas namun tetap jelas, (8) dapat digunakan pada update android versi yang lebih 

baru.  

Beberapa kelemahan aplikasi POM yaitu (1) resolusi layar yang terbatas pada 320x480 

pixel, (2) file setelah diinstall berukuran besar yaitu 38,9 Mb, (3) aplikasi hanya dapat 

dijalankan dengan minimal sistem operasi android 4.0 ICS.  

 

SARAN 

Diharapkan pengembangan lebih lanjut terhadap media yang berkaitan ataupun materi 

matematika lain yang digunakan karena pengembangan masih jauh dari kesempurnaan. Bagi 

pengembang lainnya dapat mengembangkan Four-pan Algebra Balance agar lebih nampak 

konkrit, ukuran file diperkecil, resolusi layar diperbaiki, sehingga menjadi produk yang lebih 

baik dan bermanfaat. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif Think Talk Write yang berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman 

matematis siswa. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 1) aktivitas think mencakup kegiatan mengamati, menanya, menggali 

informasi dan menalar dengan menekankan tanggung jawab siswa untuk memahami 

topik kecil yang menjadi bagiannya, 2) aktivitas talk bersifat formal dengan berdiri 

di hadapan kelompok dan diberikan waktu khusus untuk menjelaskan serta 

berprinsip saling membantu, dan 3) aktivitas write dilakukan secara mandiri dan 

didahului proses memikirkan kembali gagasan. Hasil tes menunjukkan bahwa 

pemahaman matematis siswa mengalami peningkatan dengan indikator persentase 

ketuntasan klasikal 90,9%, nilai rata-rata kelas 85.83 dan nilai rata-rata pemahaman 

translasi, interpretasi dan ekstrapolasi masing-masing 88.48, 84.85 dan 86.06. 

Kata kunci: kooperatif think talk write, pemahaman matematis siswa 
 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu ilmu eksakta mempunyai potensi besar dan peranan 

strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas di era globalisasi. Menurut 

Sujono (dalam Subiyanto 1988: 11), matematika mempunyai kedudukan yang penting dalam 

dunia pendidikan dan pengembangan IPTEK karena matematika merupakan pengetahuan dasar 

dari semua ilmu pengetahuan. Mengingat pentingnya matematika sebagai salah satu ilmu 

pengetahuan yang dekat dengan realita kehidupan manusia, maka dalam pembelajaran 

matematika siswa dituntut untuk memiliki pemahaman matematis yang baik. 

Pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam proses pembelajaran 

matematika. Siswa diberi pengertian bahwa materi yang dipelajari bukan hanya sekedar rumus, 

melainkan lebih kepada pemahaman konsep. Menurut Hudojo (2005: 12), tujuan pembelajaran 

adalah memberikan pemahaman kepada siswa terkait konsep yang dipelajari. Mengutip dari 

pernyataan Bloom (dalam Hasanuri, 2013: 17), terdapat tiga macam klasifikasi pemahaman 

yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran, yakni pengubahan (translation), penafsiran 

(interpretation) dan penerapan strategi untuk pemecahan masalah (extrapolation). Sehingga 

indikator bahwa siswa telah memiliki pemahaman matematis yang baik adalah siswa dapat 

menguasai pemahaman translasi, pemahaman interpretasi dan pemahaman esktrapolasi terkait 

dengan konsep-konsep matematika yang dipelajari.    

Berdasarkan hasil investigasi awal peneliti berupa wawancara dengan salah satu guru 

Matematika di SMPN 8 Malang pada hari Senin, 26 Oktober 2015 menunjukkan bahwa siswa 

kelas VIII-I SMPN 8 Malang memiliki pemahaman matematis yang masih rendah. Siswa 

kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika, secara khusus konsep aljabar dan 

grafik. Hal ini didukung dengan data hasil ulangan harian materi operasi aljabar dan persamaan 
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garis lurus dimana persentase siswa yang berhasil memenuhi KKM masing-masing sebesar 

16,67% dan 30,00%. Kesulitan siswa dijumpai dalam aktivitas menyelesaikan operasi-operasi 

aljabar (perkalian, pembagian dan pemfaktoran), menjelaskan grafik persamaan garis lurus dan 

menggambar grafik dari suatu persamaan garis lurus. 

Salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman siswa adalah pemilihan strategi 

pembelajaran yang kurang tepat. Penerapan Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik belum 

dapat berjalan sepenuhnya di sekolah. Pembelajaran di sekolah masih banyak menggunakan 

pendekatan konvensional dengan metode ekspositori. Prince dan Felder (dalam Nurhadi, 2004: 

80) menyatakan bahwa pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan pendekatan 

deduktif, memulai dengan pemberian konsep dan meningkat pada penerapan konsep untuk 

pemecahan masalah. Menurut Ruseffendi (2006: 17), pembelajaran konvensional bersifat 

teacher-centered dimana dominasi guru sangat besar. Sebagian besar dari konsep yang 

dipelajari siswa tidak diperoleh melalui kegiatan eksplorasi matematika, tetapi melalui 

pemberitahuan yang dilakukan guru sehingga potensi dan kreativitas siswa tidak berkembang. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk dapat 

mengonstruksi pengetahuannya secara mandiri (Rustaman, 2003: 15). Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang mendukung siswa mengonstruksi pemahaman secara mandiri adalah 

pendekatan saintifik yang diusung oleh Kurikulum 2013 dengan alur berpikir ilmiahnya yang 

meliputi kegiatan mengamati, menanya, menggali informasi, menalar dan mengomunikasikan. 

Peran guru berubah dari sebagai pemberi informasi menjadi seorang fasilitator belajar. 

Pendekatan saintifik lebih efektif diterapkan dengan pembelajaran kooperatif (NCTM, 

2000). Pembelajaran menggunakan pendekatan kooperatif memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur dan membangun 

pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional (Rustaman, 2003: 206). Siswa ditempatkan pada 

suatu kelompok belajar untuk saling berkolaborasi, berbagi gagasan dan bertanggung jawab 

pada pencapaian hasil belajar bersama. Pembelajaran kooperatif mempertimbangkan latar 

belakang dan derajat potensi setiap individu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi 

siswa untuk meraih cita-cita pembelajaran (Slavin, 2005: 200).  

Salah satu strategi pembelajaran dengan pendekatan kooperatif adalah strategi 

pembelajaran Think Talk Write (TTW). Menurut Huda (2013: 218), Think Talk Write 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk latihan 

mengutarakan dan menuliskan gagasan. Strategi ini dilakukan dengan alur pengembangan 

dimulai dari keterlibatan siswa untuk berpikir (think) setelah proses membaca. Selanjutnya 

siswa berbicara (talk) dan berbagi ide dengan sesama anggota kelompok untuk memperoleh 

pemahaman yang sama sebelum nantinya menulis (write) gagasan hasil diskusi tersebut. 

Atmosfer pembelajaran akan lebih mendukung jika dilakukan dalam grup yang heterogen. 

Penerapan pembelajaran kooperatif Think Talk Write (TTW) untuk meningkatkan pemahaman 

matematis siswa didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Hasanuri (2014), Fahrudin (2011) dan Ansari (2003). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan mengangkat judul penerapan pembelajaran kooperatif dengan 

strategi Think Talk Write (TTW) pada materi persamaan kuadrat yang dapat meningkatkan 

pemahaman matematis siswa kelas VIII-I di SMPN 8 Malang. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang datanya dinyatakan secara verbal 

dan dianalisis tanpa menggunakan uji hipotesis. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang berawal dari permasalahan yang dijumpai di lapangan untuk direfleksikan dan 

diadakan tindakan tertentu di lapangan (Somadayo, 2013: 110). Pelaksanaan penelitian ini 

mengikuti alur tindakan yang dikembangkan Kemmis dan Taggart (Somadayo, 2013: 56) yaitu 

perencanaan (plan), pelaksanaan (act), pengamatan (observe) dan refleksi (reflect) yang akan 

membentuk satu rangkaian tindakan hingga kriteria keberhasilan yang ditetapkan tercapai. 
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Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan di kelas VIII-I SMPN 8 Malang yang 

berlokasi di Jalan Arjuno No. 19, kota Malang. Penelitian ini dilakukan selama bulan Januari 

tahun 2016. Jumlah siswa di kelas ini adalah 33 orang dengan komposisi 12 siswa laki-laki dan 

21 siswa perempuan. Data yang dikumpulkan meliputi: 1) data aktivitas guru dan siswa, dan 2) 

data hasil tes akhir siklus. Data diperoleh dengan cara: 1) observasi, 2) tes, dan 3) dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif model air (flow 

model) yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (1992: 18). Teknik analisis data 

kualitatif terdiri dari tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara berurutan, yaitu mereduksi data, 

menyajikan data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi data. Data hasil validasi dan hasil 

observasi dihitung dengan menggunakan rumus dan diinterpretasikan sesuai tabel interpretasi 

yang dikembangkan Arikunto (2002: 219) dengan beberapa modifikasi. 

Kriteria keberhasilan tindakan pada masing-masing siklus adalah: 1) nilai rata-rata kelas 

pemahaman matematis siswa adalah 80 dan terdapat 85% siswa yang memiliki nilai pemahaman 

matematis sebesar 80 ke atas, 2) nilai rata-rata kelas untuk pemahaman translasi, interpretasi 

dan ekstrapolasi masing-masing adalah 80, dan 3) nilai rata-rata kegiatan guru dan kegiatan 

siswa dalam kategori minimal baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan awal yang dilakukan pada tahap persiapan penelitian adalah penyusunan 

perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), tes akhir siklus, lembar observasi kegiatan guru, lembar 

observasi kegiatan siswa dan perangkat pendukung pembelajaran lainnya. Selanjutnya 

dilakukan proses validasi oleh dua orang validator, yakni satu dosen Jurusan Matematika 

FMIPA UM dan satu guru Matematika SMPN 8 Malang. Berdasarkan hasil validasi, kedua 

validator menyatakan bahwa perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian yang disusun 

termasuk pada kriteria valid dan layak digunakan dalam penelitian. Persentase rata-rata hasil 

validasi untuk RPP adalah 96,5%, LKS sebesar 88,4%, tes akhir siklus sebesar 94,5%, lembar 

observasi kegiatan guru sebesar 93,8% dan lembar observasi kegiatan siswa sebesar 93,8%. 

Beberapa revisi dilakukan berdasarkan perbaikan dan rekomendasi dari kedua validator.  

Pelaksanaan pembelajaran Siklus 1 dirancang dan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan 

dengan alokasi waktu adalah 2 jam pelajaran dan 3 jam pelajaran. Berikut ini adalah tabel hasil 

observasi kegiatan guru dan siswa oleh keempat observer penelitian pada pembelajaran 

kooperatif Think Talk Write pada Siklus 1. 

Tabel 1 Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa pada Siklus 1 

Lembar Observasi 
Persentase Rata-rata Hasil Observasi 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Kegiatan Guru 
86,5% 89,6% 

Baik Baik 

Kegiatan Siswa 
84,4% 89,6% 

Baik Baik 

Berdasarkan hasil observasi oleh keempat observer terlihat bahwa aktivitas guru dan 

siswa pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi Think Talk Write termasuk 

dalam kriteria baik dengan persentase rata-rata untuk aktivitas guru dan aktivitas siswa masing-

masing sebesar 86,5% dan 84,4% pada pertemuan 1 dan 89,6% dan 89,6% pada pertemuan 2.      

Pada akhir siklus dilaksanakan tes akhir siklus dengan alokasi waktu adalah 60 menit. Tes 

dilakukan dengan menggunakan instrumen tes terdiri dari 7 soal uraian. Soal 1-2 adalah soal 

translasi, soal 3-5 adalah soal interpretasi dan soal 6-7 adalah soal ekstrapolasi. Penskoran 

sesuai dengan pedoman penskoran yang telah ditetapkan. Hasil tes pemahaman akhir siklus 1 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 
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Tabel 2 Hasil Tes Pembelajaran Siklus 1 

1. Peserta tes 33 siswa 

2. Rata-rata kelas 79,20 

3. Banyaknya siswa yang mendapatkan 

nilai minimal 8099 
24 siswa 

4. Persentase keberhasilan 72,72% 

Pemahaman Matematis Bloom Translasi Interpretasi Ekstrapolasi 

5. Rata-rata kelas 85,00 72,29 83,59 

Berdasarkan tabel 2, nilai rata-rata kelas untuk pemahaman matematis adalah sebesar 

79.20 dengan persentase ketuntasan secara klasikal adalah 72,72%. Nilai rata-rata kelas untuk 

translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi masing-masing adalah 85.00, 72,29 dan 83,59. Karena 

persentase keberhasilan belum mencapai 80%, nilai rata-rata kelas belum mencapai 80 dan nilai 

rata-rata kelas pemahaman interpretasi juga belum mencapai 80 maka penelitian ini belum 

mencapai kriteria keberhasilan dan direncakanan untuk pelaksanaan tindakan pada siklus 2. 

Pelaksanaan pembelajaran Siklus 2 dirancang dan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan 

dengan alokasi waktu adalah 3 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Berikut ini adalah tabel hasil 

observasi kegiatan guru dan siswa oleh keempat observer pada pembelajaran Siklus 2. 

Tabel 3 Hasil Observasi Kegiatan Guru dan Siswa pada Siklus 2 

Lembar Observasi 
Persentase Rata-rata Hasil Observasi 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Kegiatan Guru 
96,9% 97,9% 

Sangat Baik Sangat Baik 

Kegiatan Siswa 
94,8% 96,9% 

Sangat Baik Sangat Baik 

Berdasarkan hasil observasi oleh keempat observer terlihat bahwa aktivitas guru dan 

siswa pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi Think Talk Write termasuk 

dalam kriteria baik dengan persentase rata-rata untuk aktivitas guru dan aktivitas siswa masing-

masing sebesar 96,9% dan 94,8% pada pertemuan 1 dan 97,9% dan 96,9% pada pertemuan 2. 

Pada akhir siklus dilaksanakan tes akhir siklus dengan alokasi waktu adalah 60 menit. Tes 

dilakukan dengan menggunakan instrumen tes yang terdiri dari 6 soal uraian. Soal 1-2 adalah 

soal translasi, soal 3 dan 6.a adalah soal interpretasi dan soal 4, 5 dan 6.b adalah soal 

ekstrapolasi. Penskoran sesuai dengan pedoman penskoran yang telah ditetapkan. sebelumnya. 

Hasil tes pemahaman matematis siswa pada akhir siklus 2 dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Hasil Tes Pembelajaran Siklus 2 

1. Peserta tes 33 siswa 

2. Rata-rata kelas 85,83 

3. Banyaknya siswa yang mendapatkan 

nilai minimal 80 
30 siswa 

4. Persentase keberhasilan 90,90% 

Pemahaman Matematis Bloom Translasi Interpretasi Ekstrapolasi 

5. Rata-rata kelas 88,48 84,85 86,06 

Berdasarkan tabel 4, nilai rata-rata kelas untuk pemahaman matematis adalah sebesar 

85.83 dengan persentase ketuntasan secara klasikal adalah 90,90%. Nilai rata-rata kelas untuk 

pemahaman translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi masing-masing adalah 88.48, 84,85 dan 

86,06. Kriteria keberhasilan telah terpenuhi sehingga penelitian tidak dilanjutkan ke siklus 

berikutnya dan semua kategori termasuk dalam kriteria baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran kooperatif strategi Think Talk Write (TTW) 

yang berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman matematis siswa kelas VIII-I SMPN 8 

Malang dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 
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Aktivitas Berpikir (Think) 

Aktivitas think diawali dengan kegiatan mengamati dan menanya oleh siswa secara 

individual. Siswa mengamati permasalahan yang diupayakan dapat memunculkan rasa ingin 

tahu siswa untuk belajar dan siswa menyusun pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Huda 

(2013: 59) menjelaskan bahwa motivasi sebelum pelaksanaan pembelajaran memiliki peranan 

penting dalam memunculkan keingintahuan dan semangat belajar siswa. Selanjutnya guru 

membagi siswa ke dalam 8 kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen dengan 

tujuan agar nantinya dapat dibentuk pasangan saat melakukan diskusi topik kecil dan semua 

siswa dapat fokus dalam kegiatan diskusi yang dilakukan. Hal ini didukung oleh Slavin (2005: 

149), bahwa ukuran kelompok ideal terdiri dari 3-5 orang yang heterogen dari segi kemampuan 

akademik dan latar belakang sosialnya. 

Guru memberikan beberapa permasalahan berupa investigasi untuk diselesaikan secara 

berpasangan sebelum didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Belajar dalam kelompok 

kecil akan membantu proses pembelajaran karena sesama anggota kelompok akan saling 

membantu dan bertukar pikiran (Hasanuri, 2015: 69). Guru membagi investigasi dalam LKS 

menjadi beberapa topik kecil dan setiap kelompok membagi tugas kepada masing-masing 

anggota. Menurut Nur (2000: 14), pembagian tugas dalam kelompok akan melatih siswa belajar 

mandiri yang memposisiskan siswa sebagai subyek dari belajarnya sendiri. Slavin (2005: 233) 

menambahkan bahwa pembagian topik ke dalam topik kecil akan membuat siswa bertanggung 

jawab dan menyadari bahwa kelompok tergantung pada mereka untuk menemukan aspek 

penting yang dipelajari dan harus mereka temukan. 

Siswa melengkapi tabel, mengamati contoh dan mengimitasi langkah kerja untuk 

menemukan konsep-konsep matematika saat menyelesaikan investigasi. Investigasi dalam 

lembar kegiatan siswa disusun secara sistematis untuk mengarahkan siswa membangun sendiri 

pengetahuannya. Rustaman (2003: 163) mengatakan bahwa pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengonstruksi pengetahuannya secara mandiri. 

Durasi aktivitas think dibatasi selama 30 menit atau 50 menit menyesuaikan jam pelajaran. 

Slavin (2005: 222) berpendapat bahwa membatasi waktu untuk aktivitas memahami topik kecil 

bertujuan agar setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab dalam belajar. Selama 

aktivitas think, guru berkeliling ke setiap kelompok dan berperan mengamati kegiatan siswa, 

membantu kesulitan dan memberikan motivasi untuk aktif berdiskusi. Menurut Slavin (2005: 

232), guru hanya sebagai fasilitator belajar bagi siswa dalam pembelajaran kooperatif.  

Aktivitas Berbicara (Talk) 

Setelah semua siswa menyelesaikan aktivitas diskusi berpasangan, aktivitas talk dari 

strategi TTW dimulai. Setiap anggota kelompok secara bergantian mempresentasikan topik 

kecil kepada teman satu kelompoknya. Saat melakukan presentasi, siswa diminta berdiri di 

depan anggota kelompok dan diberikan waktu khusus. Menurut Slavin (2005: 233), presentasi 

topik kecil di dalam kelompok haruslah bersifat formal dimana setiap anggota diberikan waktu 

khusus dan berdiri ketika mempresentasikan topik kecilnya. Siswa yang menjadi presenter 

menunjukkan hasil pekerjaannya dan secara detail siswa menjelaskan langkah-langkah 

menjawab setiap permasalahan. Cara tersebut dilakukan agar semua anggota dapat memperoleh 

pemahaman dan turut merasakan pengalaman belajar yang dialami setiap anggota. Menurut 

Slavin (2005: 233), presentasi dan diskusi dilakukan dengan cara yang dapat membuat semua 

teman satu kelompok memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan setiap anggota. 

Saat presentasi topik kecil, anggota lain bertugas menanggapi sehingga terjadi proses 

diskusi dalam kelompok. Saat siswa berbicara dengan orang lain, maka siswa akan 

mengembangkan pengetahuannya dari bahasanya sendiri (Hasanuri, 2015: 75). Slavin (2005: 

253) menambahkan bahwa kunci dari prosedur ini adalah apabila semua siswa menyatakan 

sebuah pendapat, mereka akan mempunyai komitmen terhadap diskusi kelompok dan memiliki 

kemauan jauh lebih besar untuk berpartisipasi di dalamnya. Siswa saling bertukar ide dan 

pemahaman dimana siswa dengan pemahaman yang baik membantu siswa yang kesulitan dalam 

memahami. Kasmiati (2006: 41) mengatakan bahwa siswa yang lebih pandai dalam kelompok 

merupakan pakar bagi teman anggota kelompoknya. 
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Aktivitas Menulis (Write) 

Pada tahap write, guru mengarahkan siswa untuk menuliskan hasil diskusi kelompok pada 

lembar kegiatan dan buku catatan masing-masing secara mandiri. Peneliti meminta siswa untuk 

merenungkan dan memikirkan kembali ide yang diperoleh selama kegiatan diskusi sebelum 

menuliskan ide tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Huda (2013: 208) mengatakan 

bahwa menulis bukan merupakan aktivitas yang sederhana, karena siswa merekam dan berusaha 

menyusun kembali pemahamannya dalam bahasa yang teratur sehingga mudah dipahami oleh 

siswa sendiri dan orang lain. Menulis dalam kegiatan pembelajaran matematika dapat 

membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa (Shield dan 

Swinson dalam Ansari, 2003: 87). Hal ini didukung oleh Fahrudin (2011: 80), bahwa kegiatan 

menulis dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan kognisi dalam belajar matematika. 

Setelah diskusi kelompok, peneliti melakukan konfirmasi pemahaman dengan melakukan 

diskusi singkat untuk menyusun kesimpulan berdasarkan pendapat yang dikemukakan siswa. 

Ansari (2003: 8) mengatakan bahwa kegiatan penutup oleh guru adalah bagaimana merangkum 

pendapat siswa pada suatu kesimpulan yang logis pada saat yang tepat. Apabila pemahaman 

siswa benar, maka akan menjadi penguatan bagi kinerja kelompoknya dan apabila salah, maka 

akan menjadi pengalaman bagi siswa untuk lebih teliti. Palupi (dalam Ibrahim, 2000: 147) 

mengatakan bahwa tinjau ulang apa yang dipelajari penting dalam mempertahankan retensi.  

Terdapat beberapa kelemahan dari kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan. 

Salah satunya adalah kurangnya pemberian soal latihan open ended selama pembelajaran karena 

keterbatasan waktu. Menurut Trianto (2007: 105), pemberian latihan soal open ended 

memungkinkan siswa bereksplorasi sehingga pemahaman lebih berkembang. Kelemahan yang 

lain adalah kurangnya reward dan punishment khusus, seperti sertifikat penghargaan. Siswa 

hanya mendapatkan pujian dan tepuk tangan sebagai apresiasi positif atau mendapatkan teguran 

sebagai apresiasi negatif. Slavin (2005: 220) mengatakan bahwa reward dan punishment dalam 

pembelajaran kooperatif penting diberikan sebagai motivasi agar siswa lebih aktif dalam belajar. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Langkah pembelajaran kooperatif strategi Think Talk Write (TTW) yang berkontribusi 

dalam meningkatkan pemahaman matematis siswa pada materi persamaan kuadrat di kelas VIII-

I SMPN 8 Malang dilakukan sebagai berikut: 1) Aktivitas think mencakup aktivitas mengamati, 

menanya, menggali informasi dan menalar. Mengamati dan menanya dilakukan secara 

individual, sedangkan menggali informasi dan menalar dilakukan berpasangan. Aktivitas think 

menekankan tanggung jawab siswa dalam belajar dan guru berperan sebagai fasilitator belajar. 

Lembar kegiatan siswa disusun secara sistematis agar dapat mengarahkan siswa menemukan 

konsep matematika secara mandiri. 2) Aktivitas talk dilakukan secara formal dengan prinsip 

saling membantu. Siswa bergantian menjelaskan hasil dari aktivitas think dengan berdiri di 

hadapan kelompoknya dan diberikan waktu khusus. Siswa menunjukkan jawaban mereka dan 

menjelaskan ide yang didapat. Siswa lain bertugas menanggapi dan siswa dengan pemahaman  

baik membantu menjelaskan kepada siswa yang kesulitan dalam memahami. 3) Aktivitas write 

dilakukan secara mandiri dan didahului proses merenungkan dan memikirkan kembali ide yang 

diperoleh selama kegiatan diskusi sebelum menuliskannya menggunakan bahasa sendiri.  

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan penelitian, guru dapat menerapkan pembelajaran 

kooperatif strategi Think Talk Write (TTW) sebagai alternatif pembelajaran di kelas dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) memberikan pemahaman kepada siswa tentang alur 

pembelajaran kooperatif Think Talk Write dengan guru menjelaskan atau siswa membaca 

langkah-langkah pembelajaran, 2) membuat lembar kegiatan siswa yang dapat mengarahkan 

siswa mengkontruksi pemahaman secara mandiri melalui kegiatan melengkapi tabel, mengamati 

contoh dan bukan contoh, dan memahami langkah kerja, dan 3) mereduksi kelemahan 

penelitian, yakni memberikan soal-soal latihan open ended selama kegiatan pembelajaran atau 

sebagai pekerjaan rumah dan menerapkan sistem reward dan punishment khusus sebagai upaya 

memberikan motivasi agar siswa dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam belajar. 
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Abstrak 
 

Peningkatan daya saing dan  mutu lulusan PS Pendidikan Matematika 

menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan di masa depan. 

Suatu bentuk peningkatan daya saing, adalah  PS Pendidikan Matematika perlu 

merevitalisasi kurikulum PS Pendidikan Matematika, berupa integrasi kompetensi 

pedagogi dan kompetensi professional dalam Pedagogical  Content Knowledge 

(PCK). Revitalisasi tersebut dapat dilakukan dengan menyelaraskan kurikulum 

dengan standar guru matematika Asean (Southeast Asia Regional Standards for 

Mathematics Teachers, SEARS-MT). Dalam makalah ini diuraikan kajian pustaka 

tentang beberapa contoh kasus dalam matematika yang menggambarkan 

pengejawantahan standar SEARS-MT. 

 

 

Kata kunci:  kompetensi pedagogik , kompetensi profesional,  

Pedagogical Content Knowledge, SEARS-MT. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 butir 10 

menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Selanjutnya, penjelasan UU No 14 2005 tentang kompetensi guru 

mendefinikan kompetensi pedagogik dan kompetensi  professional: yang dimaksud dengan 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang 

dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam. 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 huruf a 

menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: a. 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang bermutu, 

kompetensi pedagogik seharusnya diintegrasikan dengan kompetensi professional (Berry, A; 

Freiderichsen, P; & Loughran, J. 2015). Selain itu, menurut Turnuklu, E.B. &  Yesildere, S. 

(2007) dua kompetensi tersebut perlu diintegrasikan dalam Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) yang terdiri atas: 1) Knowledge of mathematics, (Content knowledge,  The nature of 

mathematics,  The mental organization of teacher knowledge), 2) Knowledge of mathematical 

representations, 3)  Knowledge of students’ cognitions, and 4) Knowledge of teaching and 

decision making. 

Berdasarkan uraian tersebut, timbul permasalahan yakni: “bagaimanakah contoh 

integrasi kompetensi pedagogik dengan kompetensi professional pada mata pelajaran 

matematika?” 
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PEMBAHASAN 

Pasal 23 butir 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga 

menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan 

untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal”.  Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi 

perubahan dan sekaligus mengatasi hambatan ke depan, Program Studi (PS) Pendidikan 

Matematika  harus segera merumuskan dan  menetapkan langkah-langkah strategis dan terpadu 

dengan melibatkan seluruh pemangku  kepentingan  

(stakeholder). Untuk meningkatkan kualitas lulusan maka perlu ada penyesuaian dan revitalisasi 

kurikulum di PS Pendidikan Matematika.  

 Salah satu bentuk revitalisasi itu berupa pembaharuan kurikulum di PS Pendidikan 

Matematika yang harus diarahkan dan diproyeksikan untuk dapat bersaing di pasar kerja di 

tingkat Asean. Agar lulusan dapat bersaing di tingkat Asean, salah satu bentuk revitalisasi 

berupa penyesuaian standar kurikulum di Program Studi Pendidikan Matematika dengan standar 

lulusan PT di Asean. Standar PT di Asean menggunakan akreditasi yang dilakukan oleh AUN-

QA ( Asean University Network – Quality Assurance). AUN QA  diinisiasi oleh SEAMEO (The 

Southeast Asian Ministers of Education Organization). 

Rumusan kurikulum  di PS Pendidikan Matematika perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

dunia kerja, yakni di pasar kerja Negara Asean. 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 mengembangkan kecerdasan 

dan karakter mahasiswa kita. 

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.  

Dalam penyiapan guru matematika, dosen harus berperan sebagai model dalam 

memfasilitasi belajar mahasiswa di kelas. Dosen pada PS Pendidikan Matematika belum 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) yang diinisiasi oleh SEAMEO 

RECSAM (Regional Centre for Education in Science and Mathematics). 
 Standar guru matematika Asean yang dirasa masih belum dibenmkan dengan sungguh-

sungguh di kurikulum PS Matematika adalah standar pada Dimensi 1 (kompetensi professional 

dan pedagogi) berikut: (a) Knowledge of strategies for supporting creativity and innovation; (b) 
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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; and (f) Knowledge of supporting students 

to develop complex mathematical thinking and decision-making 

Gambaran tentang kompetensi professional (a) s.d. (f) diberikan dalam uraian berikut. 

Untuk memicu munculnya kreativitas (a), perlu adanya pembelajaran yang meminta siswa 

membangun contoh dalam menggeneralisasi suatu konsep atau fakta (Watson & Mason, 2005). 

Di SMP siswa sudah mengenal bilangan prima sebagai bilangan asli yang faktornya tepat ada 

dua. Selanjutnya dapat ditanyakan atau siswa diminta memberi contoh bilangan asli yang 

faktornya tepat ada tiga. Setelah mendapatkan contoh-contoh bilangan yang faktornya tepat tiga, 

siswa diminta mengidentifikasi sifat sifat yang ada pada bilangan tersebut. Lebih lanjut, juga 

perlu ditanyakan contoh bilangan asli yang mempunyai tepat 4 faktor, tepat 5 faktor, dan 

seterusnya, beserta identifikasi sifat-sifatnya. 

Pengaitan antar topik di dalam matematika (b), misalnya pengaitan aljabar dengan 

geometri dan pengaitan antara matematika dengan  disiplin ilmu di luar matematika. Contoh 

pengaitan matematika dengan pengetahuan lingkungan ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar 

tersebut memperlihatkan hasil perkalian bilangan bulat. Isian pada kotak yang bukan bertanda 

“??” mudah dijelaskan, namun untuk kotak yang bertanda “??” lebih sulit  dijelaskan. Untuk 

menjelaskan kotak “??”  dapat dikaitkan dengan prinsip keseimbangan lingkungan. Agar 

seimbang, kotak “??” harusnya bertanda “+”, karena  tanda negatif sudah ada dua sedangkan 

tanda positif baru satu. 

 

x  +  _  

 

+  

 

 

+ 
-  

_  -  
 

??  

Gambar 1. Pengaitan matematika dengan pengetahuan lingkungan.  

Agar seimbang, kotak “??”  pantasnya negatif atau positif? 

Pengaitan antar topik dalam matematika dan penguasaan materi yang menaungi konsep 

pembelajaran di bawahnya merupakan hal yang juga perlu dikuasai guru (c). Penguasaan 

konsep sistem persamaan linier dapat digunakan untuk mengkritisi konsep barisan yang termuat 

dalam beberapa buku matematika SMP. Butir soal berikut atau yang sejenis sering muncul pada 

ujian terstandar, UN: 

Barisan 1: 

Suku ke-empat barisan 3, 7, 11, …adalah: 

A. 13 

B. 15 

C. 17 

D. 33 
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Penulis soal menganggap kunci jawaban butir soal tersebut adalah “B” dengan 

menganggap rumus umum suku barisan tersebut adalah un = 4n – 1.  

Namun, menggunakan pengaitan  antara grafik fungsi linier yn dengan fungsi kubik 
3 2( )y f x ax bx cx d     yang berpotongan di titik (1, 3), (2, 7), dan (3, 11), dapat 

ditemukan nilai a, b, c, dan d (Gambar 2). Dengan memilih d sembarang, misalnya 33 didapat 

sistem persamaan dengan 4 variabel (NCTM, 2009): 
3 23 ax bx cx d    , untuk x = 1 
3 27 ax bx cx d    , untuk x = 2 

3 211 ax bx cx d    , untuk x = 3 
3 233 ax bx cx d    , untuk x = 4 

 

 
 

Gambar 2. Grafik y = f(x) = 4x – 1 sebagai padanan un = 4n – 1, yang “berimpit” dengan grafik 
3 2( ) 3 18 37 19y f x x x x     di x = 1, 2, 3, dan 4. 

 

Dengan menyelesaikan sistem persamaan linier tersebut didapat a, b, c, dan d. sehingga fungsi 

kubiknya adalah 
3 2( ) 3 18 37 19y f x x x x      

Jadi didapat rumus umum barisan 3, 7, 11, …tidak tunggal, selain 

 un = 4n – 1, ada lainnya, yaitu: 
3 23 18 37 19mu m m m     

Dengan menyulihkan m = 4, didapat suku ke 4 barisan adalah 33 (jawaban D). 

 Contoh lain soal tentang pola atau barisan yang sering muncul dalam ujian nasional, 

atau bentuk tes lain adalah sbb. 

 

Barisan 2 

Suku ke-enam barisan 1, 2, 4, 8, 16, …adalah: 

A. 31 

B. 32 

C. 33 

D. 36 

Tanpa melihat konteks atau keterkaitan dengan topik lain, semua akan menyatakan 

bahwa jawab soal tersebut adalah B, dengan rumus umum 
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Un = 2n-1 

 Namun bila dicermati lebih mendalam, bisa saja jawabannya adalah A, dengan rumus 

umum suku ke n adalah 

Un* = nC4  + n-1C2 + nC1 

yang akan menghasilkan suku ke 6 adalah 31 (Kaur, Har, & Kapur, 2009). Konteks barisan 

tersebut dapat muncul dalam geometri, yakni banyak daerah yang terjadi pada lingkaran bila 

diberikan 6 titik pada lingkaran tersebut. 

 
Gambar 3: Banyak daerah yang terjadi pada lingkaran bila diberikan 6 titik pada 

lingkaran tersebut adalah 31. 

 

Gambaran lain tentang miskonsepsi yang sering dilakukan pembuat soal di Bimbel atau 

Olimpiade adalah butir soal berikut: 

Nilai 2 2 2 2 ...    adalah... 

Untuk menentukan nilai bilangan tersebut, lakukan langkah: beri nama x, lakukan operasi 

aljabar pada x, yakni: 

2 2 2 2 ...x       

Kemudian kuadratkan, didapat persamaan kuadrat 
2 2x x  , selesaikan, diperoleh x = 2. 

Permasalahan atau miskonsepsi: apakah langkah yang dilakukan tersebut benar atau 

valid?. Bandingkan dengan proses yang analog atau mirip dengan proses pada penentuan x 

berikut. 

Perhatikan barisan ny  yang didefinisikan oleh:  

0

2n

n

n

y




 untuk semua bilangan cacah . 

Untuk menentukan nilai bilangan tersebut, kita lakukan langkah beri nama y, lakukan operasi 

aljabar pada y, yakni: 

y = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ...  (*) 

Kalikan ke dua ruas (*) dengan 2, didapat:  

2 y =  2 + 4 + 8 + 16 + ... 

Kurangi ke dua ruas (*) dengan 1, didapat: 

y -1 =  2 + 4 + 8 + 16 + ... 
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Ternyata diperoleh 2y = y – 1. Jadi y = -1. Didapat hasil yang tidak valid. Dimana letak 

kesalahan atau miskonsepsi bernalarnya?  

Selain kompetensi umum sebagai guru matematika, kompetensi guru dalam ICT 

(Information and Communication Technology, TIK) 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 TIK 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, and (d) 

Knowledge of application/software development specifically on mathematics lessons. 

 

KESIMPULAN   

 Usaha peningkatan relevansi dan daya saing lulusan pendidikan tinggi perlu dimulai dari 

internal PS Matematika dengan menyesuaikan kurikulum dengan standar kompetensi berlevel 

Asean/internasional. Hal itu perlu dilakukan untuk peningkatan mutu lulusan. Langkah awal 

untuk meningkatkan daya saing lulusan dan melakukan revitalisasi kurikulum, yakni dengan 

menyelaraskan kurikulum PS Pendidikan Matematika dengan standar guru matematika Asean 

(SEARS-MT).  
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Abstrak 

 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan 

mendeskripsikan hasil belajar siswa SMP pada materi persamaan garis ditinjau 

berdasarkan taksonomi SOLO. Subjek penelitian kelas 8A dan kelas 8G SMP 

Negeri 4 Batu yang masing-masing diampu guru yang berbeda. Setelah dilakukan 

tes, wawancara dilakukan terhadap siswa yang hasil tesnya menunjukkan minimal 

telah mencapai tahap Multi Struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 26,67% 

siswa berada pada tahap pra struktural, 68,33% siswa berada pada tahap uni 

struktural dan 5% siswa berada pada tahap multi struktural. 

Kata kunci: pemahaman konsep, gradien persamaan garis, taksonomi SOLO  
 

PENDAHULUAN 

Salah satu kompetensi dasar pembelajaran matematika SMP kelas VIII adalah 

kompetensi dasar 3.4. Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan 

menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi inti 

dari pokok bahasan ini adalah memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis 

lurus dengan kompetensi dasar (KD) menentukan gradien, persamaan dan grafik garis lurus. 

Salah satu indikator yang ada dalam KD ini adalah menjelaskan pengertian gradien garis lurus. 

Indikator dari conceptual understanding adalah dapat merepresentasikan situasi 

matematika dalam berbagai cara yang berbeda dan mengetahui menggunakan representasi yang 

berbeda itu dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Tingkat conceptual 

understanding siswa saling berelasi dengan banyaknya dan keluasan koneksi yang mereka 

ketahui (Kilpatrick, Swafford, dan Findell, 2001). Kemampuan pengetahuan dan pemahaman 

siswa terhadap konsep matematika menurut NCTM diantaranya adalah (1) Menggunakan 

model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep, (2) Mengubah suatu 

representasi ke bentuk lainnya dan (3) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal 

syarat yang menentukan suatu konsep (NCTM, 1989: 223). Ketiga indikator diatas penting 

karena pada materi persamaan garis karena siswa dituntut mampu merepresentasikan persamaan 

garis dalam bentuk simbol-simbol aljabar maupun representasi dalam bentuk grafik. 
Kemampuan pengetahuan dan pemahaman siswa perlu diketahui oleh guru sebagai 

bahan refleksi dalam pembelajaran. Untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif guru harus 

mengetahui apa yang diketahui siswa (NCTM, 2000: 16). Dengan mengetahui kemampuan 

pengetahuan dan pemahaman siswa yang dicapai siswa guru mampu merencanakan 

pembelajaran yang akan datang sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran ideal yang 

direncanakan (Potter, M., Kustra, E, 2012).  
Untuk mengetahui kemampuan pengetahuan dan pemahaman siswa tersebut maka perlu 
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digunakan suatu alat yang dapat menggambarkan kemampuan pengetahuan dan pemahaman 

siswa. Salah satu alat untuk mengukur tingkat kemampuan pengetahuan dan pemahaman siswa 

salah satunya adalah taksonomi SOLO (The Structured of the Observed Learning Outcome). 

Taksonomi SOLO pertama kali dikembangkan oleh Biggs dan Collis.  

Taksonomi SOLO diciptakan untuk menganalisa respon siswa terhadap tugas (Biggs dan 

Collis,1982; Collis dan Biggs, 1986), dan telah divalidasi untuk digunakan dalam berbagai 

disiplin ilmu (Hattie. J., Brown. G . T.,2004). Taksonomi SOLO digunakan sebagai suatu alat 

ukur dan alat evaluasi tentang kualitas respons dan kemampuan siswa terhadap suatu masalah 

berdasarkan pada kompleksitas pemahaman. Taksonomi SOLO juga dapat menggambarkan 

bagaimana struktur kompleksitas kognitif atau respon siswa dari level yang ada. Level-level 

respon siswa dalam taksnomi SOLO terdapat 5 level yaitu (1) Prastruktural, (2) Unistruktural, 

(3) Multistruktural, (4) Relasional dan (5) Extended Abstract. 

Taksonomi SOLO dapat digunakan untuk menyelidiki dan menggambarkan tingkat 

kompleksitas yang ditunjukkan dalam fungsi kognitif (Chick, H.,1998). Selain dapat 

digunakan untuk menggambarkan tingkat penalaran siswa (Jurdak, M. E., El Mouhayar, R. 

R., 2014) taksonomi SOLO juga dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat pemahaman 

siswa (Worlley, A., Proctor, R. M., 2005, Lian, L. H., Yew, W. T.,2012, Zachariades, 

T., Christou, C., Papageorgiou, E., 2002) 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah siswa kelas 

8. Kelas VIII di SMP Negeri 4 Batu ada sebanyak 7 kelas. Dari 7 kelas tersebut dibagi 2 

kelompok besar yaitu 4 kelas yaitu kelas VIII A, B, C, D yang diampu guru X dan kelas VIII E, 

F, G yang diampu oleh guru Y. Masing-masing kelompok  diambil 1 kelas. Pada kelompok 1 

yang diambil sebagai subyek penelitian adalah kelas 8A dan pada kelompok 2 yang diambil 

sebagai subyek penelitian adalah kelas 8G. Tes diadakan pada 2 kelas yaitu pada tanggal 23 

Nopember 2015 di kelas 8A dan 28 Nopember 2015 di kelas 8G. Hasil pekerjaan siswa 

dianalisis dan dipetakan. Siswa yang masuk pada level prastruktural, unistruktural dan yang 

bukan keduanya. Siswa yang tidak masuk pada level prastruktural atau unistruktural, hasil 

pekerjaannya dianalisis lebih lanjut melalui proses wawancara untuk menentukan apakah siswa 

tersebut masuk pada level multistruktural, relasional atau extended abstrak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini indikator pemahaman siswa mengenai gradien persamaan garis 

ditunjukkan dari hasil pekerjaan siswa pada soal no. 3 yang menunjukkan kemampuan 

representasi simbol gradien persamaan garis. Soal no. 7a dan 7b, menunjukkan kemampuan 

representasi grafik gradien persamaan garis. Siswa masuk dalam kategori pra struktural apabila 

tidak mampu menunjukkan kemampuan representasi simbol dan grafik sama sekali. Siswa yang 

masuk kategori uni struktural apabila mampu menunjukkan salah satu dari kemampuan 

representasi simbol atau kemampuan representasi grafik gradien persamaan garis tetapi tidak 

keduanya. 

Siswa masuk kategori multi struktural apabila mampu menunjukkan kemampuan 

representasi simbol dan kemampuan representasi grafik gradien persamaan garis tetapi belum 

mampu menghubungkan kedua bentuk representasi tersebut. Sedangkan siswa yang mampu 

menunjukkan hubungan antara kedua bentuk representasi tersebut digolongkan ke dalam 

kategori relasional. Pada penelitian ini level taksonomi SOLO yang digunakan hanya sampai 

pada tahap relasional. 

Hasil tes 60 siswa menunjukkan bahwa 16 anak masuk dalam kategori prastruktural pada 

materi gradien persamaan garis. Ini ditunjukkan dengan nilai skor anak pada soal nomor 3, 7a 

dan 7b adalah 0 (nol). 16 anak tersebut sama sekali belum memahami konsep gradien 
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persamaan garis.  

 
Gambar 1. Soal No. 3 

 

Hasil tes berikutnya menunjukkan 39 anak masuk dalam kategori unistruktural pada 

materi gradien persamaan garis. Ke 39 anak tersebut mampu mengerjakan soal nomor 3 

(Gambar 1) tetapi ke 39 anak tersebut tidak mampu mengerjakan soal nomor 7a dan 7b 

(Gambar 2, 3, 4). Ini menunjukkan bahwa ke 39 anak tersebut mampu memahami konsep 

gradien persamaan garis ditunjukkan dengan kemampuan representasi aljabar tetapi mereka 

tidak memahami konsep persamaan garis menggunakan representasi grafik. 

5 anak sisanya berinisial DP, EPN, IA, MZF dan RKR dilakukan wawancara. Hasil 

wawancara dengan kelima anak tersebut Menunjukkan 2 anak DP dan RKR masuk dalam tahap 

pemahaman unistruktural. 3 anak EPN, IA, dan MZF masuk dalam tahap pemahaman 

relasional. 

DP dan RKR mencoba menentukan gradien persamaan garis melalui titik (x1, y1,) dan (x2, 

y2), menggunakan rumus 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 dan mereka berhasil menghubungkan rumus tersebut untuk 

mengerjakan soal nomor 7 untuk mencari gradien persamaan garis berupa grafik persamaan 

garis. Kesulitan mereka dalam mengerjakan soal nomor 7 adalah mereka belum mampu mencari 

titik-titik koordinat x1, y1, x2 dan y2 sehingga terjadi kesalahan dalam penggunaan rumus 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
  

Dari hasil wawancara diketahui bahwa ketika titik potong pada sumbu x tidak tepat pada 

bilangan bulat (Gambar 3), mereka sama sekali tidak mempunyai gambaran untuk mengerjakan 

soal. 

 
Gambar 2. Soal No. 7. 

 
Gambar 3. Soal No. 7.a. 
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Gambar 4. Soal No. 7.b. 

 
Gambar 5. Hasil Wawancara dengan DP dan RKR 

 

Dari wawancara diatas (Gambar 5) menunjukkan bahwa representasi grafik persamaan 

garis mereka tidak berhasil dihubungkan dengan pemahaman mereka tentang materi bidang 

koordinat kartesius pada materi sebelumnya. Sehingga mereka kesulitan menentukan titik-titik 

koordinat (x1, y1) dan (x2, y2). 

Guru : Lho DP, hasil pekerjaanmu no. 7. b. ada, kok 7. a. kosong? 

Kenapa? 

DP : Sulit Pak. 

Guru : Apa yang membuat sulit? 

DP : Itu lho Pak nilai x-nya tidak bisa menentukan. 

Guru : Kenapa tidak bisa menentukan? 

DP : Ini lho Pak (sambil menunjuk perpotongan garis dengan sumbu x 

pada gambar soal no. 7. a.) nilainya kan nggak ada. 

Guru : Ya sudah sekarang coba kalian berdua (DP dan RKR) tunjukkan 

mengapa kalian mengerjakan nomor 7. b. seperti itu. 
DP & RKR membaca pekerjaan mereka masing-masing dan mencoba menelusuri 

pekerjaan mereka pada tes terdahulu. 

DP & RKR : nggak tahu Pak lupa 

Guru : Lho lha kalian bisa mendapatkan nilai x1, y1, x2 dan y2 dari mana? 

DP & RKR membaca pekerjaan mereka masing-masing kembali 

DP & RKR : Bingung Pak. 
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Gambar 6. Hasil Pekerjaan DP No. 7.a dan 7.b. 

 
Gambar 7. Hasil Pekerjaan RKR No. 7.a dan 7.b. 

 

Dari hasil pekerjaan dan wawancara DP dan RKR (Gambar 6 dan Gambar 7) 

menunjukkan pemahaman mereka tentang gradien persamaan garis masuk pada level 

unistruktural. Mereka mampu merepresentasikan gradien persamaan garis dalam bentuk 

simbolik dan menggunakan rumus untuk mencari gradien  tetapi mengalami mengalami 

kesulitan dalam menentukan nilai  x1, y1, x2 dan y2 pada saat berhadapan representasi persamaan 

garis berupa grafik persamaan garis. Sehingga pemahaman mereka tentang gradien persamaan 

garis hanya berupa reprentasi simbolik dan belum memahami representasi gradien persamaan 

garis dalam bentuk grafik. 

Hasil tes ketiga anak yang lain EPN, IA dan MZF mampu mengerjakan soal no 3 

(Gambar 11, 12, 13) yang merupakan representasi simbolik persamaan garis dan no. 7.a. dan 

7.b. (Gambar 8, 9, 10) yang merupakan representasi grafik persamaan garis. Walaupun dalam 

mengerjakan soal tes EPN melakukan kesalahan dalam memasukkan nilai x1, y1, x2 dan y2. 

Tetapi dari hasil wawancara EPN menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki 

kesalahannya. 
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Gambar 8. Hasil Pekerjaan EPN No. 7.a dan 7.b. 

 
Gambar 9. Hasil Pekerjaan IA No. 7.a dan 7.b. 

 
Gambar 10. Hasil Pekerjaan MZF No. 7.a dan 7.b. 

 

Hasil wawancara (Gambar 14) ketiga anak tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu 

mencari gradien persamaan garis dari soal yang berupa grafik persamaan garis. Mereka mampu 
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menentukan titik koordinat (x1, y1) dan (x2, y2) dan menggunakan nilai-nilai x1, y1, x2 dan  y2 

untuk mencari gradien dari grafik persamaan garis. Hal ini ditunjukkan hasil pekerjaan mereka 

pada soal no. 3 (Gambar 11, 12, 13). 

 
Gambar 11. Hasil Pekerjaan EPN No. 3. 

 
Gambar 12. Hasil Pekerjaan IA No. 3. 

 
Gambar 13. Hasil Pekerjaan MZF No. 3. 

 

Kelemahan ketiga anak tersebut dalam representasi grafik adalah ketika diminta untuk 

menggambar sembarang grafik persamaan garis yang bergradien tertentu mereka tidak mampu 

menggambar.  

Ketiga anak tersebut mampu menentukan gradien garis melalui 2 titik yang diketahui (x1, 

y1) dan (x2, y2). Mampu menentukan gradien garis dari grafik persamaan garis dengan cara 

menentukan (x1, y1) dan (x2, y2). Tetapi ketika diminta untuk menggambar grafik persamaan 

garis dengan gradien tertentu mereka tidak mampu.  
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Gambar 14. Wawancara dengan MZF 

 

Tiga siswa EPN, IA, MZF mampu merepresentasikan gradien grafik persamaan garis ke 

Guru : Kembali ke persamaan garis ini (menunjuk ke persamaan garis y = 

2x + 3) garis ini gradiennya berapa? 

MZF : 2 

Guru : Kalau digambar gradien 2 itu seperti apa? 

MZF : Kebingungan … 

Guru : Sebentar saya tanya, gradien garis itu apa sih? 

MZF : Gradien adalah persamaan garis lurus 

Guru : Gradien garis itu apanya garis? 

MZF : Kemiringan garis 

Guru : Yang dimaksud kemiringan itu seperti apa? 

MZF : Ini Pak (menunjuk pada grafik persamaan garis) 

Guru : OK kembali lagi. Ini kemiringannya berapa (menunjuk ke 

persamaan garis y = 2x + 3)? 

MZF : 2 
Guru : Kemiringan 2 itu seperti apa kalau digambar? 

MZF : Begini Pak. Menggambar grafik  

Guru : Gimana cara kamu menentukannya kalau grafik ini kemiringannya 2. 

MZF : Mmmm… salah Pak. Begini Pak  

Guru : Kok bisa gradiennya 2. Dari mana? Coba kamu jelaskan. 

MZF : Mmmm… (mengutak-utik pekerjaannya sendiri) 

Guru : (setelah beberapa lama) OK, sudah. Stop. Kamu kok bias menentukan kalau 

disini 4, disini –2 gradiennya 2 dari mana. Jelaskan dengan kata-katamu 

sendiri. 

MZF : mencoba menuliskan rumus.  

Guru : Jangan memakai rumus. Gunakan kata-katamu sendiri. 

MZF : Ini kan –2 (menunjuk garis horizontal yang digambar), ditambah ini kan 4 

(menunjuk garis vertikal yang digambar). 
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dalam simbol-simbol aljabar. Ini dibuktikan kemampuan mereka dalam menentukan gradien 

persamaan garis dari grafik persamaan garis. Ketiga anak tersebut mampu menentukan nilai x1, 

y1, x2, y2 dengan tepat dan menentukan gradien garis dari grafik persamaan garis. Dari ketiga 

anak tersebut EPN dan IA mengalami kesulitan ketika mereka disuruh menggambar garis 

dengan gradient tertentu. Sementara MZF mengalami kesulitan ketika menjelaskan mengapa 

gradient garis yang dia gambar sama dengan 2, walaupun dia menggambar dengan benar 

(Gambar 14). 

Ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap gradien persamaan garis antara 

representasi simbolik dan representasi grafik masih berdiri terpisah-pisah. Dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman konsep mereka tentang materi gradien persamaan garis masuk ke dalam 

level multi struktural. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil tes dan wawancara dapat disimpulkan pemahaman konsep gradien persamaan 

garis siswa SMP Negeri 4 Batu rata-rata masuk ke dalam level Unistruktural. Data hasil tes dan 

wawancara menunjukkan 16 anak (26,67%) masuk dalam tahap prastruktural, 41 anak (68,33%) 

masuk dalam tahap unistruktural dan 3 anak (5%) masuk dalam tahap multistruktural. 

Rata-rata kelemahan pemahaman konsep siswa SMP Negeri 4 Batu terdapat pada 

representasi grafik persamaan garis. Pada level unistruktural sebanyak 39 anak (65%) tidak 

mampu menunjukkan kemampuan dalam representasi grafik gradien persamaan garis sama 

sekali. 2 anak (3,33%) pada level unistruktural  kesulitan dalam menentukan titik koordinat (x1, 

y1) dan (x2, y2). 

Pemahaman konsep siswa mengenai gradien persamaan garis hanya sebatas penggunaan 

simbol-simbol aljabar. Ini ditunjukkan dari hasil wawancara dari ketiga anak EPN, IA, MZF 

ketika mereka diminta untuk menentukan gradien dari grafik persamaan garis mereka selalu 

mengunakan rumus untuk menentukan gradiennya. Namun apabila diminta menjelaskan mereka 

mengalami kebingungan. Ini juga nampak pada hasil wawancara dengan MZF ketika disuruh 

menggambar garis dengan gradien tertentu MZF mampu menggambar dengan tepat tetapi dia 

belum mampu menjelaskan dengan baik. Sementara untuk EPN dan IA tidak mampu 

menggambar grafik persamaan garis dengan gradien tertentu. 

Hasil wawancara menunjukkan kelemahan representasi grafik siswa SMP Negeri 4 Batu 

berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas menggunakan metode ceramah, drill dan 

diskusi. Siswa diberikan materi oleh guru kemudian siswa diberi latihan soal sesuai dengan 

materi yang diajarkan. Ketika mengerjakan soal terkadang siswa mengerjakan secara individu 

kadang berdiskusi secara berkelompok. Hal ini mengakibatkan siswa lebih cenderung 

menggunakan representasi simbol (rumus) dalam menentukan gradien persamaan garis. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran materi gradien persamaan garis berupa buku 

dan LKS. Buku digunakan guru dan siswa sebagai materi ajar, sedangkan LKS digunakan siswa 

sebagai latihan soal. Tidak adanya media lain yang membantu siswa untuk lebih memahami 

representasi grafik dari gradien persamaan garis menyebabkan kurangnya pemahaman siswa 

mengenai gradien persamaan garis. Karena itu perlu adanya media tambahan lain misalnya 

media komputer untuk membantu siswa merepresentasikan gradien persamaan garis secara 

grafik.  

Salah satu media pembelajaran komputer yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika adalah Geogebra. Menurut Hohenwarter (2008), GeoGebra adalah program 

komputer (software) untuk membelajarkan matematika khusunya geometri dan aljabar. 

Program-program komputer seperti Derive, Maple, MuPad dan lain-lain dimaksudkan secara 

spesifik untuk membelajarkan aljabar atau geometri secara terpisah, sedangkan GeoGebra 

dirancang untuk membelajarkan geometri sekaligus aljabar (Hohenwarter, 2008). Sehingga 

dengan pembelajaran materi persamaan garis berbantuan software Geogebra diharapkan mampu 

meningkatkan representasi simbol dan representasi grafik siswa SMP Negeri 4 Batu secara 

bersamaan. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran 

berbantuan komputer untuk materi perbandingan trigonometri bagi siswa kelas X 

SMA yang valid, praktis, dan efektif serta mengetahui hasil penerapan media 

pembelajaran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mode 4D 

yang didesain oleh Thigarajan dengan modifikasi yaitu hanya menggunakan tiga 

tahap awal (tahap pendefinisian, tahap perancangan, dan tahap pengembangan). 

Penelitian ini melibatkan siswa kelas X MIPA 2 SMAN 1 Blitar. Hasil uji kevalidan 

diperoleh 3,785 untuk ahli materi dan 3,40 untuk ahli media. Hasil uji kepraktisan 

diperoleh 3,52 menggunakan angket respon siswa. Hasil uji keefektifan diperoleh 

90% siswa dapat menyelesaikan semua level permainan pada media yang 

dikembangkan.  

Kata kunci: media pembelajaran berbantuan komputer, perbandingan trigonometri, 

puzzle  
 

PENDAHULUAN 

Trigonometri adalah salah satu cabang dari matematika. Materi trigonometri di kelas X 

SMA sesuai dengan Salinan Lampiran Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kurikulum 

SMA-MA adalah perbandingan dan fungsi trigonometri. Perbandingan trigonometri meliputi 

sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan dan kotangen suatu sudut sedangkan fungsi trigonometri 

meliputi fungsi dan grafik fungsi trigonometri. 

Orhun (2001) menyebutkan kesalahan siswa disebabkan karena masalah instruksional 

yang mengharuskan siswa menerima penjelasan guru dan melupakan konsep dasar dan 

pemikiran yang diperoleh dari trigonometri. Kesimpulan adalah alasan utama kesalahan siswa 

terdapat pada metode pengajaran. Pengajaran yang tepat diawali dengan definisi trigonometri. 

Konsep dasar trigonometri dipelajari pada kelas X SMA. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di kelas X MIPA 2 SMAN 1 Blitar, 46,875% dari 32 

siswa menjawab bahwa trigonometri adalah salah satu materi yang sulit untuk dipelajari. 

Beberapa siswa menjawab bahwa banyaknya rumus pada materi trigonometri menjadi sebab 

materi ini sulit untuk dipelajari. Sebanyak 50% dari 32 siswa kelas X MIPA 2 yang diberi 

angket, mereka mempelajari trigonometri dengan rajin mengerjakan latihan soal. Rajin 

mengerjakan latihan soal merupakan salah satu model pembelajaran yaitu model drill. Rusman 

(2012:290) menyebutkan bahwa model drill adalah model pembelajaran yang dilakukan untuk 

melatih kecakapan siswa dengan melakukan latihan secara terus menerus.  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu  yang dapat membantu proses belajar mengajar 

dengan menyampaikan informasi secara jelas kepada siswa (Kustandi dan Sutjipto, 2011:8). 

Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam mempelajari suatu materi. Media 

pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran matematika seperti media manipulatif dan 

media berbantuan komputer. 
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Penelitian tentang media pembelajaran berbantuan komputer dilakukan oleh Dewi (2014) 

dengan materi perbandingan trigonometri. Media yang dikembangkan memuat materi dan 

latihan soal yang bersifat drill yang berhubungan dengan nilai perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran untuk sudut-sudut istimewa. Pada latihan soal yang berbentuk permainan, 

siswa diminta untuk memilih salah satu dari 3 jawaban yang disediakan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Islamiyah (2014) mengenai media pembelajaran berbentuk 

puzzle pada materi persamaan linier satu variabel. Puzzle pada penelitian Islamiyah (2014) 

dikembangkan dengan program tarsia. Puzzle yang dikembangkan adalah puzzle yang dibuat 

dengan program tarsia. Media puzzle yang dikembangkan dengan tarsia dapat meningkatkan 

kemampuan siswa selama pembelajaran sebanyak 6%. Kesimpulan yang didapatkan adalah 

media permainan puzzle valid dan efektif dijadikan sebagai permainan dalam pembelajaran 

matematika. 

Media pembelajaran berbantuan komputer termasuk penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran. Saba (2009) menyebutkan teknologi memotivasi siswa untuk belajar dan 

memberikan sikap positif dalam pendidikan. Teknologi dapat mengubah teacher centered 

learning menjadi student centered learning. Teknologi dapat menyiapkan generasi muda dalam 

kemampuan teknik, komunikasi, interpersonal dan kreativitas. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbantuan komputer pada materi perbandingan trigonometri untuk siswa kelas X 

SMA. Model pengembangan yang digunakan adalah model 4D yang didesain oleh Thigarajan 

(1974)  (dalam Hobri, 2010) dengan modifikasi yaitu hanya melakukan tiga tahap awal (tahap 

pendefinisian, tahap perancangan dan tahap pengembangan). 
Pada tahap pendefinisian dilakukan analisis awal akhir, analisis siswa, analisis konsep, 

analisis tugas dan perumusan tujuan pembelajaran. Analisis awal akhir dilakukan dengan 

mengkaji keadaan lapangan, menganalisis masalah dasar dalam pembelajaran khususnya mata 

pelajaran matematika. Analisis siswa dilakukan dengan menganalisis kompetensi siswa dalam 

materi trigonometri. Analisis tugas dilakukan untuk mengidentifikasi, merinci dan menyusun 

secara sistematis konsep-konsep yang relevan dengan masalah dasar pada langkah analisis awal 

akhir. Analisis tugas dilakukan dengan mengidentifikasian keterampilan yang dilakukan siswa 

dalam pembelajaran. Langkah terakhir dalam tahap pendefinisian adalah merumuskan tujuan 

pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

Pada tahap perancangan dilakukan penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, 

dan perancangan awal. Tahap pengembangan dilakukan penilaian para ahli dan uji coba 

terbatas. Penilaian ahli dilakukan oleh ahli media dan ahli  materi. Uji coba terbatas melibatkan 

10 siswa kelas X dengan kemampuan matematika yang berbeda. 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

berasal dari kritik, saran dan tanggapan validator dan siswa terhadap media yang dikembangkan, 

sedangkan data kuantitatif diperoleh dari skala penilaian yang merupakan hasil penilaian 

validator dan siswa pada lembar validasi dan angket respon siswa. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah  lembar validasi dan angket 

respon siswa. Lembar validasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lembar validasi 

untuk ahli materi dan lembar validasi untuk ahli media. Angket Respon Siswa digunakan untuk 

menilai kepraktisan media yang dikembangkan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kevalidan, 

analisis kepraktisan, dan analisis keefektifan. Analisis kevalidan dilakukan dengan membuat 

rata-rata nilai untuk setiap aspek ditentukan dari data yang diperoleh dari uji validasi dengan 

rumus:  

𝐼𝑖 =
∑ 𝑉𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
                                                                   (1) 

dengan 𝑉𝑖 adalah nilai validator terhadap indikator ke-i dan 𝑛 adalah banyaknya indikator 
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pada setiap aspek. Selanjutnya data yang telah diperoleh digunakan untuk menentukan rata-rata 

total untuk semua aspek dengan rumus: 

𝑉𝑎 =
∑ 𝐼𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                  (2) 

dengan 𝑉𝑎 adalah nilai rerata total, 𝐼𝑖 adalah rerata nilai untuk aspek ke-i, dan 𝑛 adalah 

banyaknya aspek. Hasil yang diperoleh dirujuk pada interval berikut untuk mengetahui tingkat 

kevalidannya. 

 

 

 

Tabel 1 Penentuan tingkat kevalidan 

Skor Tingkat kevalidan Keterangan 

𝟏 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟐 Tidak valid Revisi Total 

𝟐 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟑 Kurang valid Revisi Sebagian 

𝟑 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟒 Valid Tidak Revisi 

𝑽𝒂 = 𝟒 Sangat valid Tidak Revisi 

 

Uji kepraktisan isan ditentukan setelah dilakukan uji coba kepada 10 orang siswa kelas X. 

Setelah dilakukan uji coba, semua data penilaian kepraktisan direkapitulasi. Rata-rata nilai 

semua siswa terhadap setiap indikator ditentukann dari data yang diperoleh dari uji coba dengan 

rumus:  

𝐴𝑖 =
∑ 𝑃𝑗𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
                                                             (3) 

dengan 𝑃𝑗𝑖 adalah nilai siswa ke-j terhadap indikator ke-i dan 𝑛 adalah banyaknya siswa. 

Selanjutnya data tersebut diolah kembali untuk mencari rerata total untuk semua indikator 

dengan rumus: 

𝑃𝑎 =
∑ 𝐴𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
                                                            (4) 

dengan 𝑃𝑎 adalah rerata nilai total untuk semua indikator, 𝐴𝑖 adalah rerata nilai siswa 

untuk indikator ke-i, dan 𝑚 adalah banyaknya indikator.  

Hasil yang diperoleh dirujuk pada interval berikut untuk mengetahui tingkat 

kepraktisannya. 

 

Tabel 2 Penentuan tingkat kepraktisan 

Skor Tingkat kepraktisanan Keterangan 

𝟏 ≤ 𝑷𝒂 < 𝟐 Tidak praktis Revisi Total 

𝟐 ≤ 𝑷𝒂 < 𝟑 Kurang praktis Revisi Sebagian 

𝟑 ≤ 𝑷𝒂 < 𝟒 Praktis Tidak Revisi 

𝑷𝒂 = 𝟒 Sangat Praktis Tidak Revisi 

 

Uji keefektifan ditentukan dari banyaknya siswa yang dapat menyelesaikan semua level 

permainan. Keefektifan ditentukan dengan rumus: 

𝐸 =
𝑆

∑ 𝑆
 𝑥 100%                                                        (5)  

Dengan 𝑆 adalah banyak siswa yang menyelesaikan semua level permainan dan ∑ 𝑆 

adalah banyak semua siswa. Hasil yang diperoleh dirujuk pada interval berikut untuk 

mengetahui tingkat keefektifannya. 
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Tabel 3 Penentuan tingkat keefektifan 

Skor Tingkat keefektifan Keterangan 

𝟐𝟔% ≤ 𝑬 < 𝟓𝟎% Tidak efektif Revisi Total 

𝟓𝟏% ≤ 𝑬 < 𝟕𝟓% Kurang efektif Revisi Sebagian 

𝟕𝟔% ≤ 𝑬 < 𝟏𝟎𝟎% Efektif Tidak Revisi 

𝑬 = 𝟏𝟎𝟎% Sangat Efektif Tidak Revisi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berbantuan komputer pada materi 

perbandingan trigonometri kelas X SMA. Media pembelajaran yang dikembangkan memuat 

materi dan latihan soal yang disajikan dalam bentuk permainan. Media pembelajaran ini 

dikembangkan menggunakan perangkat lunak (software) Adobe Flash CS5 Professional dan 

diberi nama “Puzzle Trigonometri”. Produk akhir media pembelajaran dikemas dalam bentuk 

CD dengan format .exe sebagai program utama yang disertai file-file pendukung. Berikut adalah 

beberapa tampilan yang terdapat pada media yang dikembangkan. 

 

 
Gambar 1 Tampilan Materi 

 

 
Gambar 2 Tampilan Latihan Soal 
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Media yang dikembangkan telah melalui tahap validasi dan uji coba terbatas.  Validasi 

dan uji coba terbatas dilakukan untuk mengrtahui tingkat kevalidan, kepraktisan dan keefektifan 

media yang dikembangkan. Berikut adalah hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh. 

Analisis Kevalidan ditunjukkan dengan tabel berikut. 
 

            Tabel 4 Analisis Kevalidan Media Pembelajaran 

Validator Skor Kriteria 

Ahli Materi 3,785 Valid 

Ahli Media 3,40 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4, media pembelajaran dapat dikatakan valid dan dapat digunakan 

tanpa revisi. 

 

Analisis kepraktisan dilakukan setelah dilakukan uji coba terbatas, diperoleh rata-rata 

total uji kepraktisan adalah 3,52. Berdasarkan kriteria kepraktisan, media pembelajaran yang 

dikembangkan praktis dan layak digunakan tanpa revisi. 

Analisis keefektifan dilakukan dengan menganalisis data tabulasi skor siswa digunakan 

untuk menentukan keefektifan media yang dikembangkan. Hasil keefektifan diperoleh bahwa 

90% siswa dapat menyelesaikan semua level permainan. Berdasarkan kriteria keefektifan, 

media pembelajaran yang dikembangkan efektif dan dapat digunakan tanpa revisi. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, media pembelajaran yang dikembangkan telah 

memenuhi syarat valid, praktis dan efektif. Media pembelajaran yang dikembangkan dapat 

dikatakan berkualitas menurut Nieven (1999) (dalam Hobri, 2010). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa media 

pembelajaran berbantuan komputer pada materi perbandingan trigonometri untuk kelas X SMA 

telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Media ini dapat dinyatakan  layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi 

perbandingan trigonometri. 

Media pembelajaran yang dikembangkan memiliki kelebihan sebagai berikut. 

1. Latihan soal disajikan dengan tampilan puzzle yang dikembangkan dengan Formulator 

Tarsia sehingga siswa mendapatkan pengalaman baru dalam mengerjakan latihan soal 

khususnya latihan soal pada materi perbandingan trigonometri. 

2. Respon siswa menunjukkan respon positif sehingga dapat disimpulkan bahwa media yang 

dikembangkan menarik dan dapat membantu siswa dalam mempelajari materi 

perbandingan trigonometri. 

3. Pada media yang dikembangkan terdapat menu latihan soal dengan 2 mode permainan dan 

3 level pada masing-masing mode permainan. Pada setiap level permainan disediakan 

beberapa paket soal. Contohnya pada level 1 terdapat 10 paket soal yang kemudian akan 

diacak setiap kali siswa bermain. Adanya bank soal pada media ini, siswa diharapkan tidak 

bosan mengerjakan latihan soal. 

 

Selain kelebihan, media pembelajaran ini juga mempunyai kekurangan yaitu skor yang 

diperoleh siswa tidak dapat disimpan karena keterbatasan pengetahuan pengembang. 

Saran untuk pengembangan produk lebih lanjut yaitu diharapkan dapat mengembangkan 

media dengan materi pembelajaran yang lain dan diharapkan pada pengembangan selanjutnya 

dapat menggunakan fasilitas sharedObject pada Adobe Flash untuk menyimpan skor yang 

diperoleh oleh siswa sehingga siswa akan lebih tertarik meningkatkan kemampuannya. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan profil kemampuan 

fundamental matematis siswa dalam menyelesaikan soal PISA. Instrumen penelitian 

ini adalah soal PISA dengan tema mendaki gunung Fuji, pedoman wawancara dan 

rubrik penilaian. Kemampuan fundamental matematis siswa yang diteliti meliputi  

tujuh aspek yaitu komunikasi, matematisasi, representasi, penalaran, merumuskan 

strategi untuk memecahkan masalah, menggunakan bahasa simbolik dan alat-alat 

matematika. Subyek penelitian ini adalah tiga siswa yang mempunyai kemampuan 

fundamental matematis yang berbeda yaitu rendah, sedang dan tinggi. Pemilihan 

subyek penelitian ini didasarkan pada dari hasil tes yang dikerjakan oleh dua puluh 

enam calon subyek dan hasil wawancara siswa. Berdasarkan analisis data diperoleh 

kemampuan siswa S1 yaitu 95%, siswa S2 65% dan kemampuan siswa S3 yaitu 

22%.                      

Kata Kunci : Kemampuan fundamental matematis, Soal PISA, Tema mendaki 

gunung Fuji 

PENDAHULUAN 

Program for International Student Assessment (PISA) adalah program penilaian tingkat 

internasional dengan tujuan  untuk mengukur literasi matematis, literasi membaca dan literasi 

sains  anak-anak sekolah yang berumur 15 tahun (OECD, 2012;Wilkens, 2011). PISA 

diselenggarakan setiap tiga tahun dan fokus penilaian PISA selalu berbeda di setiap 

penyelenggaraannya.  PISA diselenggarakan oleh the Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD), yaitu organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi.  

Fokus penilaian PISA yang diselenggarakan pada tahun 2012  adalah literasi matematis 

(Turner, 2016 ; Stacey,2011 ; OECD, 2010). Fokus penilaian literasi matematis yaitu  

menitikberakan pada kemampuan matematis siswa dalam menyelesaikan masalah kehidupan 

sehari-hari (OECD,2010). Kemampuan siswa  meliputi kemampuan untuk berkomunikasi, 

mematematisasi, menganalisis, menalar, dan menyampaikan pendapatnya secara tepat. Program  

kerja PISA 2012 berbeda dengan program kerja PISA matematika sebelumnya. Pelaporan skor 

keseluruhan pada tahun 2012 berdasarkan komponen konten dan juga komponen proses yang 

meliputi kegiatan merumuskan, menggunakan konsep, dan menafsirkan hasil matematika 

(OECD, 2013). 

Indonesia mulai mengikuti PISA sejak tahun 2000 dengan tujuan untuk 

membandingkan kemampuan siswa Indonesia dengan siswa negara peserta lain. Hasil PISA 

dapat  membantu  pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan  pendidikan 

yang berkualitas dan menjadi sarana untuk bertukar  informasi dengan negara lain. OECD 

melaporkan bahwa rata-rata skor literasi matematis siswa Indonesia  yang telah diperoleh selalu 

berada di bawah rata-rata internasional yaitu 500. Rata-rata skor literasi matematis siswa  pada 

tahun 2000 adalah  358 dan  berada pada peringkat 39 dari 41 negara peserta. Rata-rata skor 

literasi matematika siswa  pada tahun 2003 adalah 411 berada pada  peringkat 38 dari 40 negara, 
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sedangkan pada tahun 2006 dengan skor 391 berada pada  peringkat 50 dari 57 negara peserta. 

Selanjutnya Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara, dengan skor 375 pada tahun 

2012 (OECD, 2013: 19). 

Hasil di atas menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa rendah, salah satu 

faktornya karena siswa Indonesia tidak terbiasa menyelesaikan soal–soal yang sama dengan 

karakteristik soal pada PISA (Wardhani, Johar dan Zainabar, 2013). Edo (2012) juga 

menyatakan siswa Indonesia tidak terbiasa dengan soal yang menggunakan pemodelan sehingga 

mereka belum mampu menerjemahkan masalah sehari-hari ke dalam bentuk matematika. 

Literasi matematis didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk merumuskan, 

menerapkan konsep dan menafsirkan hasil matematika dalam berbagai konteks. Kemampuan 

tersebut terdiri  dari penalaran, penggunaan fakta, prosedur,  konsep-konsep untuk menjelaskan 

dan memprediksi suatu kejadian. Literasi matematis ini digunakan siswa untuk mengenal peran 

matematika di dunia nyata. Literasi matematis dijadikan sebagai dasar pertimbangan individu 

untuk mengambil keputusan yang tepat (OECD,2013).  

Fokus literasi matematis berkaitan dengan masalah di dunia nyata. Hal ini berarti bahwa 

setiap permasalahan memerlukan solusi yang tepat. Siswa harus dapat menggunakan 

kemampuan dan kompetensi yang telah mereka peroleh melalui pengalaman di sekolah dan 

sehari-hari . Seorang pemecah masalah matematika yang aktif  adalah seseorang yang mampu 

menggunakan matematikanya  dalam memecahkan masalah kontekstual (OECD, 2013 : 37).  

Tahapan literasi matematis  tertera pada  Gambar 1 di bawah ini. 

       

Gambar 1. Tahapan Literasi Matematis (OECD, 2013; Stacey, 2012 ; Niss et all, 2007) 

Berdasarkan Gambar di 1 atas diperoleh : (1) PISA menggunakan masalah nyata 

sebagai masalah utama  yang harus diselesaikan siswa. Literasi matematis berangkat dari 

masalah  nyata yang dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu konteks, konten dan proses. 

Konten matematika dibagi menjadi empat bagian yaitu Shape and Space, Change and 

Relationship, Quantity, dan Uncertainty. Komponen konteks terdiri dari pribadi, pekerjaan, 

sosial dan keilmuan. Komponen proses dibagi tiga aspek yaitu merumuskan, menggunakan 

konsep, dan menafsirkan hasil matematika. (2) Proses literasi matematis berawal dari 

mengidentifikasi masalah kontekstual, lalu merumuskan masalah tersebut secara matematis 

berdasarkan konsep matematika, dan ahkirnya menerapkan prosedur matematika untuk 

memperoleh hasil matematika.  (3) Hasil matematika yang diperoleh kemudian dimaknai 

kembali dalam bentuk hasil yang berhubungan dengan masalah awal (OECD, 2013).  

Shiel, et. al (2007)  menyatakan bahwa format soal model PISA dibedakan dalam lima 

bentuk soal yang berbeda, yaitu: traditional multiple-choice item, yaitu bentuk soal pilihan 

ganda dimana siswa memilih alternatif jawaban sederhana. Complex multiple-choice item, yaitu 

bentuk soal dimana siswa memilih alternatif jawaban yang agak kompleks, closed constructed 

respon item, yaitu bentuk soal yang menuntut siswa untuk menjawab dalam bentuk angka atau 

bentuk lain yang sifatnya tertutup, short-respons item, yaitu soal yang membutuhkan jawaban 

singkat. Open-constructed respons items, yaitu soal yang harus dijawab dengan uraian terbuka. 
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Kemampuan fundamental matematis merupakan bagian utama dalam penilaian literasi 

matematis PISA. Kemampuan fundamental matematis PISA sebagai bagian implementasi 

komponen proses dalam merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan.  Siswa menggunakan 

kemampuan fundamental matematis untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Kemampuan 

fundamental matematis diaktifkan berdasarkan topik - topik yang sesuai dengan konten 

matematika (Stacey, 2012).   

Komponen proses dalam literasi matematika melibatkan tujuh kemampuan fundamental  

matematis (OECD, 2010: 18-19), yaitu: (1) Komunikasi, kemampuan untuk mengenali dan 

memahami masalah kontekstual. (2) Matematisasi  adalah kemampuan untuk mengubah 

masalah nyata menjadi bentuk matematis meliputi struktur, konsep, membuat asumsi, dan 

merumuskan model. (3) Representasi ialah kemampuan untuk menyajikan kembali masalah 

nyata dalam bentuk grafik, tabel, diagram, gambar dan materi konkrit. (4) Penalaran adalah 

proses berpikir untuk menentukan apakah sebuah pernyataan matematika itu benar atau salah 

dengan menggunakan berbagai macam pemahaman dan metode pembuktian. (5) Merancang 

strategi pemecahan masalah menurut  Polya  (2004) yaitu: pemahaman pada masalah, 

merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh. (6) Menggunakan simbol, bahasa formal, teknik dan operasi adalah kemampuan 

siswa untuk memahami, dan menggunakan simbol – simbol matematika dalam pemecahan 

masalah. (7) Menggunakan alat matematika adalah kemampuan siswa dalam  menggunakan 

alat-alat matematika, seperti alat ukur, kalkulator, komputer dan lain sebagainya.                                                                                               

Turner (2012;2013) menyatakan bahwa tingkat kesulitan soal tidak hanya didesain 

untuk melihat tingkat kesulitan soal saja, tetapi juga dilihat dari level kemampuan fundamental 

matematis yang mendasari proses matematis tersebut. Turner et al (2012;2013) mendeskripsikan 

level kemampuan fundamental matematis menjadi beberapa level yaitu level 0, level satu, level 

dua dan level tiga. Level kemampuan fundamental matematis soal PISA dengan tema mendaki 

gunung Fuji ini adalah sebagai berikut (Turner et all, 2015 : 104) : kemampuan komunikasi 

yang dicapai berada pada level 1, kemampuan strategi yang digunakan berada pada level 2, 

kemampuan matematisasi berada pada level 1, kemampuan merepresentasikan, menalar dan 

menggunakan simbol, operasi dan bahasa formal berada pada level ke 0. 

Turner (2015 : 104) menjabarkan kemampuan fundamental matematis pada soal PISA 

dengan tema mendaki gunung Fuji sebagai berikut : (1) kemampuan berkomunikasi yaitu 

kemampuan dalam mengidentifikasi dan memilih informasi yang diberikan serta kemampuan 

dalam menggabungkan secara langsung unsur-unsur relevan dari informasi yang diberikan.                      

(2) Kemampuan matematisasi yaitu kemampuan dalam membuat kesimpulan dan 

menerjemahkan secara langsung dari situasi ke bentuk matematis di mana struktur, variable dan 

hubungannya diberikan. (3) Kemampuan representasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

mengoperasikan representasi yang diberikan secara langsung. (4) Kemampuan bernalar dan 

argumentasi yaitu kemampuan dalam membuat penafsiran secara langsung berdasarkan 

petunjuk dan informasi.        (5) Kemampuan merancang strategi pemecahan masalah yaitu 

kemampuan dalam merancang satu strategi multi langkah yang jelas arahnya. (6) Kemampuan 

menggunakan bahasa dan operasi simbolik, formal dan teknis yaitu kemampuan menggunakan 

secara langsung dari hubungan matematis sederhana yang dinyatakan secara formal dan 

kemampuan dalam menggunakan simbol matematika formal.  

Soal PISA dengan tema mendaki gunung Fuji merupakan soal kontekstual yang telah 

dijuikan dalam survey utama PISA tahun 2012 (OECD, 2013). Berdasarkan hasil dari OECD 

menyatakan jika soal tersebut adalah soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif 

matematis siswa di level 2. Kemampuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan itu  menurut 

OECD (2013 : 60) adalah (1) siswa dapat menafsirkan  dan mengenali situasi yang memerlukan 

penarikan kesimpulan secara langsung. (2) Siswa dapat memilah informasi yang relevan dari 

sumber tunggal dan menggunakan penarikan kesimpulan yang tunggal. (3) Siswa dapat 

menerapkan algoritma dasar, merumuskan, melaksanakan prosedur atau ketentuan–ketentuan 

yang dasar. (4)Siswa dapat memberikan alasan secara langsung dan melakukan penafsiran 

secara harfiah dari hasil. 
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Kemampuan fundamental matematis juga  merupakan penjabaran dari kemampuan 

kognitif literasi matematis siswa secara terperinci. Tingkat kemampuan kognitif siswa Indonesia 

pada tahun penyelenggaraan tahun 2012 rata–rata berada pada level dua. Penentuan level 

kemampuan kognitif ini berdasarkan skor  yang diperoleh siswa ketika menyelesaikan soal 

PISA, sedangkan bentuk soal PISA sendiri ada beberapa jenis. Soal PISA yang diujikan untuk 

mengukur literasi matematis level 2 adalah pilihan ganda  tanpa diberi alasan. Sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti meminta siswa untuk memberikan alasan pilihan dari jawaban tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mendeskripsikan kemampuan fundamental matematis 

siswa yang sebenarnya dalam mengerjakan soal PISA dengan tema mendaki gunung Fuji di 

Jepang.  

 

 

METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskritif dengan pendekatan 

kualitatif.   Instrumen penelitian adalah soal PISA dengan tema mendaki gunung Fuji, 

pedoman wawancara dan rubrik penilaian kemampuan dasar matematis. Soal PISA yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah soal PISA dengan tema mendaki gunung Fuji. Soal  ini 

adalah salah satu soal survey utama yang diujikan PISA pada tahun 2012. OECD (2013;60) 

menyatakan jika soal yang bertema mendaki gunung Fuji ini berdasarkan tingkat kesulitannya 

termasuk soal yang berada pada level dua. Konten soal tersebut adalah kuantitas. Kontek soal 

tersebut adalah sosial dengan komponen proses untuk merumuskan ke dalam situasi matematis. 

Format soal model PISA dalam bentuk soal pilihan ganda, namun disertai alasan memilih 

jawaban itu.  

Sedangkan pedoman wawancara digunakan  peneliti  untuk mengklarifikasi jawaban 

siswa. Dengan demikian peneliti dapat menggali data atau informasi yang dibutuhkan tentang 

kemampuan fundamental matematis siswa dan ahkirnya peneliti dapat mendeskripsikan 

kemampuan fundamental matematisnya dengan jelas. Subyek penelitian pada penelitian ini 

adalah tiga siswa yang mempunyai  kemampuan fundamental matematis yang berbeda yaitu 

satu orang yang mempunyai kemampuan fundamental matematis  paling rendah (S1), satu orang 

yang mempunyai kemampuan fundamental matematis sedang (S2), dan satu orang yang 

mempunyai kemampuan fundamental matematis paling tinggi (S3).  

Langkah – langkah dalam proses penelitian ini adalah : (1) memberikan satu soal PISA 

dengan tema mendaki gunung Fuji pada 26 calon subyek .(2) Menganalisis hasil tes yang 

diberikan berdasarkan rubrik penilaian kemampuan fundamental matematis siswa dan 

membaginya menjadi tiga kelompok yaitu yang mempunyai kemampuan  fundamental 

matematis rendah, sedang dan tinggi. (3) Memilih tiga siswa yang mempunyai kemampuan 

fundamental matematis yang berbeda yaitu paling rendah, sedang dan paling tinggi serta dapat 

mengomunikasikan gagasannya dengan lancar. (4) Mereduksi data dengan memilih data tentang 

siswa yang mempunyai kemampuan fundamental matematis kurang, cukup, baik dan sangat 

baik. serta membiarkan data lain yang tidak berhubungan. (5) Memaparkan data tentang 

kemampuan fundamental matematis siswa yang menjadi subyek penelitian, memverifikasi dan 

menyimpulkan data.  

 

 

HASIL PENELITIAN 

 
Berdasarkan hasil tes PISA dengan tema mendaki gunung Fuji menyatakan jika 

kemampuan fundamental matematis berbeda – beda walaupun semua jawaban calon subyek 

penelitian memilih pilihan jawaban yang tepat. Dari 26 siswa yang mengerjakan soal PISA 

terdapat satu siswa yang mempunyai kemampuan fundamental matematis paling tinggi sekitar 

95%. Berdasarkan Gambar 2 di bawah, penyelesaian yang dilakukan S1 menunjukkan bahwa ia 

memiliki kemampuan fundamental matematis yang sangat baik dan merata di setiap aspek.  
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Gambar 2 hasil kerja siswa S1 dengan penyelesaian yang tepat 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap hasil kerja S1, kemampuan fundamental 

matematisnya sangat menonjol karena memenuhi nilai tertinggi di setiap aspek mulai dari 

kemampuan berkomunikasi (95,8%), bernalar (100%), matematisasi (91,6%), 

merepresentasi(100%) sampai merancang strategi pemecahan masalah(100%) dan 

menggunakan bahasa dan operasi simbolik(87,5%). Jawaban S1 menunjukkan jika kemampuan 

bernalarnya sangat baik. Ketiga indikator yang digunakan dalam penilaian kemampuan bernalar 

yaitu gabungan dari kemampuan mematematisasikan, merancang strategi pemecahan masalah 

dan melakukan perhitungan dengan tepat menunjukkan angka maksimal yaitu 4. Dari 6 

kemampuan fundamental matematis, kemampuan dalam menggunakan bahasa dan operasi 

simbolik yang lebih rendah daripada kemampuan yang lain. Setelah dilakukan wawancara 

barulah diketahui alasan mengapa kemampuan menggunakan bahasa dan operasi simbolik 

rendah karena adanya kesalahan prosedural dalam melakukan proses perhitungan. Siswa S1 ini 

adalah siswa yang rajin dan pandai di kelasnya, walaupun nilai UAN matematikanya hanya 8,25 

tetapi ia adalah salah satu siswa yang masuk ke sekolah melalui jalur penelusuran bakat dan 

minat yaitu olimpiade matematika di SMAN 3 Blitar. 

 

 
Gambar 2 hasil kerja siswa S2  

 

Gambar 2 menyatakan jika hasil kerja siswa S2 menunjukkan kemampuan fundamental 

matematisnya sedang. Komunikasi yang ditunjukkan hanya 75%. Ia sedikit kesulitan dalam 

membedakan informasi yang penting dan yang tidak penting. Matematisasinya sangat rendah 
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25%, ia tidak dapat menentukan variabel yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal 

sehingga jawabannya menunjukkan jika kemampuan merumuskan masalah nyata ke masalah 

matematis rendah. Kemampuan merepresentasikan hanya sekitar 62,5% sedangkan kemampuan 

merancang strategi pemecahan masalah yang digunakan sudah cukup baik 100%. Kemampuan 

menggunakan bahasa dan operasi simbolik hanya 56,25% dan kemampuan bernalarnya pun juga 

mempunyai tingkatan yang sedang yaitu sekitar 67%. 

 

 
 

Gambar 3 hasil kerja siswa S3 

  

Gambar 3 menyatakan jika hasil kerja siswa S3 menunjukkan kemampuan fundamental 

matematisnya paling rendah diantara teman-temannya padahal nilai UAN matematikanya sangat 

tinggi yaitu 9,00. Total persentase kemampuan fundamental matematisnya sangat rendah sekitar 

22%. Kemampuan komunikasinya hanya 33%, hal ini nampak pada pengerjaannya. Ia tidak 

dapat membedakan informasi penting dan yang tidak penting, dan ia juga kurang memahami 

yang ditanyakan. Kemampuan matematisasinya hanya 25% sedangkan kemampuan 

merepresentasikan hanya 62,5% dan ia pun juga tidak dapat merencanakan strategi pemecahan 

masalah dengan baik. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas kemampuan fundamental matematis siswa berbeda 

– beda walaupun pilihan jawabannya sama. Hal ini terlihat pada kemampuan komunikasi, 

matematisasi,  representasi, penalaran dan argumentasi, merancang strategi pemecahan masalah 

dan menggunakan bahasa serta simbol siswa S1, S2 dan S3 berbeda –beda, ada yang memiliki 

kemampuan paling tinggi, ada yang sedang dan ada yang paling rendah. Walaupun kemampuan 

siswa tersebut berbeda – beda namun tujuan mereka  tetap sama yaitu mampu memecahkan 

masalah.  

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemampuan fundamental matematis siswa 

berbeda yaitu tingkat intelektual, tipe kognitif (cognitive style), dan gaya belajar. Tingkat 

intelektual adalah tingkat kemampuan siswa beradaptasi dalam lingkungan dengan cara yang 

tepat. Siswa dengan tingkat intelektual tinggi dapat memecahkan masalah dengan tepat dan 

dalam waktu singkat memahami soal dengan baik sehingga ia dapat menyelesaikan soal tersebut 

dengan benar dan tepat. Siswa S1 terbukti dapat menyelesaikan soal tersebut dalam waktu 3 

menit sedangkan siswa yang lain menyelesaikan dalam waktu yang lebih lama.  

Tipe kognitif yang dimaksud berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. Soal PISA dengan tema mendaki adalah soal yang mempunyai tingkat kesulitan pada 

level 2 kemampuan kognitif siswa. Soal PISA tersebut cenderung untuk  mengukur  pemahaman 
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siswa. Soal ini meminta siswa untuk merumuskan masalah tersebut ke dalam bentuk matematis 

dan cara mereka untuk merumuskannya juga berbeda – beda. Siswa yang mempunyai 

kemampuan ingatan hanya bisa mengerjakan soal tentang pengetahuan saja, begitu pula siswa 

yang hanya mempunyai kemampuan pemahaman maka ia pun juga dapat menyelesaikan soal 

pemahaman. Walaupun jawab ketiga siswa sama namun kemampuan berbeda. Berdasarkan 

hasil jawaban siswa S1 mempunyai tingkat pemahaman soal yang tinggi hal ini terlihat dari nilai 

kemampuan komunikasinya, sedangkan siswa S2 dan S3 mempunyai tingkat pemahaman yang 

lebih rendah.  

Gobai (2005 : 1) menyatakan gaya belajar adalah ciri khas kemampuan kognitif, afektif 

dan perilaku psikomotorik siswa yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Gunawan (2006 

: 139) menyatakan gaya belajar adalah cara yang paling disukai dalam berpikir, memproses dan 

memahami suatu informasi. De Porter (2000:85) membedakan gaya belajar menjadi tiga jenis 

yaitu gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. Ciri – ciri siswa yang mempunyai gaya 

belajar visual yaitu siswa tersebut lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan orang lain, 

dan ia lebih mudah mengingat apa yang dilihat. Ciri – ciri siswa yang mempunyai gaya 

auditorial adalah siswa yang ingatannya lebih kuat jika mendengarkan materi pelajaran dari 

orang lain. Siswa S1 termasuk siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial. Hal ini sesuai 

dengan pembelajaran di kelasnya karena guru lebih sering menjelaskan materi pelajaran 

daripada meminta siswa untuk memahami materi itu sendiri. Siswa S3 adalah siswa yang 

mempunyai gaya belajar visual sehingga ia merasa terganggu jika mendengarkan ceramah dari 

gurunya dan ahkirnya kemampuannya pun menjadi rendah. Siswa S2 adalah siswa kinestika, 

gaya belajarnya merupakan gabungan visual dan auiditorial sehingga kemampuannya pun juga 

tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. 

Faktor psikologis lain yang mempengaruhi kemampuan fundamental matematis adalah 

motivasi, minat, bakat dan sikap. Mitchell (1997 : 60 – 62) menyatakan motivasi adalah proses 

yang menjelaskan arah dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuannya. Motivasi siswa S1 

lebih besar daripada siswa lainnya dalam belajar matematika. Hal ini tampak dengan seringnya 

ia berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya dalam membahas tentang matematika. Minat 

adalah keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jika siswa tidak memiliki minat untuk belajar 

maka ia tidak akan punya semangat belajar dan ahkirnya prestasi siswa menjadi rendah 

contohnya adalah siswa S3. Siswa S3 mempunyai gaya belajar visual dan ia merasa tidak 

nyaman dengan aktivitas guru dalam pembelajaran sehingga minat dan motivasi terhadap 

pelajaran matematika menjadi rendah.  Sikap adalah Respon tindakan yang sering muncul dan 

tetap  terhadap suatu obyek, orang, peristiwa baik itu positif maupun negative. Sikap siswa 

dalam belajar dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performa guru, 

pelajaran atau lingkungan di sekitarnya. Sikap seperti ini yang sering menyebabkan kemampuan 

siswa menjadi tidak sama jika sikap terhadap guru dan pelajaran matematika baik maka 

kemampuannya pun tinggi jika tidak maka kemampuan siswa tersebut menjadi rendah. Slavin 

(1994) menyatakan bakat adalah kemampuan umum yang dimuliki siswa dalam belajar. Apabila 

ia mempunyai bakat dalam matematika maka ia mempunyai kemampuan matematis yang tinggi, 

sedangkan jika tidak mempunyai bakat maka kemampuan matematisnya adalah rendah. 

 

  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasakan pembahasan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa dalam 

menyelesaikan soal PISA dengan tema mendaki gunung Fuji mempunyai kemampuan 

fundamental matematis yang berbeda – beda yaitu siswa S1 mempunyai walaupun mereka 

memilih pilihan jawaban yang sama. Ada siswa yang mempunyai kemampuan fundamental 

matematis yang rendah, sedang dan tinggi. Nilai UAN matematika tingkat SMP juga bukan 

jaminan mempunyai kemampuan dasar matematis yang tinggi. Banyak factor yang 

mempengaruhi kemampuan fundamental matematis siswa baik dari dalam maupun dari luar. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi guru untuk meningkatkan hasil 

belajar anak didiknya dan lebih memahami kemampuan dasar matematis yang sebenarnya. 
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Abstrak 

 
Salah satu materi geometri yang masih dianggap sulit bagi siswa adalah 

segiempat. Segiempat merupakan salah satu materi matematika yang diajarkan mulai 

dari sekolah dasar. Namun masih banyak kesalahan yang dilakukan siswa SMP 

dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan segiempat tersebut. Banyak faktor 

penyebab kesalahan siswa ini terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi 

faktor penyebab kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal segiempat serta alternatif 

penyelesaiannya. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP Negeri di 

Kotawaringin Timur-Sampit, dengan subyek penelitian siswa kelas VII F sebanyak 

37 siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik tes dengan soal uraian, 

observasi dan wawancara.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 6 soal 

uraian yang diberikan, siswa masih banyak melakukan kesalahan konseptual dan 

prosedural pada soal nomor 2,3,4,5 dan 6. Dari hasil wawancara pada siswa 

terungkap bahwa salah satu faktor utama kesalahan mereka adalah kurangnya 

pemahaman siswa pada konsep segiempat. Hal ini diakibatkan karena kurang 

terlibatnya siswa di dalam menemukan dan memahami konsep, selain itu proses 

pembelajaran yang sangat abstrak yang tidak sesuai dengan tingkat berfikir mereka. 

Alternatif penyelesaian  yang dapat digunakan adalah menggunakan pembelajaran 

berbasis teori van Hiele yang lahir dari permasalahan di kelas geometri dan sangat 

memperhatikan tingkat berfikir siswa. Selain itu penggunaan media manipulatif 

dapat membantu siswa menjadikan pembelajaran yang abstrak menjadi lebih nyata 

dan melibatkan siswa secara aktif di dalam menemukan dan memahami konsep.  

 

Kata kunci: Identifikasi kesalahan siswa, Segiempat, Alternatif penyelesaian 

 

PENDAHULUAN 

Segiempat merupakan salah satu materi matematika yang diajarkan mulai dari sekolah 

dasar. Namun kenyataannya walaupun materi ini berulang di kelas VII masih banyak kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam mendefinisikan, menyebutkan sifat maupun menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan segiempat. Salah satu contoh adalah siswa masih kesulitan dalam 

mendefinisikan atau menyebutkan sifat-sifat dari jenis segiempat dalam bentuk definisi formal. 

Oserem (2012) menyatakan bahwa masih banyak ditemukan siswa yang memiliki kesulitan 

belajar konsep dan hubungannya. Pada umumnya siswa hanya menghafal saja definisi maupun 

sifat-sifat tersebut tanpa memahami konsepnya (Marlyn, 2001), sebagai akibatnya siswa 

kesulitan di dalam menentukan hubungan antara sifat dari bangun-bangun segiempat tersebut. 

Hasil belajar siswa yang masih rendah pada materi segiempat mendorong peneliti 

melakukan identifikasi terhadap kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada materi 

segiempat. Identifikasi kesalahan siswa ini diharapkan dapat  mengetahui kesalahan apa saja 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pada materi segiempat sehingga akan diperoleh 

data dan juga informasi mengenai jenis kesalahan yang paling dominan dalam menyelesaikan 
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soal-soal pada materi segiempat yang dilakukan siswa. Informasi itu akan membantu guru di 

dalam memperbaiki dan meminimalisir kesalahan siswa pada pembelajaran berikutnya. 

Menurut Brown& Skow (2016:16) kesalahan matematika dapat dibedakan menjadi 3: (1) 

Kesalahan faktual yaitu kesalahan karena kurangnya informasi faktual (misalnya kosakata , 

identifikasi digit ,identifikasi nilai tempat), (2) Kesalahan konseptual yaitu kesalahan yang 

terjadi ketika kesalahpahaman atau kekurangan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang 

mendasari dan ide-ide yang berkaitan dengan diberikan masalah matematika (misalnya, 

hubungan antara bilangan, karakteristik dan sifat dari bentuk).,(3) Kesalahan prosedural  yaitu 

kesalahan yang  terjadi ketika seorang siswa salah menerapkan aturan atau algoritma (yaitu , 

rumus atau langkah demi langkah prosedur untuk pemecahan masalah) . 

Guru adalah sebagai evaluator hasil belajar siswa dan harus mampu mendiagnosis dengan 

cermat kesulitan dan kebutuhan siswa (Hamzah, 2014:343). Guru dapat melaksanakan diagnosis 

kesalahan siswa dari hasil tes dengan mengungkapkan sebab-sebab yang mungkin atas 

kesalahan jawaban tersebut sehingga dapat mengetahui kelemahan siswa di dalam memahami 

materi. Untuk membantu menangani kesulitan siswa tersebut maka perlu diadakan identifikasi 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal. Alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada materi segiempat adalah 

mengetahui penyebab-penyebab kesalahan yang terjadi berdasarkan hasil diagnosis guru 

tersebut.  

Dalam proses pembelajaran matematika di kelas, masih banyak guru yang menerapkan 

metode konvensional. Siswa terlihat bosan, mengantuk, dan tidak antusias. Sehingga 

pembelajaran yang seharusnya melibatkan siswa untuk aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mendiskusikan materi tidak terlihat (Sugandi, 2015:71). Sangat penting bagi guru untuk 

memilih metode pembelajaran yang tepat guna melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran 

sehingga menumbuhkembangkan minat mereka di dalam pembelajaran. 

Kurangnya minat siswa di dalam belajar matematika salah satu nya adalah karena siswa 

kurang dilibatkan di dalam menemukan dan memahami konsep. Freudental (dalam Wijaya, 

2012:20) menyatakan bahwa “matematika sebaiknya tidak diberikan kepada siswa sebagai 

produk jadi siap pakai, melainkan sebagai suatu bentuk kegiatan dalam mengkontruksi konsep 

matematika”, oleh karena itu siswa diarahkan untuk melakukan proses belajar sendiri untuk 

menemukan konsep matematis. 

Ausebel menyatakan bahwa pembelajaran bermakna adalah proses mengaitkan informasi 

baru pada konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Pelajaran perlu 

dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada, sehingga konsep baru dapat diserap siswa 

(Akbar, 2013:115). Pembelajaran matematika yang bersifat abstrak yang diberikan guru tanpa 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa membuat matematika sangat sulit dimengerti 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal pada materi segiempat dan faktor penyebabnya serta alternatif 

penyelesaiannya. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Sampit kabupaten Kotawaringin Timur pada 

siswa kelas VII F dengan jumlah siswa sebanyak 37 orang tahun pelajaran 2015/2016. 

Instrumen yang digunakan telah divalidasi oleh dosen pembimbing. Adapun instrumen yang 

digunakan berupa tes yang terdiri dari 6 soal uraian dan pedoman wawancara. Data 

dikumpulkan menggunakan teknik : tes, observasi dan wawancara terhadap guru dan siswa.  

Tes yang diberikan terdiri atas 6 soal uraian yang dapat mengidentifikasi kesulitan belajar 

siswa dalam memahami, menggunakan konsep, menyelesaikan berdasarkan prosedural dalam 

masalah segiempat. Soal 1 memuat jenis segiempat , soal 2 memuat sifat-sifat segiempat , soal 3 

memuat hubungan sifat segiempat, soal 4 memuat soal aplikasi rumus luas, soal 5 memuat soal 

open-ended tentang keliling, dan soal 6 memuat permasalahan sehari-hari berkaitan konsep 
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segiempat. Adapun soal yang diberikan ke siswa sebagai berikut : 

1. Gambarkan dan sebutkan nama-nama jenis segiempat yang kalian ketahui? 

2. Sebutkan sifat-sifat persegi? 

3. Apakah persegi panjang merupakan jajar genjang? 

4. Sebuah trapesium dengan ukuran panjang sisi sejajar adalah 14 cm dan 8 cm, dengan tinggi 

4 cm. Tentukan luas trapesium tersebut? 

5. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 12cm. Tentukan panjang dan lebar yang mungkin 

untuk persegi panjang tersebut? 

6. Paman Adul memiliki kebun yang akan ditanami pohon pisang berbentuk jajar genjang 

dengan alas dan tinggi berturut-turut 22 m dan 12 m. Di dalam kebun tersebut akan dibuat 

sebuah kolam kecil berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Tentukan luas kebun 

paman yang akan digunakan untuk menanam pisang?  

 

Wawancara dilakukan terhadap siswa dan guru. Untuk siswa dipilih berdasarkan hasil 

kesalahan atas jawaban tes sedangkan guru yang diwawancarai adalah guru matematika di kelas 

VII F tersebut.  

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran pada pokok bahasan materi segiempat 

di kelas berlangsung. Observasi dilakukan sebanyak 2 kali kunjungan.  

Data yang dikumpulkan dari hasil tes, observasi dan wawancara dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan di salah satu SMP Negeri di kabupaten 

Kotawaringin Timur menghasilkan hasil tes dengan kesalahan yang sangat beragam. Kesalahan-

kesalahan matematika dalam penelitian ini adalah mengutip dari tiga jenis kesalahan menurut 

Brown & Skow (2016:16) yaitu kesalahan faktual, kesalahan konseptual, dan kesalahan 

prosedural.  

Adapun hasil data kesalahan siswa pada masing-masing item soal adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Data Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Segiempat 

Soal 
Kesalahan (%) 

Keterangan 
Faktual Prosedural Konseptual 

1 5.41 - - Hanya mengukur kesalahan faktual 

2 - - 72.97 Hanya mengukur kesalahan konseptual 

3 - - 97.30 Hanya mengukur kesalahan konseptual 

4 2.70 75.68 75.68 Mengukur tiga jenis kesalahan 

5 10.81 81.08 81.08 Mengukur tiga jenis kesalahan 

6 94,60 94.60 94.60 Mengukur tiga jenis kesalahan 

Rata 36.04 83.79 84.33  

 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kesalahan terbesar terjadi pada kesalahan konsep 

sebesar 84.33% dan kesalahan prosedural sebesar 83.79 % 

Adapun rincian masing-masing kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan tabel 1. adalah : 

Soal nomor 1 

Kesalahan faktual dilakukan oleh 2 siswa atau 5.41 % 

Soal nomor 2 

Kesalahan konseptual dilakukan oleh 27 siswa atau 72.97 % 

Soal nomor 3 

Kesalahan konseptual dilakukan oleh 36 siswa atau 97.30 % 

 

Soal nomor 4 
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Kesalahan faktual dilakukan oleh 1 siswa atau 2.70 % 

Kesalahan prosedural dilakukan oleh 28 siswa atau 75.68 % 

Kesalahan konseptual dilakukan oleh 28 siswa atau 75.68 % 

Soal nomor 5 

Kesalahan prosedural dilakukan oleh 30 siswa atau 81.08 % 

Kesalahan konseptual dilakukan oleh 30 siswa atau 81.08 % 

Soal nomor 6 (banyak siswa yang tidak menjawab) 

Kesalahan faktual dilakukan oleh 35 siswa atau 94.60 % 

Kesalahan prosedural dilakukan oleh 35 siswa atau 94.60 % 

Kesalahan konseptual dilakukan oleh 35 siswa atau 94.60 % 

 

Beberapa contoh kesalahan siswa pada soal-soal segiempat 

Soal nomor 1 

 

 

 

 

Gambar 1. Kesalahan Faktual 

 

Perintah soal nomor 1 meminta siswa untuk menggambarkan jenis-jenis segiempat yang telah 

diajarkan dan menyebutkan namanya. Kesalahan siswa adalah kesalahan kosakata jenis 

segiempat yang dianggap sebagai benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk 

segiempat. 

 

Soal nomor 2 

 

 

 

 

Gambar 2. Kesalahan Konseptual 

 

Kesalahan konseptual yang dilakukan siswa adalah kurang pahamnya siswa terhadap konsep 

sejajar. Siswa menganggap bahwa sejajar itu sama artinya dengan memiliki ukuran yang sama.  

 

Soal nomor 3 

 

 

 

 

Gambar 3. Kesalahan Konseptual 

 

Kesalahan konseptual siswa adalah tentang pemahaman sifat-sifat persegi panjang dan jajar 

genjang serta hubungan sifat-sifat antara kedua segiempat tersebut.  

 

Soal nomor 4 

 
Gambar 5. Kesalahan Faktual 
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Kesalahan faktual yang dilakukan siswa pada soal nomor 4 ini adalah pada konsep siswa tahu 

bahwa kedua sisi sejajar di jumlahkan tapi pada penulisan rumus siswa bukan melakukan 

operasi penjumlahan tapi perkalian.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kesalahan Konseptual 

 

Kesalahan konseptual yang dilakukan adalah kesalahan karena tidak mengetahui rumus luas 

trapesium.  

 

 

 

 

Gambar 5. Kesalahan Prosedural 

 

Kesalahan prosedural siswa yang dilakukan adalah siswa melakukan pembagian yang kurang 

tepat. 

 

Soal nomor 5 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kesalahan Faktual 

 

Kesalahan faktual yang dilakukan siswa adalah di dalam soal dikatakan bahwa keliling persegi 

panjang adalah 12 cm. Tetapi siswa salah di dalam memahami kosakata menganggap bahwa 12 

cm adalah panjang sisi nya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kesalahan Konseptual 

 

Kesalahan konseptual yang dilakukan adalah kesalahan karena tidak mengetahui rumus keliling 

persegi panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kesalahan Prosedural 

 

Kesalahan prosedural yang dilakukan siswa adalah kesalahan di dalam melakukan operasi 

465



 

penjumlahan. 

 

Soal nomor 6 
Soal ini merupakan soal yang dianggap susah bagi siswa sehingga banyak siswa yang tidak 

menjawab. Kesalahan faktual dimulai dari tidak mengerti nya siswa akan soal, tentunya 

kesalahan konseptual (tidak mengetahui rumus yang akan digunakan) dan prosedural pun 

dialami siswa. Berikut salah satu contoh kesalahan prosedural 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kesalahan Prosedural 

 

Setelah melakukan tes uraian pada siswa, peneliti menganalisis kesalahan siswa pada 

masing-masing item soal dan melanjutkan dengan wawancara terhadap beberapa siswa yang 

dipilih berdasarkan kesalahan mereka.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 8 orang siswa yang dipilih, 

beberapa faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa adalah : kurang paham terhadap 

konsep segiempat utamanya tidak bisa membedakan keliling dan luas, guru hanya menjelaskan 

konsep, memberi contoh dan menjelaskan contoh sehingga keterlibatan siswa sangat kurang, 

pembelajaran pada materi segiempat bersifat abstrak, siswa lebih banyak diminta untuk 

menghapal sifat dan rumus tanpa memahaminya sehingga ketika diberikan soal memori siswa 

akan mengingat semua rumus tetapi tidak dapat membedakannya rumus masing-masing jenis 

segiempat. Tidak dilibatkannya siswa di dalam menemukan konsep mengakibatkan siswa hanya 

menghapal tetapi tidak memahami. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti mengamati setiap contoh yang diberikan 

guru akan langsung dijelaskan oleh guru tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mencoba menyelesaikan terlebih dahulu. Guru lebih banyak memberikan soal hanya berupa 

aplikasi rumus dan sedikit sekali memberikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga siswa kesulitan ketika menjawab soal nomor 6 yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Faktor lain adalah guru memberikan soal hanya mengutip dari buku tidak melihat 

tingkat berfikir siswa. Hal ini serupa dengan pendapat Guitierrez (1998) bahwa siswa sering 

diajar pada sebuah tingkat penalaran yang lebih tinggi dari tingkat level berfikir mereka dan 

guru meminta jawaban sesuai dengan aturan. 

Berdasarkan wawancara dengan guru matematika, guru menganggap bahwa konsep dasar 

siswa sangat kurang utamanya yang diajarkan di sekolah dasar, selain itu minat siswa untuk 

belajar matematika sangat kurang. 

Dari hasil tes, observasi dan juga wawancara yang dilakukan sangat perlu mengatasi 

semua faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika. Guru diharapkan dapat memilih metode pembelajaran maupun teknik 

pengajaran yang tepat dan bervariasi agar proses pembelajaran tidak monoton dan dapat 

meningkatkan minat belajar siswa serta keaktifan mereka. 

 

Alternatif Penyelesaian 

 

Salah satu teori yang lahir dari permasalahan di kelas geometri adalah Teori van Hiele. 

Van Hiele beserta istrinya Dina van Hiele berprofesi sebagai guru di Belanda mengfokuskan 

penelitiannya selama 3 tahun pada model pembelajaran geometri (Fuys,1988:1).  

Teori van Hiele menyebutkan dalam belajar geometri tingkat berfikir siswa terjadi 

melalui lima level yaitu: level 1 (visualisasi), level 2 (analisis), level 3 (abstraksi), level 4 

(deduktif), dan level 5 (rigor) (Salazar, 2012), dengan melalui lima tahap pembelajaran geometri 

yaitu: informasi, orientasi terpadu, eksplitasi, orientasi bebas dan integrasi (Clowley, 1987:5).  
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Penekanan dari teori ini adalah merancang pembelajaran geometri dalam tahapan-tahapan yang 

hirarkis. Tahapan-tahapan pembelajaran dirancang dengan memperhatikan tingkat kemampuan 

berpikir siswa dan fase-fase pembelajaran yang dijelaskan dalam teori ini. Suatu teori tentang 

tingkat berpikir siswa dalam mempelajari geometri, dimana siswa tidak dapat naik ke tingkat 

yang lebih tinggi tanpa melewati tingkat yang lebih rendah. 

Level berfikir geometri van Hiele dan juga tahap-tahap pembelajaran van Hiele membuka 

peluang yang besar bagi guru untuk dapat menciptakan pembelajaran geometri yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif di dalam pembelajaran. Di dalam level visualisasi dan analisis 

tentunya penggunaan media pembelajaran ataupun manipulatif sangat berperan besar di dalam 

pemahaman konsep siswa. Sundayana (dalam Kemp dan Dayton, 2015: 12) bahwa salah satu 

manfaat media di dalam pembelajaran adalah meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, 

penggunaan media membuat proses pembelajaran lebih efisien, selain itu membantu siswa 

menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh sehingga pemahaman siswa pasti lebih baik.  

Keterlibatan siswa secara aktif diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi 

mereka di dalam belajar geometri utamanya segiempat. Seperti yang diungkapkan oleh Salleh & 

Zainal (2013) di dalam laporan penelitiannya dalam penggunaan media ICT dalam 

pembelajaran segiempat mengatakan bahwa model pembelajaran van Hiele sangat efektif di 

dalam memotivasi siswa dan di dalam menciptakan lingkungan belajar mengajar geometri yang 

lebih baik. Itsna (2014) pemahaman matematika siswa pada materi segiempat 

berdasarkan teori van Hiele meningkat pada setiap pertemuannya, hal ini terlihat dengan 

munculnya indikasi pemahaman level yang lebih tinggi pada setiap pertemuan. Husnaeni 

(2001) menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan teori van Hiele dapat membangun dan 

meningkatkan pemahaman konsep segitiga siswa. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan jenis kesalahan siswa yang paling banyak 

dilakukan siswa adalah 1) kesalahan konseptual (84.33%) yaitu kesalahan di dalam 

mendeskripsikan sifat-sifat segiempat, kesalahan di dalam membedakan konsep luas dan 

keliling dan kesalahan di dalam menentukan rumus yang tepat dari jenis segiempat, 2) 

kesalahan procedural (83.79%) yaitu kurang teliti nya siswa di dalam melakukan operasi 

penjumlahan, perkalian, maupun pembagian. Kesalahan-kesalahan siswa terjadi dikarenakan 

kurang pahamnya siswa terhadap konsep segiempat, sehingga menyulitkan mereka di dalam 

menjawab soal-soal yang diberikan. Pembelajaran yang kurang bermakna dimana siswa tidak 

dilibatkan di dalam penemuan konsep tentunya menjadi faktor mendasar.  

 

Saran 

Perlu diadakan perbaikan di dalam proses pembelajaran baik dari segi metode 

pembelajaran maupun penggunaan media pembelajaran yang bervariasi yang dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi segiempat. Salah satu alternatif dalam 

mengatasi kesalahan siswa adalah dengan pembelajaran berbasis teori van Hiele dan 

penggunaan media pembelajaran.  
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Abstrak 

 
Persamaan garis merupakan salah satu materi yang dipelajari siswa sekolah 

tingkat menengah. Agar siswa dapat memahami konsep persamaan garis secara baik, 

maka siswa perlu memahami konsep itu secara aljabar dan geometri. Oleh karena 

itu, visualisasi grafik persamaan garis secara dinamis, maupun persamaan garis 

secara aljabar sangat dibutuhkan untuk memahamkan siswa dalam materi persamaan 

garis. Guru sebagai fasilitator dalam kelas dituntut untuk mampu memfasilitasi 

siswa memahami konsep persamaan garis baik secara aljabar maupun geometri. 

Pemahaman secara grafik maupun aljabar dapat dibantu melalui visualisasi grafik. 

Penggunaan software GeoGebra diyakini dapat membantu memahamkan konsep 

persamaan garis baik secara aljabar maupun geometri melalui visualisasi grafik. 

Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana penggunaan software GeoGebra dalam 

membantu siswa memahami konsep persamaan garis.  

 

 

Kata kunci: konsep, GeoGebra, persamaan garis lurus  
 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika sekolah yang hanya mendikte siswa untuk melakukan seperti 

yang dilakukan oleh guru, atau dengan kata lain teacher centered perlu untuk diubah. Perubahan 

yang dilakukan adalah perubahan pola pembelajaran dari yang berpusat pada guru, menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered), agar ide-ide kreatif siswa dalam 

belajar cukup terwadahi (Kemdikbud, 2013).Ide kreatif siswa yang berbeda antara siswa yang 

satu dengan yang lainnya dapat digunakan siswa dalam membangun suatu konsep tentang apa 

yang dipelajari. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh National Council of Teacher 

Mathematics (NCTM) bahwa prinsip dalam belajar matematika adalah matematika harus 

dipelajari siswa dengan pemahaman, dengan membangun pengetahuan secara aktif dari 

pengalaman dan pengetahuan yang dia peroleh sebelumnya (NCTM, 2000). Oleh karena itu 

diperlukan suatu pembelajaran yang aktif melibatkan pemikiran siswa. Siswa perlu diajak untuk 

melakukan penyelidikan secara aktif terkait materi yang sedang dipelajari (Depdiknas, 2013). 

Dalam kenyataannya, terkadang siswa mengalami kesulitan untuk mempelajari konsep baru 

karena membutuhkan visualisasi gambar, bukan hanya sekedar secara abstrak. Sehingga guru 

sebagai fasilitator di kelas harus memahami hal ini dan mencari solusi agar siswa mampu 

membangun suatu konsep melalui visualisasi sehingga diperoleh konsep matematika dengan 

benar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada beberapa kelas, diketahui 

bahwa persamaan garis lurus sebagai materi baru bagi siswa SMP kelas VIII dirasa sulit.. Hal 

ini dikarenakan siswa harus mampu menggabungkan pemahaman aljabar dan geometri. Di sisi 

lain, siswa baru mengenal dasar aljabar dan juga geometri. Bahkan Birgin (2012) mengatakan 
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bahwa beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan 

dalam menginterpretasikan grafik 𝑦 =  𝑚𝑥 + 𝑐, yang mana m menginterpretasikan kemiringan 

suatu garis (gradien) dan c menginterpretasikan ordinat sebagai titik potong sumbu 𝑦 (0, 𝑐). 
Studi pendahuluan yang dilakukan penulis juga menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa hanya mampu untuk menyelesaikan soal rutin terkait persamaan garis, tetapi mereka 

belum mampu untuk menyelesaikan soal tidak rutin, misalnya ketika diminta meggambar grafik 

𝑦 = 5 ataupun 𝑥 = 5. Bahkan jika siswa diberikan pertanyaan lanjutan terkait interpretasi 

grafik, misalnya saja ketika siswa diminta menentukan perbedaan dan persamaan antara grafik 

dari  𝑦 =  2𝑥 +  1, dan 𝑦 =  2𝑥 +  5, maka banyak siswa tidak mampu menyelesaikannya. 

Gambar berikut adalah jawaban dari salah satu siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil pekerjaan siswa 

 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa siswa hanya mampu membedakan persamaan 

garisnya, tanpa mampu menginterpretasikannya terhadap grafik. Padahal siswa telah 

menggambar kedua grafik sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa 

masih kurang tentang persamaan garis dan grafiknya. Oleh karena itu guru harus mampu untuk 

membangun pengetahuan siswa terkait persamaan garis sehingga siswa memahami betul apa 

yang dipelajarinya. Banyak hal yang bisa dengan mudah untuk dilakukan atau dipahami dalam 

pembelajaran matematika menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran 

di kelas juga membuka jendela pengetahuan yang lebih lebar bagi siswa dan juga guru 

(Haciomeroglu, Bu, Schoen, Hohenwater, 2009). Siswa dapat mengeksplorasi suatu materi 

dengan pemahaman yang lebih mudah dan menarik dengan bantuan teknologi. Sejalan dengan 

hal itu, Kachala & Bialo juga mengemukakan bahwa penggunaan komputer dalam pembelajaran 

sangat membantu tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran dan dapat mengembangkan 

serta meningkatkan motivasi siswa (dalam Zulnaidi & Zakaria, 2012). NCTM (2000) juga 
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menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah penting dan dapat 

memperkaya pembelajaran siswa. Visualisasi yang dihasilkan oleh komputer mampu 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Banyak software pendukung dalam pembelajaran 

matematika, yang bisa digunakan guru, misalnya MathCAD, Maple, Autographs dan GeoGebra 

(Zulnaidi & Zakaria, 2012). Meski demikian guru harus mampu memilih software mana yang 

sesuai dengan materi yang dipelajari jika dilihat dari fungsi dan kemudahannya. 

Banyak software komputer yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran matematika, 

misalnya sistem komputer aljabar (misalnya Derive, Mathematica, Maple dan MuPAD) dan 

software geometri dinamis (misalnya Geometer’s Sketchpad dan Cabri Geometry) 

(Hohenwarter, M., Hohenwarter, J. Kreis, Lavicza, 2008). Geometri, aljabar dan kalkulus dapat 

diajarkan pada siswa menggunakan GeoGebra (Hohenwater, M. & Hohenwarter, J. 2008).  

GeoGebra memiliki banyak manfaat dalam pembelajaran matematika di antaranya 

sebagai media pembelajaran, sebagai alat bantu membuat bahan ajar matematika dan untuk 

menyelesaikan permasalahan matematika. Beberapa contoh permasalahan matematika yang bisa 

diselesaikan menggunakan GeoGebra di antaranya adalah permasalahan yang melibatkan 

gradien garis, menghitung luas daerah, menghitung volume bangun ruang dan sebagainya. 

Gambar 1 berikut merupakan tampilan awal GeoGebra beserta menu yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Tampilan Awal GeoGebra 

Beberapa menu dan fungsinya yang ada dalam GeoGebra yaitu menu, yang terletak di 

bagian atas. Menu terdiri dari file, edit, view, option, tools, window, help. Toolbar yang terletak 

pada baris kedua berisi icon-icon (simbol), di antaranya adalah move, point, line, perpendicular 

line, polygon, circle with center through point, ellipse, angle, reflect about lines, text, slider, dan 

move graphic view. Jendela kiri berisi algebraic view, yang terdiri dari objek-objek bebas dan 

objek-objek terikat. Di jendela ini tempat ditampilkannya bentuk aljabar. Jendela kanan berisi 

graphic view, yaitu tempat ditampilkannya grafik. Input bar, yang terletak di kiri bawah dan 

berfungsi sebagai tempat memasukkan suatu fungsi aljabar atau persamaan 

Kelebihan Geogebra yang ramah pengguna, juga open source dapat dijadikan 

pertimbangan guru dalam menjadikannya media pembelajaran di samping kelebihan lain yaitu 

menu-menu yang ada. Software GeoGebra juga mendukung pembelajaran yang memberikan 

cara baru antara visualisasi oleh teknologi dan konsep matematika (Saha, Ayub, Tarmizi, 2010). 

Dalam Geogebra mempunyai salah satu kelebihan yaitu menggabungkan aljabar dan geometri 

sekaligus.  Oleh karena itu sangatlah tepat bila guru memilih Geogebra sebagai media 

pembelajaran dalam materi persamaan garis lurus.  

 

METODE 

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui 

dua uji coba desain pembelajaran persamaan garis berbantuan GeoGebra. Uji coba pertama 

Algebra  

View 
Graphic View 

Toolbar 

Input bar 
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dilakukan pada enam siswa, sedangkan uji coba kedua juga dlakukan pada enam siswa lain. 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa soal tes pemahaman dan angket respon siswa. 

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya adalah memberikan 

lembar kerja siswa (LKS) untuk didiskusikan siswa bersama kelompoknya. Kemudian 

dilanjutkan dengan pembelajaran matematika dengan materi persamaan garis. Pembelajaran 

dilakukan dengan membagi siswa menjadi dua kelompok, yang mana dalam kelompok tersebut 

siswa diminta untuk  mendiskusikan tentang grafik garis dan  gradiennya. Siswa tidak hanya 

mengamati grafik yang diberikan guru, tetapi juga diminta melakukan eksplorasi menggunakan 

GeoGebra, dengan mencoba beberapa grafik yang diinginkan. Guru bertindak sebagai fasilitator 

dalam membantu siswa membangun konsep.  

Materi yang disampaikan dalam pembelajaran adalah menggambar grafik garis dan 

interpretasi dari persamaan garis. Setelah materi selesai didiskusikan, guru memberikan soal 

evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa terkait apa yang sedang dipelajari. Soal terdiri 

dari tiga soal essay. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengenalan materi persamaan garis lurus pada siswa dimulai dengan memberikan 

masalah kontekstual yang dikaitkan dengan fungsi linear. Permasalahan yang diberikan 

digunakan untuk merangsang siswa dalam mengaitkan persamaan garis lurus dengan dunia 

nyata. Siswa akan termotivasi untuk belajar dan memahami suatu materi jika mereka tahu 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa menggunakan suatu masalah nyata, 

sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Masalah kontekstual sebagai stimulasi pembelajaran 

 

Siswa akan mengingat kembali konsep fungsi linear, sehingga diperoleh bentuk fungsi 𝑓(𝑥) =
4000 + 2000𝑥. Melalui gambar grafik yang mereka buat, siswa akan tahu bahwa grafik yang 

mereka buat berbentuk garis. Oleh karena itu, fungsi linear disebut juga persamaan garis lurus 

yang mempunyai bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛. Bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 disebut bentuk implisit, sedangkan 

bentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 =  0 disebut bentuk explisit dari persamaan garis lurus, dengan 𝑚, 𝑛, 𝑎, 𝑏, 𝑐 

bilangan real, dan 𝑏 ≠ 0. 

 Software GeoGebra digunakan untuk mempermudah menggambar suatu grafik garis. 

Langkah-langkah berikut merupakan suatu cara menggambar grafik garis pada GeoGebra. 

Pertama siswa diminta menuliskan persamaan garisnya pada input bar misalnya saja 𝑦 =  2𝑥 +
1. Grafik garis yang terbentuk tampak pada Graphic View, seperti gambar 2. 
 

 

 

 

 

 

 

Sebagian besar mall di kota besar  memberlakukan tarif parkir berkala untuk 

mobil, yaitu Rp. 4000 untuk sekali masuk hingga  jam pertama dan Rp. 2000  

per jam untuk  tiap 1 jam berikutnya. Dengan menggunakan bantuan tabel, 

tentukan tarif parkir untuk 1 jam pertama, 2 jam pertama, 3 jam pertama, 

hingga x jam pertama! Jika kalian mempunyai uang Rp. 12.000, berapa 

lamakah (jam) suatu mobil dapat diparkir di mall tersebut? Tentukan fungsi 

linear yang merepresentasikan permasalahan di atas! Gambarkan grafiknya! 
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Gambar 4. Tampilan grafik 𝒚 =  𝟐𝒙 +  𝟏 pada GeoGebra 

 

 Cara menggambar grafik secara cepat menggunakan GeoGebra diberikan pada siswa 

sebagai dasar untuk mempelajari materi persamaan garis pada sub bab selanjutnya. Oleh karena 

itu, pembelajaran dititikberatkan pada cara menggambar grafik garis secara manual pada lembar 

kerja yang tersedia. Hal ini dimulai dengan meminta siswa menentukan titik-titik yang 

memenuhi persamaan garis tersebut. Kemudian siswa diminta mengisi tabel yang sudah ada. 

Misalnya saja untuk grafik 𝑦 =  2𝑥 + 1, siswa diminta mengisi tabel 1 berikut. Selanjutnya 

siswa diminta menggambarkan pada grafik kartesius. 

 

𝒙    

𝒚 =  𝟐𝒙 +  𝟏    

(𝒙, 𝒚)    

Tabel 1. Titik (𝒙, 𝒚) yang memenuhi 𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟏 

 

Langkah menggambar grafik garis secara manual juga dapat dilakukan pada GeoGebra 

sebagai perbandingan. Misalnya saja untuk menggambar grafik 𝑦 = 2𝑥 + 1, setelah siswa 

mengisi tabel 1, siswa dapat melanjutkan pada GeoGebra dengan klik line, select two point. 

Selanjutnya pilih satu titik (misal titik A(0,1)) dari tabel 1, kemudian tempatkan kursor pada 

titik tersebut, dan tempatkan lagi pada titik yang lain (misal titik (2,5)). Garis yang terbentuk 

inilah yang disebut sebagai grafik 𝑦 = 2𝑥 + 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Tampilan grafik 𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟏 melalui dua titik. 
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Siswa diajak untuk mampu menginterpretasikan grafiknya dengan membandingkan dua 

persamaan garis setelah mereka memahami tentang cara menggambar grafik garis. Siswa 

diminta membandingkan grafik dari persamaan 𝑦 = 𝑥 + 3 dan 𝑦 = 2𝑥 + 3. Diharapkan siswa 

dapat menemukan kesamaan diantara dua grafik tersebut yaitu memotong di sumbu y di titik 

yang sama yaitu titik (0, 3). Pada grafik dengan persamaan 𝑦 =  2𝑥 + 3, dan 𝑦 = 2𝑥 − 1, 

diharapkan siswa dapat menemukan kesamaan bahwa kedua grafik memiliki kemiringan yang 

sama. Sehingga pada bentuk umum 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, diperoleh kesimpulan bahwa a menyatakan 

kemiringan garis, dan b menyatakan ordinat titik potong sumbu y. 

 Kemiringan garis yang dipahami siswa sebelumnya digunakan untuk menggiring siswa 

pada pengertian gradien. Gradien dari suatu garis dapat dipahami dari langkah-langkah 

percobaan pada GeoGebra berikut ini. Pertama input suatu persamaan garis, misalkan y = 2x + 

1. Pada menu angle, pilih slope (kemiringan). Kemudian tempatkan kursor pada garis, maka 

akan muncul m = 2. Artinya gradien garis tersebut adalah 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Gradien (slope) dari persaamaan garis 𝒚 =  𝟐𝒙 +  𝟏 

 

 Kedudukan dua garis pada bidang kartesius di antaranya adalah sejajar dan tegak lurus. 

Dua garis yang vertikal selalu sejajar. Di samping itu, dua garis sejajar jika dan hanya jika 

gradien kedua garis adalah sama, atau dengan kata lain 𝑚1 = 𝑚2. Guru dapat memanfaatkan 

menu slider pada GeoGebra untuk mengajarkan hubungan dua garis dengan gradiennya pada 

siswa. Slider yang dipilih sebaiknya bilangan bulat yang berada pada interval tertentu, yaitu 

antara -10 dan 10 agar perubahan nilai gradiennya terlihat dengan jelas. Langkah eksplorasi 

GeoGebra yang dilakukan adalah dengan klik slider m, pilih integer, pilih interval -10 to 10. 

Selanjutnya siswa diminta menggambarkan garis 𝑦 =  𝑚𝑥, kemudian gambarkan garis yang 

sejajar dengan garis tersebut, dengan cara klik parallel, dan klik pada grafik yang terbentuk dan 

tempatkan kursor pada suatu titik. Untuk mengetahui perubahan gradiennya, siswa diminta 

menggeser slider ke kanan atau ke kiri. Pada saat menggeser slider inilah siswa diminta 

mengamati perubahan gradiennya pada persamaan garis yang terbentuk di algebraic view. 

Langkah yang sama juga bisa dilakukan untuk dua garis yang tegak lurus, hanya saja pada 

langkah klik parallel siswa diminta klik perpendicular. Tampilan dua garis sejajar dan dua garis 

tegak lurus pada eksperimen ini seperti terlihat pada gambar 7 dan gambar 8. 
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Gambar 7. Tampilan dua garis yang sejajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tampilan dua garis tegak lurus 

Berdasarkan uji coba pembelajaran yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan. Pada 

uji coba pertama dengan enam subjek, setelah pembelajaran selesai, siswa diberikan soal 

evaluasi. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mendapatkan nilai di 

bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu 75. Pada saat pembelajaran, siswa terlihat 

telah memahami cara menggambar grafik garis bahkan ketika guru bertanya apakah ada 

pertanyaan ataukah hal-hal yang kurang dimengerti, respon siswa mengatakan bahwa mereka 

telah paham. Tetapi hal ini sangat berbeda ketika siswa mengerjakan soal. Sebagian besar siswa 

salah dalam menjawab soal tentang grafik. Beberapa siswa mengalami kesalahan saat 

menggambar titik pada koordinat kartesius. Siswa yang seharusnya menggambarkan titik 

(𝑎, 𝑏) tetapi yang dilakukan siswa adalah menggambar titik (𝑏, 𝑎).  

Meskipun hasil pada uji coba pertama menunjukkan bahwa siswa belum mampu untuk 

menggambar grafik garis, tetapi respon siswa terhadap pembelajaran ini sangat bagus. Hampir 

semua siswa merasa senang terhadap pembelajaran pada materi ini. Bahkan semua siswa merasa 

perlu untuk mempelajari persamaan garis lurus lagi pada pertemuan selanjutnya. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil angket dan wawancara peneliti dengan subjek seperti pada tabel 2. Berdasarkan 

tabel tersebut terlihat respon siswa lebih besar dari 0,5, yang artinya siswa memberikan respon 

positif. Siswa merasa termotivasi untuk belajar persamaan garis lurus menggunakan GeoGebra. 

Motivasi belajar yang tinggi merupakan awal yang baik dalam pembelajaran.  
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No Pernyataan Respon 

1. Saya suka belajar persamaan garis lurus menggunakan GeoGebra 0,85 

2. GeoGebra sangat membantu saya dalam belajar persamaan garis lurus 0,90 

3. Saya lebih suka belajar dengan eksperimen GeoGebra daripada hanya 

menggunakan buku teks 

0,90 

4. Belajar menggunakan GeoGebra lebih menyenangkan dan menarik bagi saya 0,95 

5. Saya berinteraksi (berdiskusi) dengan teman saat belajar menggunakan 

GeoGebra 

0,90 

6. Saya bertanya pada guru ketika mengalami kesulitan 0,85 

Tabel 2. Hasil angket siswa pada uji coba 1 

Catatan pada angket juga menunjukkan bahwa siswa merasa senang dan tertarik 

mempelajari persamaan garis lebih lanjut, dan menginginkan GeoGebra bisa dipakai di sekolah. 

Beberapa siswa juga meminta software GeoGebra untuk diinstal pada komputernya sebagai 

media belajar setiap sataa. Meski demikian salah satu siswa menganggap bahwa GeoGebra 

merupakan suatu aplikasi instan menggambar grafik, sehingga siswa tersebut berharap dapat 

memahami cara menggambar grafik secara manual. 

 

 

 

Gambar 7. Kesan dan saran salah satu siswa terhadap pembelajaran 

 

 Hasil pada uji coba pertama diketahui bahwa siswa belum memahami betul cara 

menggambar grafik garis lurus, dan interpretasi grafiknya. Dengan melihat keseluruhan proses 

pembelajaran dan juga angket yang ada, peneliti merasa perlu untuk melakukan uji coba kedua 

dengan beberapa perbaikan.Uji coba kedua dilakukan pada subjek yang berbeda. Pada uji coba 

kedua, setiap kelompok siswa yang terdiri dari tiga siswa, diberikan suatu lembar kerja siswa 

(LKS) untuk mencatat segala aktifitas penemuan dan eksplorasi GeoGebra yang dia lakukan. 

Melalui kegiatan ini siswa dilibatkan secara aktif mampu untuk menemukan sendiri bagaimana 

cara menggambar grafik garis. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan temannya 

dalam menemukan konsep persamaan garis, sehingga siswa diharapkan dapat mengingat 

konsepnya lebih lama. 

Hasil tes evaluasi menunjukkan bahwa semua siswa mendapatkan nilai di atas KKM, 

dengan nilai terendah 75 dan tertinggi 100. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa siswa telah 

memahami tentang cara menggambar grafik dan interpretasi grafiknya. Siswa juga memberikan 

respon yang positif terhadap pembelajaran ini. Hal ini bisa dilihat pada hasil angket pada tabel 

3, yaitu nilai respon siswa lebih dari 0,5.  

 
No Pernyataan Respon 

Siswa 

1. Saya suka belajar persamaan garis lurus menggunakan GeoGebra 0,95 

2. GeoGebra sangat membantu saya dalam belajar persamaan garis lurus 0,92 

3. Saya lebih suka belajar dengan eksperimen Geogebra daripada hanya 

menggunakan buku teks 

0,66 

4. Belajar menggunakan GeoGebra lebih menyenangkan dan menarik bagi saya 0,83 

5. Saya berinteraksi (berdiskusi) dengan teman saat belajar menggunakan GeoGebra 0,75 

6. Saya bertanya pada guru ketika mengalami kesulitan 0,92 

Tabel 3. Hasil angket siswa pada uji coba 2 
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Berdasarkan kedua uji coba yang telah dilakukan terlihat bahwa perlu adanya peran 

aktif siswa dalam menemukan suatu konsep. GeoGebra dapat memberikan suatu visualisasi 

dinamis dalam membentuk suatu pemahaman konsep, tetapi perlu adanya suatu lembar kerja 

yang mewadahi aktifitas siswa sehingga siswa tidak hanya mengamati tetapi juga aktif 

menggambar sendiri. Shadan dan Leong (2013) mengungkapkan bahwa GeoGebra merupakan 

alat yang efektif dalam membantu siswa dan guru dalam pembelajaran di kelas sesuai prinsip 

pembelajaran konstruktivisme. Karena GeoGebra bersifat membantu, sehingga diperlukan 

media lain agar pembelajaran optimal. Guru dapat memfasilitasi hal ini dengan memberikan 

suatu lembar kerja siswa (LKS) yang menggiring siswa pada suatu aktifitas menemukan konsep. 

Oleh karena itu penggunaan LKS dalam bentuk manual sangat dibutuhkan untuk mendukung 

adanya suatu experimen yaitu eksplorasi GeoGebra.Hal ini didukung oleh pernyataan dari 

Haciomeroglu et al yang menyatakan bahwa gabungan antara penggunaan gambar secara statis 

dan konstruksi dinamis menggunakan GeoGebra dapat memberikan pemahaman tersendiri bagi 

siswa (Haciomeroglu, Bu, Schoen, Hohenwarter, 2009). Dalam mengkonstruksi suatu gambar 

grafik, siswa membutuhkan suatu cara menggambar secara manual pada lembar kerja statis, 

dalam hal ini adalah LKS. Sedangkan untuk interpretasi grafik, siswa membutuhkan suatu 

lembar kerja dinamis yaitu GeoGebra. 

Firdaus (2014) melalui hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa pembelajaran 

berbantuan GeoGebra dapat meningkatkan pemahaman siswa karena siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran sehingga dapat mengingat materi dalam jangka panjang. Hal ini berarti siswa 

dapat mengkonstruksi pengetahuannya melalui eksplorasi GeoGebra, dan menginterpretasikan 

grafik melalui visualisai yang dihasilkan oleh GeoGebra. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru dapat memanfaatkan 

software GeoGebra dalam pembelajarannya, terutama pada materi persamaan garis lurus. 

Penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan beberapa hal, 

diantaranya adalah perlunya keterlibatan siswa dalam menemukan suatu konsep. Dalam hal ini 

siswa perlu untuk aktif berdiskusi dan berpikir tentang persamaan garis dan grafiknya. Siswa 

juga perlu untuk dilibatkan dalam mengeksplorasi GeoGebra, sehingga siswa tidak hanya 

mengamati grafik yang dibuat oleh guru. Selain itu, agar pembelajaran menggunakan GeoGebra 

ini memberikan hasil yang optimal, yaitu siswa benar-benar memahami materi yang sedang 

dipelajari, guru sebaiknya menggabungkan penggunaan lembar kerja siswa (LKS) statis dan 

lembar kerja dinamis yaitu GeoGebra yang pada akhirnya siswa akan dapat menyelesaikan 

masalah yang melibatkan grafik, meskipun tanpa adanya GeoGebra.  

Berdasarkan hasil kajian di atas, disarankan guru dapat mengembangkan suatu bahan ajar 

berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang mampu mengkonstruk pemahaman siswa, juga 

berbantuan software GeoGebra Beberapa menu yang ada pada GeoGebra sangat membantu 

siswa memahami materi persamaan garis lurus diantaranya adalah slope, yang berguna untuk 

menentukan nilai gradien/kemiringan suatu garis. Menu lain yang bisa digunakan untuk materi 

persamaan garis lurus adalah slider, parallel dan perpendicular untuk mengetahui keterkaitan 

gradien dari dua garis lurus yang sejajar ataupun tegak lurus. Pembaca juga dapat 

memanfaatkan menu-menu lain yang ada pada GeoGebra untuk materi yang lain. Materi 

matematika yang tepat jika disajikan menggunakan GeoGebra diantarannya adalah fungsi 

kuadrat, persamaan lingkaran, trigonometri, dimensi tiga juga materi yang lain. Arahan dari 

guru sangat diperlukan agar apa yang dipelajari dan dieksplorasi dari GeoGebra lebih bermakna 

dan memiliki hasil sesuai kompetensi dasar yang diinginkan 
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Abstrak 

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil dari kajian evaluasi jenis kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan masalah generalisasi pola. Tiga puluh siswa diminta untuk 

mengerjakan tiga masalah yang berhubungan dengan generalisasi pola. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jenis – jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

membuat generalisasi pola, yakni: (1) kesalahan dalam menentukan pola ke – n 

secara numeric, (2) kesalahan dalam menentukan banyaknya unsur pada pola ke – n 

secara alphanumeric, (3) kesalahan dalam menentukan pola ke – n secara 

alphanumeric, (4) kesalahan dalam menentukan pola ke – n secara numeric tanpa 

diketahui pola ke – (n – 1). 

 

Kata Kunci: Jenis kesalahan, Generalisasi, Pola, Alphanumeric. 

 

 

PENDAHULUAN 

 Secara umum pengajaran matematika pada anak cenderung tidak mudah bahkan 

cenderung sulit, hal ini disebabkan butuh adanya komunikasi yang sangat baik antara guru dan 

anak-anak. Hal ini juga didukung dengan pendapat Ma (1999) yang menyatakan bahwa 

kesulitan tidak hanya ditemui dalam mempelajari konsep matematika tetapi juga dalam 

mengajarkan konsep matematika. Pemahaman konsep anak dapat dibangun secara aktif melalui 

tugas dan pengalaman yang dirancang untuk mendalami dan menghubungkan pengetahuan 

anak. Kebanyakan anak yang melakukan belajar berdasar atas pengalamannya secara langsung  

hasilnya lebih efektif daripada belajar yang hanya dengan mengingat rumus. Hal ini 

dikarenakan belajar dengan pengalaman dapat membantu anak dalam menemukan konsep dan 

memahami konsep tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat Wiig & Wiig (1999) yang 

menyatakan bahwa secara umum anak lebih mudah belajar dan mengingat konsep daripada 

fakta. Selanjutnya NCTM (2000) menyatakan bahwa belajar dengan pemahaman konsep 

penting untuk membantu anak dalam menyelesaikan bermacam-macam tugas baru dimasa 

mendatang. Secara efektif mereka dapat merefleksikan pemikirannya dan belajar dari kesalahan. 

Refleksi pemikiran bisa terlihat dari hasil representasi anak dalam menyelesaikan 

masalah. Hasil representasi anak juga menggambarkan seberapa besar tingkat pemahaman 

konsep anak dalam menyelesaikan masalah. Semakin tinggi tingkat pemahaman konsep anak 

dalam menyelesaikan masalah, maka semakin tinggi pula tingkat perkembangan struktural 

kognitif anak.  

Salah satu tugas yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat perkembangan 

struktural anak adalah pola. Warren (2005) menyatakan bahwa bermain pola berdampak pada 

anak dalam membuat generalisasi konsep matematika. Sedangkan Mulligan, English, 

Mitchelmore & Welsby (2011) juga menyatakan bahwa bermain pola dalam pembelajaran 

matematika tidak hanya dapat meningkatkan generalisasi berpikir tetapi juga dapat menciptakan 

kesempatan untuk mengembangkan penalaran.   

Tidak hanya penalaran, namun keterampilan pola sangat penting bagi perkembangan 

pemikiran aljabar (Warren, 2005). Sedangkan Mulligan, English, Mitchelmore, dan Robertson 
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(2010) menyatakan bahwa hampir semua matematika didasarkan pada pola dan struktur. 

Dengan pola matematis, berarti setiap keteraturan diprediksi yang melibatkan jumlah, ruang 

atau ukuran. Dengan struktur, berarti cara dimana berbagai elemen terorganisir dan terkait. 

Mitchelmore & Mulligan (2009) juga menyatakan bahwa dasar dari matematika adalah pola dan 

struktur. Pengabstraksian pola menjadi dasar pengetahuan struktural, yang merupakan tujuan 

pembelajaran matematika. 

Mengingat tujuan pembelajaran matematika merupakan sesuatu hal yang sangat penting 

untuk dicapai, namun kenyataannya belum ada penelitian yang meninjau dari perspektif jenis – 

jenis kesalahan yang muncul dalam membuat generalisasi pola melalui representasi 

alphanumeric. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan telah terjadi dalam dekade 

terakhir dan berasal dari Australia yang fokus pada tingkatan prasekolah (Fox, 2005; Papic & 

Mulligan, 2007; Mitchelmore & Mulligan, 2009; Mulligan, English, Mitchelmore, dan 

Robertson, 2010). 

METODE 

 Dalam penelitian ini diambil satu kelas di SMPN 1 Pace – Nganjuk yakni 

sejumlah 30 anak selama dua minggu sejak Tanggal 01 – 15 Maret 2016. Anak –anak 

yang terlibat dalam penelitian ini termasuk 20 perempuan (67%) dan 10 laki-laki (33%). 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan 3 masalah pola, barisan dan deret dalam 

bentuk ilustrasi gambar. Tiga masalah terdiri dari pola barisan bilangan persegi panjang, 

pola barisan bilangan segitiga, dan pola barisan bilangan ganjil (barisan bilangan 

kuadrat sempurna).  

 Data yang telah dikumpulkan dengan mengkoreksi hasil pekerjaan anak dalam 

mengerjakan masalah pola, barisan dan deret. Untuk mengkoreksi hasil pekerjaan anak-

anak, peneliti menggunakan rubrik yang mengidentifikasi tingkat perkembangan 

struktural anak pada materi pola, barisan dan deret. Instrumen divalidasi oleh dua orang 

ahli pada bidangnya. Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat 

perkembangan struktural anak pada materi pola, barisan dan deret terdiri dari 3 masalah, 

diantaranya:  

Masalah 1:  

  

 

 

 

Bagaimana susunan lingkaran pada pola ke – 7? Bagaimana susunan lingkaran pada 

pola ke – n? Berapa banyaknya susunan lingkaran pada pola ke – n? 

 

Masalah 2: 

 

 

 

 

Bagaimana susunan lingkaran pada pola ke – 7? Bagaimana susunan lingkaran pada 

pola ke – n? Berapa banyaknya susunan lingkaran pada pola ke – n? 

 

Masalah 3: 

 

 

 

480



 

Bagaimana pola susunan persegi satuan pada pola ke 7 berdasarkan warnanya? 

Bagaimana pola susunan persegi satuan pada pola ke 7 berdasarkan banyaknya persegi 

satuan? Bagaimana pola susunan persegi satuan berdasarkan warnanya serta berapa 

banyaknya susunan persegi pada pola ke – n? Bagaimanakah pola susunan persegi 

satuan berdasarkan banyaknya persegi satuan serta berapa banyaknya susunan persegi 

pada pola ke – n.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN    

Prosentase anak yang memenuhi tipe – tipe kesalahan dalam membuat 

generalisasi pola dapat diidentifikasi melalui Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Prosentase Tipe Kesalahan dalam Generalisasi Pola 

Tipe Kesalahan dalam Membuat Generalisasi Prosentase 

Kesalahan dalam menentukan pola ke – n secara numeric   21 % 

Kesalahan dalam menentukan banyaknya unsur pada pola ke – n secara 

alphanumeric 

32 % 

Kesalahan dalam menentukan pola ke – n secara alphanumeric 37 % 

Kesalahan dalam menentukan pola ke – n secara numeric tanpa 

diketahui pola ke – (n – 1)  

10 % 

 

Berdasar pada Tabel 1 memuat deskripsi tentang kemampuan anak yang paling 

kurang yakni dalam membuat generalisasi struktur pola barisan, hal ini terjadi 

dikarenakan kebanyakan dari anak – anak belum memahami struktur dari pola barisan 

yang diberikan maka secara otomatis anak-anak melakukan kesalahan saat membuat 

generalisasi struktur pola barisan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa 

terdapat anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah pola. 

Temuan dari penelitian ini didukung oleh pendapat Mullgan, Papic, Prescott, dan 

Mitchelmore (2007) yang menyatakan bahwa secara umum anak-anak mengalami 

kesulitan dalam kemampuan visualisasi dan secara eksplisit mengalami kesulitan dalam 

transisi dari berpikir matematika konkrit ke abstrak. Generalisasi struktur pola barisan 

merupakan hal yang abstrak karena berkaitan dengan simbolisasi pola aljabar, hal inilah 

yang menjadikannya lebih sulit bagi anak – anak. Anak – anak belum mampu membuat 

generalisasi struktur pola dari numerik ke simbolik.       

S1 dalam menyelesaikan Masalah 1: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Kesalahan subyek dalam menentukan susunan pola ke – n secara numeric 

 

Subyek dalam menyelesaikan masalah pola ternyata mengalami kesulitan dalam 

menentukan bagaimana susunan lingkaran pada pola ke – n. Subyek hanya mampu 

menuliskan bentuk umum dari susunan lingkaran pada pola ke – 1 sampai pola ke – 7 

saja, yakni dengan cara mengkalikan banyaknya baris dengan banyaknya kolom pada 
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tiap pola. Namun subyek belum mampu memahami konsep pola yang diberikan, dimana 

susunan lingkaran pada: (i) pola ke – 1 = (1 + 1)(1 + 3), (ii) pola ke – 2 = (2+1)(2+3), 

(iii) pola ke – 3 = (3 + 1)(3 + 3). Sedangkan bentuk umum susunan lingkaran pada pola 

ke – n = (n + 1)(n + 3). Banyaknya baris selalu bertambah satu, sedangkan banyaknya 

kolom selalu bertambah tiga. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa subyek mengalami 

kesalahan dalam menentukan pola ke – n secara numeric dikarenakan subyek belum 

memahami konsep perkalian distributif baris dan kolom secara utuh. 

 

S2 dalam menyelesaikan masalah 2: 

Pada gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa representasi subyek dalam 

menentukan bagaimana bentuk umum pola ketujuh adalah tepat, yakni menjumlahkan 

bilangan 1, 2, 3, …, 8. Subyek mampu mengenali banyaknya lingkaran pada pola 

pertama merupakan hasil penjumlahan bilangan 1 dan 2, banyaknya lingkaran pada pola 

kedua merupakan hasil penjumlahan bilangan 1, 2 dan 3, sedangkan banyaknya 

lingkaran pada pola ketiga merupakan hasil penjumlahan bilangan 1, 2, 3 dan 4. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. Kesalahan subyek dalam menentukan jumlah dari n bilangan asli  

secara alphanumeric 

 

 Subyek hanya mampu menentukan pola ke – n dengan cara menjumlahkan 

bilangan 1 sampai ke – (n + 1). Namun, subyek belum mampu menentukan banyaknya 

lingkaran pada pola ke - n yang mana merupakan hasil penjumlahan dari bilangan 1 + 2 

+ 3 + …+ (n + 1) secara alphanumeric (simbolik). Berikut hasil wawancara: 
 P : Pola ketujuhnya gimana? 

S2 :  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 

P : Berarti banyaknya lingkaran ada berapa? 

S2 : Tiga puluh enam 

P : Bagaimana susunan lingkaran pada pola ke – n…? 

S2  : 1 + 2 + 3 + … + (n+1) 

P : Trus, banyaknya lingkaran pada pola ke – n berapa? 

S2 : Tidak tau,…     

 

Berdasar hasil wawancara terlihat bahwa subyek hanya mampu menentukan bentuk 

umum pola ke – n secara numeric saja, namun subyek belum mampu menentukan 

banyaknya unsur pada pola ke – n secara simbolik (alphanumeric). Dalam hal ini, bisa 

dikatakan bahwa subyek mengalami kesalahan dalam menentukan banyaknya unsur 

pada pola ke – n secara alphanumeric dikarenakan subyek belum mengetahui rumus 

jumlah n suku pertama dari bilangan asli.   

 

S3 dalam menyelesaikan masalah 3: 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, subyek dalam menentukan 

banyaknya persegi ditinjau dari warnanya, ternyata subyek masih belum mampu 
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menentukan bagaimana bentuk umum pola susunan persegi satuan berdasarkan 

warnanya pada pola ke – n tanpa diketahui terlebih dahulu bentuk umum dari pola ke – 

(n – 1). Serta subyek belum mampu untuk menentukan berapa banyaknya susunan 

persegi satuan ditinjau dari warnanya. Hal ini dikarenakan subyek belum memahami 

konsep penjumlahan n bilangan ganjil pertama.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3. Kesalahan subyek dalam menentukan pola ke – n tanpa mengetahui pola ke – 

(n – 1) secara alphanumeric 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam penelitian ini ditemukan terdapat empat jenis kesalahan dalam membuat 

generalisasi pada materi pola, diantaranya: (1) kesalahan dalam menentukan pola ke – n 

secara numeric, (2) kesalahan dalam menentukan banyaknya unsur pada pola ke – n 

secara alphanumeric, (3) kesalahan dalam menentukan pola ke – n secara 

alphanumeric, (4) kesalahan dalam menentukan pola ke – n secara numeric tanpa 

diketahui pola ke – (n – 1). 

Terjadinya kesalahan – kesalahan tersebut dikarenakan kebanyakan subyek 

belum memahami konsep aljabar, konsep perkalian distributif, konsep bilangan asli, 

konsep bilangan ganjil, konsep bilangan kuadrat sempurna. Selanjutnya, berdasarkan 

hasil wawancara didapatkan bahwa persepsi dan representasi struktur matematika 

subyek secara umum tergantung pada domain konten dan konteks matematika.   
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan jenis-jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Identifikasi 

kesalahan merujuk pada jenis kesalahan yang dikembangkan oleh Nolthing. 

Deskripsi jenis-jenis kesalahan siswa dijabarkan dalam profil kesalahan siswa. 

Paper and pencil test yang terdiri dari 7 soal operasi hitung bilangan bulat diberikan 

kepada 41 siswa kelas VII SMP. Berdasarkan analisis jawaban siswa, diperoleh  

59% siswa melakukan Careless errors (Ca) ketika menyelesaikan operasi 

pengurangan dua bilangan bulat negatif, 83% siswa melakukan Concept errors (Co) 

ketika menyelesaikan operasi campuran beberapa bilangan bulat dan 39% siswa 

melakukan Careless errors dan Concept errors ( Ca and Co) ketika menyelesaikan 

operasi pengurangan beberapa bilangan bulat negatif.  

Kata kunci: Operasi Hitung Bilangan Bulat, Profil Kesalahan Siswa, Jenis-jenis 

Kesalahan Siswa   
 

PENDAHULUAN 

Bilangan merupakan konsep utama dalam pembelajaran matematika. NCTM (2000:31) 

menegaskan pentingnya konsep bilangan dengan menyebutkan “Number was pervades all areas 

of mathematics”. Hal ini menyebabkan konsep bilangan diperkenalkan dan diajarkan kepada 

siswa sejak dini. Salah-satu konsep bilangan yang diajarkan adalah konsep bilangan bulat. Pada 

pendidikan dasar, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat merupakan salah satu 

standart kompetensi yang harus dikuasai siswa (Permendiknas, 2006: 355). Pada jenjang 

berikutnya, konsep bilangan bulat diajarkan kembali di kelas VII SMP dengan standart 

kompetensi, memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam 

pemecahan masalah (Permendiknas, 2006: 360).  

Berbagai penelitian menunjukkan sangat penting bagi siswa untuk menguasai konsep 

bilangan bulat. Nool (2012) mengungkapkan bahwa siswa yang menguasai materi bilangan 

bulat, memiliki kepercayaan diri dalam mempelajari matematika. Konsep bilangan bulat juga 

merupakan modal utama bagi siswa untuk memahami konsep-konsep pada jenjang selanjutnya 

seperti aritmatika (Cox, 1974; Akyüz, dkk, 2012: 279) dan aljabar (Liebenberg, 1997; Ayres, 

2001). Jika siswa tidak menguasai konsep bilangan bulat, maka siswa akan mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran matematika pada jenjang selanjutnya (Muslimi, dkk. 2012). 

Clements dan Ellerton (1995) berpendapat bahwa kemampuan dan pemahaman siswa 

terhadap bilangan bulat dapat diukur dan dievaluasi dengan berbagai cara, salah satunya  adalah 

penilaian tertulis (paper and pencil test). Penilaian tertulis dilakukan dengan memberikan 

sejumlah soal kepada siswa, sehingga siswa dapat menyelesaikan soal tersebut dengan 

menuliskan jawaban soal sesuai dengan kompetensi yang siswa miliki. Guru dapat 

mengevaluasi dan menganalisis jawaban siswa, sehingga guru dapat menarik kesimpulan 

mengenai kemampuan siswa dan dapat melakukan tindak lanjut yang sesuai (Thomson & Kaur, 

2011: 30).  
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Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan jenis-jenis 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat serta merumuskannya ke 

dalam profil kesalahan siswa. Profil kesalahan merupakan deskripsi tertulis mengenai jenis–

jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Jenis–jenis 

kesalahan siswa pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis kesalahan siswa 

yang dikemukakan oleh Nolting (2012: 116-118). Namun karena keterbatasan peneliti, maka 

jenis kesalahan dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu: 

1. Careless errors atau kesalahan kecerobohan yaitu  kesalahan yang disebabkan kecerobohan 

siswa ketika menyelesaikan soal, kesalahan kecerobohan dapat berupa: keceroboh dalam 

mengoperasikan algoritma, kecerobohan dalam menyederhanakan persamaan, kecerobohan 

menuliskan hasil atau jawaban soal dan lain-lain, 

2. Concept errors atau kesalahan konsep yaitu kesalahan yang dilakukan siswa ketika siswa 

tidak memahami sifat, konsep, definisi atau prinsip matematika yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan soal, 

3. Concept errors dan Careless errors (Ca and Co) yaitu kesalahan siswa yang berkaitan 

dengan ketelitian dan penggunaan konsep bilangan bulat dalam menyelesaikan soal. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh, kejadian yang dialami oleh 

subjek penelitian seperti perilaku, pola pikir,  motivasi, tindakan dan lain-lain dalam bentuk 

deskripsi kata-kata dan bahasa (Moleong, 2012: 6). Adapun bentuk penelitian ini adalah studi 

kasus. Sudjana (2011) menyatakan studi kasus pada dasarnya mempelajari secara mendalam 

sesuatu yang mempunyai kasus tertentu. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 41 siswa kelas VII SMP pada semester 2 tahun ajar 

2015-2016 di Kabupaten Bangkalan. Subjek penelitian dipilih dan ditentukan dengan 

pertimbangan bahwa subjek sudah memperoleh pembelajaran dengan kompetensi operasi hitung  

bilangan bulat di semester sebelumnya, peneliti juga berkoordinasi dengan guru bidang studi 

matematika kelas VII tersebut. 

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes tertulis 

(paper and pencil test), data diambil dari hasil tes berupa data hasil jawaban siswa. Soal yang 

diberikan terdiri dari 7 item soal operasi hitung bilangan bulat, yang ditujukan untuk  

menganalisis jenis kesalahan yang dilakukan subjek penelitian dalam menyelesaikan operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tipe soal tes yang digunakan dalam penelitian ini 

mengadaptasi tipe soal pada penelitian Hérold (2014). Item soal tes terdiri dari 3 soal operasi 

jumlah, 2 soal operasi kurang dan 2 soal operasi hitung campuran. Dari hasil jawaban siswa, 

selanjutnya dilakukan analisis terhadap langkah-langkah penyelesaian soal yang dituliskan  

siswa pada lembar jawaban. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan, serta untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan 

yang dilakukan siswa.  

Untuk memudahkan peneliti menganalisis dan mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan 

siswa, maka, peneliti merumuskan indikator masing- masing jenis kesalahan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Careless errors (Ca) yaitu ketika siswa melakukan kesalahan dengan tidak berhati-hati, 

atau tidak teliti dalam menuliskan kembali komponen-komponen soal yang diberikan 

sebelum menyelesaikan soal tersebut. 

2. Concept errors (Co) yaitu ketika siswa melakukan kesalahan dalam mengoperasikan 

bilangan bulat, seperti: kesalahan dalam operasi penjumlahan bilangan bulat, kesalahan 

dalam operasi pengurangan bilangan bulat dan kesalahan dalam operasi campuran bilangan 

bulat. 

3. Concept errors and Careless errors (Ca and Co) yaitu ketika siswa melakukan kesalahan 

dengan tidak teliti menuliskan kembali soal yang diberikan kemudian melakukan kesalahan 
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dalam operasi hitung bilangan bulat. 

Setelah proses pengumpulan data, proses reduksi data atau memilah–milah data dilakukan 

untuk menghindari penumpukan data atau informasi yang sama dari siswa. Reduksi data 

dilakukan dengan cara menghitung jumlah siswa yang menjawab benar dan menjawab salah 

pada tiap butir soal. Data yang dipakai hanya jawaban siswa yang salah. Kemudian jawaban 

siswa yang salah disortir dan diseleksi kembali dengan menganalisis cara siswa menjawab. Cara 

atau model jawaban siswa yang memiliki kesamaan hanya akan diwakilkan satu saja dari 

jawaban tersebut. Data hasil reduksi disajikan dengan mendeskripsikan profil kesalahan yang 

dilakukan siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis dilakukan pada lembar jawaban siswa yang berisi langkah kerja siswa dalam 

menyelesaikan paper and pencil test. Fokus utama pada proses analisis adalah mengidentifikasi 

kesalahan dan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan setiap item tes 

yang diberikan. Dari hasil analisis lembar jawaban siswa, diketahui jumlah dan persentase 

jumlah siswa yang melakukan kesalahan serta jenis-jenis kesalahannya. Persentase jumlah siswa 

yang melakukan kesalahan terhadap masing-masing item soal di paparkan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Persentase Jawaban Siswa  

No Soal 

Jawaban 

Benar        

N = 41 

Jawaban 

Salah         

N = 41 

Tidak 

Menjawab        

N = 41 

Persentase Klasikal 

Jawaban 

Benar 

Jawaban 

Salah 

Tidak 

Menjawab 

1 (-19) + 7  12 29 0 29% 71% 0% 

2 (-15) – (-8)  9 31 1 22% 76% 2% 

3 8 + 11 + 5 40 1 0 98% 2% 0% 

4 (-3) + (-10) + (-9) 9 33 0 22% 80% 0% 

5 (-11) – (-7) – (-21) 6 35 0 15% 85% 0% 

6 (-9) + 8 – (-3) + 14 8 33 0 20% 80% 0% 

7 10 + (-7) – 6 + (-8) 6 34 1 15% 83% 2% 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Persentase kesalahan siswa berkisar antara  5% -

85%. Jumlah siswa yang melakukan kesalahan terbanyak adalah pada pengerjaan soal 5 yaitu 

sebanyak 35 siswa, ini menunjukkan bahwa item soal 5 yang berupa operasi pengurangan 

bilangan bulat negatif memiliki beban kognitif yang berat bagi siswa. Beban kognitif muncul 

akibat penggunaan dua fungsi yang berbeda dari lambang “-“ pada soal tersebut, yaitu sebagai 

lambang bilangan negatif dan sebagai lambang operasi pengurangan (Liebenberg, 1997 dan 

Gallardo, 2003). Herscovics dan Linchevski (1995), Ayres (2001) dan Gallardo (2003) 

mengungkapkan bahwa operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif 

memberikan kesulitan tersendiri bagi siswa dalam menyelesaikan masalah matematis seperti 

pada materi aritmatika dan aljabar. 

Banyaknya siswa yang melakukan kesalahan dalam mengoperasikan bilangan bulat 

terutama pada operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif, 

mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa belum memahami dan menguasai konsep operasi 

hitung bilangan bulat negatif (Liebenberg, 1997).  Maka perlu diperhatikan dalam mempelajari 

konsep bilangan bulat, siswa harus memahami perbedaan antara lambang bilangan dan lambang 

operasi bilangan (Gallardo, 1995), karena keduanya memiliki fungsi dan sifat yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis kesalahan siswa, diperoleh 3 jenis kesalahan yaitu: Careless 

errors (Ca), Concept errors(Co) dan kombinasi dari kedua jenis kesalahan Careless errors dan 

Concept errors (Ca and Co). Persentase jumlah siswa pada masing-masing jenis kesalahan  
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dijabarkan dalam tabel 2. 

 

Tabel 2. Persentase Jenis Kesalahan Siswa 

Soal 

Jumlah siswa yang melakukan 

kesalahan 

Persentase siswa yang melakukan 

kesalahan 

Careless 

errors 

(Ca) 

Concept 

errors 

(Co) 

Careless and 

Concept 

error  

( Ca and Co) 

Careless 

errors 

(Ca) 

Concept 

errors 

(Co) 

Careless and 

Concept 

error  

( Ca and Co) 

1 (-19) + 7  22 1 6 54% 2% 15% 

2 (-15) – (-8)  24 3 4 59% 7% 10% 

3 8 + 11 + 5 1 0 0 2% 0% 0% 

4 (-3) + (-10) + (-9) 15 5 13 37% 12% 32% 

5 (-11) – (-7) – (-21) 9 10 16 22% 24% 39% 

6 (-9) + 8 – (-3) + 14 7 4 14 17% 10% 34% 

7 10 + (-7) – 6 + (-8) 0 34 0 0% 83% 0% 

 

Pada tabel 2, terlihat bahwa 59% siswa melakukan Careless errors (Ca) ketika 

menyelesaikan operasi hitung pada item soal 2 yang berupa soal operasi pengurangan dua 

bilangan bulat sejenis ( dua bilangan negatif). Nolting (2012) menjelaskan bahwa, semua siswa 

berpeluang melakukan Careless errors (Ca) dan kesalahan Jenis ini dapat dengan mudah kita 

temukan ketika mengulas hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan suatu soal. Bentuk 

Careless errors (Ca) yang dilakukan siswa adalah: (1) ceroboh menuliskan kembali soal 

sebelum menyelesaikan soal tersebut, seperti mengganti lambang operasi hitung dari “+” 

(lambang operasi penjumlahan) menjadi “-“ (lambang operasi pengurangan) atau sebaliknya,  

mengganti lambang bilangan dari bilangan positif menjadi bilangan negatif atau sebaliknya dan 

mengganti bilangan yang terdapat pada soal. (2) ceroboh menuliskan lambang bilangan pada 

jawaban. 

 

 
Gambar 1. Jawaban Item Soal 2 oleh  Siswa A 

 

Careless errors (Ca) yang dilakukan siswa, dapat kita amati dari runtutan jawaban yang 

diberikan oleh siswa tersebut. Gambar 1 menunjukkan bagaimana siswa A melakukan Careless 

errors (Ca) dengan salah menuliskan kembali bilangan yang terdapat dalam soal, bilangan yang 

seharusnya dia operasikan adalah bilangan (-15) namun dia menuliskan kembali bilangan 

tersebut menjadi 15 sehingga jawaban yang dia berikan tidak tepat untuk menyelesaikan soal 

tersebut. Ini menunjukkan kecerobohan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan 

bulat. Liebenberg (1997) menyatakan bahwa siswa yang kurang memahami operasi hitung 

bilangan bulat seringkali mengabaikan lambang “-“ pada bilangan negatif sehingga siswa 

menuliskannya sebagai bilangan positif kemudian mengoperasikannya, akibatnya siswa 

memberikan jawaban yang tidak tepat untuk soal yang diberikan. 

Young dan Booth (2015:41) menyebutkan “Children’s magnitude knowledge, or 

representations of negative numbers, are less well understood”. Hérold (2014) dan Willis 

(2010:54) menambahakan, rendahnya pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap prosedur, 

sifat dan konsep bilangan bulat dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan serta melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan suatu soal. Kesalahan yang dilakukan siswa ketika siswa tidak 

memahami sifat, konsep, definisi atau prinsip matematika yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal disebut Concept errors (Nolting, 2012:117). Analisis terhadap kesalahan 
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siswa menunjukkan bahwa 83% siswa melakukan Concept errors (Co) ketika menyelesaikan 

soal operasi hitung campuran bilangan bulat (item soal 7). Ini menunjukkan bahwa banyak 

siswa yang tidak memahami dan menguasai konsep bilangan bulat. 

Terdapat 5 bentuk Concept errors (Co) yang dilakukan siswa yaitu: (1) kesalahan dalam 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat ( a + b atau (-a) + (-b)), (2) kesalahan dalam 

menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat berbeda jenis ((-a) + b), (3) kesalahan dalam 

menyelesaikan operasi pengurangan bilangan bulat sejenis (a – b, untuk a < b atau (-a) – (-b)), 

(4) kesalahan dalam menyelesaikan operasi pengurangan bilangan bulat berbeda jenis ((-a) - b) 

atau (a – (-b)), dan (5) kesalahan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. 

 

 
Gambar 2. Jawaban Item Soal 7 oleh  Siswa B 

 

Pada jawaban item soal 7, siswa B melakukan Concept errors (Co) dengan memberikan 

hasil operasi yang tidak tepat. Pada operasi tambah 10 dan (-7), siswa B memberikan jawban 17, 

hal ini menunjukkan siswa B tidak memahami aturan tambah antar bilangan positif dan bilangan 

negatif. Kemudian siswa B kembali melakukan Concept errors (Co) dengan menuliskan (-21) 

sebagai hasil pengurangan 6 dari (-17), hal ini menunjukkan bahwa siswa B juga tidak 

memahami aturan pengurangan bilangan positif dari bilangan negatif, selanjutnya 

ketidakpahaman siswa B terhadap aturan penjumlahan antara bilangan negatif dan bilangan 

positif  di tunjukkan dengan kesalahan yang dia lakukan dengan menuliskan 29 sebagai hasil 

dari (-21) + 8. 

Careless errors dan Concept errors dapat dilakukan siswa ketika menyelesaikan suatu 

soal, hal ini terlihat pada tabel 2 bahwa persentase jumlah siswa yang melakukan kesalahan 

kombinasi kedua kesalahan tersebut atau Careless errors dan Concept errors ( Ca and Co) 

sebesar 39%, yaitu ketika siswa menyelesaikan item soal 5 berupa soal operasi pengurangan 

bilangan bulat sejenis.  

 

  
Gambar 3. Jawaban Soal 5 oleh  Siswa C 

 

Gambar 3 menunjukkan kesalahan Careless errors dan Concept errors ( Ca and Co) yang 

dilakukan siswa C. Careless errors (Ce) atau kecerobohan siswa lakukan dengan menuliskan 

kembali bilangan yang terdapat pada soal pada tahapan jawaban yang dia berikan, bilangan (-

21) dia tuliskan kembali menjadi (-11) hal ini mempengaruhi hasil atau jawaban yang dia 

berikan selanjutnya. Kesalahan Concept errors(Co) dilakukan siswa dengan menuliskan 18 

sebagai hasil operasi kurang antara (-11) dan (-7). Banyaknya siswa yang melakukan kesalahan 

jenis ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang ceroboh dan juga belum memahami 

konsep bilangan bulat negatif yang dapat digunakan untuk menentukan jawaban yang sesuai 

dengan soal yang diberikan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Terdapat tiga jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat 

yaitu  Careless errors (Ca), Concept errors(Co) dan kombinasi dari kedua jenis kesalahan 

Careless errors dan Concept errors (Ca and Co). Persentase tertinggi dari jumlah siswa yang 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat adalah sebesar 

83% ( 34 siswa ). Jenis kesalahan yang  dilakukan  adalah Concept errors (Co) yaitu kesalahan 
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yang dilakukan siswa ketika siswa tidak memahami aturan dan prinsip operasi hitung bilangan 

bulat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan soal. Kesalahan konsep dilakukan siswa 

ketika menyelesaikan operasi yang melibatkan operasi kurang dan tambah bilangan bulat positif 

maupun negatif. Ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum menguasai dan 

memahami konsep bilangan bulat.  

Persentase jumlah siswa yang melakukan Careless errors (Ca) adalah sebesar 59% (24 

siswa). Kesalahan keceobohan merupakan kesalahan yang dilakukan siswa ketika siswa tidak 

hati-hati atau tidak teliti dalam menuliskan kembali komponen-komponen soal sebelum mereka 

menyelesaikan soal tersebut. Ini menyebabkan siswa tidak dapat memberikan jawaban yang 

tepat untuk masalah yang diberikan. Careless errors (Ca) dilakukan siswa ketika menyelesaikan 

soal operasi pengurangan dua bilangan bulat sejenis ( dua bilangan negatif). Sebanyak  39% (16 

siswa) melakukan kesalahan jenis ke-3 yaitu Careless errors dan Concept errors (Ca and Co). 

Kesalahan kombinasi antara kecerobohan dan kesalahan konsep dilakukan siswa ketika siswa 

menyelesaikan soal operasi pengurangan bilangan bulat sejenis.  

Konsep bilangan bulat merupakan landasan yang harus dimiliki siswa sebelum 

mempelajari materi matematika di jenjang selanjutnya, sehingga menjadi modal utama bagi 

siswa untuk menyelesaikan masalah matematis yang siswa hadapi di sekolah maupun di 

lingkungannya. Penting bagi guru untuk membantu siswa dalam memahami dan menguasai 

konsep, sifat dan prosedur yang terkait dengan bilangan bulat agar mereka tidak melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan operasi hitung bilangan 

bulat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Selayaknya guru mulai mengambil langkah dengan cara menciptakan inovasi 

pembelajaran matematika pada materi pokok bilangan bulat untuk meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap konsep bilangan bulat. Guru juga harus mampu mempersiapkan, menyediakan 

dan menciptakan aktivitas serta pengalaman belajar yang dapat meningkatkan pemahaman 

konsep bilangan bulat. Analisis dan refleksi terhadap kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah juga dapat dilakukan, agar guru dapat mengetahui kesalahan yang kerap kali 

dilakukan siswa serta dapat menentukan tindak lanjut yang sesuai, sehingga guru dapat 

memotivasi dan mendukung siswa untuk memperbaiki atau menghindari kesalahan dalam 

menyelesaikan soal. Jenis-jenis kesalahan yang ditemukan dalam penelitian ini juga harus dikaji 

lebih lanjut agar dapat ditentukan tindak lanjut yang tepat bagi masing-masing jenis kesalahan. 
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Abstrak 

 
Pemahaman konsep perbandingan senilai penting bagi siswa untuk 

menyelesaikan banyak masalah matematika. Namun masih banyak siswa belum 

memahami konsep perbandingan senilai, sehingga penulis memberi alternatif  

strategi yang dapat memahamkan siswa sehingga dapat menyelesaikan soal cerita 

perbandingan senilai. Tujuan penelitian ini adalah memahamkan konsep 

perbandingan senilai sehingga siswa dapat menyelesaikan soal cerita dengan 

menggunakan strategi membuat gambar model. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian kualitatif-deskriptif dengan subyek dua siswa. Hasil penelitian 

ini adalah deskripsi strategi membuat gambar model dan pemahaman siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita perbandingan senilai.  

 

Kata kunci: Strategi membuat gambar Model,Pemahaman, Perbandingan senilai. 

 

PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam  perkembangan 

kebutuhan hidup manusia. Banyak konsep matematika yang bisa kita temukan dan gunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak (Wijaya,2012:6). Salah satu 

contoh penerapan matematika khususnya konsep perbandingan senilai pada bidang teknik sipil 

yaitu ketika membangun sebuah gedung, bagaimana komposisi atau perbandingan senilai 

bahan-bahan bangunan yang tepat digunakan agar bangunan gedung menjadi kokoh. Dalam 

bidang tata boga untuk menghasilkan menu makanan yang nikmat, diperlukan kemahiran juru 

masak dalam menentukan perbandingan senilai bahan dan bumbu yang tepat.  Masih banyak 

lagi masalah tentang perbandingan  senilai yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari. 

 Akan tetapi siswa masih ada yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

perbandingan senilai dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan 

senilai. Menurut pendapat Siegler (2003:291), kesulitan belajar siswa dideskripsikan yaitu 

Children frequently either fail to grasp the concepts that underlie procedures or cannot 

connect the concepts to the procedures. Either way, children who lack such 

understanding frequently generate flawed procedures that result in systematic pattern of 

error.The errors are an opportunity in that their systematic quality points to the source 

of the problem and this indicates the specific misunderstanding that needs to be 

overcome. 

Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa tentunya akan menghambat aktifitas belajar siswa 

selanjutnya, sehingga seorang guru dalam pembelajaran lebih baik menguasai banyak strategi 

pembelajaran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan siswa agar pemahaman siswa lebih maksimal. 

Berdasarkan   pengalaman peneliti sebagai guru matematika ketika mengajarkan materi 

perbandingan senilai di SMP Negeri 7 Malang ditemukan adanya kesulitan yang dihadapi siswa 
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yaitu dalam hal menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan materi perbandingan 

senilai. Penguasaan konsep siswa tentang materi perbandingan senilai sangat diperlukan karena 

konsep ini dapat digunakan untuk penyelesaian masalah pada materi matematika yang lain, 

antara lain materi bilangan pecahan, aritmatika sosial, sudut, bangun datar, bangun ruang, 

teorema pythagoras, lingkaran, kesebangunan, barisan, persamaan kuadrat, statistika, dll. Di 

samping itu, salah satu muatan kurikulum mata pelajaran matematika adalah perbandingan 

senilai dan  diajarkan pada siswa kelas VII. Dalam Permen Diknas No 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Kelulusan (SKL) dan kisi-kisi Ujian Nasional juga  memuat materi perbandingan 

senilai.  

Pada uji pendahuluan  pada tanggal 26 Oktober 2015 di SMP Negeri 7 Malang, peneliti 

memberikan 2 soal cerita materi perbandingan senilai kepada 32 siswa di kelas VII A dan 

melakukan wawancara dengan beberapa siswa. Dari hasil pekerjaan siswa, peneliti menemukan 

siswa mengalami kesulitan dalam mengaitkan konsep perbandingan senilai yang telah dipelajari 

sebelumnya. Dari 32 siswa yang mengerjakan 2 soal pada uji pendahuluan, hanya 8 siswa yang 

mampu menyelesaikan soal dengan benar. Oleh karena hanya 25% siswa yang mampu 

menyelesaikan soal ini maka peneliti ingin memberikan strategi lain untuk memahamkan siswa 

konsep perbandingan senilai yaitu strategi membuat gambar model . 

Perbandingan senilai adalah perbandingan yang berbanding lurus atau berbanding 

langsung (Nuharini, Dewi, dan Wahyudi, 2008:52). Harga sejumlah barang akan naik atau turun 

sejalan dengan banyak barang yang dibandingkan. Sebagai contoh, Nathan akan membeli 

sejumlah buku dengan uang sakunya. Jika harga satu buah buku Rp 2.500,- maka harga lima 

buah buku adalah 5 x 2.500 = Rp 12.500,-. Ini menunjukkan perbandingan senilai bahwa 

semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin besar  harga yang harus dibayar. Sebaliknya, 

semakin sedikit buku yang dibeli maka semakin sedikit harga yang harus dibayar. 

Strategi membuat gambar adalah salah satu strategi yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah. Seringkali masalah-masalah yang melibatkan situasi nyata, pembuatan gambar model  

dapat membantu siswa dalam memahami masalah dengan lebih baik sehingga siswa dapat 

merencanakan dan menyelesaikan masalah (Musser,2011:8). Strategi membuat gambar model 

untuk menyelesaikan soal cerita perbandingan senilai dapat di terapkan bagi siswa yang 

pemahaman konsep perbandingan senilainya masih kurang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan strategi membuat gambar 

model dalam memahamkan siswa pada materi perbandingan senilai sehingga siswa dapat 

menyelesaikan soal cerita perbandingan senilai. 

 

METODE 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 7 Malang pada bulan Juli 2016. Peneliti memilih dua 

subjek penelitian yaitu dua siswa kelas VII dengan kemampuan yang berbeda berdasarkan hasil 

pekerjaan subjek pada uji pendahuluan, subjek 1 (S1) dan subjek 2 (S2). Peneliti memberikan 

pembelajaran secara langsung sebanyak tiga pertemuan tatap muka kepada subjek tentang 

pemahaman dan cara menyelesaikan soal cerita perbandingan senilai menggunakan strategi 

membuat gambar model. Strategi ini diadopsi dari Raharjo, Ekawati , dan Rudianto (2009:43).  

Setelah itu, kedua subjek diberi dua soal cerita perbandingan senilai, kemudian hasil pekerjaan 

dan hasil wawancara mereka dideskripsikan. Pemberian soal bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman siswa dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan 

senilai dengan menggunakan strategi membuat gambar model. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal cerita perbandingan senilai yang diberikan ke subjek dapat diselesaikan dengan 

strategi membuat gambar model untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep  
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perbandingan senilai dan prosedur penyelesaiannya. Strategi membuat gambar model 

dideskripsikan dalam penyelesaian dua soal berikut: 

 

Soal 1 

Uang yang dimiliki Budi dan uang yang dimiliki Sony besarnya berbanding  3 : 5.  

Jika selisih uang mereka Rp 32.000,-.  Berapa rupiahkah  uang Budi dan Sony  

masing-masing? 

Penyelesaian  

Diketahui:   

 (1) Perbandingan senilai besar uang Budi dan uang Sony adalah 3 : 5 

(2) Selisih uang Budi dan Sony adalah Rp 32.000,-. 

Ditanyakan : Besar uang Budi dan uang Sony masing-masing 

Jawab: 

Perbandingan senilai besar uang Budi dan uang Sony adalah 3 : 5.  

Dengan strategi membuat gambar model, besar uang Budi diwakili oleh tiga gambar  persegi 

panjang dan besar uang Sony diwakili oleh gambar  lima persegi panjang.  

Selisih banyak persegi panjang Budi dan Sony adalah dua persegi panjang, dan dua persegi 

panjang senilai dengan atau mewakili besar uang Rp32.000,-. Seperti gambar berikut: 

 

 

Ketut 

 

 Nathan 

 

 

 

Gambar 1.  Gambar model soal 1 

 
Berdasarkan gambar model di atas, diperoleh: 

Besar uang Sony  = 
5

2
  × selisih besar uang Budi dan Sony 

 

   = 
5

2
  × 32.000 

 

 =80.000 

 

Besar uang Budi = 
3

2
  × selisih besar uang Budi dan Sony 

 

   = 
3

2
  × 32.000 

 

 = 48.000 

 

Jadi besar uang Budi Rp 48.000,- dan besar uang Sony Rp 80.000,- 

 

  

Budi 

 

Sony 
 

selisih

athan 
 

= 32.000
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Soal 2 

Uang yang dimiliki Ketut dan uang yang dimiliki Nathan besarnya berbanding  3 : 5. Sedangkan 

uang yang dimiliki Nathan dan uang yang dimiliki Waradana besarnya berbanding  2 : 3.  Jika  

jumlah uang mereka bertiga Rp 62.000,-. Berapa rupiahkah uang mereka masing-masing? 

Penyelesaian  

 

Diketahui:  
(1) Perbandingan senilai besar uang Ketut dan uang Nathan adalah 3 : 5 

(2) Perbandingan senilai besar uang Nathan dan Waradana 2 : 3. 

(3) Jumlah uang Ketut, Nathan dan Waradana  adalah  Rp62.000,-. 

Ditanyakan : Besar uang Ketut, uang Nathan dan uang Waradana masing-masing 

Jawab: 

Perbandingan senilai besar uang Ketut dan uang Nathan adalah 3 : 5.  

Dengan strategi membuat gambar model, besar uang Ketut diwakili oleh tiga gambar  persegi 

panjang kecil dan besar uang Nathan diwakili oleh gambar  lima persegi panjang kecil. 

Perbandingan senilai besar uang Nathan dan uang Waradana adalah 2 : 3. Dengan strategi 

membuat gambar, besar uang Nathan  diwakili oleh dua gambar  persegi panjang besar dan 

besar uang Waradana diwakili oleh gambar tiga persegi panjang besar. Panjang total persegi 

panjang kecil dari Nathan dan persegi panjang besar dari Nathan harus sama. Jika semua persegi 

panjang dijumlah maka terbentuk 8 persegi panjang ukuran kecil dan besar (berbeda ukuran), 

sehingga 8 persegi panjang tersebut dibagi menjadi persegi panjang-persegi panjang yang sama 

ukurannya seperti gambar di bawah ini. Dari gambar diperoleh jumlah uang Ketut, Nathan dan 

Waradana diwakili oleh 31 gambar persegi panjang yang sama ukurannya. Seperti gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Gambar model soal 2 

 

Berdasarkan gambar model di atas, diperoleh: 

 

Besar uang Ketut =  
6

6+10+15
   × jumlah uang seluruhnya 

 

   =      
6

31
  × 62.000  

Waradana Nathan

n 
Ketut 

Waradana 

Nathan

n 
Ketut 

6 10 15 

jumlah =  31 petak = 62.000 
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=  12.000  

 

 

 

Besar uang Nathan  =  
10

6+10+15
 ×jumlah uang seluruhnya 

    

=        
10

31
  × 62.000  

 

=   20.000 

 

 

Besar uang Waradana  =  
15

6+10+15
 × jumlah uang seluruhnya 

 

=        
15

31
  × 62.000  

 

=   30.000 

 

Jadi besar uang Ketut Rp 12.000,- ,uang Nathan Rp 20.000,- , dan uang Waradana Rp 30.000,- 

 

Hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian dalam menyelesaikan soal cerita 

perbandingan senilai menggunakan strategi membuat gambar dideskripsikan sebagai berikut: 

 

 

  Gambar 3. Hasil pekerjaan subjek 1 dalam menyelesaikan soal 1 

 

Subjek 1 mengerjakan soal 1 sambil di wawancarai oleh peneliti. Hasil pekerjaan subjek 

satu tampak pada gambar di atas, dan hasil wawancara subjek 1 (S1) dengan peneliti (P) di 

deskripsikan sebagai berikut: 

 

P : Apakah kamu paham dengan informasi yang diketahui dan ditanyakan soal? 

S1 : Paham Bu. 

P : Coba kamu jelaskan dengan membuat gambar model dari soal itu. 

S1 : Perbandingan uang Budi dan uang Sony adalah 3 : 5, untuk menyatakan 

perbandingan  itu saya membuat kotak untuk Budi sebanyak tiga kotak dan Sony 

lima  kotak. 
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P : Bagaimana cara kamu meletakkan kotak Budi terhadap kotak Sony? 

S1 : Kotak Sony saya letakkan di bawah kotak Budi Bu. 

P : Kenapa? Kamu meletakkan kotak Sony di bawah kotak Budi? 

S1 : Agar saya dapat mengetahui perbedaan banyak kotak Budi dan banyak kotak 

Sony Bu. 

P : Berapa beda atau selisih banyak kotaknya? 

S1 : Dua Bu. banyak kotak Sony lebih banyak dua buah dibanding banyak kotak Budi. 

P : Dari gambar yang kamu buat, apakah kamu bisa menentukan besar uang Budi 

dan   uang   Sony masing-masing? 

S1 : Bisa Bu, karena selisih uang Budi dan Sony Rp 32.000,- dan diwakili oleh dua 

kotak   sehingga uang Budi diperoleh  3/2 x 32000 = 48000. 

P : Bagaimana dengan besar uang Sony? 

S1 : Sama Bu prosesnya, besar uang Sony adalah 5/2 x 32000 = 80000. 

P : Bagus. Setelah kamu hitung masing-masing besar uang Budi dan Sony, berapa 

selisih   besar uang dua anak tersebut? 

S1 : 80000 – 48000 = 32000 Bu. 

P : Tepat sekali jawabanmu. Menurutmu, apakah dengan membuat gambar model 

untuk mewakili informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal, dapat 

membantu pemahamanmu tentang konsep perbandingan senilai dan membantumu 

dalam proses penyelesaian soal? 

S1 : Ya Bu, saya lebih paham setelah saya buat gambar model kotak-kotak. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pekerjaan subjek 1 pada gambar 3 terlihat dalam 

proses jawaban, S1 membuat gambar model persegi panjang untuk menyatakan nilai 

perbandingan besar uang Budi dan Sony. Dari gambar itu, S1 mengatakan bahwa model 

perbandingan dalam gambar tersebut memudahkan S1 dalam memahami masalah dan dapat 

menentukan rencana penyelesaian soal 1. Dalam proses menyelesaian masalah, S1 dapat 

menentukan besar uang Budi dan besar uang Sony dengan benar. 

 

 

  Gambar 4. Hasil pekerjaan subjek 2 dalam menyelesaikan soal 2 

 

Subjek 2 mengerjakan soal 2 sambil di wawancarai oleh peneliti. Hasil pekerjaan subjek 

dua tampak pada gambar di atas, dan hasil wawancara subjek 2 (S2) dengan peneliti (P) di 

deskripsikan sebagai berikut: 

 

P : Coba jelaskan pemahamanmu pada soal perbandingan itu dan gambarkan model     
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perbandingannya. 

S2 : Baik Bu. Diketahui perbandingan uang Ketut dan Nathan 3 : 5, saya gambarkan 

untuk perbandingan uang Ketut diwakili 3 kotak dan uang Nathan diwakili 5 

kotak. 

P : Bagaimana  selanjutnya? 

S2 : Saya gambarkan juga kotak-kotak yang mewakili perbandingan besar uang 

Nathan dan Waradana 2 : 3. 

P : Lalu bagaimana membuat kotak-kotak yang mewakili perbandingan besar uang 

Ketut, Nathan dan Waradana sekaligus? 

S2 : Bagaimana ya Bu, tolong saya diajari. 

P : Coba kamu pikirkan agar banyak kotak Nathan diperbandingan pertama sama 

dengan banyak kotak Nathan diperbandingan kedua sehingga kotak yang 

mewakili perbandingan besar uang Ketut, Nathan dan Waradana berukuran 

sama. 

S2 : Ya Bu, saya coba pikirkan.(S2 diam berpikir beberapa saat). 

P : Bagaimana, kamu sudah temukan ukuran kotaknya? 

S2 : Sudah Bu. Tunggu saya buat kotaknya (S2 berusaha membuat kotak-kotak yang 

mewakili perbandingan besar uang Ketut, Nathan dan Waradana) 

P : Coba kamu jelaskan. 

S2 : Setelah banyak kotak yang mewakili uang Ketut, Nathan dan Waradana dibuat 

menjadi kotak-kotak yang berukuran sama, diperoleh banyak kotak Ketut ada 6 

kotak, Nathan 10 kotak dan Waradana ada 15 kotak. 

P : Bagus, berapa total jumlah kotak seluruhnya? 

S2 : 31 kotak Bu totalnya. 

P : Nah, sekarang kamu tentukan besar uang Ketut, Nathan dan Waradana masing-

masing dengan mengamati gambar model yang telah kamu buat. 

S2 : Baik Bu. Besar uang Ketut adalah 6/31 x 62000 = 12000. 

P : Benar. Bagaimana besar uang Nathan dan Waradana? 

S2 : Besar uang Nathan 10/31 x 62000 = 20000 dan besar uang Waradana adalah 

15/31 x 62000 = 30000. 

P : Benar sekali. Ibu bertanya, apakah dengan bantuan gambar model perbandingan 

yang telah kamu buat sendiri, kamu dapat memahami soal cerita perbandingan 

ini? 

S2 : Ya Bu, dengan membuat gambar terlebih dahulu saya merasa lebih mudah 

memahami masalah perbandingan senilai di soal cerita ini dan saya juga dapat 

menentukan besar uang Ketut, Nathan dan Waradana. Terima kasih Bu. 

P : Ya semangat terus belajar ya. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pekerjaan subjek 2 pada gambar 4 terlihat bahwa 

S2 membuat gambar model persegi panjang untuk menyatakan nilai perbandingan besar uang 

Ketut dan Nathan, Nathan dan Waradana, serta gambar model persegi panjang yang menyatakan 

perbandingan besar uang Ketut, Nathan dan Waradana sekaligus. Dari gambar itu, S2 

mengatakan bahwa model perbandingan dalam gambar tersebut memudahkan S2 dalam 

memahami masalah dan dapat menentukan rencana penyelesaian soal 2. Dalam proses 

menyelesaian masalah, S2 dapat menentukan besar uang Ketut, besar uang Nathan dan besar 

uang Waradana  dengan benar. 

Usia rata-rata siswa SMP kelas VII di Indonesia sekitar 11 sampai 13 tahun. Berdasarkan 

teori Piaget tentang tahap perkembangan kognitif manusia (Sani,2013:12), manusia yang 

berumur 7 sampai 12 tahun masuk dalam tahap operasional konkret. Pikiran masih terbatas pada 

hal-hal konkret dan belum dapat memecahkan persoalan yang abstrak. Dalam menyelesaikan 

soal cerita perbandingan senilai, tidak semua siswa kelas VII dapat menyelesaikan secara 

pemahaman abstrak. Dengan membuat gambar model dari soal cerita, dapat memudahkan siswa 
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dalam memahami soal dan dapat menuntun siswa menemukan ide untuk penyelesaian soal. 

Membuat gambar model dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan senilai 

merupakan salah satu upaya merepresentasikan ide matematika. Siswa seharusnya memahami 

representasi ide matematika sebagai bagian penting dalam pembelajaran matematika (NCTM, 

2000:67). Ketika siswa mampu mengakses representasi matematika dan menyatakan idenya, 

mereka telah mempunyai perlengkapan untuk berpikir matematika secara signifikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Strategi membuat gambar model dapat digunakan sebagai salah satu strategi alternatif 

untuk menyelesaikan soal cerita perbandingan senilai. Dengan membuat gambar model dari 

informasi yang diketahui pada soal, siswa dapat memahami konsep perbandingan senilai dengan 

lebih mudah dan dapat menyelesaikan soal dengan benar. 

Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan senilai menggunakan 

strategi membuat gambar model adalah  membuat gambar model semua informasi yang 

diketahui pada soal, membuat gambar model informasi yang ditanyakan pada soal, 

merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah, dan mengecek kembali jawaban. 

Guru sebagai fasilitator  pembelajaran,  dalam menyelesaikan suatu masalah matematika 

hendaknya menguasai banyak strategi penyelesaian masalah dan mengetahui keefektifan 

strategi tersebut untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, 
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Abstrak 
Salah satu standar proses yang merupakan cara penting untuk memperoleh 

dan menggunakan pengetahuan  adalah komunikasi matematis. Hal ini menunjukkan 

bahwa komunikasi matematis harus menjadi salah satu perhatian guru dalam proses 

pembelajaran. Salah satu cara agar siswa mampu berkomunikasi matematis dengan 

memberikan soal open-ended, dimana siswa harus menunjukkan proses pengerjaan 

dan menjelaskan alasannya. Artikel ini  ditulis dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal open-ended pada materi 

Statistik. Artikel ini  menggunakan kriteria komunikasi matematis QCAI dalam 

QUASAR Project. Metode yang digunakan tes dan wawancara terhadap 3 responden 

yang dipilih acak dari kelompok yang tingkat kognitifnya tinggi, sedang, dan rendah. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat komunikasi matematis siswa masih rendah 

dan tidak sejalan dengan tingkat kognitif siswa. 

 

Kata kunci: Komunikasi matematis, Open-ended, Statistik. 

 

PENDAHULUAN 

Komunikasi adalah bagian penting dari matematika dan pembelajaran matematika (Cai 

dkk., 1996). Komunikasi matematis adalah salah satu kompetensi dalam kurikulum yang harus 

dikuasai siswa tingkat menengah. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu 

kemampuan penting yang harus dikembangkan dalam diri siswa. Dalam NCTM (2000) standar 

proses yang berkaitan dengan proses pembelajaran matematika diantaranya (1) pemecahan 

masalah, (2) penalaran dan bukti, (3) komunikasi, (4) koneksi, dan (5) representasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa komunikasi matematis harus menjadi salah satu perhatian guru dalam 

proses pembelajaran (Ahl, 1999).  

Salah satu cara untuk mengembangkan komunikasi matematis adalah melatih siswa 

mengerjakan soal-soal yang tidak rutin dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

kemampuan tersebut. Lim & Pugalee (2004) mengeksplorasi peran penulisan jurnal dalam 

menguatkan kemampuan komunikasi matematis. Huggins & Maiste (1999) menggunakan 

beberapa strategi untuk mengembangkan komunikasi matematis lisan dan tulisan, yaitu jurnal 

matematika siswa, kelompok kerjasama, pemecahan masalah sehari-hari, dan peningkatan yang 

menitikberatkan pada kosa kata matematis. Green & Johnson (2007) mengembangkan 

komunikasi matematis dengan menggunakan media papan tulis.  

Salah satu cara agar siswa mampu berkomunikasi secara matematis dengan memberikan 

soal open-ended, dimana siswa harus menunjukkan proses pengerjaan dan menjelaskan 

alasannya (Cai dkk,1996). Hasil penelitian Hancock (1995) menyatakan bahwa masalah open-

ended mengembangkan komunikasi matematis baik secara lisan maupun tulisan. Muhsetyo 

(2015) menyatakan bahwa siswa Indonesia membutuhkan banyak latihan dalam memecahkan 

masalah open-ended karena proses pembelajaran matematika yang menggunakan open-ended 

mempunyai potensi untuk mengembangkan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. 
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Lane dkk. (1996) menyebutkan kriteria komunikasi matematis yang digunakan dalam 

QUASAR Cognitive Assessment Instrumen (QCAI) adalah memberikan respons lengkap dengan 

jelas dan deskripsi tidak ambigu; menyajikan diagram lengkap dan cocok dengan soal (jika 

ada); mengomunikasikan secara efektif  kepada pembaca; menyajikan argumen kuat yang 

mendukung secara logis dan lengkap; menyajikan contoh (examples) dan contoh penyangkal 

(counterexamples) (jika ada).  

Dari hasil observasi secara langsung di SMK Negeri 1 Bakung Kabupaten Blitar 

diketahui bahwa komunikasi matematis siswa sangat beragam dan penggunaan soal open-ended 

masih jarang digunakan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi matematis 

siswa dalam menyelesaikan soal open-ended pada materi Statistik. Statistika merupakan salah 

satu cabang ilmu matematika yang mempunyai banyak terapan.  

 

METODE 

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara khusus artikel bertujuan untuk 

mendeskripsikan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal open-ended. Selain itu 

juga untuk mengetahui indikator-indikator perilaku dalam komunikasi matematis siswa yang 

muncul dalam menyelesaikan soal open-ended, sehingga jenis artikel adalah artikel deskriptif. 

Data yang digunakan dalam artikel diperoleh dengan cara memberikan soal open-ended  

pada materi Statistik kepada siswa. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara untuk 

memvalidasi dan mengonfirmasi jawaban siswa. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh deskripsi komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal open-ended.  

Pengambilan data artikel ini melibatkan siswa kelas XII TPHPi SMK Negeri 1 Bakung 

kabupaten Blitar, sebanyak 24 siswa. Berdasarkan masukan dari guru mata pelajaran 

matematika dan tingkat kognitif siswa, dipilih 3 subjek dipilih secara acak  dari setiap kelompok 

tingkat kognitif  tinggi, sedang, dan rendah. 

Artikel ini menggunakan kriteria komunikasi matematis QCAI yang disusun oleh Lane 

dkk. dalam QUASAR Project. QUASAR adalah proyek penelitian nasional untuk 

mengembangkan pembelajaran matematika siswa kelas menengah di Amerika. Indikator yang 

digunakan diadopsi, dimodifikasi dan dikembangkan dari rubrik QCAI terbatas pada kriteria-

kriteria komunikasi matematis siswa dengan menggunakan masalah open-ended. Dalam artikel 

ini penulis menggunakan kriteria komunikasi matematis QCAI yaitu (1) memberikan respons 

lengkap dengan jelas dan deskripsi tidak ambigu; (2) mengomunikasikan secara efektif  kepada 

orang lain; (3) menyajikan argumen kuat yang mendukung secara logis dan lengkap; dan (4) 

menyajikan contoh (examples) dan bukan contoh (counterexamples). 

Selanjutnya berdasarkan kriteria komunikasi matematis tersebut, penulis menganalisis 

hasil jawaban siswa dari soal yang telah diberikan. Soal open-ended materi Statistik yang 

diberikan kepada siswa adalah sebagai berikut.  

 
Gambar 1 Soal Open-Ended Statistik 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 2 berikut merupakan hasil penyelesaian responden dari kelompok yang tingkat 

kognitifnya rendah. 

 
Gambar 2 Hasil Penyelesaian Soal Siswa A 

 

Berdasarkan kriteria komunikasi matematis QCAI, jawaban siswa A pada Gambar 2  

memberikan respons yang kurang lengkap karena tidak menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal. Siswa A memberikan respons yang kurang lengkap dan ambigu karena 

hanya memberikan sebuah data  kemudian memberikan penjelasan tentang mean dan median 

data tersebut. Namun ketika menjelaskan modusnya dan data yang diberikan tidak memenuhi, 

siswa A langsung merubah data. Siswa tidak menuliskan  jawaban akhir sebagai kesimpulan 

keseluruhan jawaban yang ditulisnya. Sehingga siswa A tidak memenuhi indikator (1) 

memberikan respons lengkap dengan jelas dan deskripsi tidak ambigu. Pada indikator (2) 

mengomunikasikan secara efektif  kepada orang lain, siswa A belum mampu 

mengomunikasikan pekerjannya dengan efektif. Hal ini disimpulkan dari tulisan dan hasil 

wawancara singkat bahwa siswa mengalami kebingungan ketika menjelaskan hasil pekerjaan 

yang ditulisnya. Pada indikator (3) menyajikan argumen kuat yang mendukung secara logis dan 

lengkap, siswa A memberikan pernyataan yang mendukung jawabannya. Akan tetapi pernyataan 

yang diberikan siswa tidak logis dan tidak lengkap. Berdasarkan tulisan dan wawancara  dengan 

siswa A, ada 2 data yang diberikan. Setiap data hanya didukung dengan satu syarat ketentuan 

soal. Padahal setiap data seharusnya didukung dengan 3 syarat ketentuan soal. Pada syarat 

pertama siswa melakukan kesalahan dalam menentukan mean, yaitu membagi jumlah data 

dengan banyak data yang salah. Hasil wawancara, siswa A mengatakan bahwa tujuannya agar 

hasil perhitungan mean sesuai dengan syarat ketentuan soal sehingga tidak mengecek banyak 

data yang telah ditulisnya. Pada syarat kedua, siswa A melakukan kesalahan dalam menentukan 

median yaitu tidak mengurutkan data terlebih dahulu. Secara keseluruhan jawaban siswa A salah 

karena data yang diberikan tidak memenuhi ketiga syarat ketentuan soal. Pada indikator (4) 

menyajikan contoh (examples) dan bukan contoh (counterexamples), siswa A tidak 

menuliskannya sebagai pernyataan yang mendukung jawaban yang diberikan merupakan 

jawaban benar. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa jawaban siswa A salah dan 

komunikasi matematis siswa A masih sangat kurang. 

Gambar berikut adalah hasil penyelesaian siswa dari kelompok tingkat kognitif sedang. 

 
Gambar 3 Hasil Penyelesaian Soal Siswa B 
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Jawaban pada Gambar 3, siswa B tidak menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan dalam 

soal dan menuliskan  jawabannya dengan jelas. Siswa B langsung menuliskan alasan menjawab 

dengan sebuah data. Pada akhir jawaban siswa B menuliskan kesimpulan modus, padahal yang 

seharusnya ditulis adalah data yang memenuhi tiga syarat ketentuan data dalam soal. Sehingga 

jawaban siswa B tidak memenuhi indikator (1) memberikan respons lengkap dengan jelas dan 

deskripsi tidak ambigu. Baroody (1993) menyatakan bahwa salah satu aspek komunikasi adalah 

writing. Komunikasi matematis dalam bentuk tulisan siswa B masih sangat kurang sehingga 

masih membutuhkan banyak latihan dan bimbingan dari guru. Dari jawaban siswa B terlihat 

siswa belum memahami soal dengan baik. 

Pada indikator (2) mengomunikasikan secara efektif  kepada orang lain, berdasarkan 

tulisan dan wawancara siswa B mampu mengomunikasikan jawabannya meskipun jawaban 

yang ditulisnya masih belum benar. Pada indikator (3) menyajikan argumen kuat yang 

mendukung secara logis dan lengkap, siswa B masih belum lengkap dan logis dalam 

menyajikan argumennya. Dalam menuliskan modusnya, siswa B masih mengalami kesalahan 

dalam memahami konsep. Seharusnya data yang ditulisnya tidak mempunyai modus. Siswa B 

juga tidak menuliskan contoh dan bukan contoh untuk melengkapi jawabannya, sehingga 

jawaban siswa B tidak memenuhi indikator (4) menyajikan contoh (examples) dan bukan contoh 

(counterexamples). Secara keseluruhan jawaban siswa B salah tetapi komunikasi matematisnya 

sedikit lebih baik dari siswa A. 

Gambar berikut merupakan salah satu jawaban siswa dari kelompok tingkat kognitif 

tinggi. 

 

. 

 

Gambar 4 Hasil Penyelesaian Soal Siswa C 
 

Pada Gambar 4, jawaban siswa C belum memenuhi indikator (1) memberikan respons 

lengkap dengan jelas dan  deskripsi tidak ambigu karena belum menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal. Siswa C memberikan jawaban lebih dari satu jawaban benar, tetapi 

tidak menyertakan argumen yang mendukung jawabannya. Siswa C belum memenuhi indikator 

(2) mengomunikasikan secara efektif  kepada orang lain. Hal ini terlihat dari tulisan jawaban 

dan wawancara dengan siswa C. Pada indikator (3) menyajikan argumen kuat yang mendukung 

secara logis dan lengkap, siswa C belum menuliskan pernyataan yang benar dan mendukung 

jawabannya. Namun berdasarkan wawancara, siswa menggunakan tanda √ (centang) dan × 

(silang) sebagai bukti bahwa data memenuhi dan tidak memenuhi soal. Menulis menurut 

Morgan (2002), siswa diharapkan mampu menyajikan tidak hanya deskripsi dari jawaban soal 

tetapi juga alasan mengapa menjawab demikian. Sehingga penting bagi siswa untuk menuliskan 

pernyataan benar yang mendukung jawaban yang ditulisnya. Pada indikator (4) menyajikan 

contoh (examples) dan bukan contoh (counterexamples), siswa C menuliskannya sebagai bukti 

pendukung jawaban yang ditulis siswa. Secara keseluruhan jawaban siswa C benar tetapi 

komunikasi matematis siswa masih kurang. 

Komunikasi matematis tertulis siswa dari ketiga jawaban siswa masih sangat kurang. 
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Dalam menstimulasi perkembangan komunikasi matematis yang lebih mendalam  Santos & 

Semana (2014) menyebutkan bahwa guru harus membantu siswa dalam menulis. Tidak hanya 

komunikasi matematis dalam bentuk tulisan saja tetapi komunikasi matematis lisan juga tidak 

kalah pentingnya untuk dikembangkan. Dalam hal ini peran guru sangat dibutuhkan karena 

menurut NCTM (2000) di tingkat sekolah menengah guru harus membantu siswa belajar 

membaca dan lebih meningkatkan kemampuan menulis.  

Berdasarkan uraian di atas, siswa dengan tingkat kognitif rendah, sedang maupun tinggi 

mempunyai tingkat komunikasi matematis beragam. Hal ini sesuai dengan penelitian Cai, dkk 

(1996) bahwa masing-masing siswa mempunyai komunikasi matematis dan mempunyai cara 

tersendiri bagaimana mengomunikasikan apa yang mereka pikirkan, misalnya dalam bentuk 

tulisan, ekspresi maupun gambar. Tingkat komunikasi matematis siswa responden yang 

beragam dalam kajian ini pada umumnya masih rendah. Menurut Baroody (1993), bahwa 

pembelajaran harus dapat membantu siswa mengomunikasikan ide matematis melalui lima 

aspek komunikasi yaitu representing, listening, reading, discussing dan writing.Untuk itu 

diperlukan langkah  dan strategi guru dalam pembelajaran dalam mengembangkan komunikasi 

matematis siswa. Salah satunya sesuai saran penelitian Cai, dkk (1996) yaitu dengan 

memberikan soal open-ended.  Berdasarkan informasi guru mata pelajaran Matematika siswa 

masih sangat minim pengalaman dalam menyelesaikan soal open-ended. Sejalan dengan 

Muhsetyo (2015) bahwa siswa Indonesia membutuhkan banyak latihan dalam memecahkan 

masalah open-ended. Menyelesaikan masalah open-ended memberikan banyak manfaat, 

diantaranya  Joseph (2009) menyebutkan bahwa ketika siswa menyelesaikan masalah open-

ended  secara reguler, siswa dapat mengembangkan kemampuan penalaran dan komunikasi 

dalam bentuk kata-kata dan diagram. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan di atas, kemampuan dalam menyampaikan ide matematis baik 

secara lisan (orally) maupun tulisan (in writing) harus menjadi salah satu perhatian guru dalam 

proses pembelajaran. Pemberian soal open-ended  merupakan salah satu cara agar komunikasi 

matematis siswa dapat berkembang karena dalam menyelesaikannya siswa dituntut untuk 

menunjukkan proses memperoleh jawaban dan menjelaskan alasannya sesuai kemampuannya 

masing-masing. Untuk itu, agar komunikasi matematis siswa dapat berkembang, maka siswa 

hendaknya sering menyelesaikan masalah open-ended  secara reguler dalam pembelajaran. Hal 

ini merupakan tantangan bagi guru yang sudah terbiasa menggunakan soal dengan satu jawaban 

benar dan sudah tersedia kunci jawabannya. Sehingga dibutuhkan niat, semangat, ketekunan, 

motivasi dan tekad kuat bagi seorang guru untuk merubah kebiasaan lama. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk mendeskripsikan 

pemahaman konsep siswa pada unsur – unsur  bangun ruang sisi lengkung di SMP 

Negeri 36 kota Bekasi tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian survey. Penelitian 

dilakukan pada kelas 9.4 sejumlah 41 siswa, terdiri dari 24 siswa lelaki dan 17 siswa 

perempuan. Instrumen yang digunakan adalah tes pemahaman konsep untuk materi 

unsur – unsur bangun ruang sisi lengkung. Hasil analisa tes pemahaman konsep 

siswa memiliki nilai rata- rata 61,32 dan  masih berada pada kategori kurang baik. 

Dari jumlah responden yang ada diambil 3 subjek yang terdiri dari 1 orang siswa 

mewakili kelompok tinggi, 1 orang siswa mewakili  kelompok sedang dan 1 orang 

siswa mewakili kelompok rendah untuk di wawancarai. Hasil yang diperoleh, ketiga 

subjek dari kelompok tinggi, sedang maupun  rendah tidak dapat menyatakan ulang 

sebuah konsep dan belum tepat dalam mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep. Ketiga subjek dari kelompok tinggi, sedang maupun 

rendah  mampu  memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep,  dan  

dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 
 

Kata kunci: pemahaman konsep, bangun ruang sisi lengkung. 

 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang ikut  menentukan kualitas 

sebuah pendidikan. Siswa mempelajari matematika semenjak tingkat SD hingga perguruan 

tinggi. Bidang studi matematika tersusun secara hierarkis, seorang siswa akan dapat mengikuti 

pelajaran matematika ditingkat selanjutnya, jika ia telah mampu menguasai dengan baik konsep 

– konsep materi matematika di tingkat yang lebih rendah, sehingga pengajaran matematika lebih 

ditekankan pada proses dan pengertian (pemahaman konsep) bukan pada algoritma atau 

penerapannya saja (Ruseffendi, 2010 ). Pembelajaran konsep penting dalam kehidupan sehari – 

hari untuk memberikan dasar interaksi lisan dan saling memahami, sedangkan pengajaran 

konsep di sekolah menjadi dasar penting dari pemikiran, khususnya pemikiran tingkat tinggi 

diberbagai mata pelajaran (Arends, 2013) 

Berkaitan dengan pemahaman konsep, tujuan pembelajaran matematika yang termuat 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 salah satunya adalah “memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam memecahkan masalah” (Depdiknas, 

2006). 

Pemahaman konsep menjadi salah satu tujuan pembelajaran matematika,  pemahaman 

konsep menjadi dasar untuk  bekerja dalam matematika sehingga tujuan –tujuan pembelajaran 

matematika dapat tercapai. Indikator pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian ini 
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dirujuk berdasarkan indikator yang terdapat dalam kurikulum KTSP 2006 yaitu : (1) 

menyatakan ulang sebuah konsep, (2) mengklasifikasi objek  tertentu sesuai dengan konsepnya, 

(3) memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, (4) menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis, (5) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep, (6) menggunakan dan memanfaatkan  serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu, (7) mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. 

 

Studi pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata pemahaman konsep 

siswa pada materi unsur – unsur bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung 

merupakan salah satu bagian dari cabang matematika, yaitu geometri, terdiri dari tabung, 

kerucut dan bola. Bangun – bangun ini menjadi bagian yang sangat akrab bagi siswa dalam 

kehidupan sehari – hari, seperti bola untuk permainan, kaleng susu, corong untuk menuang 

minyak dan sebagainya. Geometri dalam matematika menjadi tidak mudah bagi siswa, karena 

banyaknya konsep –konsep yang abstrak, sehingga perlu bagi guru untuk mengkonkretkannya 

agar mudah dipahami oleh siswa (Soedjadi, 2000) 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memiliki beberapa karakteristik 

diantaranya yaitu bersifat deskriptif, dilakukan pada kondisi yang alami tanpa perlakuan, 

peneliti sebagai instrumen kunci dan pengambilan data dilakukan langsung kesumber data 

(Sugiyono, 2014). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

pemahaman konsep siswa pada materi unsur – unsur bangun ruang sisi lengkung . Penelitian 

dilakukan di SMP  Negeri 36 kota Bekasi dikelas 9.4 dengan jumlah subjek 41 siswa terdiri dari 

24 siswa lelaki dan 17 siswa perempuan. Pemahaman konsep yang diteliti dalam penelitian ini 

terdiri dari 5 indikator yaitu : (1) menyatakan ulang sebuah konsep, (2) mengklasifikasi 

objek  tertentu sesuai dengan konsepnya, (3) memberikan contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep, (4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, (5) 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 
Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif. Data di analisa dengan 

menggunakan analisis persentase untuk tiap- tiap soal, setiap soal mewakili 1 indikator 

pemahaman konsep.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes  tertulis 

sebanyak 5 soal dan wawancara untuk mengecek ulang pemahaman konsep siswa. Tes 

diberikan pada awal ajaran tahun 2016/2017 sebagai studi pendahuluan bagi peneliti. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data hasil penelitian menunjukan rata- rata pemahaman konsep siswa untuk 

materi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung  berada pada kategori kurang baik yaitu 61,32. 

Rincian pemahaman konsep siswa pada setiap indikator dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Tabel 1:  Hasil analisa data pemahaman konsep siswa 

 

No   Indikator                                    Rerata  (%)      Kategori 

1  menyatakan ulang sebuah konsep                                                    29,41     sangat kurang 

2  mengklasifikasi objek tertentu sesuai dengan konsepnya                      63,24        kurang   baik 

3  memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep                      86,76        Baik 

4  menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis      85,29             Baik 

5  mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep       40,44       sangat kurang 
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Gambaran mengenai pemahaman konsep siswa dibagi menjadi 3 kelompok siswa yaitu 

kelompok siswa atas, kelompok siswa sedang, kelompok siswa bawah. Dengan kriteria 

pengelompokan  adalah sebagai berikut : 

siswa kelompok atas   nilai   ≥  71,51 

Siswa kelompok sedang   51,13  ≤    nilai   ≤  71,51 

Siswa kelompok bawah   nilai      ≤   51,13 

Dari 41 siswa kelas 9.4 yang diteliti, 7 orang siswa tidak hadir, sehingga data yang diolah 

sebanyak 34 siswa, terbagi menjadi 3 orang siswa kelompok atas, 25 orang siswa kelompok 

sedang dan 6 siswa kelompok bawah. Rata –rata pemahaman konsep siswa setiap kelompok 

siswa untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2 : Rata – rata pemahaman konsep siswa dari setiap kelompok 
 

No 

Indikator Rerata kel.atas 

% 

Rerata kel.sedang 

% 

Rerata kel.bawah 

% 

1 menyatakan ulang sebuah konsep 4,41 25 0 

2 mengklasifikasi objek  tertentu 

sesuai dengan konsepnya 

7,35 47,79 8,08 

3 memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep 

8,82 66,18 11,76 

4 menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis 

8,82 62,5 13,97 

5 mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep 

4,41 34,56 1,47 

 

Dari tabel 1, analisa data pemahaman konsep untuk tiap –tiap indikator secara keseluruhan 

memberikan hasil yang baik untuk indikator 3 dan 4, kurang baik pada indikator 2, dan sangat 

kurang pada indikator 1 dan 5, namun meskipun demikian pada tabel  2 analisa data pemahaman 

konsep yang dibagi menjadi 3 kelompok  yaitu kelompok atas, sedang dan rendah, dapat dilihat 

bahwa  pemahaman konsep memiliki kategori kurang baik pada indikator 3 dan 4 untuk 

kelompok sedang, sedangkan selebihnya memiliki pemahaman konsep yang sangat kurang pada 

kelompok tinggi ,rendah dan sedang pada indikator yang lainnya. Hal ini menunjukkan 

pemahaman konsep siswa secara keseluruhan untuk unsur – unsur bangun ruang sisi lengkung 

masih rendah, dan perlu dikaji  mengapa terjadi demikian dan bagaimana solusi pemecahannya. 

Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman konsep siswa dengan lebih mendalam, diambil 

3 siswa masing – masing 1 siswa ,dari kelompok tinggi 1 orang berinisial AV, 1orang siswa dari 

kelompok sedang berinisial KY dan 1 orang siswa dari kelompok rendah berinisial LN. Berikut 

hasil pekerjaan dan deskripsi wawancara dari AV, KY dan LN. 
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Gambar 1 : Hasil Pekerjaan AV dan KY  

 

 
 

Gambar 2 : Hasil Pekerjaan LN 
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1. Indikator 1 : “menyatakan ulang sebuah konsep” 

 

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengecek pemahaman konsep siswa pada soal nomor 

1, “AV, KY dan LN, belum dapat memberikan jawaban yang tepat. AV mengatakan tidak 

yakin  dengan jawabannya, karena tidak memahami apa yang dimaksud dengan rusuk, ia 

hanya menyatakan rusuk  adalah garis  tegak lurus yang membangun ruang, karena semua 

rusuk menurutnya adalah garis, sedangkan KY dan LN mengosongkan jawaban, karena 

tidak dapat memberikan jawaban dan tidak mengetahui pengertian rusuk. 

 

2. Indikator 2 : “mengklasifikasi objek  tertentu sesuai dengan konsepnya” 

 

Untuk soal nomor 2, AV dan KY memiliki jawaban yang benar, karena mereka ingat yang 

bawah merupakan alas, bagian atas merupakan penutup, seperti gelas memiliki tutup dan 

yang tengah merupakan selimut, mereka  hanya mengingat tapi tidak dapat menjelaskan 

apakah yang dimaksud dengan sisi maupun selimut dengan tepat, menurut AV selimut 

adalah bagian yang menyelimuti alas dan atas, sedang kan LN menyatakan bagian atas 

merupakan rusuk, bawah sudut, karena ia tidak memahami maksud soal apakah artinya 

unsur – unsur, hanya saat dikelas VIII, LN mengatakan pernah mendengar kata rusuk dan 

titik sudut. 

 

3. Indikator ke -3 : “ memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep” 

 

Hasil pekerjaan siswa yaitu AV, KY, LN ketiganya menjawab dengan benar. 

AV  saat wawancara mengatakan saat melihat soal, ia langsung teringat kaleng susu  

dan saat  tukar kado temannya mendapat tempat sampah kecil berbentuk tabung 

 (contoh konsep tabung) dan saat melihat kedepan melihat papan tulis (konsep bukan 

tabung), sedangkan KY dan LN mengingat saat lebaran banyak kue wadah kaleng 

makanan, toples, juga botol minumnya berbentuk tabung dan saat ditanya bagaimana 

membedakan tabung dan bukan tabung, yang berbentuk tabung dapat diisi dan bentuknya 

ada lingkaran, sedangkan yang bukan tabung seperti jam dinding tidak dapat ditempati. 

 

4. Indikator ke-4 yaitu “menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis” 

 

AV, KY, LN dapat dengan baik, menggambar kerucut dengan ukuran diameter 2 cm dan 

tinggi 3 cm. VL, dan KY memahami jika diameter merupakan garis tengah lingkaran yang 

membagi lingkaran menjadi 2, dan selalu ingat kl kerucut bentuknya seperti yang mereka 

gambar, karena saat masih SD sering membuat kerucut kemudian diberikan rumbai – 

rumbai, sehingga dapat digunakan sebagai topi pesta, sedangkan LN mengingat acara 

tumpengan 17 agustus, bentuknya seperti kerucut. 

 

5. Indikator ke-5 yaitu “mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep” 

 

 VA, KY dan LN, tidak dapat memberikan jawaban yang benar. Dari wawancara VL,dan 

KY memiliki jawaban yang hampir sama, mengatakan jaring – jaring kerucut gabungan 

dari dua bangun yaitu segitiga dan lingkaran, saat di SD pernah lihat jaring – jaring kerucut 

seingatnya terdiri dari segitiga dan lingkaran sedangkan LN mengosongkan pekerjaannya 

karena tidak mengerti apakah yang dimaksud dengan jaring –jaring.  

 

Dari 5 indikator pemahaman konsep yang ada, ketiga siswa dari semua kelompok, AV, 

KY dan LN, dapat dengan baik memberikan contoh konsep dan bukan konsep, dan mampu 

membuat gambar dengan tepat, karena mereka memiliki pengalaman langsung dengan benda – 

benda geometri tersebut secara konkret dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi 

mereka. Menurut Alexander dalam (Slavin, 2011), pembelajaran bermakna memerlukan 
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keterlibatan aktif siswa yang memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan untuk dapat 

memahami dan mengaitkan informasi yang didapatkan. Hal ini sejalan dengan teori skemata, 

dimana saat seseorang mendapatkan informasi yang bermakna, akan disimpannya dalam 

memori jangka panjang dan mengaitkannnya dengan jaringan konsep – konsep dan fakta yang 

telah ada sebelumnya. 

Indikator pemahaman konsep siswa yang kurang baik terdapat pada indikator ke-2, siswa 

belum mampu untuk mengklasifikasikan objek tertentu sesuai dengan konsepnya. AV dan KY 

dapat menuliskan unsur – unsur yang diketahui namun saat diwawancara tidak dapat 

memberikan penjelasan yang tepat, apakah yang dimaksud dengan selimut, maupun sisi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Bruner dalam (Joyce, dkk, 2011) bahwa siswa akan lebih mudah 

membedakan contoh/ objek dibandingkan menjelaskan secara verbal nama, sifat, atau 

karakteristik yang ada dari sebuah konsep. 

 Selanjutnya, indikator pemahaman siswa yang sangat kurang berada di indikator ke-1 

dan indikator ke-5, AV, KY maupun LN belum mampu “mendefinisikan ataupun menyatakan 

ulang konsep” dengan baik dan belum mampu membuat jaring –jaring bangun ruang yang 

merupakan syarat indikator “mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep”. 

Hal ini menurut Soedjadi (2000), guru dapat membantu siswa dengan mengkonkretkan objek 

matematika yang memerlukan langkah abstrak kekonkret kemudian di abstrakan,  semisal untuk 

mendefinisikan pengertian kubus dan unsur –unsurnya, dapat dimulai dengan guru 

memperkenalkan kotak kapur (konkret),  selanjutnya dengan mengurai kotak kapur menjadi 

jaring –jaring kubus, kemudian tanpa media bantu, guru dapat memberikan gambar kubus, dan 

mengenalkan kedudukan unsur – unsur secara bertahap dan terarah, sampai kemampuan spasial 

(ruang dan bentuk ) yang diharapkan pada siswa dapat tercapai. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari hasil analisa data tes pemahaman konsep siswa, nilai rata-rata 

pemahaman konsep siswa  pada unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung adalah 61,32  masih 

termasuk pada kategori kurang baik. Pemahaman konsep siswa terbagi menjadi 3 kelompok 

yaitu tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan indikator pemahaman konsep yang ada, siswa 

tergolong rendah pada indikator 1, 2 dan 5. Dari 3 siswa yang diambil sebagai subjek untuk 

mengecek pemahaman konsep siswa dengan lebih mendalam, diketahui bahwa ketiga subjek 

tersebut tidak dapat menyatakan ulang sebuah konsep (indikator 1) dan belum tepat dalam 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep (indikator 5). Ketiga subjek, 

mampu memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep (indikator 3) dan mampu 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis (indikator 4), sedangkan 

untuk indikator kedua yaitu “mengklasifikasi objek  tertentu sesuai dengan konsepnya”, subjek 

yang berasal dari kelompok tinggi dan kelompok sedang, dapat memberikan jawaban yang 

benar pada lembar kerja namun tidak dapat menjelaskan dengan tepat saat wawancara, 

sedangkan  subjek yang berasal dari kelompok rendah, tidak dapat memberikan jawaban yang 

benar karena tidak memahami unsur – unsur dari tabung. 

Berdasarkan temuan dan analisa data yang ada, peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu : 

1. Para siswa hendaknya  membaca materi yang akan dipelajari, sebelum diajarkan dan 

dilakukan pembahasan oleh guru di kelas, dan mau bertanya jika tidak memahami 

materi pelajaran. 

2. Guru diharapkan membantu pembelajaran siswa dengan penggunaan alat peraga yang 

dapat mereka sentuh atau gunakan di awal pembelajaran untuk menarik minat dan 
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pemahaman siswa. 

3. Guru melakukan metode pembelajaran yang berbeda dari biasanya, yang biasanya 

dilakukan dengan metode ceramah, sehingga siswa lebih bersemangat dan tidak bosan. 

4. Guru memberikan siswa tugas – tugas terstruktur, dimulai dari soal-soal yang mudah, 

dan tidak langsung pada pemberian rumus- rumus atau soal- soal yang sulit. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pembelajaran 

matematika berbasis multiple intelligences berbantuan media bonsangkar terhadap 

hasil belajar siswa, ditinjau dari ketuntasan hasil belajar berbasis multiple 

intelligences, aktivitas siswa, aktivitas guru, dan respon siswa. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif quasi eksperimental dengan desain penelitian 

untreaded control group design with pretest and posttest. Sampel yang digunakan 

adalah seluruh siswa kelas IV SDN Kamal 2. Pengumpulan data menggunakan 

teknik tes, observasi, dan angket. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis 

menggunakan uji statistik.  

 Pembelajaran matematika berbasis multiple intelligences berbantuan media 

bonsangkar dinyatakan efektif  karena secara klasikal  91,67% hasil belajar siswa 

dinyatakan tuntas, terdapat hubungan positif secara simultan antara tingkat 

kecenderungan  kecerdasan matematis logis dan visual spasial terhadap hasil belajar 

siswa sebesar 0,886 dengan kategori hubungan sangat kuat, rata-rata aktivitas siswa 

sebesar 3,59 tergolong sangat baik, rata-rata aktivitas guru sebesar 3,88 tergolong 

sangat baik, dan rata-rata respon  siswa 96% berkategori sangat baik. 

Kata kunci: efektivitas, multiple intelligences, media bonsangkar, hasilbelajar 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Pendidikan dasar memiliki peranan yang sangat penting  dalam upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Salah satu komponen pendidikan 

tingkat sekolah dasar yang dapat meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui bidang-

bidang pembelajaran, yang salah satunya yaitu pembelajaran matematika. Menurut Wibowo, 

dkk (2015:1) pembelajaran matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi aljabar, aritmatika, geometri dan ketajaman penalaran sehingga dapat membantu 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh permasalahan 

sehari-hari siswa yang berhubungan dengan konsep matematika yaitu mengenai jual beli barang, 

penjumlahan harga-harga benda yang dibeli, perhitungan uang sisa pembayaran, pembagian 

barang, kelipatan barang, dan lain-lain. Oleh karenanya pembelajaran matematika ini penting 

diajarkan sejak dini guna meningkatkan sumber daya manusia. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari strukur yang abstrak dan 

pola hubungan yang ada di dalamnya (Subarinah, 2006:1). Hal ini menunjukkan bahwa belajar 

matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep, dan mencari hubungan 

antar konsep dan strukturnya. Sehingga untuk dapat membelajarkan konsep dan strukturnya 

serta mencari hubungan antara keduanya bukanlah hal yang sederhana yang dapat dilakukan 

oleh guru kepada siswa.  

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 

Oktober 2015 menunjukkan bahwa siswa kelas IV SDN Kamal 2 masih kesulitan dalam 
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pemahaman terhadap operasi hitung pada suatu materi. Hal ini dapat dibuktikan dengan a) 

adanya siswa yang menanyakan kembali kepada guru ketika diberikan tugas, b) masih terdapat 

beberapa kesalahan dalam mengerjakan operasi hitung akibat kurangnya tingkat kecermatan 

siswa, c) serta ditunjukkan pula dengan hasil Ujian Tengah Semester (UTS) siswa yang kurang 

optimal yakni 39 siswa dari 48 siswa atau 81% dari jumlah siswa belum mencapai standar 

ketuntasan minimal. Menurut guru hal yang menyebabkan hasil belajar siswa kurang baik 

adalah lemahnya siswa dalam melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian. Karena 

kelemahan siswa itulah, siswa akan kesulitan dalam memahami materi selanjutnya yaitu materi 

operasi hitung pecahan. 

Upaya untuk mengatasi problem dalam pembelajaran matematika harus diupayakan 

secara terus-menerus oleh guru. Seiring dengan berkembangnya zaman, dewasa ini telah banyak 

teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana pendekatan-pendekatan yang dapat diupayakan 

guru untuk meningkatkan pembelajaran. Salah satu teori mutakhir saat ini adalah teori Multiple 

Intelligences yang disampaikan oleh Howard Gardner. Howard Gardner (dalam Chatib, 

2012:79) menyatakan bahwa otak manusia setidaknya menyimpan sembilan jenis kecerdasan 

yang disepakati, sedangkan yang selebihnya masih misteri. Kesembilan kecerdasan tersebut 

yaitu kecerdasan linguistik, matematis logis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, 

intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Teori ini mengungkapkan bahwa jika pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh siswa maka diasumsikan hasil 

belajar siswa akan lebih optimal. Oleh karenanya pendekatan multiple intelligences dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika untuk mengatasi permasalahan 

pembelajaran yakni memudahkan siswa untuk dapat memahami materi operasi hitung pecahan. 

Materi pembelajaran matematika pada operasi hitung pecahan memiliki beberapa 

permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi siswa diantaranya a) siswa 

kesulitan dalam memahami bentuk pecahan, b) menjumlahkan atau mengurangkan pembilang 

dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut, c) salah dalam menyamakan penyebut, d) 

penyebut sudah disamakan tetapi penyebut belum disesuaikan, e) kurang teliti dalam melakukan 

operasi hitung. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena siswa belum 

memahami benar makna pecahan serta pengoperasian pecahan masih bersifat abstrak. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka gambar dan bentuk pecahan yang konkret serta adanya 

eksperimen-eksperimen mini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami bentuk 

pecahan serta pengoperasian pecahan. Oleh karenanya solusi yang sesuai untuk dapat mengatasi 

hal tersebut yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang menstimulasi kecerdasan visual 

spasial dan matematis logis. 

Kecerdasan visual spasial adalah kecerdasan yang lebih menonjolkan pada gambar dan 

visualisasi. Sehingga salah satu strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi operasi hitung 

pecahan guna menstimulasi kecerdasan visual spasial siswa adalah dengan menggunakan 

potongan kertas warna-warni (Mujtahidin, 2015:32). Kecerdasan matematis logis kecerdasan 

tentang angka-angka dan penalaran. Salah satu strategi pembelajaran yang menstimulasi 

kecerdasan matematis logisadalah dengan menggunakan metode eksperimen. Salah satu bentuk 

media pembelajaran yang dikembangkan untuk dapat menstimulasi kecerdasan visual spasial 

dan matematis logis siswa yaitu media pembembelajaran bonsangkar (media kartu berwarna 

yang dapat dibongkar pasang). 

Penelitian senada yang mendukung penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan 

oleh Mathri (2012) dengan judul “Penerapan Multiple Intelligences dalam Metode Diskusi 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN 025 Desa Sibiruang 

Kec.XIII Koto Kampar” yang menyimpulkan bahwa penerapan multiple intelligence dalam 

metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saputra dkk (2015) dengan judul 

“Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences terhadap Hasil Belajar” 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan strategi pembelajaran 

berbasis multiple intelligences terhadap hasil belajar kognitif siswa. Solikhah (2015) dengan 

judul “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas III SDN Brayu Blandong Mojokerto” menyimpulkan bahwa terdapat 
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pengaruh antara pembelajaran berbasis Multiple Intelligences terhadap hasil belajar matematika 

siswa materi keliling dan luas bangun datar (persegi dan persegi panjang) kelas III SDN 

Brayublandong. 

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian di atas, maka dapat diasumsikan bahwa 

pembelajaran matematika berbasis multiple intelligences berbantuan media bonsangkar efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi hitung pecahan. Oleh karena itu 

tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan perangkat pembelajaran matematika berbasis 

multiple intelligences berbantuan media bonsangkarpada materi operasi hitung pecahan, (2) 

untuk mengetahui efektivitas pembelajaran matematika berbasis multiple intelligences 

berbantuan media bonsangkarterhadap hasil belajar siswa (kognitif) pada materi operasi hitung 

pecahan. 

 

METODE 

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu quasi eksperimental. 

Desain penelitian yang digunakan dalam rancangan penelitian quasi eksperimental adalah 

untreaded control group design with pretest and posttest. Dengan desain tersebut maka sampel 

dibagi kedalam dua kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas yang diberikan perlakuan 

hanya kelas eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IVSD Negeri  Kamal  2 

Semester  II Tahun Ajaran 2015/2016, yakni berjumlah 48 siswa.Adapun teknik pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu teknik sampling purposive. Sehingga sampel yang digunakan 

adalah siswa yang memiliki minimal 50% kecenderungan kecerdasan matematis logis dan/atau 

visual spasial. 

Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu tes, observasi, dan angket. Sehingga 

instrumen yang digunakan yaitu tes hasil belajar, lembar observasi aktivitas siswa, lembar 

observasi aktivitas guru, dan angket respon siswa. Sebelum digunakan, instrumen terlebih 

dahulu divalidasi oleh praktisi dan ahli dengan minimal dinyatakan cukup layak. 

Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data pretest dan posttest siswa yaitu uji 

dua sampel independent, uji gain ternormalisasi, uji korelasi berganda, uji koefisien determinasi. 

Analisis data aktvitas siswa menggunakan perhitungan rata-rata aktivitas siswa. Analisis data 

aktvitas guru menggunakan perhitungan rata-rata keterlaksanaan pembelajaran. Analisis data 

respon siswa menggunakan perhitungan jumlah siswa yang merespon positif dibandingkan 

dengan jumlah seluruh siswa dikalikan 100%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

VALIDITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN INSTRUMEN 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu silabus, RPP, dan 

media bonsangkar. Berikut hasil validitas perangkat pembelajaran yang telah divalidasi oleh 

para ahli yang sesuai dengan kompetensinya. Rata-rata validitas silabus  85,25% dengan 

kualifikasi  sangat layak, rata-rata validitas RPP 87,5% dengan kualifikasi  sangat layak, rata-

rata validitas media bonsangkar 96,25% dengan kualifikasi  sangat layak. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket kecerdasan multiple 

intelligences (MI), lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru, angket 

respon siswa, dan tes hasil belajar berbasis MI. Berikut hasil validitas instrumen yang telah 

divalidasi oleh para ahli yang sesuai dengan kompetensinya. Angket kecerdasan MI memiliki 

validitas kelayakan 80% dengan kualifikasi sangat layak. Lembar observasi aktivitas siswa 

memiliki rata-rata validitas kelayakan 100% dengan kualifikasi sangat layak. Lembar observasi 

aktivitas guru memiliki rata-rata validitas kelayakan 93% dengan kualifikasi sangat layak. 

Angket respon siswa memiliki rata-rata validitas kelayakan 91% dengan kualifikasi sangat 

layak. 
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PERANGKAT PEMBELAJARAN 

Silabus pembelajaran yang digunakan dalam penelitian memuat  sekolah, kelas, semester, 

mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, teknik penilaian, 

bentuk instrumen, alokasi waktu, media dan sumber belajar lainnya. Seluruh isi dari silabus 

saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Dengan kegiatan pembelajaran yang digunakan 

menggunakan tahapan  pembelajaran ICARE (Introduction, Connection, Application, 

Reflection, Exploration). 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan silabus yang telah 

disusun sebelumnya.  Adapaun tahapan-tahapan pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran operasi hitung pecahan berbasis pendekatan multiple intelligences khususnya 

visual spasial dan matematis logis yaitu menggunakan tahapan pembelajaran ICARE . Tahapan 

introduction adalah  tahapan awal pengenalan pada siswa Tahapan connection  adalah tahapan 

mengaitkan  pengetahuan awal siswa dengan materi pembelajaran. Tahapan application adalah 

tahapan penerapan bagi  siswa untuk menerapkan  materi yang sedang dipelajari. Tahapan 

reflection adalah tahapan  siswa  merefleksikan kembali mengenai apa saja yang telah dipelajari 

dan menemukan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tahapan terakhir yaitu 

exploration, pada tahap ini siswa diharapkan untuk dapat mengembangkan pengetahuannya 

yaitu salah satunya melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini memuat  beberapa hal. Pertama 

pentunjuk penggunaan media pembelajaran bonsangkar. Kedua pedoman melakukan operasi 

hitung pecahan berpenyebut sama. Ketiga pedoman melakukan operasi hitung pecahan berbeda 

penyebut. Keempat praktik penggunaan media pembelajaran bonsangkar.  

 

HASIL UJI COBA INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR BERBASIS MI 

Instrumen tes hasil belajar berbasis MI yang telah dinyatakan valid dan layak digunakan, 

kemudian diujicobakan kepada sekolah yang telah menerima materi pecahan. Data hasil uji 

coba kemudian dianalisis tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan kesukaran soal. 

Analisis  validitas soal dengan menggunakan rumus korelasi product moment  menunjukkan 22 

dari 25 butir soal dinyatakan valid yaitu rhitung> rtabel. Analisis reliabilitas soal menggunakan 

rumus spearmam brown menggunakan metode belahan awal dan akhir, menunjukkan bahwa  

instrumen yang digunakan reliabel dengan r11=0,7719 > rtabel=0,320. Analisis daya pembeda soal 

(valid) menunjukkan bahwa 4 butir soal memiliki daya pembeda berkategori cukup baik, 11 

butir soal memiliki daya pembeda berkategori baik dan 7 lainnya memiliki daya pembeda 

dengan kategori sangat baik, dengan rata-rata daya pembeda berkategori baik. Analisis tingkat 

kesukaran soal (valid) menunjukkan 4 butir soal dikategorikan mudah, 13 butir soal berkategori 

sedang, dan 5 butir soal berkategori sukar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk 

memenuhi proporsi tingkat kesukaran soal jumlah butir soal yang diguanakan yaitu 20 butir soal 

dengan 4 buitr soal mudah, 12 butir soal sedang, dan 4 butir soal lainnya sukar. 

 

ANALISIS DATA ANGKET KECERDASAN MI 

Data angket kecerdasan MI menunjukkan pada kelas eksperimen 22 siswanya memiliki 

kecenderungan kecerdasan matematis logis dan visual spasial, 1 siswa lainnya memiliki 

kecenderungan kecerdasan matematis logis, dan 1 siswa lainnya memiliki kecenderungan 

kecerdasan visual spasial. Sedangkan pada kelas kontrol  22 siswa memiliki kecenderungan 

kecerdasan matematis logis dan visual spasial, sedangkan 2 siswa lainnya memiliki 

kecenderungan kecerdasan visual spasial. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa seluruh 

populasi memiliki kecenderungan kecerdasan visual spasial dan/atau matematis logis sehingga  

seluruh populasi dapat digunakan sebagai sampel penelitian. 

 

ANALISIS DATA TES HASIL BELAJAR BERBASIS MI 

Tes hasil belajar berbasis MI yang digunakan merupakan tes hasil belajar berbasis 

multiple intelligences berjumlah 20 soal yang telah diujicobakan sebelumnya, dan telah  
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memenuhi tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, serta tingkat kesukaran soal yang 

proporsional. Berikut hasil pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Tabel 1 

Rata-rata Hasil Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kelas Rata-rata Pretest Rata-rata Posttest 

Eksperimen 42,50 85,21 

Kontrol 41,25 73,75 

 

Sebelum melakukan analisis tes hasil belajar berbasis MI, maka terlebih  dahulu 

melakukan uji prasyarat yaitu uji homogenitas dan uji normalitas.Hasil uji homogenitas data 

pretest dari kedua kelas yaitu bahwa Fhitung= 1,523 dan Ftabel=2,014, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan pretest antara kelas ekperimen dan kelas kontrolkelas eksperimen 

dan kelas kontrol (homogen). Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak. 
Tabel 2 

Tabel Uji Normalitas 

Test Kelas Dhitung Dtabel Keputusan 

Pretest 

Eksperimen 0,162 

0,275 

Ho diterima 

(data berdisribusi normal) 

Kontrol 0,173 
Ho diterima 

(data berdisribusi normal) 

Posttest 

Eksperimen 0,175 
Ho diterima 

(data berdisribusi normal) 

Kontrol 0,172 
Ho diterima 

(data berdisribusi normal) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua data pretest dan posttest kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol terdistribusi secara normal. 

Setelah kedua kelas dinyatakan homogen dan semua data terdistribusi secara normal 

maka dapat dilakukan analisis data tes hasil belajar berbasis MI dengan menggunakan uji-t dua 

sampel independent dan uji gain ternormalisasi. Berdasarkan perhitungan uj-t dua sampel 

independent diketahui thitung =3,132 > ttabel=2,013, maka hasil belajar (posttest) antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan, terbukti dengan rata-rata posttest kelas 

eksperimen lebih unggul. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kelas eksperimen, maka 

digunakan uji gain ternormalisasi. rata-rata uji-Gain pada kelas eksperimen yang diperoleh yaitu 

(g)= 0,779, dengan kriteria peningkatan hasil belajar tinggi. 

 

ANALISIS DATA EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN 

 

KETUNTASAN HASIL BELAJAR BERBASIS MI 

Pada mata pelajaran matematika untuk siswa kelas IV, kriteria ketuntasan minimal yang 

digunakan adalah 68. Oleh karenanya siswa dapat dinyatakan tuntas apabila minimal hasil 

belajarnya adalah lebih besar sama dengan 68 (≥68). Berdasarkan test hasil belajar siswa 

(posttest) diketahui bahwa 22 siswa dari 24 siswa dinyatakan tuntas. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal yaitu mencapai  91,67%. 

 

HUBUNGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS MI BERBANTUAN 

MEDIA BONSANGKAR DENGAN HASIL BELAJAR 

Pembelajaran matematika berbasis multiple itelligences berbantuan media bonsangkar 

yang digunakan pada penelitian ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran multiple 

intelligences dengan menstimulasi kecerdasan matematis logis dan visual spasial. Untuk 

mengetahui hubungan stimulasi kecerdasan matematis logis dan visual spasial yang digunakan 

menggunakan uji korelasi berganda.  Uji korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat 

atau kekuatan hubungan antara tiga variabel atau lebih, serta untuk mengetahui kontribusi yang 
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diberikan secara simultan oleh variabel X1 dan X2 terhadap nilai variabel Y, yang disajikan 

dalam gambar sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Desain Korelasi Berganda 

Variabel bebas 

X1 = Tingkat kecenderungan kecerdasan matematis logis 

X2 = Tingkat kecenderungan kecerdasan visual spasial 

Variabel terikat 

Y = Hasil belajar setelah mendapatakan perlakuan 

Berikut hasil korelasi melalui SPSS versi 16. 
Correlations 

  Tingkat Kecerdasan 

Matematis Logis 

Tingkat Kecerdasan 

Visual Spasial Hasil Belajar 

Tingkat Kecerdasan 

Matematis Logis 

Pearson Correlation 1 .477* .801** 

Sig. (2-tailed)  .018 .000 

N 24 24 24 

Tingkat Kecerdasan Visual 
Spasial 

Pearson Correlation .477* 1 .716** 

Sig. (2-tailed) .018  .000 

N 24 24 24 

Hasil Belajar Pearson Correlation .801** .716** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 24 24 24 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

Dari tabel correlations menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara tingkat kecerdasan 

matematis logis (X1) dengan hasil belajar siswa (Y)adalah positif 0,801 dengan kategori 

hubungan sangat kuat. Sedangkan hubungan (korelasi) antara tingkat kecerdasan visual spasial 

(X2) dengan hasil belajar siswa (Y)adalah positif 0,716 dengan kategori hubungan kuat. 

 
Model Summary 

M
odel R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change 

d
f1 

d
f2 Sig. F Change 

1 .
886a 

.
785 

.765 6.836 .785 
3

8.442 
2 

2
1 

.000 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kecerdasan Visual Spasial, Tingkat Kecerdasan Matematis Logis   

 

Berdasarkan tabel model summary diperoleh besarnya hubungan antara variabel tingkat 

kecerdasan matematis logis dan visual spasial secara silmultan terhadap hasil belajar adalah 

0,886, dengan kategori hubungan sangat kuat. Sehingga koefisien determinasinya dapat 

diketahui sebesar D= rxy
2 x 100%= (0,886)2 x 100% = 78,5%. Berdasarkan perhitungan tersebut 

maka dapat diketahui bahwa kontribusi secara simultan variabel X1 dan X2 terhadap hasil 

belajar yaitu 78,5% sedangkan sisanya 21,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 

𝑿𝟏 

𝑋2 

𝑌 

𝑅𝑋1𝑌 

𝑅𝑋2𝑌 

𝑅𝑋1𝑋2𝑌 
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AKTIVITAS SISWA 
Data aktivitas siswa ini, di dapatkan dari penilaian yang dilakukan oleh tiga orang 

observer selama proses pembelajaran berbasis multiple intelligences berbantuan media 

bonsangkar berlangsung yaitu selama dua kali pertemuan.Pada pertemuan pertama aktivitas 

belajar siswa memiliki rata-rata 3,46 yang berkategori baik. Pada pertemuan kedua aktivitas 

belajar siswa memiliki rata-rata 3,73 yang berkategori sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa yakni pada pertemuan pertama rata-rata aktivitas belajar 

siswa sebesar 3,45, meningkat menjadi 3,73 pada pertemuan kedua. 

 

AKTIVITAS GURU 

Data aktivitas guru ini, di dapatkan dari penilaian yang dilakukan oleh praktisi pendidikan 

selama proses pembelajaran berbasis multiple intelligences berbantuan media bonsangkar 

berlangsung yaitu selama dua kali pertemuan.Pada pertemuan pertama sebesar 3,83 dengan 

kategori sangat baik, dan pada pertemuan kedua sebesar 3,93 dengan kategori sangat baik. Oleh 

karenanya secara umum pembelajaran dari pertemuan pertama dan kedua terjadi peningkatan 

aktivitas guru, dengan kategori aktivitas guru sangat baik. 

 

RESPON SISWA 

Respon siswa merupakan tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Data mengenai respon siswa diperoleh melalui hasil angket respon siswa yang 

diberikan setelah pembelajaran.Hasil respon siswa secara keseluruhan 96% respon siswa 

terhadap pembelajaran matematika berbasis multiple intelligences berbantuan media bonsangkar 

adalah positif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan  pembahasan yang telah diuraikan  maka dapat diketahui bahwa perangkat 

pembelajaran yang digunakan telah divalidasi oleh para ahli yang sesuai dengan kompetensinya. 

Rata-rata validitas silabus  85,25% dengan kualifikasi  sangat layak, rata-rata validitas RPP 

87,5% dengan kualifikasi  sangat layak, rata-rata validitas media bonsangkar 96,25% dengan 

kualifikasi  sangat layak. Dapat diketahui pula efektivitas berdasarkan kelima indikator 

efektivitas pembelajaran: a) secara klasikal 91,67% siswa dinyatakan memiliki ketuntasan hasil 

belajar, b) hubungan pembelajaran matematika berbasis multiple intelligences berbantuan  

media bonsangkar secara simultan antara tingkat kecenderungan kecerdasan matematis logis 

dan visual spasial terhadap hasil belajar siswa sebesar 0,886 dengan berkategori sangat kuat, c) 

rata-rata aktivitas belajar siswa yaitu 3,59 tergolong berkategori sangat baik, d) rata-rata 

aktivitas guru yaitu 3,88  tergolong berkategori sangat baik, e) rata-rata respon siswa yaitu 96% 

tergolong berkategori sangat baik. Sehingga pembelajaran matematika berbasis multiple 

intelligences berbantuan media bonsangkar efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi operasi hitung pecahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa, aktivitas 

siswa dan guru, serta respon siswa terhadap pembelajaran dinyatakan sangat baik. Hal ini 

disebabkan oleh pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan jenis kecerdasan siswa 

sehingga siswa dapat belajar dengan senang serta hasilnya pun optimal.  Dapat juga disimpulkan 

bahwa terdapat  kesesuaian antara hasil penelitian dengan teori pendekatan multiple 

intelligences  berbantuan media bonsangkar. Oleh karena itu penelitian dengan judul 

“Efektivitas Pembelajaran Matematika Berbantuan Media Bonsangkar terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Materi Operasi Hitung Pecahan” dinyatakan berhasil. 

 

  

519



 

 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti menyampaikan beberapa 

saran, antara lain a) Sebelum melaksanakan pembelajaran hendaknya guru memperhatikan 

jenis-jenis gaya belajar siswanya, agar pembelajaran yang akan disampaikan dapat diterima 

dengan baik oleh siswa, b) pembelajaran selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian 

lanjutan dengan mengembangkan jenis-jenis kecerdasan lainnya, seperti kecerdasan linguistik; 

kinestetik; natural; musikal; interpersonal; intrapersonal; dan eksistensial, c) untuk peneliti 

selanjutnya, diharapkan mengembangkan penelitian lanjutan yaitu dengan mengembangkan 

media bonsangkar. 
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KESALAHAN SISWA SMP PADA PENYELESAIAN MASALAH 

PERSAMAAN GARIS LURUS  
 

 

M. Fikri Zaki1,2), Toto Nusantara1), Sri Mulyati1) 
1)Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 

2)SMP Plus Fityani  

fikrizaki13@yahoo.com 

 

Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesalahan siswa Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dalam menyelesaikan masalah persamaan garis lurus menggunakan 

tahapan problem solving Polya.Dua orangsubyek penelitian dipilih secara random 

dari kelompok siswa kelas VIII dari tes pada siswa SMP Plus Fityani Pujon Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan siswa adalah kesalahan konseptual 

dan kesalahan prosedur.Kesalahan konseptual meliputi kesalahan menafsirkan 

konsep dan menggunakan rumus diantaranya kesalahan menentukan letak titik dari 

koordinat yang diketahui.Kesalahan prosedur meliputi kesalahan menyimpulkan 

tanpa alasan dan tidak melalukan langkah penyelesaian serta kesalahan operasi 

aljabar perkalian dan pembagian serta operasi aljabar pejumlahan dan pengurangan. 

Kata kunci: persamaan garis lurus, tahapan pemecahan masalah Polya 
 

PENDAHULUAN 

Wischgoll dkk (2015) mengungkapkan , “Errors indicate learners’ misunderstanding and 

can provide learning opportunities.” Sejalan dengan itulah penulisan artikel ini dibuat.Secara 

ekspisit telah jelas, bahwa penulisannya ingin mendeskripsikan jenis kesalahan yang dialami 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).Dengan mengetahui kesalahan ini diharapkan 

bermanfaat pada perbaikan pembelajaran yang akan datang untuk meminimalisir 

ketidakfahaman siswa dan memberikan kesempatan belajar siswa.  

Kesalahan diartikan sebagai bentuk penyimpangan. Wikipedia menyebutkan, an error is 

an action which is inaccurate or incorrect. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah 

kondisi dimana terjadi penyimpangan terhadap hal yang sebenarnya.Dalam penelitian 

ini, makna kesalahan lebih mengacu pada keterangan Egodawatte (2012) yakni bahwa 

kesalahan adalah suatu penyimpangan dari pemecahan yang benar dari suatu 

permasalahan. 
Subanji (2012) menjelaskan bahwa Pemecahan masalah adalah pokok dari belajar 

matematika.Lebih jauh lagi Subanji (2015) memberikan pandangan bahwa kemampuan 

problem solving dapat ditransfer untuk memecahkan masalah-masalah lain dalam 

kehidupan.  Semakin baik kemampuan problem solving siswa, maka semakin besar pula 

peluangnya untuk mampu  menghadapi  tantangan  kehidupan yang  selalu  berubah. 

Senada dengan hal tersebut, NCTM (2000:181) memberikan arahan bahwa pemecahan 

masalah adalah pilar pokok dalam pembelajaran matematika, di saat siswa tidak mampu 

memecahkan masalah, akan berdampak pada sedikitnya kemanfaatan dari fakta, konsep 

dan prosedur yang dia kuasai.  

Polya (1973:154) menandaskan masalah yang dihadapi terbagi menjadi dua jenis 

yakni menemukan dan membuktikan.Yang dimaksud menemukan adalah mencari dan 

menentukan nilai dari obyek tertentu yang belum diketahui.Sedangkan membuktikan 
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adalah menunjukkan nilai kebenaran dari suatu pernyataan.Polya  (1973:5-16)  

memberikan empat  tahap  dalam memecahkan masalah, yaitu: (1) memahami masalah 

(understandtheproblem), (2) membuat suatu rencanapenyelesaian(devise  a  plan),  (3)  

melaksanakan  rencana  (carry  out  the  plan),  dan (4) memeriksa kembali (look back). 

Beberapa penjelasan tentang tahapan pemecahan masalah Polya yang bersumber dari 

Musser dkk (2011:4-5). Berikut penjelasannya yang disusun dalam tabel  

 

Tabel 1. Penjelasan tahapan pemecahan masalah Polya  
No Tahapan Keterangan 

1 memahami masalah 

(understandtheproblem) 

 Apakah kamu mengerti semua kalimatnya 

 Dapatkah kamu mengemukakan kembali permasalahannya 

dengan kalimatmu sendiri 

 Apakah kamu tahu apa yang diketahui 

 Apakah kamu tahu apa tujuannya 

 Apakah mendapatkan cukup informasi 

 Apakah ada informasi yang “ganjil” 

 Apakah permasalahannya sama dengan permasalahan lain yang 

telah kamu pecahkan 

2 merencanakan suatu 

penyelesaian(devise  a  

plan),   

Beberapa strategi yang dapat digunakan; 

 Coba-coba  

 Menggambar 

 Menggunakan variabel 

 Mencari polanya  

 Membuat daftar 

 Menyelesaikan masalah 

yang lebih sederhana 

 Menggambar diagram  

 Menggunakan pembuktian 

langsung 

 Menggunakan pembuktian 

tidak langsung 

 Menggunakan sifat-sifat 

bilangan 

 Menyelesaikan rmasalah 

yang ekuivalen 

 Bekerja dari belakang 

 Menggunakan kasus 

Menyelesaikan persamaan  

 Mencari formula 

 Melaksanakan simulasi 

 Menggunakan model  

 Menggunakan analisis 

ukuran atau dimensi 

 Mengidentifikasi tujuan 

pendek 

 Menggunakan koordinat  

 Menggunakan simetri 
 

3 melaksanakan  rencana  

(carry  out  the  plan) 

 Laksanakan strategi pemecahan yang telah kamu pilih hingga 

masalah terpecahkan atau sebagian terpecahkan 

 Berikan dirimu waktu yang cukup untuk memecahkan masalah. 

Jika kamu tidak berhasil memecahkan, carilah petunjuk dari 

orang lain atau kesampingkan sebentar 

 Jangan takut untuk memulai kembali. Sering, memulai kembali 

dan strategi baru akan memberikan keberhasilan   

4 memeriksa kembali 

(look back) 

 Apakah solusi kamu benar? Apakah jawabanmu memenuhi 

pernyataan masalah? 

 Dapatkah kamu mencari solusi yang lebih mudah? 

 Dapatkah kamu mencari bagaimana kamu memberikan solusi 

pada kasus yang lebih umum? 

 

Musser dkk (2011:5) juga menambahkan, biasanya permasalahan dinyatakan dalam 

kalimat, baik yang dibacakan atau secara lisan maupun secara tertulis.Penyelesaian masalahnya 

adalah terlebih dahulu dengan menerjemahkan kalimat tersebut kedalam permasalahan yang 

mengandung simbol matematika, kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut secara 

matematika dan menerjemahkan kembali jawaban tersebut kedalam kalimat yang mudah 

dipahami. Berikut adalah gambar dari kesimpulan dari proses tersebut.  
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Gambar 1.Kesimpulan proses tahapan pemecahan masalah Polya 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana menurut Arikunto 

(2010:3) jenis penelitian deskriptif digunakan dan dirancang untuk mendapatkan informasi 

tentang hal-hal yang terjadi di lapangan ketika pelaksanaan penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Plus Fityani kelas VIII B yang berjumlah 12 orang siswa. Proses 

selanjutnya adalah dipilih dua orang siswa sebagai sampel secara random. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah tes dan wawancara mendalam. Metode tes pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dan metode 

wawancara digunakan untuk menggali informasi tahapan penyelesaiana siswa terhadap masalah 

yang dihadapi secara mendalam serta mempertanyakan alasan-alasannya. 

Tes yang digunakan pada peneitian ini adalah tes yang terdiri dari dua item soal dan 

bersifat open ended. Pemilihan jenis open ended ini dimaksudkan memberikan keluasan 

pengembangan pemahaman dan menghindari kecurangan atau mencontek atau saling contek. 

Selain itu open ended sangat cocok untuk menguji pemahaman konsep dan prosedural. 

Kelemahan open ended adalah terletak pada waktu yang dibutuhkan untuk pengoreksian hasil 

jawaban siswa karena keragaman jawaban siswa.  

Soal tes yang digunakan adalah sebagai berikut, 

 
Gambar 2. Tes yang digunakan sebagai instrumen penelitian 

 

Soal tes no 1 digunakan untuk menguji pengetahuan tentang koordinat suatu titik dan 

letaknya pada diagram cartesius serta menguji pembentukan persamaan garis dari dua titik yang 

diketahui.Pemilihan titik P bebas berdasarkan keinginan siswa artinya boleh dimanapun sesuai 

dengan kemauan siswa.Menentukan persamaan garis yang melalaui titik P dan titik R dapat 

melalui lajabar, dengan syarat siswa mengetahui koordinat kedua titik tersebut dan rumus yang 

digunakan.Langkah berikutnya adalah penyederhanaan bentuk aljabar yang dihasilkan. 

Soal tes no 2 digunakan untuk menguji pengetahuan tentang titik-titik yang terletak pada 

garis tertentu.Penyelesaian no 2 ini dapat melalui sketsa pada diagram cartesius.Siswa cukup 

menggambar garis tersebut berdasarkan persamaan yang telah diketahui dan melihat titik-titik 

yang dilalui oleh garis tersebut. Siswa boleh menggunakan cara aljabar yakni dengan 

menentukan titik-titik yang memenuhi persamaan garis tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari dua siswa yang terpilih sebagai sampel atau respondendengan kode S1 untuk subyek 

1 dan S2 untuk subyek 2, diperoleh jawaban sebagai berikut, 

 
Gambar 3. Jawaban S1 untuk soal no 1 

 

 
Gambar 4. Jawaban S2 untuk soal no 1 

 

Dari gambar 3 dan gambar 4, diperoleh jawaban S1 dan S2 terhadap soal no 1.Tahapan 

pemecahan masalah Polya tidak tampak secara jelas pada hasil penyelesaian yang dikerjakan S1 

dan S2.keduanya langsung mengerjakan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, 

dimana Tall menyebutnya sebagai met-before (dalam Sudirman, 2015). Tall menambahkan 

bahwa pengalaman belajar sebelumnya sangat mempengaruhi pembelajaran yang akandilakukan 

berikutnya. Mereka sama-sama tidak menuliskan secara rinci hal apa saja yang diperoleh dari 

informasi soal dan hal mana saja yang merupakan langkah proses pemecahan masalah yang 

mereka lakukan. 

Berikut adalah temuan hasil pekerjaan dan hasil wawancara terhadap S1 berdasarkan 

tahapan pemecahan masalah Polya. 
No Tahapan  Temuan hasil pekerjaan Hasil wawancara  

1 memahami masalah 

(understandtheproblem) 

S1 tidak menuliskan secara 

rinci informasi apa saja yang 

diperoleh dari soal 

S1 menganggap tidak perlu 

menuliskan karena sudah biasa 

demikian dan langsung mengerjakan 
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saja 

2 Membuat suatu rencana 

penyelesaian(devise  a  

plan),   

Rencana pemecahan juga tidak 

jelas karena tahap berikutnya 

adalah langsung menggambar.  

S1 mengaku ada perencanaan yang 

dibuat yakni dengan coba-coba 

dengan titik tertentu namun 

pekerjaannya di kertas lain 

3 melaksanakan  rencana  

(carry  out  the  plan) 

S1 langsung menggambar pada 

diagram cartesius-nya dan 

menentukan P (-3,7) kemudian  

menghubungkannya dengan R 

(3,-2). S1 juga telah 

menuliskan persamaan garis 

secara umum y = mx + c. S1 

menyebutnya sebagai bentuk 

ekplisit. S1 menuliskan m? 

sebagai langkah berikutnya, 

kemudian menulis-kan suatu 

rumus dan melakukan 

substitusi variabelnya serta 

mengoperasikannya hingga 

menghasilkan 4.  

S1 mengaku bahwa diagram 

cartesiusnya benar seperti itu dan 

penentuan titik (-3,7) sebagai titik P 

dengan alasan agar nanti 

penghitungannya lebih mudah jika 

dioperasikan dengan titik R (3,-2). S1 

ingat bentuk eksplisit persamaan garis 

namun tidak mengetahui cara untuk 

menuju bentuk tersebut. Hal yang 

diingatnya adalah mencari m dimana 

S1 juga lupa apa m itu sebenarnya. S1 

sempat menyebut kata gradien, namun 

ketika ditanyakan hakikat gradien dia 

hanya senyum sambil mencoba 

mengingat-ingat 

4 memeriksa kembali 

(look back) 

Tidak ada langkah lanjutan 

dari hasil pengerjaan 

sebelumnya. Hal ini 

menandakan tidak ada proses 

memeriksa kembali.  

S1 merasa langkah pemecahannya 

terdapat kesalahan, dia menyatakan 

malas untuk melanjutkannya  

 

Adapun berikut adalah temuan hasil pekerjaan dan hasil wawancara terhadap S2 

berdasarkan tahapan pemecahan masalah Polya. 
No Tahapan  Temuan hasil pekerjaan Hasil wawancara  

1 memahami masalah 

(understandtheproblem) 

S2 menuliskan koordinat P = (-

5,4) dan R = (3,-2) pada pojok 

kiri kertas pekerjaannya 

S2 mengatakan itulah cara yang dia 

tahu dan cukup dengan seperti itu 

2 merencanakan suatu 

penyelesaian(devise  a  

plan),   

Rencana pemecahan tidak 

dituliskan jelas 

S2 merasa tidak mampumembuat 

perencanaan  langkah karena dia lupa 

bagaimana menyelesaikannya hingga 

akhir 

3 melaksanakan  rencana  

(carry  out  the  plan) 

S2 langsung menggambar 

diagram cartesius versinya dan 

menentukan letak P (-5,4) dan 

R (3,-2).  

S2 membuat tabel kecil untuk 

mendaftar nilai (x,y) seraca 

berurutan. S2 juga menuliskan 

suatu rumus sebagai langkah 

beikutnya, mensubstitusi 

variabel x dan y yang 

bersumber dari tabel yang 

dibuatnya dan 

mengoperasikannya hingga 

diperoleh 
1

9
 

Ketika ditanyakan diagram cartesius 

yang versinya, dia hanya tertawa dan 

berkomentar “terbalik ya”. S2 hanya 

ingat tulisan penyelesaiannya itu 

adalah langkah untuk menentukan 

persamaan garis, namun dia tidak 

mampu mengingat bagaimana langkah 

selanjutnya sehingga mengklaim 

langkahnya sudah berakhir ketika 

menemukan hasil 
1

9
 . 

S2 juga tampak ragu saat diingat 

kembali bahwa yang diinginkan dari 

soal adalah sebuah persamaan.  

4 memeriksa kembali 

(look back) 

Sama seperti S1, tidak ada 

langkah lanjutan dari hasil 

pengerjaan sebelumnya. Hal 

ini menandakan tidak ada 

proses memeriksa kembali.  

S2 merasa bingung ketika ditanyakan 

tentang kebenaran jawabannya. Dia 

hanya tersenyum sambil 

menggelengkan kepala 
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Dari temuan hasil pekerjaan dan hasil wawancara yangg dilakukan terhadap S1 dan S2, 

diperoleh sebagai berikut 
No  Tahapan  Temuan terhadap S1 Temuan terhadap S2 

1 memahami masalah 

(understandtheproblem) 

S1 menganggap langkah 

memahami masalah adalah cukup 

di kepala saja sehingga tidak perlu 

menuliskannya 

S2 tidak menuliskan semua 

informasi yang dia dapatkan dari 

soal namun yang ditulisnya adalah 

hal yag ia rasa cukup saja 

2 merencanakan suatu 

penyelesaian(devise  a  

plan),   

S1 merencanakan penyelesaian 

dengan menggambarnya dan 

memilih  titik (-3,7)sebagai titik P 

agar mudah menentukan 

gradiennya 

S2 mengaku tidak mampu 

menyelesaikannya karena lupa. 

Perencanaan penyelesaian tidak 

dituliskannya. Ia hanya membuat 

langkah di pikirannya 

3 melaksanakan  rencana  

(carry  out  the  plan) 

Sebelum meletakkan P pada (-3,7), 

S1 salah dalam membuat membuat 

diagram cartesius, dimana skala 

sumbu x berbeda dengan sumbu y 

dan skalanya berubah, tidak stabil. 

Berikutnya adalah S1 salah dalam 

menyubstitusikan nilai x dan y 

pada rumus untuk menentukan 

gradiennnyasertaS1 salah dalam 

melalukan operasi pembagian. S1 

berhenti pada hasil akhir 4 padahal 

langkah pemecahan belum berakhir 

yang mana persamaan belum 

didapatkan.  

S2 hanya mencoba menggambar 

pada diagram cartesius dimana 

terjadi kesalahan pada sumbu 

horizonal. Pada sketsanya sumbu 

horizontal tersebut, bilangan 

membesar ke kiri. Hal inilah yang 

membuat gambarnya salah. 

Demikian halnya dengan S1, S2 

juga melakukan kesalahan pada 

skala sumbu x berbeda dengan 

sumbu y. S2 membuat tabel untuk 

memudahkan melihat nilai x dan y 

yang akan disubstitusikan ke 

dalam rumus menentukan gradien. 

S2 mengalami kesalahan dalam 

menentukan y1 dan x2, juga 

mengalami kesalahan dalam 

melakukan operasi pengurangan. 

Hal ini berakibat pada kesalahan 

dalam menentukan hasil akhir nilai 

gradiennya. Adapun persamaan 

garis yang ditanyakan soal juga 

tidak berhasil diperoleh karena 

langkahnya terhenti pada 

penentuan gradien saja. 

4 memeriksa kembali 

(look back) 

Tidak ada langkah memeriksa 

kembali karena sudah putus asa 

Tidak melakukannya karena 

sebenarnya dia juga ragu walau 

sudah mengklaim mendapatkan 

hasil akhir 

 

Tampak dari tabel diatas bahwa S1 maupun S2 tidak memenui tahapan pertama probem 

solving, yang mana keduanya tidak menuliskan secara lengkap hal-hal yang diperoleh dari soal, 

mereka menganggap tidak perlu dituliskan kembali. Meraka tidak menyadari, seandainya 

mereka menuliskannya hal-hal yang diperoleh dari soal setidaknnya mereka telah mampu 

mengidentifikasi permasalahan dan hal apa saja yang mereka punya untuk mencari solusi serta 

apa hubungan antara permasalahan yang dihadapi terhadap hal-hal yang dimiliki serta cukupkah 

informasi yang diperoleh untuk menjawab permasalahan tersebut (Musser dkk, 2011:4). 

Kemampuan mengidentifikasi ini mutlak diperlukan karena sebagai langkah awal pemecahan 

masalah. Jika mereka telah gagal untuk mengidentifikasi permasalahan maka dapat dipastikan 

mereka tidak akan mampu untuk memecahkan masalah secara tepat.  

Pada tahapan kedua dan ketiga, S1 membuat perencanaan pemecahan masalah dengan 

menggambar dan memilih titik yang baginya mudah untuk dioperasikan.Demikian halnya 

dengan S2 yang mengaku lupa terhadap langkah penyelesaian namun tetap berusaha untuk 

menggambar.Dari kedua gambar tampak kesalahan konsep yakni tidak ajegnya skala yang 
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dipakai dan khusus S2 melakukan kesalahan fatal dimana nilai pada sumbu x membesar ke 

kiri.Kesalahan konsep tahap ini juga membuat siswa makin jauh dari jawaban yang 

benar.kesalahan konsep lain yang terjadi adalah kesalahan dalam menetukan absis dan ordinat 

dari suatu titik dan meletakkannya ke dalam kolom atau substitusi ke dalam rumus. Kesalahan 

konsep ini ditambah dengan kesalahan prosedural yang dilakukanyakni kesalahan dalam 

melakukan operasi pengurang dan pembagian. 

 Pada tahapan keempat, seringkali siswa tidak melakukannya karena menganggap 

jawaban yang dihasilkan sudah benar atau memang karena malas, enggan, putus asa dan tidak 

mau dipusingkan oleh hal tersebut. Siswa merasa sudah merasa cukup untuk mengakhiri 

langkah pemecahan masalah ketika telah mendapatkan hasil akhirnya yang mana jawaban atau 

pemecahan tersebut belum tentu benar karena sebaiknya melewati tahapan pemeriksaan kembali 

(Musser dkk, 2011:5)  

 

Pada soal no 2, S1 memberikan jawaban sebagai berikut,  

 
Gambar 5. Jawaban S1 untuk soal no 2 

 

 
Gambar 6. Jawaban S2 untuk soal no 2 

 

Berikut adalah temuan hasil pekerjaan dan hasil wawancara terhadap S1 berdasarkan 

tahapan pemecahan masalah Polya. 
No Tahapan  Temuan hasil pekerjaan Hasil wawancara  

1 memahami masalah 

(understandtheproblem) 

S1 menuliskan x – 2y = 6 pada 

bagian atas kertas pekerjaan 

S1 mengatakan, yang diketahui cuma 

persamaan itu saja 

2 merencanakan suatu Tidak ada.  S1 berpendapat bahwa rencana 
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penyelesaian(devise  a  

plan),   

pemecahannya adalah dengan 

mengambil beberapa titik yang diduga 

memenuhi persamaan garis tersebut, 

dia meyakini garis tersebut pasti 

melalui titik tersebut 

3 melaksanakan  rencana  

(carry  out  the  plan) 

S1 menulis kesamaan-

kesamaan sebanyak 3 

kelompok. Tidak ada 

penjelasan lebih lanjut 

S1 lupa untuk menuliskan titik-titik 

koordinat yang akan diselidikinya. Dia 

fokus pada menyubstitusikan 

koordinat titik-titik tersebut dan 

membuktikannya bahwa memenuhi 

persamaan tersebut. 

4 memeriksa kembali 

(look back) 

Tidak ada langkah.  S1 merasa cukup dengan langkah 

pembuktian bahwa titik-titik tersebut 

memenuhi persamaan garis 

 

Adapun berikut adalah temuan hasil pekerjaan dan hasil wawancara terhadap S2 

berdasarkan tahapan pemecahan masalah Polya. 
No Tahapan  Temuan hasil pekerjaan Hasil wawancara  

1 memahami masalah 

(understandtheproblem) 

Tidak ada S2 sudah merasa memahami masalah 

sehingga tidak menuliskan apa yang 

diketahuinya dari soal 

2 merencanakan suatu 

penyelesaian(devise  a  

plan),   

S2 merencakan untuk 

menyubstitusi nilai x dengan 0, 

1 dan 2 hingga didapat nilai y 

yang memenuhi persamaan 

garis tersebut 

S2 mengatakan membuat rencana 

sederhana dengan mengambil nilai x 

untuk 0, 1, 2 dan mencari masing-

masing nilai y yang memenuhi 

persamaan tersebut. 

3 melaksanakan  rencana  

(carry  out  the  plan) 

S2 menyubstitusikan nilai x 

dengan 0, 1 dan 2 hingga 

didapat masing-masing titik 1 

= (0,-3), titik 2 = (1,-2,5) dan 

titik 3 = 2,-2 

S2 berpendapat tinggal mencari nilai 

y-nya saja sehingga koordinat titik-

titik yang dilalui garis yang 

persamaannya tersebut dapat 

diperoleh 

4 memeriksa kembali 

(look back) 

Tidak terlihat langkahnya S2 mengaku tidak ada langkah 

pengecekan kembali. 

 

Dari temuan hasil pekerjaan dan hasil wawancara terhadap S1 dan S2, diperoleh hal-hal 

sebagai berikut; 
No  Tahapan  Analisis terhadap S1 Analisis terhadap S2 

1 memahami masalah 

(understandtheproblem) 

S1 telah menuliskan dengan benar 

persamaan yang diperoleh dari soal 

walau tidak semua informasi 

dituliskannya  

S2 menganggap telah merasa 

memahami masalah sehingga tidak 

menuliskan apa yang diketahuinya 

dari soal 

2 merencanakan suatu 

penyelesaian(devise  a  

plan),   

Sebelum S1 melalukan coba-coba 

pada titik-titik yang dicurigainya 

memenuhi persamaan tersebut, dia 

mendata titik-titik tersebut pada 

pikirannya saja  

S2 berpikir praktis tentang titik 

yang akan dicarinya yakni cukup 

memenuhi persamaan dengan 

mengambil nilai x untuk 0, 1, 2, 

akan diperoleh nilai y-nya  

3 melaksanakan  rencana  

(carry  out  the  plan) 

S1 lansung melalukan substitusi 

untuk variabel x dan y pada 

persamaan dan menyelesaikan-nya 

menjadi kesamaan, dimana titik 

tersebut dia anggap memenuhi 

persamaan dan garis melalui titik-

titik tersebut. S1 tidak menuliskan 

lengkap bagaimana dia mencurigai 

titik-titik tersebut dan tidak 

menuliskan koordinat titik-titik 

yang dicurigainya tersebut. 

S2 melakukan substitusi nilai x 

untuk 0, 1, 2 secara bergantian 

pada persamaan garis yang 

diketahui untuk mendapatkan 

masing-masing nilai y. Proses 

dilakukan secara aljabar dan 

menghasilkan nilainya. Terlihat 

tidak ada kesalahan yang dilakukan 

oleh S2 baik menyubstitusikan, 

mengoperasikan maupun menarik 

kesimpulan.  
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4 memeriksa kembali 

(look back) 

Tidak memeriksa kembali karena 

merasa bahwa cukup dengan 

membuktikan koordinat titik-titik 

tersebut memenuhi persamaan 

maka telah terbukti titik-titik itu 

akan dilalui garisnya 

Berdasar pengakuan S2, bahwa dia 

tidak melakukan pemeriksaan 

kembali. 

 

Pada soal no.2 ini, S1 dan S2 telah menguasai konsep dengan benar bahwa setiap titik 

yang dilalui oleh garis, maka titik tersebut memenuhi persamaan garis tersebut.Artinya S1 dan 

S2 melakukan langkah mencari titik-titik yang memenuhi persamaan garis tersebut.S1 

melakukannya dengan langkah pengujian dimana S1 mencugai titik yang memenuhi persamaan 

kemudian dicoba dengan subtitusi langsung untuk mengujinya.Berbeda dengan S2 yang 

memilih nilai tertentu untuk absis dari ketiga titik kemudian substitusi ke dalam persamaan garis 

sehingga didapat masing-masing ordinat yang memenuhinya. 

Jawaban dan hasil wawancara terhadap S1 dan S2 memberikan gambaran kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan permasalahan persamaan garis 

lurus.Kesalahan tersebut tidak jauh dari kesalahan konsep yang dipahami sebelumnya.Siswa 

tidak benar-benar menguasai konsep secara utuh.Konstruksi pemahaman yang selama ini 

dibangun masih mengandung kesalahan konsepsi. Kesalahan yang berikutnya yang cukup 

mengganggu adalah kesalahan prosedur dimana kesalahan ini ditemui tidak hanya bagi siswa 

yang slow learner tapi juga ditemui pada gifted student. Kesalahan prosedur ini meliputi 

kesalahan dalam penyimpulan yang tidak berdasar atau tidak melalui langkah penyelesaian serta 

kesalahan dalam operasi-operasi dasar aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian. 

Tidak berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa dominan 

kesalahan siswa telah tercakup dalam kesalahan konsep dan kesalahan prosedur.Ramadhani 

(2015) mengatakan kesalahan yang dialami siswa adalah kesalahan dalam memaknai variabel, 

kesalahan prosedural yakni menjumlahkan dan menyederhakan bentuk aljabar, hal ini terjadi 

kegagalan siswa dalam mengaitkan dengan konsep yang sebelumnya.Lebih jauh Egodawatte 

(2011) dan Pratama (2014) menemukan kesalahan yang dilakukan siswa adalah pada aspek 

variabel, bentuk aljabar, persamaan dan soal cerita (dalam Ramadhani, 2015). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesalahan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan permasalahan persamaan garis 

lurus adalah meliputi kesalahan konsep seperti tidak memahami diagram carteisus, tidak mampu 

menunjukkan dengan benar letak suatu titik yang diketahui koordinatnya, atau tidak mengetahui 

koordinat suatu titik yang ada pada diagram cartesius, atau bahkan tidak memahami absis dan 

ordinat, atau sering salah melakukan subtitusi terhadap variabel x dan atau y. kesalahan lainnya 

adalah kesalahan prosedur yang mana siswa sering tidak teliti dalam melakukan operasi aljabar, 

baik penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Kesalahan prosedur lain adalah 

penyimpulan sesuatu yang belum jelas kebenarannya karena mungkin langkah belum berakhir 

atau tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap jawaban.  

Dengan mempeajari kesalahan ini, diharapkan menjadi tanda yang mendapat perhatian 

serius agar tidak terulang kembali bahkan mampu dihindari.Hal ini sejalan dengan pemikiran 

Lian & Idris (2006), menandaskan dengan mempelajari kesalahan secara umum yang dilakukan 

siswa akan memberikan jalan pemecahan masalah yang lebih baik, dengan catatan siswa 

diberikan informasi bagaimana cara menghindari kesalahan tersebut. 
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Abstrak 

 
Materi relasi-fungsi merupakan materi yang sangat penting karena berguna 

pada kehidupan sehari-hari serta dapat menunjang pembelajaran matematika pada 

materi berikutnya. Namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam 

menyampaikan komunikasi matematis tulis pada materi relasi-fungsi. Artikel ini 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis tulis siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan relasi-fungsi. Pendeskripsian berdasarkan indikator-

indikator kemampuan komunikasi matematis tulis.  Penelitian berlokasi di SMPN 1 

Sepulu kelas VIII-C dengan memberikan tes kemampuan komunikasi matematis 

kepada 3 siswa yang dijadikan subjek penelitian, kemudian jawaban dari hasil tes 

tersebut akan dideskripsikan berdasarkan indikator-indikator kemampuan 

komunikasi matematis tulis. Pengambilan 3 siswa yang dijadikan subjek penelitian 

berdasarkan 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah, dengan masing-masing 

kategori akan diambil 1 siswa.  Teknik pengambilan data pada penelitian ini dengan 

menggunakan tes dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

dengan kategori tinggi memiliki kemampuan komunikasi matematis yang lebih baik 

dari siswa pada kategori sedang dan rendah. 

Kata kunci : Kemampuan Komunikasi Matematis, Indikator, Kategori Siswa, Siswa 

SMP, Relasi Fungsi  
 

PENDAHULUAN 

Pelajaran matematika di indonesia diajarkan mulai dari SD hingga SMA hal ini bertujuan 

agar supaya siswa terbiasa berfikir, bernalar, dan berkomunikasi matematis. NCTM (2000)  

menyatakan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dari jenjang PAUD hingga kelas XII 

memerlukan standar pembelajaran yang menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir, kemampuan penalaran matematis, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

bermanfaat. Standar pembelajaran yang dimaksud meliputi standar isi dan standar proses. 

Standar isi dalam NCTM (2000) adalah standar pembelajaran matematika yang memuat 

konsep - konsep materi yang harus dipelajari oleh siswa, yaitu : bilangan dan operasinya, 

aljabar, geometri pengukuran, analisis data dan peluang. Sedangkan standar proses adalah 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk mencapai standar isi. Standar proses 

meliputi: pemecahan masalah (problem solving), penalaran, (reasoning), komunikasi 

(communication), penelusuran pola atau hubungan (connections), dan representasi 

(representatiation).  

Kemampuan komunikasi adalah salah satu dari standart proses yang telah disebutkan 

dalam NCTM (2000). Elizabeth (2015) mengemukakan bahwa dalam matematika terdapat 

berbagai simbol, notasi, dan grafik sehingga siswa perlu dibekali dengan mengembangkan 

kemampuan komunikasi menggunakan bahasa matematika dalam mengkomunikasikan ide atau 

gagasannya untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah Oleh karena itu, kemampuan 

komunikasi matematis sangat peting dimiliki oleh siswa. 

Alisah dan Dharmawan (2007) mengemukakan bahwa matematika adalah sebuah bahasa, 
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yaitu sebuah cara untuk mengungkapkan atau menerangkan dengan cara tertentu. Bahasa 

matematika dalam komunikasi matematis berupa istilah, notasi dan simbol-simbol matematika. 

Suriasumantri (2007) juga berpendapat bahwa matematika merupakan bahasa yang 

melambangkan makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang matematika 

baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya, tanpa itu matematika hanya 

merupakan kumpulan teorema, definisi, aksioma, dan rumus-rumus yang kurang bermakna.  

Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII dari hasil wawancara dengan guru 

matematika SMPN 1 Sepulu,  khususya pada materi relasi fungsi, menyatakan bahwa 

komunikasi matematis siswa rendah, siswa kesulitan dalam menuliskan ide-ide matematisnya ke 

dalam bentuk notasi atau simbol-simbol matematika dengan benar, dan ada beberapa siswa yang 

belum tepat menyatakan relasi dengan benar, dan juga kesulitan dalam menentukan suatu 

fungsi.  

Materi relasi dan fungsi merupakan salah satu materi yang diajarkan di SMP, berdasarkan 

kurikulum 2013 materi ini di ajarkan di kelas VIII semester ganjil. Materi relasi-fungsi 

merupakan materi yang sangat penting karena berguna pada kehidupan sehari-hari serta dapat 

menunjang pembelajaran matematika pada materi berikutnya. Namun berdasarkan wawancara 

dengan guru matematika SMPN 1 Sepulu, ada beberapa siswa yang kesulitan dalam 

menyampaikan komunikasi matematis tulis pada materi relasi-fungsi, sehingga peneliti ingin 

mengetahui bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII khususnya pada 

meteri relasi-fungsi. 

Aspek-aspek dalam kemampuan komunikasi matematis menurut NCTM (2000) terdiri 

dari tiga, yaitu (1) kemampuan menyatakan gagasan-gagasan matematika secara lisan, tulisan, 

serta menggambarkan secara visual, (2) kemampuan menginterprestasikan dan mengevaluasi 

gagasan-gagasan matematika baik secara lisan maupun tertulis, dan (3) kemampuan 

menggunakan istilah-istilah, symbol-simbol, dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi 

atau permasalahan matematika. 

Berdasarkan aspek komunikasi matematis yang dikemukakan diatas, peneliti susun 

indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis 

siswa adalah: 

a. Memahami gagasan matematis pada materi relasi dan fungsi yang disajikan dalam lisan 

atau tulisan. 

b. Menjelaskan ide dan situasi pada materi relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari 

secara lisan atau tulisan. 

c. Menggunakan istilah, notasi, simbol, diagram, grafik atau gambar dalam menyelesaikan 

masalah relasi dan fungsi. 

d. Menyatakan situasi ke dalam model matematika atau gambar pada materi relasi dan fungsi 

dalam menyelesaikan masalah.  

METODE 

Penelitian ini hanya mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

VIII pada materi relasi fungsi. Tahapan awal penelitian ini, peneliti mewawancari salah satu 

guru matematika kelas VIII tentang kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII-C 

setelah itu meminta nilai ulangan terakhir siswa pada materi relasi-fungsi. Nilai tersebut 

digunakan untuk mengelompokkan siswa kelas VIII sebanyak 32 siswa ke dalam 3 kategori, 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah, setelah itu diambil 3 siswa yang digunakan sebagai subjek 

penelitian, kemudian dilakukan tes dan wawancara.  

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Creswell (2012:16) penelitian kualitatif  

merupakan penelitian untuk mengungkap suatu masalah dan mengembangkannya secara detail 

untuk memahami pusat fenomena dari suatu masalah. Sedangkan deskriptif adalah untuk 

memberikan gambaran yang akurat atau gambaran status atau karakteristik dari suatu situasi 
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atau fenomena (Johnson & Cristensen, 2004:347).  

Pengambilan data dilakukan pada waktu semester genap di kelas VIII SMPN 1 Sepulu, 

yang beralamatkan di Jalan Raya Sepulu No.1 Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan pada 

tahun ajaran 2015/2016. Peneliti menggunakan subjek penelitian 3 siswa yang dikategorikan 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah, yang mana disetiap kategori diambil berdasarkan 

nilai tertinggi pada masing-masing kategori dengan alasan dapat mewakili kemampuan siswa 

kelompok tinggi, sedang, dan rendah.  

Teknik pengelompokan siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan tiga rangking (Arikunto, 2010: 264) 

 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
         dan 𝑠 = √

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 

Tabel 1 Kriteria Pengelompokan Siswa 

Kategori Batas 

Kelompok tinggi 𝑥 ≥ (�̅� + 𝑠) 

Kelompok sedang (�̅� − 𝑠) < 𝑥 < (�̅� + 𝑠) 

Kelompok rendah 𝑥 ≤ (�̅� − 𝑠) 

(diadaptasi dari: Arikunto, 2010: 264) 

Keterangan: 

�̅� ∶ nilai rata-rata siswa (Mean) 

𝑥𝑖: nilai siswa (diperoleh dari hasil tes kemampuan komunikasi  

     matematis siswa) 

𝑛: banyak siswa yang mengikuti tes 

𝑠 : standart deviasi 

 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa, dan wawancara. Tes kemampuan komunikasi matematis ini berupa soal 

mengenai relasi fungsi. Instrument tes dan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

sebelumnya telah di konsultasikan ke dosen pembimbing dan telah dilakukan perbaikan-

perbaikan terkait saran-saran dari dosen pembimbing.  

Pengambilan data dilakukan dengan memberikan tes kemampuan komunikasi matematis, 

dilanjutkan siswa mengerjakan secara tertulis, kemudian siswa diwawancara untuk menjelaskan 

hasil jawabannya secara lisan. Agar wawancara dilakukan sesuai tujuan penelitian, maka proses 

wawancara mengikuti intrumen wawancara yang telah disusun sebelumnya. Semakin banyak 

siswa mampu menyebutkan seluruh indikator komunikasi matematis maka semakin baik 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis yang muncul pada 

siswa dalam mengerjakan soal tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada meteri relasi 

dan fungsi, sehingga akan dipaparkan 3 subyek penelitian dengan kategori berbeda , yaitu 

subjek 1 (SHL) adalah siswa dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi, subjek 2 (ATM) 

siswa dengan kemampuan komunikasi matematis sedang, subjek 3 (TR) siswa dengan 

kemampuan komunikasi matematis rendah. 

Pengambilan 3 subjek tersebut berdasarkan nilai ulangan harian siswa pada bab relasi dan 

fungsi, yang kemudian di kategorikan kedalam 3 kelompok. Perhatikan table 2 berikut: 
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Tabel 2. Pengelompokan kemampuan komunikasi matematis siswa kedalam tiga kategori 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

No Nama Nilai Kategori 

1 SHL 90 Tinggi 

2 NH 80 Tinggi 

3 AM 78 Tinggi 

4 IAR 78 Tinggi 

5 KHN 78 Tinggi 

6 NKS 77 Tinggi 

7 RAP 75 Tinggi 

8 ATM 73 Sedang 

9 IS 72 Sedang 

10 AHA 71 Sedang 

11 RDY 65 Sedang 

12 AHS 64 Sedang 

13 RZ 64 Sedang 

14 HU 63 Sedang 

15 NHI 63 Sedang 

16 HF 62 Sedang 

17 DD 60 Sedang 

18 FZ 60 Sedang 

19 KH 60 Sedang 

20 SA 59 Sedang 

21 QS 55 Sedang 

22 NS 55 Sedang 

23 SAG 55 Sedang 

24 WS 55 Sedang 

25 LF 54 Sedang 

26 NF 54 Sedang 

27 RAP 50 Sedang 

28 TR 47 Rendah 

29 KN 45 Rendah 

30 ZLR 43 Rendah 

31 ZAK 40 Rendah 

32 ZR 30 Rendah 

 
Berdasarkan tebel 2, terlihat bahwa subjek 1 (SHL) adalah siswa dengan nilai tertinggi pada 

kategori tinggi, subjek 2 (ATM) siswa dengan nilai tertinggi pada kategori sedang, dan subjek 3 

(TR) siswa dengan nilai tertinggi pada kategori rendah.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kemampuan komunikasi 

matematis siswa dalam menyelesaikan persolan dalam tes kemampuan komunikasi matematis 

yang telah diberikan. Berikut ini adalah hasil identifikasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa pada tiap-tiap kategori. 

1. Kategori tinggi, subjek 1 (SHL).  

Siswa yang berinisial SHL mampu menjawab semua persoalan yang di berikan. Pada soal 

nomor satu subjek dapat menentukan satu relasi yang menghubungkan dua himpunan padahal 

yang diminta dalam soal adalah dua relasi. Setelah menentukan relasi subjek menyatakan relasi 

tersebut kedalam bentuk diagram panah, diagram cartesius, dan himpunan pasangan berurutan, 
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namun pada diagram cartesius subjek tidak menuliskan keterangan himpunan A pada garis 

horisontal dan Himpunan B pada garis vertikal. Berbeda dengan soal nomer dua subjek mampu 

menentukan relasi dan menyatakannya ke dalam bentuk diagram kartesius dengan tepat. Pada 

soal nomor tiga subjek dapat mengerjakan dengan baik, namun pada soal nomer tiga subjek 

belum mampu menjelaskan dengan baik alasan mengenai relasi yang merupakan fungsi, padahal 

subjek mampu menjawab dengan benar. 

Berdasarkan wawancara dengan subjek terkait dengan pekerjaan subjek pada soal nomor 

satu sampai dengan nomor tiga, diperoleh bahwa subjek mampu menyebutkan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek juga mampu memberikan penjelasan terkait 

dengan jawaban yang diberikan, namun terkait dengan jawaban nomer satu tentang relasi dan 

keterangan himpunan pada diagram kartesius, subjek mengatakan lupa menuliskan relasi yang 

ke dua dan keterangan himpunan pada diagram kartesius. Selanjutnya pada soal nomer 3, subjek 

kurang tepat dalam menjelaskan relasi yang merupakan fungsi.  

Berdasarkan hasil tes dan wawancara, subjek dapat menyebutkan beberapa idikator 

kemampuan matematis yaitu memahami gagasan matematis pada materi relasi dan fungsi yang 

disajikan dalam lisan atau tulisan, menjelaskan ide dan situasi pada materi relasi dan fungsi 

dalam kehidupan sehari-hari secara lisan atau tulisan, menggunakan istilah, notasi, simbol, 

diagram, grafik atau gambar dalam menyelesaikan masalah relasi dan fungsi, menyatakan 

situasi ke dalam model matematika atau gambar pada materi relasi dan fungsi dalam 

menyelesaikan masalah. Namun subjek masih belum mampu menjelaskan dengan baik alasan 

dalam pengambilan gagasan atau ide yang di sampaikannya dalam menyelesaikan permasalah. 

2. Kategori sedang, subjek 2 (ATM) 

Siswa yang berinisial  ATM mampu menjawab semua persoalan yang diberikan. Pada 

soal nomer satu subjek dapat menyebutkan dua relasi yang menghubungkan dua himpunan, 

namun subjek merubah nama himpunan yang seharusnya himpunan P dan himpunan Q menjadi 

himpunan A dan himpunan B, Setelah menentukan relasi subjek menyatakan relasi tersebut 

kedalam bentuk diagram panah, diagram cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. , 

kemudian untuk relasi yang kedua subjek membalikkan himpunan Q dipasangkan ke himpunan 

P tetapi tetap menuliskan himpunan A dan himpunan B. pada soal nomer dua subjek mampu 

mengerjakan dengan baik, yaitu dapat menentukan relasi yang tepat sesuai dengan tabel, dan 

menyatakannya kedalam diagram kartesius. Selanjutnya pada soal nomor tiga subjek belum 

dapat membedakan manakah relasi yang termasuk fungsi atau bukan fungsi, dan juga belum 

dapat memberikan penjelasan yang tepat sesuai dengan jawabannya. 

Berdasarkan wawancara dengan subjek terkait dengan pekerjaan subjek pada soal nomor 

satu sampai dengan nomor tiga, diperoleh bahwa subjek mampu menyebutkan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek juga mampu menyatakan ide-ide matematisnya 

kedalam bentuk rumus, gambar/diagram dengan baik. Namun terkait dengan soal nomor satu 

subjek belum memahami dengan baik apa yang diketahui ditanyakan dalam soal. Selanjunya 

pada soal nomer tiga subjek memang belum dapat membedakan manakah relasi yang termasuk 

fungsi atau bukan fungsi. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara, subjek dapat menyebutkan beberapa indikator 

matematis yaitu menggunakan istilah, notasi, simbol, diagram, grafik atau gambar dalam 

menyelesaikan masalah relasi dan fungsi, menyatakan situasi ke dalam model matematika atau 

gambar pada materi relasi dan fungsi dalam menyelesaikan masalah, namun subjek belum 

mampu memahami gagasan matematis pada materi relasi dan fungsi yang disajikan dalam lisan 

atau tulisan khususnya pada soal nomer satu, dan juga belum mampu menjelaskan ide dan 

situasi pada materi relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari secara lisan atau tulisan terkait 

dengan relasi yang merupakan fungsi atau bukan fungsi. 

3. Kategori rendah, subjek 3 (TR) 

Siswa yang berinisial TR belum mampu menjawab semua persoalan yang diberikan. Pada 

soal nomor satu subjek belum dapat menyebutkan relasi yang tepat untuk menghubungkan 

kedua himpunan, demikian juga dengan soal nomor dua subjek belum dapat menyatakan relasi 
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yang susuai dengan tabel, kemudian dalam menyatakan diagram kartesius subjek melakukan 

kesalahan dalam penulisan angka pada garis vertical, subjek mengurutkan angka dari yang 

terkecil ke yang terbesar dimulai dari atas kebawah, yang seharusnya dari bawah keatas. Pada 

soal nomor 3 subjek belum dapat menggunakan rumus fungsi dengan benar, sehingga tidak 

dapat menyatakan kedalam diagram panah, dan pada akhirnya subjek tidak dapat menyelesaikan 

soal nomor 3. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek terkait dengan pekerjaan subjek pada soal 

nomor satu sampai dengan nomor tiga, diperoleh bahwa subjek masih ragu-ragu dalam 

menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Namun sabjek mampu 

memberikan penjelasan terkait dengan jawabannya. Pada soal nomor satu subjek memberikan 

penjelasan terkait relasinya, namun penjelasan yang diberikan terkait relasinya itu kurang tepat, 

begitu juga dengan soal nomor dua, sedangkan pada soal nomor tiga subjek mengatakan bahwa 

memang belum menguasai materi terkait dengan fungi dan rumus fungsi. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara, subjek belum dapat menyebutkan beberapa idikator 

kemampuan matematis yang diharapkan, subjek belum dapat memahami dan  menjelaskan ide 

dan situasi pada materi relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari secara lisan atau tulisan, 

dan belum dapat menggunakan istilah, notasi, simbol, diagram, grafik atau gambar dalam 

menyelesaikan masalah relasi dan fungsi dengan tepat dan benar.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

kemampuan komunikasi matematis  telah muncul dalam proses penyelesaian tes kemampuan 

komunikasi matematis yang diberikan  ke-3 subjek penelitian. Tiap subjek pada tiap katgori 

telah mampu menyelesaikan persoalan dalam tes, hanya saja tiap subjek menunjukkan 

kemampuan komunikasi matematis yang berbeda, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik kategori menunjukkan kemampuan komunikasi matematis semakin baik, sejalan 

dengan hasil penelitian Jamilah (2013) menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematik tinggi mempunyai hasil belajar belajar matematika lebih baik dari pada 

siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematik sedang dan rendah. 

Kemampuan komunikasi yang ditunjukkan oleh kategori sedang dan rendah, masih 

terdapat kesalahan dalam menggunakan istilah, notasi, simbol, diagram, grafik atau gambar 

dalam menyelesaikan masalah, atau mengubah situasi ke dalam model matematika, Hal ini 

dikarnakan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum mampu memperbaiki 

komunikasi matematis siswa pada kategori sedang dan rendah, Izzati dan Suryadi (2010) 

menggambarkan lemahnya kemampuan komunikasi siswa dikarenakan pembelajaran 

matematika selama ini kurang memberi perhatian terhadap pengembangan kemampuan ini. Hal 

yang sama juga dikemukakan oleh Kadir (2010) bahwa kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP di pesisir masih rendah, baik ditinjau dari peringkat sekolah, maupun model 

pembelajaran. Hal ini tentunya perlu diberikan tindak lanjut mengingat kemampuan komunikasi 

matematika itu diperlukan dalam menyelesaikan soal matematika. Apalagi siswa yang tergolong 

dalam kategori sedang dan rendah sangat banyak bisa dilihat pada tabel 2.  

Hasil penelitian pendahuluan ini menguatkan dugaan bahwa komunikasi matematis siswa 

kelas VIII-C SMPN 1 Sepulu masih rendah, tentunya perlu ditindak lanjuti. Maka dari itu perlu 

suatu model pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Disamping itu berdasarkan informasi tambahan dari guru matapelajaran 

matematika  MY mengatakan bahwa hal ini hampir sering terulang setiap tahunnya khususnya 

pada materi relasi-fungsi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan peneliti menunjukkan indikator yang 

dikembangkan telah muncul pada proses pengerjaan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kategori tinggi memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang lebih baik dari siswa pada kategori sedang dan rendah dan 

penelitian pendahuluan ini juga menguatkan dugaan bahwa kemampuan  komunikasi matematis 
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siswa kelas VIII SMPN 1 Sepulu masih rendah, sehingga perlu ditindak lanjuti, misalnya 

diberikan model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 
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Abstrak 

 

Blended learning adalah metode pembelajaran yang memadukan pertemuan 

tatap muka dengan materi online learning. Sedangkan Edmodo adalah sebuah 

Learning Management System (LMS) yang dapat memfasilitasi dosen untuk 

membuat dan mengatur kelas online secara mudah. Penelitian ini mengembangkan 

desain media blended learning berbasis edmodo pada matakuliah pembelajaran 

matematika berbantuan komputer. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini antara lain meliputi: (1) analisis; (2) perancangan; (3) produksi; (4) 

implementasi; (5) evaluasi. Hasil uji coba materi menunjukkan (a)  riview ahli isi  

materi pembelajaran matematika berbantuan komputer  berada  pada kualifikasi  

sangat baik (87%), (b)  riview ahli  media  pembelajaran  berada  pada kualifikasi  

sangat  baik  (89%),  (c)  riview ahli  desain  pembelajaran  berada  pada kualifikasi  

sangat  baik  (86%),  (d)  uji  coba perorangan  berada  pada  kualifikasi sangat  baik  

(90%),  (e) uji  kelompok  kecil berada  pada  kualifikasi  sangat  baik (91%),  uji  

coba  lapangan  berada  pada kualifikasi  sangat  baik  (89%). 

 

Kata kunci: pembelajaran, blended learning, edmodo 
 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran jarak jauh bermedia intemet telah dimulai pemanfaatannya di Jurusan 

Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang, melalui penyelenggaraan E-Learning. Namun 

pemanfaatannya bagi proses belajar mengajar sendiri belum dilakukan secara bersama dan 

terkoordinasi. Sementara itu banyak kelas-kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak, 

tempat dan staf pengajar terbatas. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan pemanfaatan 

pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi internet tersebut. 

Blended learning merupakan penggabungan kombinasi antara pembelajaran berbasis 

internet (E-Learning) dengan pembelajaran tatap muka (face to face). Blended learning dapat 

melatih kemampuan peserta didik untuk beradaptasi dengan pembelajaran berbasis internet 

(Hamalik, 2007). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa blended learning memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan dengan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran murni E-Learning 

(Anitah, 2010). Blended learning dapat melakukan difersifikasi pembelajaran dan memenuhi 

karakteristik belajar peserta didik yang berbeda-beda (Kusni, 2010). 

Salah satu media untuk mengembangkan blended learning adalah aplikasi Edmodo. 

Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran sosial untuk dosen/guru, mahasiswa/siswa 

maupun untuk orang tua/wali yang dikembangkan pada akhir 2008. Edmodo  menggunakan  

desain  yang  mirip  dengan Facebook, dan menyediakan fasilitas bagi dosen dan mahasiswa 

tempat yang aman untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan berbagi konten. Fungsi Edmodo 

antara lain adalah: (a) untuk mempermudah komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, 

maupun mahasiswa dengan dosen; (b) sebagai sarana komunikasi belajar dan diskusi; (c) 
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sebagai tempat untuk melakukan ujian atau tes evaluasi; (d) sebagai sarana orang tua untuk 

mamantau anaknya dalam kegiatan belajar mengajar; (e) mempermudah dosen dalam memberi 

soal atau ujian secara jarak jauh. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian dan pengembangan 

(Research and Develophment) yaitu suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan 

blended learning berbasis Edmodo, serta menguji efektifitas pada matakuliah pembelajaran 

matematika berbantuan komputer. 

 

METODE 

Subjek dalam penelitian adalah mahasiswa program studi pendidikan yang menempuh 

matakuliah pembelajaran matematika berbantuan komputer pada semester genap tahun 

akademik 2015/2016. Sedangkan metode dalam penelitian ini mengacu pada model desain 

pembelajaran ADDIE yang meliputi 5 tahap, yaitu: 

1. Analysis (analisis) merupakan kegiatan untuk menganalisis perlunya pengembangan 

model/metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat 

pengembangan model/metode pembeajaran baru. 

2. Design (perancangan) merupakan proses sistematik yang dimulai dengan menetapkan 

tujuan belajar, skenario atau kegiatan belajar mengajar.  

3. Development (produksi) berisi kegiatan realisasi produk. 

4. Implementation (implementasi) merupakan tahap diimplimentasikan rancangan dan metode 

yang telah dikembangkan setelah itu dilakukan evaluasi awal. 

5. Evaluation (evaluasi), dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi formatif (mingguan) dan 

sumatif (semester). 

 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi literature, bertujuan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis 

yang memperkuat produk. 

2. Observasi, merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.  

3. Angket, berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden.   

4. Dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal atau variabel untuk keperluan penelitian.  

 

Instrument yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini berupa angket. 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data-data kuantitatif. Data-data ini digunakan untuk 

mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan. 

1. Angket untuk ahli media, digunakan untuk memperoleh data tentang aspek tampilan dan 

aspek pemrograman. Instrument penelitian berupa angket berdasarkan kisi-kisi yang telah 

dikembangkan yaitu: 

a) Aspek tampilan terdiri dari 13 indikator penilaian, yaitu: (1) desain slide, (2) pemilihan 

warna pada tulisan, gambar dan bagan, (3) pemilihan background, (4) ukuran huruf, (5) 

pilihan button, (6) tampilan gambar, (7) penempatan button, (8) tata letak, (9) kecepatan 

animasi, (10) penempatan gambar, (11) kejelasan narasi, (12) komposisi dan kombinasi 

warna, dan (13) music pendukung. 

b) Aspek pemrograman terdiri dari 11 indikator penilaian, yaitu: (1) kemudahan 

penggunaan, (2) tingkat interaktivitas pengguna terhadap media, (3) kemudahan 

navigasi, (4) konsistensi button, (5) pengaturan animasi, (6) komposisi setiap slide, (7) 

kejelasan petunjuk penggunaan, (8) kemudahan memilih menu, (9) ketepatan 

penggunaan tombol, (10) efisiensi teks dan (11) kualitas tampilan gambar. 
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2. Angket untuk ahli materi, digunakan untuk memperoleh data tentang aspek pembelajaran 

dan aspek materi instrument penelitian berupa angket berdasarkan kisi-kisi yang telah 

dikembangkan yaitu: 

a) Aspek pembelajaran terdiri dari 11 indikator penilaian yaitu: (1) kesesuaian materi 

dengan kompetensi dasar, (2) kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar, (3) 

kesesuaian materi dengan indikator, (4) sistematika penyajian materi, (5) kejelasan 

petunjuk belajar, (6) kebenaran uraian materi, (7) kejelasan sasaran program, (8) 

pemilihan strategi belajar (belajar mandiri), (9) pemberian contoh-contoh dalam 

penyajian materi, (10) keegiatan belajar dapat memotivasi mahasiswa, (11) pemberian 

umpan balik. 

b) Aspek materi terdiri dari 11 indikator penilaian, yaitu (1) materi mudah difahami, (2) 

kebenaran isi materi yang disajikan, (3) kejelasan uraian materi, (4) kesesuaian materi 

dengan mahasiswa, (5) kesesuaian contoh dengan materi, (6) kesesuaian latihan dengan 

materi, (7) konsistensi penyajian, (8) penggunaan bahasa yang tepat dalam menjelaskan 

materi, (9) variasi bentuk soal, (10) tingkat kesulitan soal, (11) kesesuaian gambar, 

bagan untuk memperjelas isi. 

3. Angket untuk Dosen dan Mahasiswa 

Angket ini diberikan untuk Dosen dan beberapa mahasiswa untuk melihat respon yang 

diberikan dari produk media pembelajaran yang telah dikembangkan. Angket ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang aspek pembelajaran, aspek isi atau materi, aspek tampilan 

dan aspek pemrograman. Instrument penelitian berupa angket berdasarkan kisi-kisi yang 

telah dikembangkan, yaitu: 

a) Aspek pembelajaran terdiri dari 8 indikator penilaian, yaitu: (1) kesesuaian materi 

dengan kompetensi dasar, (2) kemudahan memahami materi, (3) pemberian latihan 

untuk memahami materi, (4) keseimbangan, (5) pemilihan strategi belajar (belajar 

mandiri), (6) kejelasan petunjuk belajar, (7) pemberian motivasi, dan (8) keseimbangan 

materi dengan soal tes. 

b) Aspek isi/materi terdiri dari 9 indikator penilaian yaitu: (1) kelayakan materi, (2) 

kesesuaian materi dengan mahasiswa, (3) kejelasan materi, (4) penggunaan bahasa 

dalam menjelaskan materi, (5) ketepatan contoh-contoh untuk memperjelas materi, (6) 

kejelasan petunjuk mengerjakan tes, (7) pemberian evaluasi akhir, (8) variasi bentuk 

soal, dan (9) konsistensi penyajian. 

c) Aspek tampilan terdiri dari 11 indikator penilaian, yaitu: (1) desain slide, (2) pemilihan 

background, (3) pemilihan warna pada tulisan, gambar dan bagan, (4) keterbacaan 

tulisan, baik materi, petunjuk soal, maupun bagan, (5) ukuran huruf, (6) tata letak 

(layout), (7) kecepatan animasi, (8) kejelasan narasi, (9) penempatan button, (10) 

tampilan gambar, dan (11) penggunaan music. 

d) Aspek pemrograman terdiri dari 7 indikator penilaian, yaitu: (1) kemudahan 

penggunaan, (2) kejelasan petunjuk penggunaan, (3) kemudahan memilih materi untuk 

dipelajari, (4) pengaturan animasi, (5) kemudahan navigasi, (6) komposisi setiap slide, 

dan (7) efisiensi gambar. 

 

Data yang diperoleh melalui angket dari ahli materi dan ahli media, dosen dan mahasiswa 

terhadap produk yang dikembangkan kemudian dianalisis. Langkah-langkah yang digunakan 

analisis data untuk memberikan kriteria kualitas produk yang dikembangkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Data berupa skor penilaian dari ahli media, ahli materi dan yang diperoleh dari angket dosen 

dan mahasiswa diubah menjadi data interval. Dalam angket disediakan lima pilihan untuk 

memberikan tanggapan tentang kualitas produk yang dikembangkan, yaitu: sangat baik (5), 

baik (4), cukup (3), kurang (2), sangat kurang (1). 

2. Setelah data terkumpul, kemudian menghitung skor rata-rata dari setiap aspek kriteria yang 

dinilai. Untuk menghitung skor rata-rata dalam penilaian terhadap produk yang telah 

dikembangkan digunakan rumus: 
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Keterangan:  

X = Skor rata-rata 

∑ X   = Jumlah skor 

n = Jumlah Responden 
 

3. Kemudian mengubah skor rata-rata yang berupa data kualitatif menjadi nilai kuantitatif 

dengan kategori penilaian ideal sebagai berikut: 
 

Konversi data kuantitatif ke data kualitatif dengan skala Likert 
Nilai Skor Kriteria 

A X>Xi 1,8 SBi Sangat Baik 

B Xi+0,6 SBi <X≤Xi+1,8 SBi Baik  

C Xi-0,6 SBi <X≤Xi+0,6 SBi Cukup  

D Xi-1,8 SBi <X≤Xi-0,6 SBi Kurang  

E X≤Xi-1,8 SBi Sangat Kurang 

 

Keterangan: 

Rata-rata skor ideal (Xi) : ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal). 

Simpangan Baku skor ideal (SBi) : ⅙ (skor maksimal ideal-skor minimal ideal). 

X ideal : skor empiris 
 

Dalam penelitian ini diterapkan nilai kelayakan produk minimal C dengan kategori 

Cukup, sebagai hasil penilaian baik dari ahli media maupun ahli materi, dan hasil respon 

dari dosen maupun mahasiswa. Jika hasil penilaian akhir secara keseluruhan pada aspek 

pembelajaran, aspek materi, aspek tampilan dan pemrograman dengan minimal C (Cukup), 

maka produk hasil pengembangan tersebut sudah layak digunakan. 

 

4. Skor yang diperoleh, kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif skala Likert. 

Berdasarkan rumus tersebut untuk mengubah data kuantitatif menjadi kualitatif 

pedomannya sebagai berikut: 

 

Skor maksimal ideal = 5 

Skor minimal ideal = 1 

 

X  = ½ (5+1) 

   = 3 

SBi  = ½ (5-1) 

   = 0, 67 

Skala 5  = X>3+ (1, 8 x 0, 67) 

   = X>3+1, 21 

   = X>4, 21 

Skala 4  = 3+ (0, 6 x 0, 67) < X ≤ 4, 21 

   = 3+0, 40 <X ≤ 4, 21 

   = 3, 40 < X ≤ 4, 21 

Skala 3  = 3-0, 40 < X ≤ 3, 40 

   = 2, 60 < X ≤ 3, 40 

Skala 2  = 3-(1, 8 x 0, 67) < X ≤ 2, 60 

   =3-1, 21 < X ≤ 2, 60 

   = 1, 79 < X ≤ 2, 60 

Skala 1  = X ≤ 1, 79  
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Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka konversi data kuantitatif ke data kualitatif 

dengan menggunakan skala likert dapat disederhanakan seperti tabel dibawah ini: 

 

Panduan konversi data kuantitatif ke data kualitatif dengan skala likert 
Skor Interval Skor Kategori 

5 X>4, 21 Sangat Baik 

4 3, 40 < X ≤ 4, 21 Baik 

3 2,60 < X ≤ 3,40 Cukup 

2 1,79 < X ≤ 2, 60 Kurang 

1 X≤ 1, 79 Sangat Kurang 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Croft (Koohang, 2009) mengidentifikasi empat kondisi yang menjamin keberhasilan 

implementasi pendidikan jarak jauh yang menerapkan model blended learning, yaitu: adanya 

unit administrative dengan beberapa tingkat otoritas, memiliki kerjasama dengan unit lain, 

memiliki staf yang terlatih, dan dana yang memadai. Pelaksanaan blended learning menuntut 

pemahaman system dan penataan hubungan subsistem, termasuk peran masing-masing dalam 

menginformasikan rancangan sistem pendidikan jarak jauh yang sesuai dengan konteks. Dari 

uraian tersebut tampak bahwa karakteristik umum jenis pendidikan tinggi dengan model 

blended learning adalah mahasiswa yang mengikuti pendidikan jarak jauh tidak hanya 

melakukan belajar mandiri, tetapi juga ada pertemuan tatap muka terstruktur di kampus. Hak 

dan kewajiban mahasiswa dalam pendidikan jarak jauh sama dengan hak dan kewajiban 

mahasiswa pendidikan biasa. 

 

Produk  yang  dikembangkan  dalam penelitian  ini  adalah  media  blended learning 

berbasis  Edmodo untuk materi kuliah pembelajaran matematika berbantuan komputer. Sebelum  

memproduksi  pengembangan perlu  dibuatkannya  storyboard  terlebih dahulu.  Storyboard  

bertujuan  untuk mempermudah  tampilan  desain  dan pengaturan  tata  letak  konten  di  dalam 

media.  Sehingga  tampilan  dan  tata  letak media  yang  diproduksi  akan  sesuai dengan 

storyboard yang sudah dirancang.  Kualitas  blended learning  berbasis Edmodo  dapat  dilihat  

dari  hasil  uji  coba awal  (uji  coba  ahli  isi,  ahli  media pembelajaran  dan  ahli  desain 

pembelajaran),  uji  coba  perorangan,  uji coba kelompk kecil dan uji coba lapangan. Untuk  

hasil  evaluasi  dari  masing-masing tahapan  uji  coba  dapat  dipaparkan sebagai  berikut.  (1)  

Berdasarkan  hasil evaluasi  dari  ahli  isi,  media  blended learning berbasis Edmodo 

memperoleh presentase tingkat  pencapaian  87%.  Setelah dikonversikan  dengan  tabel  

konversi, presentase  tingkat  pencapaian  87% berada  pada  kualifikasi  sangat  baik, sehingga  

blended learning  berbasis  Edmodo tidak  perlu  direvisi.  (2)  Setelah  selesai melaksanakan  

uji  coba  ahli  isi  serta merevisi  produk  sesuai  dengan  masukan dari  ahli  isi,  validasi  ahli  

kedua  adalah  uji coba  ahli  media  pembelajaran.  Uji  coba produk  kepada  ahli  media  

pembelajaran ditujukan  untuk  mengetahui  kelayakan produk  dilihat  dari  segi  media 

pembelajaran.  Setelah  dikonversikan dengan tabel konversi, persentase  tingkat pencapaian  

89%  berada  pada  kualifikasi sangat  baik.  (3)  Berdasarkan  hasil evaluasi dari ahli desain, 

media blended learning berbasis Edmodo memperoleh presentase tingkat  pencapaian  86%.  

Setelah dikonversikan  dengan  table  konversi, presentase  tingkat  pencapaian  86% berada  

pada  kualifikasi  sangat  baik, sehingga  blended learning  berbasis  Edmodo tidak  perlu  

direvisi.  (4)  Responden  pada uji  coba  perorangan  adalah  mahasiswa program studi 

pendidikan matematika yang menempuh mata kuliah pembelajaran matematika berbantuan 

komputer.  Jumlah responden  pada  uji  coba  perorangan berjumlah  3  orang  dengan  1  

mahasiswa berprestasi  belajar  tinggi,  1  mahasiswa berprestasi  belajar  sedang,  dan  1  

mahasiswa berprestasi  belajar  rendah.  Dari  analisis data dan analisis komentar yang diberikan 
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responden  saat  uji  coba  perorangan, diperoleh persentase jawaban mahasiswa untuk tiap 

komponen penilaian adalah 90%  dan berada pada kualifikasi sangat baik. (5) Uji coba 

kelompok kecil dilakukan kepada 12 mahasiswa dengan  kemampuan  tinggi,  sedang  dan 

rendah.  Dari  data  yang  diperoleh, persentase  tingkat  pencapaian  media pada  saat  uji  coba  

kelompok  kecil memperoleh  nilai  sebesar  91%    dan berada  pada  kualifikasi  sangat  baik. 

sedangkan  untuk  uji  coba  yang  terakhir yaitu (6) uji coba lapangan yang dilakukan di  kelas  

dengan jumlah responden sebanyak  30  mahasiswa,  memperoleh hasil uji  coba  lapangan  

yang  dilakukan terhadap  blended learning  berbasis  Edmodopada matakuliah pembelajaran 

matematika berbantuan komputer  yaitu memperoleh  nilai  sebesar  89%  dan berada pada 

kualifikasi sangat baik. 

Efektifitas  produk  penelitian pengembangan  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  

melakukan  tahap  pra eksperimen dengan menggunakan pretest dan  posttest  terhadap  30 

mahasiswa.  Berdasarkan  nilai  pretest  dan posttest  30  orang  mahasiswa  tersebut,  maka 

dilakukan  uji-t  untuk  sampel  berkorelasi. Rata-rata  nilai pretest  adalah  52,03  dan  rata-rata  

nilai posttest  adalah  87.29.  Setelah  dilakukan penghitungan  secara  manual  diperoleh hasil 

thitung  sebesar  22,87  Kemudian harga t hitung dibandingkan dengan harga t pada tabel dengan 

db = n1 + n2 – 2 = 39 + 39 – 2 =76.  Harga  t  tabel  untuk  db  72 dan  dengan  taraf  

signifikansi  5%  (α  = 0,05)  adalah  1,992.  Dengan  demikian, harga t hitung lebih besar 

daripada harga t tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ini  berarti,  terdapat  perbedaan  

yang signifikan  hasil  belajar  mahasiswa  antara sebelum  dan  sesudah  menggunakan  blended 

learning berbasis Edmodo.   

KESIMPULAN DAN SARAN  

Produk  yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media  blended learning  

berbasis  Edmodo.  Sebelum  memproduksi pengembangan  perlu  dibuatkannya storyboard  

terlebih  dahulu.  Storyboard bertujuan  untuk  mempermudah  tampilan desain  dan  pengaturan  

tata  letak  konten di  dalam  media.  Sehingga  tampilan  dan tata  letak  media  yang  

diproduksi  akan sesuai  dengan  storyboard  yang  sudah dirancang.  Kualitas  blended learning  

berbasis Edmodo  pada  mata  kuliah pembelajaran matematika berbantuan komputer 

berdasarkan  hasil  evaluasi  para  ahli (expert  judgement)  dan  uji  coba  produk kepada 

mahasiswa menunjukkan (1)  review ahli materi  berada  pada kualifikasi  sangat  baik  (87%),  

(2)  review ahli  media  pembelajaran  berada  pada kualifikasi  sangat  baik  (89%),  (3)  review 

ahli  desain  pembelajaran  berada  pada kualifikasi  sangat  baik  (86%),  (4)  uji  coba 

perorangan  berada  pada  kualifikasi sangat  baik  (90%),  uji  kelompok  kecil berada  pada  

kualifikasi  sangat  baik (91%),  uji  coba  lapangan  berada  pada kualifikasi  sangat  baik  

(89%).  Penggunaan  blendedlearning  berbasis  edmodo efektif  untuk  meningkatkan  hasil  

belajar mahasiswa dalam menempuh matakuliah pembelajaran matematika berbantuan 

komputer.  Hal  ini  dapat  dibuktikan berdasarkan  hasil  uji  t  dari  nilai  rata-rata hasil belajar 

diperoleh thitung>ttabel (22,87 > 1.992) dengan taraf signifikansi 5%  (α = 0,05), dengan demikian 

H0ditolak dan Hα diterima. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  dapat  diajukan  beberapa saran  sebagai  

berikut.  1)  Saran Pemanfaatan, blended learning berbasis edmodo  ini  tentunya  masih  

memiliki keterbatasan,  untuk  itu  disarankan  dalam pemanfaatan  blended learning  ini  

hendaknya didukung  oleh  sumber  belajar  lain  yang relevan,  sehingga  tidak  dijadikan  satu-

satunya  sumber  belajar  oleh  mahasiswa.  2) Saran  diseminasi  blended learning  ini 

dikembangkan  berdasarkan  karakteristik mahasiswa,  sehingga bila  digunakan  pada  

mahasiswa  lain  yang mempunyai karakteristik berbeda atau bila ditemukan  kesalahan  dan 

ketidaksempurnaan  yang  perlu  diperbaiki, maka  disarankan  untuk  merevisi seperlunya.  3)  

Saran  pengembangan produk  lebih  lanjut,  sebaiknya dikembangkan  desain  yang  menarik  

dengan materi  yang  berkualitas  dan menyenangkan  sehingga  mahasiswa  tertarik untuk 

menggunakannya. 
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Abstrak 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pertumbuhan 

pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Pertumbuhan pemahaman ini 

dikaji berdasarkan teori Pirie-Kieren yang terdiri dari delapan level (tahap) 

pertumbuhan pemahaman. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar tes. Subjek dari artikel ini adalah 2 siswa 

Sekolah Menengah Atas. Hasil studi menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan 

pemahaman pada subjek. Pertumbuhan pemahaman siswa terjadi dalam beberapa 

tahap. Tahap pertama (level primitive knowing) dimulai sejak subjek mempunyai 

pengetahuan awal tentang pertidaksamaan, menggambar grafik pertidaksamaan 

linier, setelah membaca soal, subjek menuliskan kembali informasi dari soal. Tahap 

kedua (level image making) terjadi pada saat subjek menstrukturkan informasi yang 

diperoleh dari soal. Subjek melihat hubungan informasi yang diketahui, kemudian 

subjek menuliskan pemisalan (level image having). Pertumbuhan pemahaman 

subjek selanjutnya yaitu tahap keempat (level property noticing) terjadi pada saat 

subjek menentukan kendala, serta menentukan nilai maksimum dari fungsi 

tujuannya.  

Kata kunci: pertumbuhan pemahaman, teori Pirie-Kieren, soal cerita 
  

PENDAHULUAN  

Pemahaman merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran matematika (Pirie- 

Kieren, 1994). Pemahaman juga merupakan pusat dari pengembangan kurikulum di setiap 

negara (Mousley, 2005). Pentingnya pemahaman dalam sebuah pembelajaran, menyebabkan 

banyak kurikulum menyarankan agar pembelajaran matematika harus disertai dengan 

pemahaman (Pirie-Kieren, 1994). Siswono (2009) juga mengatakan bahwa pemahaman 

merupakan titik tekan dari pembelajaran matematika sekolah. Pentingnya pemahaman tersebut 

membuat banyak pakar pendidikan mencoba untuk mendifinisikan. Salah satu tokoh tersebut 

adalah Pirie-Kieren. 

Pirie-Kieren (1994) menyatakan bahwa pemahaman merupakan sebuah proses yang tidak 

linier dan akan berlangsung secara terus menerus. Pemahaman tidak akan pernah berhenti 

selama proses belajar berlangsung. Pirie-Kieren (1994) menyatakan bahwa pemahaman 

mempunyai delapan level pertumbuhan yaitu: primitive knowing (PK), image making (IM), 

image having (IH), property noticing (PN), formalising (F), observing (Ob), structuring (S), dan 

inventising (I).   

Piere-Kieren (1994) menjelaskan deskripsi masing-masing level pertumbuhan 

pemahaman adalah sebagai berikut: level pertama adalah primitive knowing. Proses 

pertumbuhan pemahaman berawal dari level ini. Pada level ini juga menjadi latar belakang 

pemahaman matematis yang digunakan untuk membangun sebuah pemahaman mengenai 

sebuah konsep tertentu. Pada penelitian ini, siswa dapat menuliskan informasi yang 

terdapat pada soal. Level kedua adalah image making. Pada level ini siswa sudah dapat 

545



 

 

membuat pembedaan dari pengetahuan sebelumnya dan menggunakannya dengan cara yang 

baru. Pada penelitian ini, siswa dapat menuliskan hubungan dan menstrukturkan informasi yang 

didapat dari soal. Level ketiga adalah image having. Pada level ini siswa dapat menggunakan 

gambaran mental mengenai sebuah topik tertentu tanpa harus melakukan aktivitas yang memicu 

gambaran tersebut. Pada penelitian ini, siswa dapat membuat pemisalan, menuliskan fungsi 

kendala, serta menuliskan fungsi tujuan dari informasi yang diketahui. Level keempat adalah 

property noticing. Pada level ini siswa dapat memanipulasi atau mengombinasikan aspek dari 

sebuah image untuk membentuk sifat dalam konteks. Pada penelitian ini, siswa dapat 

mengembangkan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum dapat ditentukan dari fungsi 

tujuannya. Level kelima adalah formalising. Pada level ini siswa dapat membuat abstraksi suatu 

konsep matematika berdasarkan sifat yang muncul. Pada penelitian ini ditunjukkan dengan 

siswa dapat memberikan makna yang benar pada semua nilai yang telah diperoleh, serta 

memformalkan atau menegaskan bagaimana nilai optimum yang diperoleh benar adanya. Level 

keenam adalah observing. Pada level ini siswa dapat mencerminkan dan mengoordinasikan 

aktivitas formal sehingga mampu menggunakannya pada permasalahan yang dihadapinya dan 

mengekspresikannya sebagai teorema. Siswa juga mempertanyakan bagaimana pertanyaan 

formal tentang konsep yang dapat dihubungkan dan cara mencari pola agar dapat 

mendefinisikan ide sebagai algoritma atau teorema. Pada penelitian ini, siswa dapat 

mengungkapkan bahwa suatu masalah program linier mempunyai nilai optimum pada titik 

kritisnya. Level ketujuh adalah structuring. Pada level ini terjadi ketika siswa berpikir tentang 

observasi formalnya sebagai teori dan mengemukakan argumen logis dalam bentuk bukti. Pada 

penelitian ini, siswa dapat mengungkapkan bahwa suatu masalah program linier mempunyai 

daerah daerah himpunan penyelesaian terbatas maka nilai optimumnya berada pada titik 

kritisnya. Level kedelapan adalah inventising. Pada level ini siswa dapat memikirkan mengenai 

observasi formal sebagai sebuah teori serta siswa mendapatkan sebuah pemahaman tentang 

sebuah konsep dan dapat memberikan pertanyaan dan dapat menghasilkan konsep yang baru.  

 Pentingnya pemahaman dalam sebuah proses pembelajaran membuat banyak penelitian 

dalam upaya meningkatkan pemahaman matematis siswa dalam kurun waktu terakhir (Martin 

dkk, 2005). Penelitian yang berkaitan dengan pemahaman diantaranya adalah: Kastberg (2002) 

meneliti tentang penggunaan pengetahuan awal tentang bagaimana mengajarkan fungsi 

logaritma. Manu (2005) mengilustrasikan teori Pirie-Kieren dalam konteks bahasa dan kontes 

ujian. Parameswaran (2010) menggunakan model pemahaman Pirie Kieren untuk meneliti peran 

definisi dalam membuktikan teorema. Ghanny dan Ferdinanto (2014) meneliti tentang adanya 

peningkatan pemahaman matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran problem 

posing. 

Paparan di atas menunjukkan pentingnya suatu pemahaman dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut juga membuat peneliti tertarik untuk meneliti “pertumbuhan pemahaman siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori Pirie-Kieren”.  Dengan demikian, artikel ini 

dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita berdasarkan teori Pirie-Kieren. 

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pemahaman siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori Pirie-Kieren. Soal cerita yang dimaksud adalah soal 

program linier. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

di kelas XI MIA 2 dan XI MIA 4 SMA Al Hikmah Surabaya. Subjek penelitian ini adalah 1 

siswa dari masing-masing kelas. Pemilihan subjek berdasarkan pertumbuhan pemahaman pada 

umumnya di kelas tersebut dari hasil tes, nilai yang diperoleh pada materi prasyarat  ≥ 75 dan 

masukan dari guru.  

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar tes. Jawaban tes siswa diperkuat dengan 

wawancara dipergunakan untuk mengetahui pertumbuhan pemahaman subjek. Data diperoleh 

dari jawaban tes siswa dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah melakukan 
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reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah kegiatan 

menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data mentah yang telah diperoleh. Penyajian 

data merupakan penyusunan informasi secara naratif dan hasil reduksi data digunakan untuk 

penarikan kesimpulan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pada awalnya peneliti memberikan tes kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

pertumbuhan pemahaman siswa terhadap soal yang diberikan oleh peneliti. Subjek pada 

penelitian ini adalah 1 orang siswa putra dan 1 orang siswa putri. Pemilihan subjek pada 

penelitian ini pada awalnya melihat materi prasyarat siswa yaitu tentang pertidaksamaan, 

menggambar grafik pertidaksamaan yang nilainya ≥ 75. Pada subjek S1, nilai materi 

prasyaratnya adalah 75 dan S2 adalah 87. Pemilihan subjek juga berdasarkan pada pertumbuhan 

pemahaman siswa pada umumnya di kelas tersebut dalam menyelesaikan soal yang diberikan 

dan masukan dari guru. 

 

Berikut adalah jawaban subjek S1dari tes yang diberikan.   

 

 
Gambar 4. 1 Jawaban S1 soal no 1 

 

Jawaban S1 menggambarkan alur berpikir siswa. Langkah awal yang dilakukan S1 adalah 

menuliskan informasi yang terdapat pada soal. S1 menuliskan informasi yang didapatkan mulai 

dari informasi tentang roti A, roti B, dan harga dari masing-masing paket roti. S1 belum 

menuliskan ketersediaan dari mentega dan tepung yang ada. Proses tersebut menurut Pirie-

Kieren berarti siswa berada pada level  primitive knowing. S1 juga sudah mempunyai materi 

prasyarat untuk belajar program linier. Materi prasyarat tersebut adalah pertidaksamaan linier 

dan menggambar grafik pertidaksamaan linier. Jawaban siswa diperkuat dengan wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan S1 sebagai berikut: 

P: “Dari soal tersebut, menurut kamu apa saja yang diketahui?” 

S: “Yang diketahui itu ada roti A dan roti B. roti A terdapat 50 gr mentega dan 60 gr tepung dan 

yang roti B terdapat 100 gr mentega dan 20 gr tepung. Lalu harga paket roti A adalah Rp 

20.000,- dan harga paket roti B adalah Rp 25.000,-”. 

P: “Menurut kamu sudah cukup itu saja yang diketahui” 

S: “(sambil mengangguk) iya sudah cukup” 

 

 

 
Gambar 4.2 Jawaban S1 soal no. 2 

 

Langkah yang dilakukan S1 selanjutnya adalah melihat hubungan informasi yang 

diketahui dari soal. Dari kendala yang dituliskan, dapat menggambarkan bahwa siswa sudah 

dapat menuliskan pemisalan dari informasi yang diketahui. Ketika S1 dapat menuliskan 

pemisalan, maka alur tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa S1 bergerak dari level 

primitive knowing ke level image making. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara di bawah 

ini: 
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P: “Ok. Ustdh tanya lagi. Jadi x itu siapa” 

S: “Mentega roti A” 

P: “Benarkah x itu menteganya roti A coba dicermati untuk membuat satu paket roti A disitu 

kan kamu duliskan sebagai x diperlukan 50gr mentega dan 60 gr tepung. Berarti siapakah x 

itu apakah dia menteganya atau apanya”. 

S: (siswa masih membaca dan tersenyum) 

 

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh S1 adalah menuliskan kendalanya. Kendala 

tersebut adalah 50x + 100y ≤ 3,5 dan 60x + 20y ≤ 2,2 serta x ≥ 0 dan y ≥ 0. Pertumbuhan 

pemahaman S1 bergerak dari level level image making  dan image having. Pada saat ia 

menuliskan 50x + 100y ≤ 3,5 dan 60x + 20y ≤ 2,2 ia mengalami hambatan sehingga ia harus 

kembali dari level image having ke level primitive knowing. Hal ini didukung oleh hasil 

wawancara peneliti dengan S1. Hasil wawancara tersebut adalah: 
P: “Menurut kamu bentuk matematika dari soal itu seperti apa” 

S: “Bentuk matematikanya itu ditentukan berdasarkan jenisnya yang pertama itukan 

50x+100y≤3,5. Itu maksudnya 50 gr roti A dan 100 gr mentega oh ya mentega itu 

maksudnya menteganya” 

 

 
Gambar 4.3 Jawaban S1 soal no.3  

 

Jawaban siswa tersebut menggambarkan alur berpikir siswa. S1 juga sudah mempunyai 

konsep yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal yang diberikan meskipun masih kurang 

tepat. Menurut Pire-Kieren jawaban S1 tersebut menggambarkan bergerak dari level image 
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having ke level property noticing. S1 dapat menentukan titik  potong dari garis dengan sumbu x 

dan y. S1 tidak mengubah lebih dahulu pertidaksamaan 50x + 100y ≤ 3,5 menjadi sebuah 

persamaan. Kendala tersebut masih perlu diperbaiki, sehingga hasil yang diperoleh juga kurang 

tepat yaitu y ≤ 350. Pada kendala yang kedua, S1 juga melakukan hal yang sama dan hasil yang 

ia peroleh adalah x ≤ 44. Hal yang sama juga dilakukan oleh S1 pada saat menentukan titik 

potong dari kedua garis, sehingga titik potong kedua garis yang ia peroleh adalah x ≤ 
500

17
 dan 

y ≤ 
100

1

100

18
 . S1 juga dapat membuat grafik pertidaksamaan linier dan dapat menentukan 

daerah himpunan penyelesaian meskipun masih belum tepat. Hambatan yang dialami oleh S1 

tersebut menyebabkan ia harus turun dari level property noticing ke level primitive knowing 

kembali. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari S1, peneliti dapat membuat skema dari tahapan 

pertumbuhan pemahaman siswa berdasarkan model Pirie-Kieren. Skema pertumbuhan 

pemahaman siswa S1 ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Level Pertumbuhan Pemahaman matematis Model Pirie-Kieren S1 

Keterangan: 

PN: Primitive Knowing    

IM: Image Making 

IH: Image Having 

PN: Property Noticing 

F: Formalising 

Ob: Observing 

St: Structuring 

In: Inventising 

: Pemahaman siswa yang kurang tepat 

: Pemahaman siswa yang sudah tepat 
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Jawaban dari subjek S2 adalah sebagai berikut:  

 

 
Gambar 4.5 Jawaban S2 soal no.1 

 

 

Jawaban S2 menggambarkan alur berpikir siswa. Langkah awal yang dilakukan S2 adalah 

menuliskan informasi yang terdapat pada soal. S2 menuliskan informasi yang didapatkan mulai 

dari informasi tentang roti A, roti B, dan harga dari masing-masing paket roti. S2 belum 

menuliskan ketersediaan dari mentega dan tepung yang ada. Proses tersebut menurut Pirie-

Kieren berarti siswa berada pada level  primitive knowing. S2 juga sudah mempunyai materi 

prasyarat untuk belajar program linier. Materi prasyarat tersebut adalah pertidaksamaan linier 

dan menggambar grafik pertidaksamaan linier. 

 

 
 

Gambar 4.6 Jawaban S2 soal no.3  
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Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh S2 adalah melihat hubungan antara informasi 

yang ada. Hal ini digambarkan oleh S2 dari jawaban yang dituliskan. S2 dapat memisalkan 

dengan baik. Menurut Pirie-Kieren proses yang dilakukan S2 tersebut mengalami pergerakan 

dari primitive knowing ke level image making.  Kemudian, S2 menuliskan kendala yang ia 

peroleh dari soal. Kendala yang ia tuliskan adalah 100m + 20t ≥ 0 dan 50m + 60t ≥ 0. Proses 

yang dilakukan oleh S2 tersebut  adalah bergerak dari level image making ke level image 

having.  Pada saat menuliskan kendala, S2 mengalami hambatan dalam menuliskan sehingga ia 

harus kembali dari level image having ke primitive knowing.  

Pertumbuhan pemahaman siswa model Pirie-Kieren bergerak ke level yang lebih tinggi. 

Level tersebut adalah property noticing. S2 juga sudah dapat menuliskan bentuk representasi 

dari fungsi tujuan dari soal yang diberikan dengan tepat. S2 dapat menentukan titik potong dari 

garis yang diketahui meskipun masih belum tepat. Jawaban S2 tersebut adalah 100m + 20(0) = 

(100, 0) dan 100(0) + 20t = (0, 20). Titik potong yang lain yang ia tuliskan adalah 50m +60(0) = 

(50, 0) dan 50(0) + 60t = (0, 60). Siswa juga belum dapat menggambar grafik fungsi dari 

kendala ada.   

Pertumbuhan pemahaman tersebut seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Level Pertumbuhan Pemahaman matematis Model Pirie-Kieren S1 

Keterangan: 

PN: Primitive Knowing    

IM: Image Making 

IH: Image Having 

PN: Property Noticing 

F: Formalising 

Ob: Observing 

St: Structuring 

In: Inventising 

: Pemahaman siswa yang kurang tepat 

: Pemahaman siswa yang sudah tepat 

 

S1 dan S2, dari kedua jawaban subjek tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

pemahamannya terletak pada level primitive knowing sampai property noticing belum dilakukan 

dengan baik. Siswa menuliskan informasi yang diketahui dari soal tidak lengkap, hal ini berarti 

pada level ini proses pertumbuhan pemahamannya masih belum baik. Hal ini diperkuat dengan 

hasil wawancara peneliti dengan subjek.  
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PEMBAHASAN 

Penulis akan membahas lebih lanjut tentang subjek S1. Pertumbuhan pemahana S1 terjadi 

dalam beberapa tahap (level). Level tersebut akan diuraikan lebih lanjut dari jawaban subjek. 

Jawaban S1 menunjukkan bahwa pada saat menuliskan informasi yang diketahui dari soal (level 

Primitive knowing), ia belum menuliskan dengan lengkap sehingga peneliti harus bertanya 

kembali. Fitri (2013) juga menyatakan bahwa salah satu faktor kesalahan siswa adalah belum 

memahami soal dengan baik. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh S1 adalah melihat 

hubungan antar informasi yang terdapat pada soal (level image making) sehingga ia dapat 

menentukan variabel (level image having) dapat dilakukan dengan baik oleh siswa. Pada saat 

langkah selanjutnya (level property noticing) yaitu menuliskan kendala S1 masih mengalami 

hambatan karena S1 melupakan bahwa satuan yang terdapat pada soal perlu disesuaikan terlebih 

dahulu. S1 perlu kembali ke level primitive knowing untuk dapat melanjutkan ke level yang 

lebih tinggi. Fitri (2013) juga mengungkapkan bahwa salah satu kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa adalah kesalahan dalam memodelkan soal ke dalam bentuk matematikanya. S1 juga telah 

menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Tetapi, S1 belum mengubah kendala 

(pertidaksamaan) yang ada menjadi sebuah persamaan. Priawan dkk (2015) menyatakan bahwa 

kebanyakan siswa masih bingung dengan operasi yang harus digunakan S1 juga menggambar 

grafik dari kendala yang ada, tetapi ia mengalami hambatan kembali pada saat ia menentukan 

daerah himpunan penyelesaian. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani 

dkk (2015) yaitu kesalahan yang sering dilakukan siswa adalah kesalahan pada saat siswa 

menggambar daerah layak dari masalah program linier.   

Pertumbuhan pemahaman S1 ternyata masih harus sering kembali ke level yang lebih 

rendah (primitive knowing) untuk dapat memperluas pemahamannya. Hal ini sesuai dengan teori 

Pirie-Kieren (1994) yaitu seseorang yang mengalami kondisi tidak dapat menjawab langsung 

tentang masalah yang dihadapinya maka ia dapat kembali ke level yang lebih rendah. Hal ini 

senada dengan yang dikemukakan oleh Mell (2003) yaitu ketika seseorang menemukan masalah 

yang dapat segera diselesaikan, maka ia harus melipat kembali ke level yang lebih dalam. 

Pertumbuhan pemahaman subjek terhadap masalah yang diberikan sesuai dengan teori 

Pirie-Kieren. Pertumbuhan pemahaman tersebut dimulai dengan primitive knowing, image 

making, image having dan property noticing meskipun belum tepat. Hal itu berarti, subjek harus 

menguasai dengan baik materi prasyarat sebelum belajar materi yang baru. Beberapa penelitian 

terdahulu juga menyebutkan bahwa mahasiswa masih sering  kembali pada level pemahaman 

sebelumnya untuk memahami konsep limit (Susiswo, 2014) dan juga  Folding back (melipat 

kembali) adalah aktivitas penting untuk pertumbuhan pemahaman  (Martin, 2008).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pertumbuhan pemahaman siswa terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama (level 

primitive knowing) dimulai sejak subjek mempunyai pengetahuan awal tentang pertidaksamaan, 

menggambar grafik pertidaksamaan linier, setelah membaca soal, subjek menuliskan kembali 

informasi dari soal. Tahap kedua (level image making) terjadi pada saat subjek menstrukturkan 

informasi yang diperoleh dari soal. Subjek melihat hubungan informasi yang diketahui, 

kemudian subjek menuliskan pemisalan (level image having). Pertumbuhan pemahaman subjek 

selanjutnya yaitu tahap keempat (level property noticing) terjadi pada saat subjek menentukan 

kendala, serta menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuannya.  

Pertumbuhan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori Pirie-

Kieren berada pada level primitive knowing sampai dengan level property noticing. Pada saat 

siswa berpada pada level yang lebih tinggi, siswa masih harus kembali ke level primitive 

knowing. Hal ini disebabkan karena siswa belum menguasai materi prasyarat untuk dapat 

belajar materi program linier. Siswa harus diberikan pertanyaan untuk dapat memperkuat 

pemahamannya pada suatu level pertumbuhan pemahaman. 
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Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk membuat tes awal sebagai data awal untuk 

primitive knowing siswa serta dapat mengembangkan penelitiannya dengan melihat 

perkembangan pemahaman berdasarkan kemampuan kognitif pada siswa yang berkemampuan 

tinggi, sedang dan rendah.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemahaman siswa MTS dalam 

belajar matematika.  Dalam kegiatan pembelajaran, siswa  menemukan kesulitan 

dalam pelaksanaannya, baik itu secara individu maupun berkelompok. Salah satu 

faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman siswa dalam operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif, menggunakan instrument berupa tes uraian dan pedoman 

wawancara dengan jumlah siswa 22 orang yang terdiri hanya 1 kelas dalam sekolah 

tersebut.  Hasil yang dapat dilihat dan diperoleh dari tes yang dilakukan dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa persentasenya mencapai 72,73%. Persentase yang 

diperoleh dikategorikan baik dalam pemahaman konsep siswa mengenai 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dengan adanya penelitian ini, peneliti 

dapat mengidentifikasi pemahaman siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat dalam pembelajaran matematika dan diharapkan peneliti menemukan 

solusi yang tepat dalam memahamkan siswa mengenai operasi penjumlahan dan  

pengurangan bilangan bulat agar lebih maksimal sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. 

 

  Kata Kunci : Pemahaman siswa, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. 

 

PENDAHULUAN 

Pemahaman  merupakan kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti 

menafsirkan , menjelaskan atau meringkas atau merangkum. Pemahaman berasal dari kata 

paham yang artinya yaitu (1) pengetahuan, (2) pendapat,pikiran, (3) aliran, pandangan, (4) 

mengerti benar, tahu benar, (5) mengetahui benar, pembuatan, cara memahami atau 

memahamkan ( mempelajari baik-baik agar paham) (Depdikbud, 1994:74). Pemahaman adalah 

kemampuan seseorang  dalam  menggambarkan pengambilan suatu kesimpulan(Sudjana, 

1989:46). Siswa dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan 

atau memberi uraian yang  lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya 

maupun kalimat mereka  sendiri. Pemahaman dapat pula diartikan sebagai suatu proses, cara 

memahami, cara mempelajari dengan tekun dan sesius agar paham dan memiliki pengetahuan 

yang banyak. 

Pemahaman matematika merupakan landasan penting untuk berpikir dalam 

menyelesaikan masalah-masalah matematika dan masalah yang sering kita jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Setiap siswa memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda tergantung 

pada ide yang dimiliki dan pembuatan hubungan antara ide yang ada dengan ide baru (Walle, 

2008: 26). Pemahaman siswa bertujuan untuk membuktikan bahwa siswa dapat  memahami 

hubungan atau kaitan sederhana diantara fakta-fakta atau konsep ( Arikunto, 1995:115 ). 
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Pemahaman konsep sangat penting, karena dengan penguasaan konsep akan 

memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Pada setiap pembelajaran diusahakan lebih 

ditekankan pada penguasaan konsep agar siswa memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai 

kemampuan dasar yang lain seperti penalaran, komunikasi, koneksi dan pemecahan masalah. 

Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau 

penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata 

(lambang bahasa)( Soedjadi,, 2000:14).. Pemahaman konsep dan prosedur merupakan 

kemampuan yang perlu dimiliki  dan dapat ditunjukkan siswa secara luwes, akurat, efisien dan 

tepat (Shadiq, 2009:13).  Pemahaman konsep sebagai kemampuan siswa, yaitu menjelaskan 

konsep, dapat diartikan siswa mampu untuk mengungkapkan kembali apa yang telah 

dikomunikasikan kepadanya. ( Duffin & Simpson , 2000) 

Bilangan bulat merupakan materi dasar yang dijadikan tolak ukur dalam pembelajaran 

matematika siswa MTS , yaitu diantaranya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat. Kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa adalah dapat melakukan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang mana materi ini sangat dekat dan berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa itu sendiri. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi 

pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat memerlukan cara dan alat 

ukur yang tepat yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Tes uraian 

merupakan salah satu alat ukur yang digunakan karena jawaban dari tes ini juga disertai 

berbagai alasan yang dibuat oleh  siswa.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IX MTs Al-Ikhsan Kabupaten Tebo tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 1 kelas 

yang jumlah siswanya sebanyak 22 orang . Instrumen yang digunakan berupa soal tes uraian 

dengan jawaban  yang berupa alasan dari siswa, dan pedoman wawancara yang terdiri dari 

beberapa pertanyaan. Tahap pengumpulan data terdiri dari: (1) tes untuk memperoleh data 

pemahaman konsep siswa berupa hasil tes siswa yang menjawab benar dalam menyelesaikan 

soal pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan (2) wawancara untuk 

memperoleh data pemahaman konsep siswa yang secara mendalam yang meliputi indikator–

indikator pemahaman konsep. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-

langkah: (1) pemberian skor, (2) penghitungan persentase pemahaman siswa untuk tiap butir 

soal sesuai dengan indikator pemahaman konsep siswa, dan (3) pengidentifikasian pemahaman 

konsep siswa secara mendalam berdasarkan hasil wawancara. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN  

Pemahaman Siswa dalam Menyelesaikan Soal Pemahaman  penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat  

Pemahaman konsep matematika sangat penting dimiliki siswa dalam pembelajaran. 

Terdapat indikator-indikator pemahaman konsep yang dapat dijadikan  sebagai tolak ukur 

pemahaman siswa. Menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 

11 November 2001 tentang Penilaian Perkembangan Anak Didik Sekolah Menengah Pertama, 

diuraikan bahwa indikator siswa memahami konsep matematika adalah mampu ( 1) Menyatakan 

ulang sebuah konsep, (2) Mengklasifikasi objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya, (3) 

Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, (4)  Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis, (5)  Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 
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dari suatu konsep, (6) Menggunakan dan memanfaatkan  serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu, dan (7)  Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. 

Pemahaman siswa dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes pemahaman dengan 

kriteria keberhasilan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan pemahaman konsep yang meliputi 7 indikator telah masuk dalam  

kategori baik 

2. Setiap indikator pemahaman konsep telah masuk kategori cukup 

3. Siswa yang menjawab setiap butir soal, harus sesuai dengan indikator pemahaman konsep 

dengan minimal kategori  cukup , maka dapat diklasifikasikan sebagai jawaban siswa benar 

atau memahami konsep. 

4. Jumlah siswa yang mendapat skor pemahaman konsep dalam  kategori baik telah mencapai 

65 % dari total jumlah siswa (22 orang).  

Berikut merupakan data pemahaman siswa berupa perhitungan persentase siswa yang 

menjawab soal dengan benar  dan sesuai dengan indikator-indikator pemahaman konsep pada 

setiap butir soal yang diberikan dalam  menyelesaikan  soal tes uraian yang diberikan . 

 

Tabel  1 Persentase  Siswa  yang  Menjawab Benar Sesuai Indikator dalam Memahami 

     Konsep Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat 

 
Adapun kriteria pada indikator-indikator pada setiap butir soal tes yang diberikan kepada 

siswa, sebagai berikut : 

Menyatakan ulang sebuah konsep 

Pada tabel 1, kategori menyatakan ulang sebuah konsep terlihat pada item soal nomor 4  

dan 7, dengan persentase 22,73 % untuk soal nomor 4 termasuk kategori kurang dan persentase 

No Indikator konsep yang 

diukur 

Nomor 

 soal 

Ʃ siswa 

yang 

menjawab 

benar 

Persentase 

( % ) 

 

Kategori 

1 Menyatakan ulang sebuah 

konsep 

4 

7 

5 

21 

22.73 

95.45 

Kurang Sekali 

Baik Sekali 

2 Mengklasifikasi objek 

menurut tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

10 19 86.36 Baik Sekali 

3 Memberikan contoh dan 

bukan contoh dari suatu 

konsep  

1 10 45.45 Kurang 

4 Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

2 2 9.09 Kurang Sekali 

5 Mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dari suatu 

konsep 

3 20 90.91 Baik Sekali 

6 Menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu 

8 

9 

19 

22 

 

86.36 

100 

Baik Sekali 

Baik Sekali 

7 Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma dalam pemecahan 

masalah 

5 

6 

20 

22 

90.91 

100 

Baik Sekali  

Baik Sekali 

 Rata-rata   72.73 Baik 
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95,45% untuk soal nomor 7 termasuk kategori baik sekali. Kemampuan menyatakan ulang 

sebuah konsep yang dilihat disini adalah kemampuan individu siswa untuk mengungkapkan 

atau menyatakan  kembali apa yang telah dikomunikasikan dan informasi yang diberikan 

kepada siswa tersebut. Pada item soal nomor 4 tampak siswa kesulitan dalam menjawab soal 

atau menyatakan ulang konsep dari soal yang diberikan, dan pada item soal nomor 7 tampak 

siswa mengalami sedikit kesulitan dalam menjawab soal tetapi siswa hanya menjawab jawaban 

langsung secara benar tanpa menggunakan cara-cara kreatif dalam penyelesaiannya. Salah satu 

contohnya yaitu siswa mampu menyatakan ulang maksud dari soal yang diberikan. Pada item 

soal nomor 4 masih dianggap sulit oleh beberapa siswa dan didukung oleh jawaban siswa 

melalui wawancara yang dilakukan. diantaranya sebagai berikut. 

Pertanyaan      :  menurut kamu , mengapa soal nomor 4 tidak bisa dijawab dengan 

benar ? 

siswa  :  “saya masih bingung  dan ragu saat menyelesaikan soal  itu” 

Siswa 2 :  “ saya juga masih sedikit ragu mana yang mau dikerjakan terlebih 

dahulu “ 

Dapat juga dilihat pada salah satu jawaban siswa yang menjawab salah berikut ini : 

 

 

Mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya 

Pada tabel 1, kategori mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan 

konsepnya  terlihat pada item soal nomor 10, dengan persentase 86,36% kategori baik sekali. 

Kemampuan yang dinilai disini adalah kemampuan siswa dalam mengklafikasikan dan 

mengelompokkan suatu objek menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam 

materi yang telah dipelajari. Dan pada item soal nomor 10 tampak sebagian besar siswa dapat 

menyelesaikan soal dengan baik, siswa mampu mengelompokkan objek-objek yang terdapat 

pada soal   

Dapat  dilihat pada salah satu jawaban siswa yang menjawab benar berikut ini : 

 

558



 

 

 

Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

Pada tabel 1, kategori memberikan contoh dan bukan contoh terlihat pada item soal 

nomor 1, dengan persentase 45,45% kategori kurang. Kemampuan yang dilihat dan dinilai  

disini adalah  kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu 

materi yang telah dipelajari maupun pada soal yang diberikan, siswa dapat mengerti contoh 

yang benar dari suatu materi dan dapat mengerti yang mana contoh yang tidak benar. Pada item 

soal nomor 4 masih dianggap sulit oleh beberapa siswa dan didukung oleh jawaban siswa 

melalui wawancara yang dilakukan. diantara nya sebagai berikut. 

Pertanyaan       : menurut kamu , mengapa soal nomor 1 tidak bisa dijawab dengan 

benar ? 

siswa 1     : “soal nomor 1 masih membingungkan saya, bentuknya hampir sama,  

menurut  

   saya kemungkinan jawabannya juga sama” 

Siswa 4    : “ saya belum punya alasan dan jawaban lain dari soal yang saya anggap  

   salah tersebut “ 

 

 Dapat juga dilihat pada salah satu jawaban siswa yang menjawab salah berikut ini : 

 
 

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

Pada tabel 1, kategori menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi terlihat 

pada item soal nomor 2, dengan persentase 9,09% kategori kurang. Kemampuan yang dilihat 

dan dinilai  disini adalah kemampuan siswa memaparkan konsep secara berurutan yang bersifat 

matematis, yaitu dalam mengerjakan soal yang diberikan siswa mampu menuliskan urutan 

penyelesaian soal dengan tepat dan benar. Pada item soal nomor 2 masih dianggap sulit oleh 

beberapa siswa dan didukung oleh jawaban siswa melalui wawancara yang dilakukan. diantara 

nya sebagai berikut. 

Pertanyaan   :  menurut kamu , mengapa soal nomor 2 tidak bisa dijawab dengan 

benar ? 
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siswa 3 :  “saya kurang mencerna maksud dari soal itu , yang jelas saya sudah 

mencoba menulis jawabannya dari  itu” 

Siswa 4  : “soal nomor 2 membingungkan saya, banyak aturan dalam soal 

tersebut “ 

Dapat juga dilihat pada salah satu jawaban siswa yang menjawab salah berikut ini : 

 
 

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

Pada tabel 1,  kategori mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep  

terlihat pada item soal nomor 3, dengan persentase 90,91% kategori baik sekali. Kemampuan 

yang dilihat dan dinilai  disini adalah kemampuan siswa mampu mengkaji mana syarat perlu 

dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi yang telah dipelajari, yaitu siswa 

dapat memahami suatu materi dengan melihat syarat-syarat yang harus diperlukan/mutlak dan 

yang tidak diperlukan harus dihilangkan. 

 

Dapat  dilihat pada salah satu jawaban siswa yang menjawab benar berikut ini : 

 
 

Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu 
Pada tabel 1, kategori menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu terlihat pada item soal nomor 8  dan 9, dengan persentase 86,36 % untuk soal 

nomor  8 termasuk kategori baik sekali dan persentase 100% untuk soal nomor 9 termasuk 

kategori baik sekali. Kemampuan yang dilihat dan dinilai  disini adalah kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur atau cara-cara penyelesaian maupun 

langkah-langkah yang tepat dan benar.  

 

Dapat  dilihat pada salah satu jawaban siswa yang menjawab benar berikut ini : 
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Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah 

Pada tabel 1 , kategori mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah 

terlihat pada item soal nomor 5  dan 6, dengan persentase 90,91 % untuk soal nomor  5 

termasuk kategori baik sekali dan persentase 100% untuk soal nomor 6 termasuk kategori baik 

sekali. Kemampuan yang dilihat dan dinilai  disini adalah kemampuan siswa menggunakan 

konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

Dapat dilihat pada salah satu jawaban siswa yang menjawab benar berikut ini : 

 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pemahaman Konsep siswa MTs Al-Ikhsan kabupaten Tebo melalui tes uraian  dan 

pedoman wawancara yang diberikan termasuk kategori baik dengan persentase 72,73% terlihat 

pada jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar, dan persentase 27,27% termasuk kategori 

kurang sekali pada jumlah siswa yang menjawab salah pada tes yang diberikan sesuai dengan 

indikator-indikator pemahaman konsep yang dugunakan. 
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Saran 

Diharapkan kepada pendidik, agar siswa diberikan penguatan konsep secara berkala 

tentang operasi penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat, baik itu berupa latihan dan 

dapat juga menggunakan media kongkrit dalam menunjang pemahaman  konsep itu sendiri. 
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Abstrak 

 

Berdasarkan pengamatan penulis, banyak siswa  yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal cerita. Kajian ini bertujuan untuk mencari jenis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita.Jenis kajian ini adalah kajian kualitatif 

deskripstif untuk mendeskripsikan jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soalcerita berdasarkan prosedur Newman. Subyek dalam kajian ini adalah siswwa 

kelas VII. Siswa diberi  tes uraian dalam bentuk cerita terkait dengan pecahan. Hasil 

pekerjaan subyek dianalisis  menggunakan prosedur Newman. Dalam analisis ini 

ditemukan hampir seluruh jenis kesalahan dilakukan oleh subyek, meliputi 

kesalahan dalam  (1) reading (2) comprehension (3) transformation (4) process skill 

dan (5) encoding, dalam jumlah yang berbeda. 

 

Kata kunci: Soal cerita, Jenis kesalahan, Prosedur Newman 

 

PENDAHULUAN 

Sikap logis, kritis, analistis, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif dan tidak 

mudah menyerah dalam memecahkan masalah merupakan sikap yang harus dimiliki siswa, 

seperti yang diamanatkan dalam standar isi di kurikulum 2013 (Permendikbud no.21, 2016). 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari pembelajaran matematika yang memerlukan sikap 

seperti yang dinyatakan di atas. Soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang menyajikan 

masalah terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita, yang dapat disajikan dalam 

bentuk lisan maupun tulisan (Hartini, 2008). Adapun Sajadi (2013) menjelasan, soal cerita 

adalah soal yang disajikan dalam bentuk uraian, siswa harus menghubungkan antara unsur yang 

diketahui dan apa ditanyakan dalam soal.  

Menurut Permendiknas (2006), salah satu materi yang diajarkan dalam ruang lingkup 

bilangan dalam pelajaran matematika adalah pecahan yang diajarkan pada satuan pendidikan 

SMP/MTs. Materi pecahan telah diajarkan kepada siswa sejak duduk  di bangku  Sekolah Dasar, 

sehingga pecahan bukanlah materi baru bagi siswa SMP/MTs yang duduk di kelas VII. Namun 

pada kenyatannya masih banyak siswa kelas VII yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam pecahan terutama yang berbentuk soal cerita. 

Dari pengamatan penulis, kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

meliputi kesulitan dalam : (1) memperoleh informasi awal, memahami soal, 

menginterpretasikannya dan menstransfernya ke dalam model dan simbol matematika (2) 

penghitungan (3) pengecekan ulang jawaban (4) menentukan algoritma yang tepat dalam 

menyelesaikan soal, dan (5) siswa kurang teliti dalam penghitungan. Adapun soal cerita dalam 

matematika banyak mengandung aspek pemecahan masalah dimana siswa harus mampu: (1) 

memahami maksud dari soal (2) dapat menyusun model matematika,  dan (3) mampu 

mengaitkan permasalahan dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. 

Suyitno (2006:7) menjelaskan bahwa soal cerita dalam matematika akan menjadi masalah 

bagi siswa, jika siswa belum : (1) memiliki pengetahuan dan materi prasyarat untuk 
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menyelesaikannya; (2) memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal tersebut; (3) 

mempunyai algoritma atau prosedur untuk menyelesaikannya; (4) mempunyai keinginan untuk 

menyelesaikannya. Dari uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa jika siswa belum mampu 

menyelesaiakan soal cerita dalam matematika, maka terdapat beberapa kemampuan yang belum 

dimilikinya sehingga memungkinkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikannya. 

Adapun untuk mengetahui kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal dalam bentuk soal cerita 

dapat diketahui dengan melakukan sebuah kajian yang dapat dilakukan dalam bentuk 

analisis.Analisis kesalahan adalah upaya penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa 

atau penyimpangan untuk menemukan penyebab bagaimana suatu kejadian atau penyimpangan 

itu bisa terjadi dan bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008). Adapun Solichan (2000) berpendapat bahwa analisis kesalahan merupakan 

suatu upaya penyelidikan untuk melihat, mengamati, mengetahui, menemukan, memahami, 

menelaah, mengklasifikasi, dan mendalami bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap 

benar atau penyimpangan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan/disepakati 

sebelumnya.Analisis terhadap kesalahan siswa yang dilakukan oleh guru terhadap kasil kerja 

siswa dapat dilakukan dalam bentuk sebuah kajian. 

Kajian terhadap kesalahan dari hasil pekerjaan siswa dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Kajian yang dilakukan dapat dilakukan oleh guru  untuk mencari jenis kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan terutama yang berbentuk soal 

cerita. Menurut Legutko (dalam Satoto, 2012:22), dalam pembelajaran guru harus benar-benar 

menganalisis kesalahan siswa untuk dapat memahami kesalahan, menjelaskan yang mereka 

alami serta menemukan penyebab dari kesalahan mereka sehingga akan mampu meningkatkan 

pemahaman dan keterampilan siswa. Kajian yang dapat dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal cerita dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah  

prosedur tertentu.  

Kajian ini menggunakan tiga puluh satu siswa kelas VII sebagai subyek. Mereka diberikan 

dua butir soal cerita. Hasil pekerjaan mereka dianalisis dengan tujuan untuk menemukan jenis 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita. Adapun prosedur yang digunakan dalam 

mengkaji hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dalam kajian ini adalah 

prosedur Newman .Prosedur Newman diperkenalkan pertama kali tahun 1977 oleh Anne 

Newman, guru matematika di Australia, (Hayati, 2015). White (2010) menjelaskan, Newman 

(1977, 1983) memberikan lima kegiatan penting dalam  pembelajaran untuk memunculkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang meliputi kemampuan dalam: (1) 

reading (2) comprehension (3) transformation (4) process skill dan (5) encoding. 

Kelima  kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan stimulan 

terhadap siswa selama dalam proses pembelajaran yang meliputi: (1) bacalah pertanyaan dengan 

seksama, jika kalian tidak mengerti sebuah kata, abaikan saja (2) katakan padaku,  apa yang 

diinginkan pertanyaan untuk kalian lakukan? (3) katakan padaku bagaimana cara kalian untuk 

menemukan jawabannya? (4) tunjukkan padaku bagaimana cara kalian menemukan jawaban 

dari pertanyaan tersebut dan katakanlah dengan nyaring (5) tuliskanlah jawabanmu. Menurut 

White (2015), ketika siswa mencari jawaban yang tepat dari soal matematika berbentuk soal 

cerita, maka siswa diminta melakukan lima kegiatan berdasarkan pendapat Newman yaitu:(1) 

membaca soal yang diberikan (2) mengatakan apa yang ditanyakan dalam soal (3) mengatakan 

metode apa yang akan digunakan siswa untuk menemukan jawaban (4) menunjukkan langkah 

penyelesaian apa yang akan digunakan siswa  dan menceritakan bagaimana siswa berpikir untuk 

menemukan jawaban (5) menuliskan jawaban dari soal tersebut. 

Jha (2012), Singh (2010), dan White (2005) memberikan beberapa faktor dan indikator 

yang menjadi penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal bentuk uraian 

yang didasarkan  padaprosedur Newman. Adapun tabel factor dan indikator penyebab siswa 

melakukan kesalahan adalah: 
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Tabel 1.faktor dan indikator penyebab kesalahan siswa 

Faktor Penyebab Kesalahan 

Siswa 

Indikator 

Reading a. Siswa tidak mampu membaca atau 

mengenali simbol dalam soal. 

b. Siswa tidak mampu memaknai arti setiap 

kata, istilah atau simbol dalam soal. 

Comprehension 

 

a. Siswa tidak memahami informasi apa saja 

yang diketahui dalam soal dengan lengkap. 

b. Siswa tidak memahami apa saja yang 

ditanyakan dalam soal dengan lengkap. 

Transformation a. Siswa tidak mampu membuat model 

matematis dari informasi yang didapatkan. 

b. Siswa tidak mengetahui rumus yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal. 

c. Siswa tidak mengetahui operasi hitung 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

soal. 

Process Skill 

 

a. Siswa tidak mengetahui prosedur atau 

langkah-langkah yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan soal dengan tepat. 

Encoding 

 

a. Siswa tidak mampu menemukan hasil akhir 

dari soal berdasarkan prosedur atau 

langkah-langkah yang telah digunakan. 

b. Siswa tidak dapat menunjukan jawaban 

akhir dari penyelesaian soal dengan benar. 

c. Siswa tidak  dapat menuliskan jawaban 

akhir sesuai dengan kesimpulan. 

METODE 

Jenis kajian ini adalah kualitatif deskriptif yang diperoleh dari kajian hasil pekerjaan siswa 

yang digunakan secara langsung untuk mengetahui jenis kesalahan subyek dalam menyelesaikan 

soal-soal cerita berdasarkan prosedur Newman. Subyek dalam kajian ini adalah tiga puluh satu 

siswa kelas VII yang diberikan soal tes berbentuk uraian pada materi pecahan sebanyak dua soal 

cerita yang dikerjakan dalam waktu 60 menit. Dari hasil pekerjaan subyek kemudian diperiksa 

dan dikaji masing-masing untuk mengetahui jenis kesalahannya berdasarkan prosedur Newman 

pada setiap pertanyayan yang diberikan. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini berupa soal 

uraian bab pecahan, tabel faktor dan indikator kesalahan siswa dan tabel kajian hasil pekerjaan 

subyek.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pekerjaan tiga puluh satu siswa yang telah dikaji dengan menggunakan prosedur 

Newman diperoleh jenis kesalahan yang beragam yang dilakukan oleh subyek pada soal cerita 

yang diberikan. Soal cerita yang diujikan pada subyek terdiri dari dua butir soal/ pertanyaan 

yaitu: 

(P1)  Sebuah botol bila diisi penuh minyak tanah dapat memuat 7,25 liter. Ima mengisi 

botol tersebut dengan minyak tanah 5,14 liter. Kemudian Ima menuangkan minyak tanah 

itu ke kompor ibu 2,19 liter. Berapa liter minyak tanah harus diisi lagi agar botol itu 

penuh? 
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(𝐏𝟐)
1

3
bagian dari penghasilan Bobi digunakan untuk membayar sewa rumah, 

2

5
 bagian lagi 

digunakan untuk biaya hidup, 
1

6
 bagian untuk membayar listrik, air dan telepon. Sisanya ia 

tabung. Berapa bagian uang yang ditabung Bobi ?  

Dibawah ini adalah hasil dari pemeriksaan pekerjaan subyek dalam kajian setelah dikaji 

dengan menggunakan prosedur Newman untuk mencari jenis kesalahan subyek. 

 

Tabel 2.  Kajian hasil pekerjaan subyek 

 K1 K2 K3 K4 K5 K1 K2 K3 K4 K5 

S1      S S S   

S2 S S    S S    

S3   S S S S S S S  

S4     S      

S5 S S   S S S    

S6 S    S S S S S  

S7      S S  S S 

S8 S S    S S  S S 

S9 S     S S    

S10 S S    S S S  S 

S11 S S   S S S S  S 

S12 S   S S S S S  S 

S13 S S    S S S S S 

S14 S S   S S S S S S 

S15   S S S S S S S S 

S16        S   

S17   S  S S S S  S 

S18   S S S S S S  S 

S19 S S   S S S S S  

S20 S S   S S S S S S 

S21 S S    S S S S  

S22 S S S S S S S S  S 

S23 S S   S S S S S S 

S24 S S   S S S S S S 

S25 S S  S S S S S S S 

S26 S S  S S S S S S S 

S27 S S S S S S S S S S 

S28      S S S S S 

S29 S S    S S S S S 

S30   S S S      

S31 S    S S S S S S 

JML 21 17 7 9 20 28 28 24 18 20 

Keterangan : 

S adalah subyek 

P1 adalah pertanyaan ke-1 

P2 adalah pertanyaan ke-2 

K1 adalah kesalahan dalam dalam reading 

K2 adalah kesalahan dalam dalam  comprehension 

K3 adalah kesalahan dalam dalam transformation 

K4 adalah kesalahan dalam dalam process skill 

K5 adalah kesalahan dalam dalam encoding. 
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Dari data yang didapatkan dalam Tabel 2, hasil pekerjaan subyek, dapat diketahui bahwa 

hampir seluruh jenis kesalahan seperti yang di jelaskan oleh Newman dialami oleh subyek 

dalam kajian ini yang terdiri dari: (1). Kesalahan membaca (reading errors), (2). Kesalahan 

memahami masalah (comprehension errors), (3).Kesalahan transformasi (transformation 

errors), (4).Kesalahan keterampilan proses (process skill errors), dan (5).Kesalahan penulisan 

(encoding errors) baik yang terjadi pada P1 dan juga pada P2 dalam jumlah yang berbeda pada 

setiap soalnya. 

Lebih dalam lagi Jha (2012), Singh (2010), dan White (2005) memaparkan tentang jenis 

kesalahan yang telah dijelaskan oleh Newman, yaitu:  

1. Kesalahan membaca ( Reading Errors) terjadi  ketika siswa tidak mampu membaca atau 

mengenali simbol dalam soal serta tidak mampu memaknai arti setiap kata, istilah atau simbol 

dalam soal. 

2. Kesalahan memahami masalah ( comprehension errors) terjadi ketika siswa tidak memahami 

informasi apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan dalam soal dengan lengkap. 

3. Kesalahan transformasi ( transformation errors) terjadi ketika siswa tidak mampu membuat 

model matematis dari informasi yang didapatkan, tidak mengetahui rumus yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan soal dan tidak mengetahui operasi hitung yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal. 

4. Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skill Errors) terjadi ketika siswa tidak mengetahui 

prosedur atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal dengan tepat, 

dan 

5. Kesalahan Penulisan (Encoding Errors) terjadi ketika siswa tidak mampu menemukan hasil 

akhir dari soal berdasarkan prosedur atau langkah-langkah yang telah digunakan, tidak dapat 

menunjukan jawaban akhir dari penyelesaian soal dengan benar dan tidak  dapat menuliskan 

jawaban akhir sesuai dengan kesimpulan.  

Berdasarkan data dalam tabel, dalam mengerjakan P1 maupun P2, jenis kesalahan 

membaca merupakan jenis kesalahan terbesar yang dilakukan oleh subyek walaupun jumlahnya 

berbeda dalam rentang yang tidak terlalu jauh. Kesalahan membaca ( reading errors) yang 

dilakukan subyek dalam mengerjakan P2 lebih banyak terjadi dari pada P1 dengan tipe 

kesalahan yang sama yaitu subyek tidak mampu membaca atau mengenali simbol dan tidak 

mampu memaknai arti setiap kata,istilah dalam soal sehingga tidak memahami maksud dari soal 

baik pada P1 maupun P2 dengan jumlah masing masing 21 dan 28. Begitu pula ketika 

menginjak pada kesalahan selanjutnya yaitu kesalahanmemahami masalah ( comprehension 

errors), dimana subyek tidak memahami informasi apa saja yang diketahui dan apa saja yang 

ditanyakan dalam soal dengan lengkap, jumlah kesalahan dalam P2 tetap lebih banyak jika 

dibandingkan dengan kesalahan subyek dalam P1.  

 Di bawah ini adalah beberapa contoh dari hasil pekerjaan subyek yang menunjukkan  

kesalahan membaca dan kesalahan memahami masalah yang terjadi pada P1 dan P2: 
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Gambar 1. Hasil pekerjaan S 20 

 

 

 
 

Gambar 2. Hasil pekerjaan S 14 

 

 Dari Gambar 1 dan gambar 2 hasil pekerjaan subyek terlihat bahwa dalam P1 dan P2, 

kedua subyek  melakukan kesalahan yang sama yaitu kesalahan dalam membaca dan kesalahan 

memahami masalah. Kedua subyek tidak menuliskan informasi apapun terkait dengan soal yang 

diberikan dalam P1 dan P2. 

Dalam Tabel 2 hasil kajian pekerjaan subyek rentang kesalahan terbesar dalam 

mengerjakan P1 dan P2 terjadi pada kesalahan ketiga dan keempat yaitu kesalahan transformasi 

(transformation errors) dan kesalahan keterampilan proses (process skill errors). Didalam 

kesalahan transformasi (transformation errors) subyek tidak mampu membuat model matematis 

dari informasi yang didapatkan, tidak mengetahui rumus yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal dan tidak mengetahui operasi hitung yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal. Adapun dalam kesalahan keterampilan proses (process skill errors), subyek 

tidak mengetahui prosedur atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

soal dengan tepat. 

Apapun contoh dari hasil pekerjaan subyek yang menunjukkan kesalahan transformasi 

(transformation errors) dan kesalahan keterampilan proses (process skill errors) sebagai 

berikut: 
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Gambar 3. Hasil pekerjaan S 31 

 

 
Gambar 4. Hasil pekerjaan S 15 

 

Dari Gambar 3 dan gambar 4 dapat dilihat bahwa subyek melakukan kesalahan dalam  

transformasi (transformation errors) dan kesalahan keterampilan proses (process skill errors) 

baik dalam P1 maupun P2. Subyek pada gambar 3 tidak mampu membuat model matematis dari 

informasi yang didapatkan, tidak mengetahui rumus yang akan digunakan dan tidak mengetahui 

operasi hitung yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. 

 7,25 

 5,14 – 

 2,11 

 2,19 – 

 

Sedangkan pada P2, subyek  juga tidak mampu membuat model matematis dari informasi yang 

didapatkan dan mengetahui rumus yang akan digunakan dan tidak mengetahui operasi hitung 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Subyek hanya menjumlahkan semua angka 

yang ada dalam soal dan mengurangi hasil yang didapatkan dengan 
𝟏

𝟑
sehingga ia 

memtransformasikan soal yand diberikan dengan: 

   
𝟏

𝟑
 + 

𝟐

𝟓
 + 

𝟏

𝟔
 = 

𝟏𝟎+𝟏𝟐+𝟓

𝟑𝟎
 = 

𝟐𝟕

𝟑𝟎
 - 
𝟏

𝟑
 

   

Pada Gambar 4, subyek tidak mampu membuat model matematis dari informasi yang telah dia 

dapatkan sehingga subyek tidak dapat menentukan rumus yang tepat untuk menyelesaikan soal. 

Pada P1 subyek melakukan kesalahan dalam mengoperasikan pecahan dengan menuliskan: 

    7,25 liter + 5,24 liter-2,29 = 10,20.  
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Pada P2 subyek melakukan kesalahan dalam menstransformasikan soal dalam bentuk matematis 

dan juga mengalami kesulitan dalam menentukan rumus dan menyelesaikan soal pada P2 

dengan menuliskan: 

   
1

3
 + 

2

5
 + 

1

6
 = 

4+14

50
 =  

14

50
 =  

7

25
 

Berdasarkan tabel hasil kajian sebelumya, jenis kesalahan terakhir yaitu kesalahan 

penulisan (Encoding Errors), banyaknya subyek yang melakukan kesalahan ini dalam 

menyelesaiakan P1 maupun P2 memiliki jumlah yang  sama. Kesalahan penulisan (Encoding 

Errors)  terjadi karena subyek tidak mampu menemukan hasil akhir dari soal berdasarkan 

prosedur atau langkah-langkah yang telah digunakan, tidak dapat menunjukkan jawaban akhir 

dari penyelesaian soal dengan benar dan tidak  dapat menuliskan jawaban akhir sesuai dengan 

kesimpulan. Pada hasil kajian dalam tabel menunjukkan jumlah yang sama antara subyek yang 

melakukan kesalahan penulisan (Encoding Errors) dalam menyelesaikan P1 maupun P2. 

Contoh hasil pekerjaan siswa yang menunjukkan kesalahan penulisan (Encoding Errors) 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Hasil pekerjaan S 12 

 

 
Gambar 6. Hasil pekerjaan S 7 

  

Pada Gambar 5, terlihat kesalahan penulisan pada P1 yang dilakukan oleh subyek yaitu 

menuliskan jawaban akhir tidak sesuai dengan kesimpulan. Subyek telah mendapatkan jawaban 

namun belum menuliskan jawaban akhir sebagai kesimpulan dari soal. Subyek hanya 

menuliskan hasil dari perhitungannya yaitu 4, 30 tanpa memberikan satuan dan kesimpulan 

akhir. Pada Gambar 6, kesalahan yang silakukan subyek dalam menyelesaikan P2 adalah subyek 

tidak mampu menemukan hasil akhir dari soal berdasarkan prosedur atau langkah-langkah yang 

telah digunakan, tidak dapat menunjukkan jawaban akhir dari penyelesaian soal dengan 

benar,terdapat kesalahan pada proses perhitungan dan jawaban akhirnya. Seperti yang dituliskan 

subyek yaitu: 

  
𝟏

𝟏
 -
𝟏

𝟑
 -
𝟐

𝟓
 - 
𝟏

𝟔
  = 

𝟑𝟎

𝟑𝟎
- 
𝟏𝟎

𝟑𝟎
 - 

𝟔

𝟑𝟎
 - 

𝟓

𝟑𝟎
 = 

𝟗

𝟑𝟎
 

   

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil kajian terhadap hasil pekerjaan subyek dapat dilihat bahwa dari dua butir soal 

pada tes yang diberikan, ditemukan bahwa hampir seluruh subyek melakukan kesalahan pada 

semua jenis kesalahan dengan jumlah yang berbeda pada setiap soalnya. Adapun jenis 
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kesalahan-kesalahan tersebut meliputi kesalahan dalam (1) membaca (reading); (2) memahami 

(comprehension); (3) transformasi (transformation), (4) keterampilan proses (process skill), dan 

(5) penulisan(encoding).Dari seluruh jenis kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam 

membaca ( reading error) merupakan kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh subyek baik 

dalam P1 maupun P2, kesalahan ketiga dan keempat yaitu kesalahan transformasi 

(transformation errors) dan kesalahan keterampilan proses (process skill errors) adalah 

kesalahan dengan rentang terbesar yang dilakukan subyek dalam penyelesaian P1 dan P2. 

Sedangkan kesalahan terakhir yaitu kesalahan penulisan (Encoding Errors)baik dalam P1 

maupun P2, kesalahan yang dilakukan oleh subyek berjumlah sama. 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah: (1) mencari 

penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal cerita (2) , membuat strategi 

pembelajaran yang efektif sebagai scaffholdingnya. Hasil kajian ini juga dapat 

diimplementasikan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk dapat menggunakan model dan 

stragtegi pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga dapat mempermudah siswa dalam 

mengerjakan soal matematika yang berbentuk soal cerita. 
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Abstrak 

 
Programme for International Student Assesment (PISA) merupakan salah 

satu assesment yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Cooperation 

and Development (OECD) untuk mengukur kemampuan literasi membaca, 

matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Berdasarkan hasil tes PISA 

2015, siswa SMK di sekolah tempat peneliti mengajar yakni SMK Manbaul Ulum 

mendapatkan rata-rata nilai yang sangat rendah pada aspek matematika yakni 315. 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan pada lembar jawaban 

siswa dalam mengerjakan soal PISA. Analisis tersebut berdasarkan Newman Error 

Analysis (NEA) sehingga diperoleh pengklasifikasian kesalahan siswa SMK dalam 

menyelesaikan soal PISA. Dari hasil analisis diperoleh terdapat dua jenis kesalahan 

yang dilakukan siswa SMK Manbaul Ulum yakni process skills error  dan 

comprehension error. 

Kata kunci: Kesalahan siswa, Soal PISA, Newman Error Analysis 

 

PENDAHULUAN 

Programme for International Student Assesment (PISA) merupakan salah satu assessment 

yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

yang berkedudukan di Paris, Perancis. PISA bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi 

membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun di negara-negara peserta, yang 

diadakan berkala setiap tiga tahun sekali. Menurut hasil OECD  pada penelitian kemampuan 

siswa pada bidang matematika, membaca, dan sains tahun 2012 Rata-rata skor Indonesia di 

bidang matematika pada PISA 2012 adalah 375 Indonesia berada pada peringkat ke-65 dari 66 

negara peserta (OECD,2012).  

Hasil tes PISA 2015, siswa SMK di sekolah tempat penulis mengajar yakni SMK 

Manbaul Ulum mendapatkan rata-rata skor yang sangat rendah yaitu 315, dibandingkan dengan 

rata-rata internasional yakni 500. Skor tersebut memang menggambarkan kemampuan 

siswa. Akan tetapi, hal tersebut belum memberikan cukup informasi yang diperlukan untuk 

menentukan langkah yang harus ditempuh oleh pendidik untuk mengatasi rendahnya nilai siswa. 

Menurut Wijaya dkk.(2014) Investigasi kesulitan siswa merupakan langkah penting dalam 

proses peningkatan kemampuan siswa karena menyoroti aspek-aspek atau kompetensi tertentu 

yang harus dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, Radatz (1980) berpendapat 

bahwa kesulitan siswa dapat diselidiki melalui analisis kesalahan karena kesalahan siswa 

merupakan sumber yang kuat untuk mendiagnosa kesulitan belajar. 

Menurut Radatz, analisis kesalahan memiliki peran penting baik dalam praktek akademik 

maupun dalam penelitian. Dalam praktek akademik, analisis kesalahan merupakan cara penting 

untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, dan sebagai dasar dalam menentukan langkah dalam 

membantu meningkatkan kemampuan dan pemahaman masing-masing siswa. Dalam hal 

penelitian, analisis kesalahan adalah titik awal yang luar biasa untuk penelitian tentang 

pengajaran dan pembelajaran matematika  karena dapat memberikan jawaban atas beberapa 
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persoalan mendasar dari pembelajaran matematika. 

Newman Error Analysis (NEA) diperkenalkan oleh Anne Newman pada tahun 1977 

seorang guru bidang studi matematika di Australia. Dalam metode ini, dia membagi kesalahan 

menjadi 5 kategori yakni : 1) Reading error (kesalahan membaca)  2) Comprehension error 

(kesalahan memahami), 3)Transformation error (kesalahan transformasi), 4)Process Skills error 

(kesalahan penghitungan) , dan 5)Encoding error (kesalahan penyimpulan/ penulisan 

jawaban).(Clarkson,1991) 

Newman ( dalam White, 2010) menyarankan pertanyaan-pertanyaan berikut digunakan 

saat wawancara dalam rangka mengklasifikasikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika. Kelima pertanyaan tersebut antara lain:1) “Silahkan bacakan soal tersebut. 

Jika ada kata yang tidak kamu mengerti katakan pada saya.”, 2)“Jelaskan pada saya apa yang 

diminta dalam soal untuk kamu kerjakan.”, 3)“Jelaskan pada saya cara apakah yang kamu 

gunakan untuk mendapatkan jawabanmu.”, 4) “Tunjukkan pada saya bagaimana kamu 

menjawab soal, dan jelaskan pada saya apa yang kamu kerjakan.”, 5) “Tuliskan jawabanmu dari 

soal tersebut.” 

Beberapa penelitian yang merujuk pada analisis jawaban siswa dalam mengerjakan soal 

PISA telah banyak dilakukan, Wijaya dkk.(2014) menunjukkan bahwa dari  siswa yang 

berpartisipasi, banyak dari mereka yang salah dalam memilah data. Menurutnya, siswa 

cenderung menggunakan data yang tersedia di soal tanpa melihat relevansinya dengan 

pertanyaan, mengalami kesulitan dalam menghubungkan data lintas representasi atau sumber 

dan mengalami kesulitan untuk estimasi data yang tidak tersedia di soal. Abadi(2014) melihat 

kesalahan siswa sebagai sumber informasi untuk mengetahui apa saja kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan masalah geometri PISA dan upaya mengatasinya menggunakan scaffolding.  

METODE 

Data diperoleh dengan cara memberikan satu soal PISA tema “berjalan” kepada 20 siswa 

yang menjadi siswa sasaran PISA 2015. Selanjutnya penulis menganalisis lembar jawaban siswa 

dengan mengklasifikasikan jenis-jenis kesalahan jawaban siswa berdasarkan Analisis Kesalahan 

Newman (Newman Error Analysis) pada masing-masing nomor pertanyaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis memberikan sebuah soal PISA terhadap 20 siswa yang menjadi siswa sasaran 

PISA 2015. Soal yang di berikan terlihat seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Soal PISA yang diberikan 

Dari 20 siswa tersebut, tidak seorangpun yang mendapat skor sempurna. Rincian setiap 

nomor adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan 1, hanya 3 siswa yang menjawab benar serta 

langkah penyelesaiannya, 7 siswa telah mampu mensubtitusi hal yang diketahui ke dalam rumus 

yang diberikan, namun salah dalam penghitungannya, dan 10 siswa gagal memahami maksud 

soal. Pertanyaan 2, tak satupun siswa mampu menjawab dengan benar. Sebagian besar siswa 

belum mampu memahami masalah yang diberikan dalam pertanyaan 2. 

 

 

Gambar 2. Contoh jawaban siswa benar pertanyaan 1 

 

 

Gambar 3. Contoh jawaban siswa salah pertanyaan 1 
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Gambar 2 dan 3 diatas menunjukkan salah satu hasil jawaban siswa atas pertanyaan 1, 

pada gambar 2, menunjukkan siswa telah mampu memahami masalah dan menemukan nilai P 

berdasarkan rumus yang diberikan. Sedangkan pada gambar 3, menunjukkan bahwa siswa 

mampu mensubstitusikan apa yang diketahui kedalam rumus yang diberikan namun melakukan 

kesalahan pada langkah penghitungannya.  

Dari hasil wawancara, siswa  baru mengetahui kalau salah dalam prosedur penentuan nilai 

P. Berikut adalah cuplikan wawancara peneliti dengan siswa1.  

Peneliti  : “Coba kamu amati lagi soal dan jawaban kamu!”  

Siswa1   : “Ya pak,kan sudah betul rumusnya, n nya kan betul 70 pak”.  

Peneliti  : “Ya betul, coba perhatikan baris kedua dan baris ketiga jawaban   

kamu?”  

Siswa1  : “Kan betul pak, nilai P didapat dari 140 dibagi 70 kan 2 pak”.  

Peneliti  : “Iya saya ngerti maksud kamu, tapi seharusnya untuk menghilangkan 

penyebut kedua ruas sama-sama dikalikan P kan, persamaannya 

menjadi 70=140.P ”  

Siswa1  : “(diam sejenak) Oh iya ya, seharusnya P didapat dari 70 dibagi 140, 

berarti saya salah ngalikan pak hehe” 

Berdasarkan jawaban siswa1 dan hasil wawancara menunjukkan terjadinya kesalahan 

dalam hal prosedur matematis hal tersebut sesuai dengan Newman Error Analysis kategori  

process skills error (White, 2010). 

 

 

Gambar 4. Contoh jawaban siswa salah pertanyaan 2 

Gambar 4 diatas menunjukkan salah satu jawaban siswa untuk pertanyaan 2. Terlihat 

bahwa siswa mampu mensubstitusikan hal yang diketahui kedalam rumus yang ada, namun 

siswa belum mampu memahami apa yang diinginkan pada pertanyaan 2 sehingga belum mampu 

melanjutkan pada langkah berikutnya.  

Dari hasil wawancara, siswa juga tidak dapat menjelaskan langkah selanjutnya sesuai 

dengan yang diinginkan soal. Berikut adalah cuplikan wawancara peneliti dengan siswa2.  

Peneliti  : “Coba kamu baca lagi dengan seksama soal dan jawaban kamu!”  

Siswa2  : “Ya pak,kan betul diperoleh n=112”.  

Peneliti  : “Ya betul, 112 itu artinya apa?”  

Siswa2 : “hmmm, artinya 112 langkah permenit kan pak?”.  

Peneliti  : “Iya  betul,terus yang ditanyakan di soal apa? ”  

Siswa2  : “(diam sejenak) kecepatan dalam meter permenit dan kilometer 

perjam pak,...susah pak saya nggak tahu.....” 

Berdasarkan analisis kesalahan Newman (Newman Error Analysis) jawaban siswa 

tersebut menunjukkan comprehension error (White, 2010), yaitu kesalahan memahami makna 

soal. Dalam hal ini siswa salah dalam memahami makna informasi yang terkandung dalam soal. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis kesalahan diperoleh adanya 2 jenis kesalahan yang dibuat siswa 

SMK Manbaul Ulum. Kesalahan pertama yang dilakukan siswa adalah kesalahan dalam 
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melakukan operasi hitung yang termasuk dalam kategori process skills error dalam NEA dan 

jenis kesalahan kedua adalah kesalahan dalam memahami makna soal yang termasuk dalam 

kategori comprehension error. 

Berdasarkan temuan tersebut, kemampuan dasar menyelesaikan operasi bilangan pada 

siswa sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai soal matematika disamping itu 

memperbanyak penerapan tipe soal yang berbasis kontekstual seperti soal PISA  sangat 

disarankan agar siswa terbiasa dengan soal-soal yang berkaitan dengan penerapan matematika 

dan beberapa konsep yang saling terkait dalam kehidupan sehari-hari.  
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Abstrak 

 
Ilmu matematika  sangat penting karena berguna dalam kehidupan sehari-

hari. Namun pada kenyataanya masih terdapat siswa yang memiliki motivasi rendah 

dalam mempelajari matematika. Motivasi berguna untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi belajar siswa 

dalam mempelajari matematika dan penyebab motivasi belajar rendah. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 

2016. Metode penelitian ini adalah deskriptif, siswa mengerjakan angket motivasi. 

Hasil penelitian menunjukaan bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi berjumlah 

22, 24 siswa memiliki motivasi sedang dan 65 siswa memiliki motivasi rendah. 

Siswa yang memiliki motivasi tinggi bersemangat dalam belajar matematika dan 

melakukan banyak cara untuk menguasai ilmu matematika. Siswa yang memiliki 

motivasi sedang tidak terlalu bersemangat dalam menguasai ilmu matematika. Siswa 

yang memiliki motivasi rendah tidak bersemangat dalam belajar matematika, hal 

tersebut disebabkan karena tiga faktor. Faktor pertama siswa tidak memiliki 

dorongan dan kesadaran bahwa pentingnya belajar matematika terlihat dari jawaban 

angket yaitu siswa sering tidur pada pelajaran matematika, siswa sering tidak 

berkonsentrasi, malas belajar dan mengabaikan pelajaran matematika. Faktor kedua 

yaitu siswa tidak memiliki keinginan untuk berhasil dalam belajar matematika, siswa 

mudah putus asa dalam mengerjakan soal-soal matematika yang sulit dan siswa 

tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika, hal 

tersebut terdapat pada jawaban angket.  Faktor ketiga yaitu kegiatan pembelajaran 

matematika yang tidak menarik karena guru matematika cenderung monoton dengan 

menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran matematika. 

Kata kunci: motivasi, belajar matematika  
 

PENDAHULUAN 

Ilmu matematika sebagai ilmu yang memuat tentang pola yang masuk akal serangkaian 

simbol, dan jenis penalaran yang sesuai antara satu dengan yang lainnya (Hendriana dan Utari, 

2016: 4). Ilmu matematika terdiri dari aritmatika, geometridan aljabar yang seluruhnya 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Matematika diberikan kepada siswa mulai dari tingkat 

dasar sampai perguruan tinggi (Murtadlo, 2012: 25). Pembelajaran matematika dapat 

membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam diri siswa. Selain memahami dan menguasai konsep 

matematika, siswa akan terlatih dan berpikir logis, bertanggung jawab, konsisten, kreatif, 

percaya diri, jujur, menghargai pendapat, bekerja kelompok dan mandiri,hal tersebut sesuai 

dengan tujuan pembelajaran  matematika (Syabana, 2012: 46). Oleh karena itu siswa diharapkan 

berhasil dalam belajar matematika di sekolah maupun di rumah. Salah satu faktor yang 

mendukung keberhasilan seseorang dalam mempelajarai suatu ilmu adalah motivasi. 

Motivasi merupakan potensi yang dapat mengubah perilaku seseorang untuk mencapai 

suatu keinginan (Waege, 2010 : 2). Potensi tersebut dapat diwujudkan dalam kognisi, emosi dan 

perilaku. Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap motivasi ada tiga yaitu perubahan dalam diri 

seseorang, munculnya perasaan affective arousal dan adanya reaksi-reaksi untuk mencapai 

tujuan. 

Motivasi belajar sangat penting dalam mencapai suatu keberhasilan. Hal tersebut 
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merupakan bahan kesuksesan dalam belajar (Tellla, 2007: 2).Motivasi belajar yaitu penggerak 

hati untuk melakukan perubahan perilaku dalam mencapai tujuan (Sardirman, 2014: 102). 

Motivasi belajar mengacu pada kognitif dan psikologi siswa yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa (Ginthua dan Jhon, 2007 : 3).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu faktor intrinsik dan faktor 

ektrinsik (Suparman, 2010: 55). Faktor intrinsik yaitu keinginan yang munculnya dari diri siswa  

sedangkan ektrinsik munculnya dari luar. Bentuk motivasi belajar yaitu ego-involment, 

hukuman, nilai, hadiah, pujian dan minat.  Terdapat empat indikator motivasi belajar  yaitu 

kegiatan belajar yang menarik, penghargaan dalam belajar, keinginan untuk berhasil dalam 

belajar, dorongan kebutuhan dalam belajar (Uno, 2011: 23). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi siswa dalam belajar matematika 

dan menjelaskan penyebab rendahnya motivasi siswa 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran  suatu gejala, karakteristik dari suatu fenomena (Johnson & Cristensen, 2004: 347). 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan motivasi siswa dalam belajar matematika dan 

menjelaskan penyebab rendahnya motivasi siswa. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Juni 2016. Subyek dipilih secara acak. Subyek 

berjumlah 111 siswa di SMP Darul Ulum 1 Peterongan. Subyek berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 55 dan berjumlah laki-laki 56. 

Instrumen penelitian ini adalah angket motivasi. Angket berisi tentang 

pernyataanfavorable (positif)  danunfavorable(negatif).  Pernyataan angket dikembangkan dari 

4 indikator motivasi yaitu kegiatan belajar yang menarik, penghargaan dalam belajar, keinginan 

untuk berhasil dalam belajar, dorongan kebutuhan dalam belajar. Angket berjumlah 34 

pernyataan. Angket diadaptasi dari penelitian Anita. Pilihan jawaban pada angket yaitu ya dan 

tidak. skor jawaban angket sebagai berikut, 

 

Tabel 1 Skor jawaban angket motivasi 

Skor pilihan Favorable (positif) Unfavorable (negatif) 

Ya 2 1 

Tidak 1 2 

 

Pengkategorian motivasi diperoleh dari hasil penjumlahan semua item. Jumlah skor keseluruhan 

dibagi menjadi tiga ketegori yaitu tingkat motivasi tinggi, sedang dan rendah. Hasil perhitungan 

diperoleh dari perhitungan yang berdasarkan, 

a. Kategori motivasi tinggi   : skor angket ≥ (�̅� + SD) 

b. Kategori motivasi sedang : (�̅� - SD)< skor angket < (�̅� + SD) 

c. Kategori motivasi rendah : skor angket ≤ (�̅� - SD) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini diperoleh dari pengisian angket yang dilakukan kepada siswa yang  

berjumlah 111, angket berisi pernyataan sesuai indikator. Berdasarkan  perhitungan dari 

pengisian angket diperoleh hasil rata-rata 49 dan simpangan deviasi 8 maka penggelompokkan 

kategori sebagai berikut, 

a. Kategori motivasi tinggi   : skor angket ≥ 57 

b. Kategori motivasi sedang : 41 < skor angket < 57 

c. Kategori motivasi rendah : skor angket ≤ 41 

Hasil penelitian diperoleh motivasi tinggi berjumlah 22 siswa, 24 siswa memiliki motivasi 

sedang  dan 65 siswa memiliki motivasi rendah. Terdapat 15 siswi dan 7 siswa pada kategori 
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motivasi tinggi. Pada motivasi sedang, siswa perempuan berjumlah 16 dan siswa laki-laki 

berjumlah 8. Sedangkan pada motivasi rendah siswa perempuan berjumlah 25 dan 40 siswa 

laki-laki. 

Berdasarkan hasil pengisian angket, siswa yang termasuk kategori tinggi bersemangat 

dalam belajar matematika dan selalu berkonsentrasi pada saat proses pembelajaran matematika 

berlangsung. Siswa berkeinginan berhasil dalam mempelajari matematika. Siswa tidak putus asa  

dalam mengerjakan soal yang sulit. Siswa mempunyai keinginan untuk meningkatkan presatasi 

belajar matematika. Hal tersebut sesuai dengan jawaban angket siswa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Jawaban angket siswa yang memiliki motivasi tinggi 

Dari jawaban angket tersebut terlihat bahwa siswa lebih cenderung mencari penyelesaian 

soal yang sulit. Siswa tidak terpacu hanya pada penjelasan guru saja, siswa melakukan diskusi 

dengan teman untuk mencari penyelesaian soal. Begitu banyak cara yang mereka lakukan guna 

untuk menyelesaikan soal matematika yang sulit. Salah satu cara yang dilakukan siswa adalah 

mencari tambahan materi diluar sekolah, mencari di internet dan meminta kakak kelas untuk 

menjelaskan. Materi tambahan ini dilakukan guna untuk menambah dan memperdalam siswa 

dalam memahami materi matematika. Pernyataan tersebut mereka pilih karena sesuai dengan 

keseharian siswa.  

Cara siswa memotivasi dirinya untuk mengerjakan soal matematika bermacam-macam. 

Salah satunya mereka lebih senang menyelesaikan soal matematika ketika siswa mendapat 

hadiah waktu menyelesaikan soal. Contoh ketika waktu mengerjakan soal, jika jawaban siswa 

benar dan paling cepat menyelesaikan soal akan mendapakan nilai bagus. Dengan adanya nilai 

mereka akan lebih tertantang untuk cepat menyelesaikan soal. Hal tersebut sesuai dengan 

jawaban angket siswa, dimana kebanyakan siswa lebih termotivasi mengerjakan jika ada hadiah. 

Dilihat dari semangat tersebut bisa dikatakan siswa ini memiliki motivasi tinggi dalam 

proses pembelajaran matematika. Motivasi tinggi pada umumnya siswa berjenis kelamin 
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perempuan. 

Jadi dapat disimpulkan siswa yang memiliki motivasi tinggi memiliki kesadaran 

pentingnya belajar matematika, mempunyai keinginan untuk berhasil mangusai matematika, 

walaupun kegiatan dalam pembelajaran matematika tidak menarik siswa tetap semangat dalam 

belajar dan siswa akan lebih termotivasi jika guru memberikan penghargaan. 

Motivasi sedang dalam mempelajari matematika  juga terdapat dalam diri siswa. Hal ini 

sesuai dengan pengisian angket. 

 

Gambar 2 Jawaban angket siswa yang memiliki 

motivasi sedang 

Angket diatas dapat dikatakan motivasi sedang karena skor diantara 41 dan 57. Pada 

ketegori sedang, siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki. 

Pada ketegori sedang, siswa masih memiliki kesadaran untuk belajar matematika 

walaupun semangat belajarnya tidak tinggi. Hal tersebut terlihat pada pengisian angket, siswa 

tetap mengikuti pelajaran matematika dan merasa rugi jika tidak masuk sekolah. Tetapi siswa 

tidak belajar pada waktu jam kosong dan konsentrasi rendah. 

Keinginan untuk berhasil menguasai matematika siswa tidak tinggi tetapi siswa masih 

berusaha dengan meminta kakak kelas untuk menjelaskan tugas matematika dan mengikuti 

bimbingan belajar. Siswa tidak berusaha memecahkan masalah matematika melalui cara 

berdiskusi dengan teman-temanya. Siswa sering melamun didalam kelas selama proses 

pembelajaran. Siswa lebih cenderung mudah putus asa dalam menyelesaikan soal.  

Pada kategori sedang siswa akan termotivasi jika kegiatan pembelajaran manarik 

misalnya menggunakan alat peraga , media, berkelompok dan belajar di luar kelas. Siswa tidak 

menyukai pembelajaran yang guru dominan menjelakan materi dari awal sampai akhir karena 

dapat membuat siswa pasif dan malas. 

Siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar untuk mendapatkan nilai 100 ketika siswa 

mendapatkan penghargaan dari guru. Penghargaan berupa reward atau hadiah. Siswa tidak 

menyukai pujian atau nilai tambahan. Hal tersebut terdapat pada siswa yang memiliki kategori 

motivasi sedang 
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Pada siswa yang memiliki motivasi rendah berbeda dengan kategori tinggi dan sedang. 

Hal tersebut terlihat dari jawaban angket. 

 

Gambar 3 Jawaban angket siswa yang memiliki motivasi rendah 

Kesadaran pentingnya mempelajari matematika rendah. Siswa sering tidur di kelas, tidak 

berkonsentrasi dan  mengabaikan pelajaran matematika  pada materi yang sulit. Siswa merasa 

tidak rugi jika ketinggalan pelajaran. Siswa lebih menyukai mengobrol di kantin. Hal ini 

disebabkan karena siswa tidak begitu peduli dengan pembelajaran matematika.  

Pada kategori rendah, siswa tidak berkeinginan untuk berhasil menguasai matematika. 

Hal tersebut terlihat pada hasil jawaban angket, siswa tidak beusaha untuk menyelesaiakan soal 

yang sulit. Siswa tidak berdiskusidengan temannya ataupun meminta kakak kelas untuk untuk 

mengajari. Siswa cenderung cuek dan mengerjakan asal-asalan dengan motivasi selesai. Siswa 

tidak memperdulikan jawaban benar atau selesai. 

Hal-hal diatas berpengaruh hasil belajar siswa. Jika motivasi siswa rendah maka siswa 

tidak akan mengusai ilmu matematika. Untuk meningkatkan motivasi siswa, guru harus kreatif. 

Guru harus merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika yang menarik. 

Misalnya membentuk kelompok, menggunakan media dan alat peraga. Guru menerapkan 

model-model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif misalnya kooperatif, inkuri, 

discovery dan lain sebagainya. Siswa tidak menyukai guru  menjelaskan dengan metode 

ceramah yang membuat siswa menjadi pasif dan mengantuk. Hal tersebut sesuai dengan 

curahan hati siswa pada angket motivasi. 

Selain itu guru juga harus memberikan penghargaan yang cocok untuk siswa. 

Penghargaan yang membuat siswa lebih termotivasi misalnya reward atau hadiah dan pujian. 

Jika siswa berhasil mendapatkan nilai ulangan atau ujian yang bagus dan siswa berhasil 

menjawab pertanyaan guru, maka siswa berhak mendapatkan perhagaan. Hal-hal tersebut yang 

dapat membuat siswa bersemangat dalam mempelajari matematika. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu pada siswa yang memiliki motivasi tinggi siswa 

bersemangat dalam mempelajari dan ingin menguasai ilmu matematika. Hal tersebut dilakukan 

siswa dengan berbagai cara misalnya dengan berdiskusi dengan temannya, meminta kakak kelas 

untuk menjelaskan, mengikuti bimbingan belajar, mendownload soal dan latihan soal di internet 

dan mengerjakan latihan soal matematika setiap hari. 

Pada siswa yang memiliki motivasi sedang siswa kurang bersemangat dalam belajar 

matematika dan mempunyai keinginan untuk menguasai ilmu matematika tetapi dengan sedikit 

cara yaitu dengan mengikuti bimbingan dan meminta kakak kelas untuk mengajari. Jika tidak 

bisa mengerjakan soal yang sulit siswa hanya membiarkan saja. 

Pada siswa yang memiliki motivasi rendah, siswa tidak bersemangat dalam belajar 

matematika. Hal tersebut disebabkan tiga faktor. Faktor pertama siswa tidak memiliki dorongan 

dan kesadaran bahwa pentingnya belajar matematika terlihat dari jawaban angket yaitu siswa 

sering tidur pada pelajaran matematika, siswa sering tidak berkonsentrasi, malas belajar, 

mengabaikan pelajaran matematika dan sering mengobrol dengan teman-temannya. Faktor 

kedua yaitu siswa tidak memiliki keinginan untuk berhasil dalam belajar matematika, siswa 

mudah putus asa dalam mengerjakan soal-soal matematika yang sulit dan siswa tidak memiliki 

keinginan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika, hal tersebut terdapat pada jawaban 

angket.  Faktor ketiga yaitu kegiatan pembelajaran matematika yang tidak menarik karena guru 

matematika cenderung monoton dengan menggunakan metode ceramah dalam proses 

pembelajaran matematika. 

Bagi peneliti yang ingin mengadopsi angket motivasi, perlu adanya uji validitas untuk 

menghasilkan data penelitian yang valid. Dalam penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan 

instrumen angket dan lembar pengamatan pada proses pembelajaran untuk menghasilkan hasil 

maksimal. 
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Abstrak 

 
Tujuan penulisan makalah  ini adalah mendeskripsikan pembelajaran 

teorema Pythagoras dengan metode penemuan terbimbing. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. Langkah-langkah pembelajaran 

dengan metode penemuan terbimbing  meliputi : orientasi siswa pada masalah., 

mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan mengolah data, mengembangkan 

dan mengomunikasikan hasil kegiatan, dan penutup (mengevaluasi kegiatan 

penyelidikan/pengamatan dan membuat rangkuman). Terdapat banyak cara untuk 

menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras secara deduktif  salah satunya dengan  

menggunakan luas trapesium seperti yang digunakan James Garfield. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh bahwa pembelajaran teorema Pythagoras dengan metode 

penemuan terbimbing dapat memahamkan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota 

Mojokerto. 

Kata kunci: Pembelajaran, Teorema Pythagoras, Metode Penemuan Terbimbing 
 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan  sangat penting karena 

sering digunakan pada ilmu pengetahuan lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 

cabang matematika yang penting untuk  dipelajari adalah geometri. Geometri merupakan 

cabang matematika yang menempati posisi penting untuk dipelajari karena geometri digunakan 

oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ( Walle. V. D ,2007:269).  

Meskipun geometri menempati posisi penting dalam belajar matematika, namun masih 

dibutuhkan juga cabang matematika yang lain, salah satunya aljabar.  Geometri dan Aljabar 

memiliki hubungan  yang sangat erat, penggunaan simbol-simbol aljabar dalam bentuk variabel, 

konstanta, parameter dan sebagainya banyak digunakan dalam geometri (Hohenwarter, M, 

2007).  Hasil aljabar dapat diperoleh secara geometris dan hasil geometris dapat ditunjukkan 

menggunakan aljabar (Dindyal. J, 2007).  Misalnya dalam teorema Pythagoras, untuk segitiga 

siku-siku yang memiliki panjang  sisi  siku-siku a, b  dan sisi miring/hypotenusa c , dapat 

direpresentasikan dalam bentuk aljabar menjadi a² + b² = c² . 

Kesulitan siswa dalam mempelajari geometri juga terjadi pada materi Teorema 

Pythagoras. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap teorema 

Pythagoras masih rendah. Mereka hanya dapat menghafal teorema tersebut tetapi tidak bisa 

menunjukkan cara menemukan dan menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras.  

Kesulitan siswa dalam mempelajari teorema Pythagoras dapat disebabkan karena guru  

dalam mengajar  belum mengunakan pendekatan saintifik padahal kurikulum yang digunakan 

adalah kurikulum 2013. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam  mengajar dengan 
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menggunakan langkah-langkah pembelajaran seperti: menyampaikan materi pembelajaran, 

memberikan contoh-contoh soal dan soal-soal latihan kemudian membahasnya bersama siswa.  

Akibatnya siswa cenderung kurang aktif dan hanya menerima informasi dari guru. Hal senada 

diungkapkan dalam salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Shimada (2006:63) bahwa 

dalam proses belajar dan mengajar, jika guru berperan dominan dan informasi hanya berjalan 

satu arah dari guru ke siswa, maka siswa menjadi pasif. 

Untuk meningkatkan pemahaman siswa seperti yang diharapkan, guru  perlu menentukan 

metode pembelajaran yang tepat. Dalam kurikulum 2013, guru diberikan keleluasaan waktu 

untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar 

(Kemendikbud, 2013). Hal itu sesuai dengan  pernyataan Jegede dkk (2000) bahwa guru 

memainkan peran penting dalam mewujudkan reformasi yang diinginkan karena guru yang 

menyampaikan kurikulum melalui peserta didik. Sandt (2007) juga menyatakan bahwa 

perubahan diperlukan guru dalam belajar di setiap kesempatan sehingga ada keterkaitan antara 

pengetahuan, sikap dan  kepercayaan. Menurut Tchoshanov (2010), guru harus memiliki 

pemahaman yang baik tentang konsep-konsep matematika yang mendasar dan mereka harus 

paham dengan kemampuan berfikir siswa mereka. 

Keberhasilan suatu pembelajaran matematika yang diterapkan oleh guru di dalam kelas 

sangat dipengaruhi oleh perencanaan pembelajaran dan cara guru dalam mengelola kelas. 

Darkasyi (2014:23) menyatakan bahwa  guru harus dapat menentukan metode pembelajaran 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonstruksi pengetahuannya sendiri 

sehingga siswa lebih mudah untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dan 

mengomunikasikan ide-idenya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Salah satu metode 

pembelajaran yanga dapat meningkatkan pemahaman siswa adalah metode pembelajaran 

penemuan terbimbing. Senada dengan pernyataan Matthew, B, & Kenneth I (2013) bahwa 

metode penemuan terbimbing sangat cocok dan efektif  digunakan dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam dan matematika. 

Dalam metode pembelajaran penemuan terbimbing siswa diberikan kesempatan untuk 

menemukan konsep yang diinginkan melalui diskusi kelompok dengan bimbingan dan petunjuk 

dari guru, kemudian mengomunikasikan hasil yang diperoleh. Ketika guru menggunakan 

metode  penemuan terbimbing, guru menyajikan contoh-contoh pada siswa, memandu mereka 

menemukan pola-pola dalam contoh-contoh, dan memberikan kesimpulan ketika siswa sudah 

dapat mendeskripsikan gagasan yang diajarkan oleh guru (Clark, 2005). Menurut Yuliani K 

(2015), metode pembelajaran penemuan terbimbing adalah metode pembelajaran yang   

menyajikan masalah atau pertanyaan yang membuat siswa dapat berpikir, mengamati, membuat 

dugaan, menjelaskan, dan menganalisis untuk menemukan pengetahuan dengan bimbingan dan 

petunjuk dari guru. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh  Akanmu (2013) menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara mereka yang menggunakan metode penemuan terbimbing dibandingkan 

dengan mereka yang tidak diajarkan menggunakan metode penemuan  terbimbing. Sedangkan 

Bani (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran dengan penemuan 

terbimbing dapat meningkatkan pemahaman dan penalaran matematis siswa SMP. 

Usaha untuk membangun pemahaman teorema Pythagoras dapat dilakukan dengan 

metode penemuan terbimbing. Metode  ini  mendorong  siswa berpikir sendiri sehingga dapat 

menemukan prinsip umum yang diinginkan dengan bimbingan dan petunjuk dari guru berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar yang 

diharapkan dari pembelajaran teorema Pythagoras yaitu siswa dapat menemukan dan 

membuktikan teorema Pythagoras. Adapun langkah-langkah pembelajaran penemuan 

terbimbing menurut Arends (2010) terdiri dari 5 tahap yaitu: orientasi siswa pada masalah., 

mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan mengolah data, mengembangkan dan 

mengomunikasikan hasil kegiatan, dan penutup (Mengevaluasi kegiatan 

penyelidikan/pengamatan dan membuat rangkuman).  
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Penerapan metode penemuan terbimbing mempunyai beberapa kelebihan, yaitu dapat 

membantu siswa memahami konsep dasar dan rumus dengan lebih baik  karena  siswa 

mengalami sendiri proses mendapatkan rumus itu,  membantu dalam menggunakan daya ingat 

dan mentansfer  pengetahuannya ke berbagai konteks, mendorong siswa berpikir dan bekerja 

atas inisiatifnya sendiri, siswa ikut berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan belajarnya 

karena siswa harus berpikir bukan sekedar mendengarkan informasi dari guru.  (Balim, 2009; 

Hudojo, 1984:7) 

Sebuah survey di Amerika menemukan  bahwa dari siswa yang setahun penuh kursus 

geometri yang diajarkan cara membuktikan hanya sekitar 30 % yang dapat menuliskan 

pembuktian secara deduktif ( Jones. K, 2001) dan menurut Piaget (dalam Kennedy, 2008:49), 

tahapan perkembangan kognitif siswa pada usia 11 tahun sudah memasuki tahap operasional 

formal sehingga sudah bisa berpikir abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari 

informasi yang tersedia.  Karena itu dalam pembelajaran matematika di kelas VII digunakan 

pembuktian secara deduktif. Salah satu materi dalam geometri adalah teorema Pythagoras. 

Banyak cara untuk membuktikan teorema ini, salah satunya pembuktian menurut James 

Garfield. Pembuktian ini berasal dari J. A. Garfield pada tahun 1876. Luas daerah trapesium 

dihitung dengan dua cara sehingga teorema Pythagoras dapat dibuktikan.   

Berdasarkan keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menulis makalah yang 

berjudul “Pembelajaran Teorema Pythagoras dengan Metode Penemuan Terbimbing: 

Implementasi James Garfield”. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pembelajaran Teorema Pythagoras  dengan  metode penemuan terbimbing yang 

mengimplementasikan cara James Garfield? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

paparan tentang pembelajaran Teorema Pythagoras  dengan  metode penemuan terbimbing yang 

mengimplementasikan cara James Garfield. 

 

PEMBAHASAN 

Menurut Brownell (dalam Kennedy, 2008:49), matematika dapat dipandang sebagai suatu 

sistem yang terdiri atas ide, prinsip, dan proses sehingga keterkaitan antar  aspek-aspek harus 

ditekankan pada aspek penalaran atau intelegensi anak, bukan pada hafalan. Karena itu dalam 

proses belajar  matematika harus memperhatikan tahapan-tahapan dan aspek penalaran siswa.  

Aspek pemahaman dimulai dari pengembangan kemampuan menemukan solusi  informal yang 

berkaitan dengan konteks, menemukan rumus dan skema, sampai menemukan prinsip-prinsip 

keterkaitan. 

Salah satu cara menemukan teorema Pythagoras adalah dengan menggunakan kertas 

berpetak. Siswa diminta menuliskan hubungan luas persegi pada sisi-sisi segitiga siku-siku 

sehingga dapat menemukan teorema Pyhagoras.  

  

     Gambar 1. Enam buah segitiga siku-siku pada kertas berpetak 
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Pada segitiga Gb.1 dan Gb.2, sisi setiap segitiga siku-siku tersebut di sebelah luar telah 

tergambar tiga persegi, yang sisi-sisinya sama dengan sisi-sisi dari masing-masing sisi segitiga 

siku-siku tersebut. Siswa diminta menghitung luas persegi dan menuliskan hubungan antara luas 

ketiga persegi tersebut. Dengan menghitung  luas persegi pada sis-sisi segitiga siku-siku , siswa 

melengkapi tabel berikut ini. 

Tabel 1. Hubungan luas persegi pada sisi siku-siku dengan luas persegi pada sisi 

hipotenusa 

Gambar 

Luas persegi pada 

salah satu sisi siku-

sikunya 

Luas persegi pada 

salah satu sisi siku-

sikunya 

Luas persegi pada sisi 

terpanjang(hipotenusa) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Dengan memperhatikan hasil luas persegi pada tabel di atas, siswa menyimpulkan bahwa 

pada setiap segitiga siku-siku, luas persegi pada hipotenusa/sisi miring akan sama dengan 

jumlah  luas persegi pada kedua sisi siku-sikunya sehingga siswa dapat menemukan rumus a2 + 

b2 = c2 dengan menghitung luas persegi pada kertas berpetak. Namun menjadi  masalah jika 

panjang sisi-sisi segitiga siku-siku bukan bilangan asli, misalkan panjang sisi siku-sikunya  2,4 

dan 5,7 satuan petak, seperti gambar 2. Siswa mengalami kesulitan dalam menghitung luas 

persegi. 

 

Gambar 2. Segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya bukan bilangan Asli 

 

Pengambilan kesimpulan di atas termasuk dalam pembuktian induktif karena diikuti oleh 

pernyataan/fakta yang mendukung kesimpulan, tetapi belum bisa  membuktikan kebenaran 

teorema Pythagoras. Sedangkan ciri utama matematika adalah pembuktian deduktif, yaitu 

kebenaran suatu pernyataan diperoleh  sebagai akibat logis kebenaran sebelumnya, sehingga 

hubungan antar  pernyataan dalam matematika bersifat konsisten (Markaban, 2006:13). Karena 

itu, untuk menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras sebaiknya menggunakan pembuktian 

secara deduktif. Siswa dijelaskan konsep dan prinsip materi tertentu yaitu kongruensi, luas 

trapesium dan  luas segitiga siku-siku untuk mendukung perolehan teorema Pythagoras. Guru 

mengarahkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan pemikiran siswa 

kearah penarikan kesimpulan.  

Deskripsi ini masuk pada RPP kegiatan inti  yaitu menunjukkan kebenaran teorema 

Pythagoras menggunakan metode penemuan terbimbing dengan pembuktian deduktif. Salah 

satu cara menunjukkan kebenaran teorema tersebut adalah  dengan cara James Abram Garfield 

yang merupakan presiden Amerika Serikat yang ke-20. Pembuktian teorema Pythagoras oleh 

presiden James Garfield merupakan penggabungan dua segitiga siku-siku yang kongruen, 

kemudian ditarik sebuah garis yang menghubungkan masing-masing satu titik pada segitiga 
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siku-siku tersebut sehingga membentuk sebuah trapesium. Pembuktian ini memanfaatkan luas 

trapesium dan luas segitiga. 

Fase pertama pada penemuan terbimbing adalah orientasi siswa pada masalah. Kegiatan 

dimulai dengan mengingat kembali materi prasyarat yang diperlukan untuk mempermudah 

siswa memahami materi yang akan dipelajari. Proses belajar matematika pada hakekatnya dapat 

dipandang sebagai suatu proses pembentukan obyek-obyek mental baru yang didasarkan atas 

proses pengaitan antar obyek mental yang sudah dimiliki sebelumnya (Suryadi,2010). Karena 

itu siswa diingatkan kembali mengenai dua segitiga yang kongruen, luas trapesium, dan luas 

segitiga.  

Fase kedua, mengidentifikasi masalah. Pada fase ini guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengamati lembar kerja siswa (LKS) yang diberikan dan memperhatikan 

langkah 1. Guru meminta siswa untuk mengamati alat peraga seperti gambar berikut dan 

menuliskan pertanyaan mengenai alat peraga yang akan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3. Alat peraga berupa dua segitiga siku-siku yang kongruen dan sebuah 

segitiga siku-siku sama kaki 

Beberapa pertanyaan dari siswa adalah sebagai berikut : 

- Untuk apa bangun-bangun tersebut? 

- Apa hubungan antara dua segitiga siku-siku dan segitiga siku-siku sama kaki? 

- Apakah dua segitiga siku-siku itu sama? 

- Bagaimana cara menyusun 3 bangun yang ada membentuk trapesium? 

- Bolehkah kita membuat bentuk selain tapesium?  

Dari beberapa pertanyaan siswa, terdapat satu pertanyaan yang mengarah pada dua segitiga 

yang kongruen. Siswa diminta menjelaskan pengertian dua segitiga yang kongruen. Dua 

segitiga yang kongruen mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua segitiga dikatakan 

kongruen  jika memenuhi salah satu syarat berikut (1)  tiga pasang sisi yang bersesuaian sama 

panjang, (2) dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar, (3) 

satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang terletak pada kedua ujung sisi 

tersebut sama besar ( Musser dkk. 2011:755)  Kemudian siswa diminta  menunjukkan  

bagaimana cara membuktikan dua segitiga siku-siku yang kongruen. Karena siswa baru 

mendapatkan materi kekongruenan di kelas 9, maka untuk menunjukkan bahwa dua bangun 

segitiga  kongruen dengan menghimpitkan 2 bangun segitiga siku-siku tersebut.  

Fase ketiga, mengumpulkan data. Guru mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan 

meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa.  Guru menjelaskan kegiatan 

pada pembelajaran ini adalah  menujukkan kebenaran teorema Pythagoras  menggunakan luas 

trapesium.  Siswa memperhatikan alat peraga yang akan digunakan yang terdiri dari 2 segitiga 

yang kongruen dengan  panjang sisi siku-siku a dan b, sebuah segitiga siku-siku sama kaki 

dengan panjang sisi siku-sikunya c,  dan sebuah trapesium dengan panjang sisi-sisi sejajarnya a 

dan b serta tinggi (a+b). 

a a 

b 

c 

b 

c 
c 

c 
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Gambar 4. Bangun trapesium yang terbentuk dari dua segitiga siku-siku yang kongruen 

dan sebuah segitiga siku-siku sama kaki 

Menurut Markaban (2006, 15) siswa diberikan kebebasan menyelidiki, menerka dan 

mencoba-coba (trial and error) dan guru mendorong siswa untuk menggunakan ide, konsep dan 

ketrampilan yang telah mereka pelajari untuk menemukan pengetahuan baru.  Dalam kegiatan 

ini siswa menuliskan informasi hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan yang 

diberikan. Diketahui dua buah segitiga siku-siku yang kongruen dengan panjang sisi siku-siku a 

dan b serta sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-sikunya c. Kemudian 

siswa diminta membentuk bangun trapesium dari tiga segitiga tersebut. Maka terbentuklah 

trapesium seperti pada gambar 5.  

Selanjutnya siswa diminta mengamati hubungan antara luas trapesium dengan luas dari 

ketiga segitiga. Diperoleh luas trapesium dengan panjang sisi-sisi sejajarnya a dan b serta tinggi 

(a+b) adalah   x (a + b) x (a + b). Luas segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku a dan 

b adalah   x a x b, sedangkan luas segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-

sikunya c  adalah  x c2.  

Selanjutnya siswa menyelesaikan permasalahan dan menjelaskan langkah-langkah 

kegiatan penyelidikan dengan kelompoknya. Siswa menentukan rumus luas trapesium dan 

dengan dengan cara lain yaitu dengan menjumlahkan tiga bangun yang membentuk trapesium. 

Sehingga di peroleh  : Luas trapesium  =   x (a + b )x (a + b)......................(1) 

Jumlah luas ketiga segitiga pembentuk trapesium  = Luas I + Luas II + Luas III 

                           =  xa x b) +  xa x b) +(  x c2) 

                          =  x(2ab+  c2) ................(2) 

Kemudian menuliskan  kedua persamaan   : 

 Luas trapesium  = jumlah luas ketiga segitiga , sehingga di dapat : 

 x(a + b)x(a + b)  =  x(2ab+  c2) 

 x(a2 + 2ab + b2) =  x(2ab+  c2) 

 x(a2 + 2ab + b2) =  x(2ab+  c2) 

a2 + b2                    = c2 

Terbukti bahwa  a2 + b2  = c2 

Guru dapat memberikan bimbingan dalam menyelesaikan operasi aljabar jika terdapat siswa 

yang mengalami kesulitan.  
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Fase keempat yaitu mengembangkan dan mengomunikasikan hasil kegiatan kelompok 

untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menemukan bengun lain yang bisa digunakan dalam membuktikan teorema Pythagoras, 

misalnya dengan persegi. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok disajikan 

di depan kelas. Menurut Qohar (2011), siswa yang telah mempunyai pemahaman matematis 

perlu mengomunikasikan ide-idenya kepada orang lain untuk meningkatkan pemahaman 

matematisnya.Sedangkan kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberikan tanggapan.  

Fase yang kelima yaitu penutup. Pada fase ini guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuliskan kesimpulan di buku catatan masing-masing yaitu teorema Pythagoras bahwa 

pada segitiga siku-siku yang memiliki sisi siku-siku a dan b, serta sisi miringnya C berlaku a2 + 

b2 = c2.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pembelajaran teorema Pythagoras menggunakan cara James Garfield merupakan salah 

satu cara menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras yang menggunakan pembuktian deduktif 

sehingga sesuai dengan ciri utama matematika. Metode penemuan terbimbing merupakan 

pendekatan pembelajaran yang diduga sangat cocok diterapkan pada pembelajaran matematika 

untuk mengembangkan pemahaman matematis siswa.  Pembelajaran teorema Pythagoras 

menggunakan cara James Garfield dapat dijadikan pertimbangan dalam pembelajaran 

matematika.  
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ABSTRAK :Tujuan dari pengembangan media ini adalah mengembangakan media 

pembelajaran berbasis Androiduntuk meningkatkan hasil belajar matematika pada 

siswa SMP kelas VIII materi Bangun Ruang Sisi Datar. Pengembangan ini 

mengadopsi model pengembangan yang dikembangkan oleh Plomp. Model 

pengembangan ini terdiri dari lima tahap, yaitu (1)  fase investigasi awal, (2) fase 

desain, (3) fase realisasi/ konstruksi, (4) fase tes, evaluasi dan revisi, (5) fase uji 

coba terbatas. Hasil pengembangan adalah media pembelajaran berbasis Android 

yang memuat materi Bangun Ruang Sisi Datar. Media pembelajaran juga telah 

melalui tahap uji coba terbatas dan  memenuhi kriteria valid, praktis, efektif serta 

layak untuk digunakan. 

Kata kunci: Media pembelajaran, Android, Bangun Ruang Sisi Datar. 

 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan aktivitas penting yang terjadi dalam kehidupan setiap individu yang 

bertujuan untuk pendewasaan diri.Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada setiap orang mulai sejak lahir hingga tumbuh dewasa  melalui 

interaksi antara seseorang dan lingkungannya (Musfiqon, 2012:2). Dimyati & Mudjiono 

(1996:7) menjelaskan bahwa belajar adalah proses suatu individu merubah perilaku sebagai 

akibat dari pengalaman. Proses belajar dapat dilakukan dimana saja, baik formal maupun non 

formal. Belajar non formal terjadi sejak kecil dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, 

sedangkan belajar formal dapat dilakukan di sekolah dengan tujuan untuk memberikan 

perubahan kepada siswa dalam aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap.Berbagai mata 

pelajaran diajarkan di sekolah, baik yang bersifat sosial maupun keilmuan, salah satumya yaitu 

pelajaran matematika. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diberikan disemua jenjang pendidikan. 

Tujuan umum diberikannya mata pelajaran matematika disemua jenjang pendidikan menurut 

Soedjadi (2000:43), yaitu: (1) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan 

keadaan melalui bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, 

efektif dan efisien; (2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam mempelajari semua bidang ilmu 

pengetahuan. Salah satu materi yang diajarkan dalam pelajaran matematika adalah bangun 

ruang sisi datar. 

Bangun ruang sisi datar adalah materi yang diajarkan di kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama (SMP).Materi pelajaran ini berisi objek yang semuanya bersifat abstrak, sehingga 

diperlukan visualisasi dalam pembelajaranya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan guru matematika SMP Negeri 8 Malang dan pengalaman saat KPL (Kajian Praktik 

Lapangan) di SMP Negeri 8 Malang ditemukan bahwa pada materi ini siswa masih kesulitan 

dalam memvisualisasikan objek dalam materi bangun ruang sisi datar yang berbentuk 3 
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Dimensi.Maka dari itu dibutuhkan media pembelajaran agar isi dari materi yang bersifat abstrak 

dapat divisualisasikan dengan baik. 

Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi, baik yang berbentuk cetak 

maupun non cetak yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pendidik kepada peserta 

didik (Sadiman dkk, 2010:7).Seiring berkembangnya zaman, jenis media pembelajaran semakin 

beragam.Hal ini beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Salah satu 

bentuk perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

matematika adalah  smartphone. Dalam beberapa tahun terakhir, kepemilikan  smartphone di 

masyarakat semakin meningkat. Pada saat ini tidak hanya golongan orang dewasa saja yang 

memiliki smartphone, namun juga sudah banyak golongan remaja hingga anak-anak yang 

memilikinya.Berdasarkan angket yang diberikan kepada 60 siswa kelas VIII SMPN 8 Malang 

diketahui bahwa 55 diantaranya memiliki smartphone. Jenis smartphone yang banyak 

digunakan oleh siswa adalah smartphone berbasis Android,  tetapi penggunaan smartphone 

tersebut hanya sebatas untuk sosial media, SMS, telefon, internetan dan game saja.  

Banyaknya siswa yang memiliki smartphone berbasis Android, membuka peluang 

pemanfaatan perangkat bergerak tersebut untuk dunia pendidikan. Salah satu pemanfaatannya 

adalah sebagai media pembelajaran.Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis Androidperlu 

dikembangkan. Pengembangan tersebut dikhususkan pada materi Bangun Ruang Sisi Datar, 

yang dalam proses pengembangannya menggunakan aplikasi Adobe Flash Proffesional CS6  

danmerupakan aplikasi Android berbasis Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime). Selain dapat 

dioperasikan pada perangkat Android, aplikasi ini juga dapat dioperasikan pada komputer atau 

laptop dengan sistem operasi Windows.  

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tertarik untuk dilakukan pengembangan yang 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Androiduntuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Pada Siswa SMP Kelas VIII Materi Bangun Ruang Sisi Datar”. 

 

METODE PENGEMBANGAN 

Model pengembangan yang akan dijadikan acuan dalam mengembangkan produk ini 

adalah model pengembangan yang dikembangkan oleh Plomp (dalam Hobri, 2010:17). 

Pengembangan ini terdapat lima langkah penelitian, yaitu  (1) fase investigasi awal (2) fase 

desain  (3) fase realisasi/konstruksi, (4) fase tes, evaluasi dan revisi dan (5) fase uji coba 

terbatas.  

Tahapan penelitian yang dilakukan  pertama adalah fase investigasi awal, yaitumelakukan  

studi Lapangan dan studi Pustaka. Materi bangun ruang sisi datar yang berbentuk 3 dimensi 

disiapkan.Kedua adalah fase desain, yaitumerumuskan rancangan pembuatan media 

pembelajaran berbasis Android yaitu pembuatan Storyboard dan flowchart.Flowchart yang 

dibuat adalah  diagram  atau alir system media yang direncanakan, dilanjutkan pembuatan 

Storyboard, yaitu rencana desain media untuk menu utama, tiap sub menu, halaman-halaman 

yang lain. Untuk menghasilkan media yang baik, aturan tampilan perlu diperhatikan, antara lain 

tombol (next halaman selanjutnya) perlu tempat yang konsisten letaknya atau posisinya.Agar 

setiap tampilan bertahap, maka media yang dirancang dilengkapi dengan tombol next 

kecil.Tombol ini untuk mengatur pemunculan pada halaman. Rancangan storyboard 

mencerminkan semua tampilan media yang dikengembangkan. 

Tahap ketiga adalah faserealisasi/konstruksi, yaitu  merealisasikan rancangan media 

tersebut ke dalam produk media pembelajaran berbasis Android. Keempat adalah fase tes, 

evaluasi dan revisi, yaitu dengan menguji kevalidan produk.Kelima adalah uji terbatas, yaitu 

dilakukan uji coba terbatas pada 3 guru matematika SMPN 8 Malang, 5 calon guru (mahasiswa) 

dan 9 siswa SMPN 8 Malang.  

Pada pengembangan ini kelayakan media melalui 3 tahap uji coba.Tahap pertama yaitu 

validasi kepada ahli media dan ahli materi (Dosen Matematika).Tahap kedua yaitu uji 

kepraktisan kepada 3 guru matematika SMPN 8 Malang dan 5 calon guru (mahasiswa). 
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Sedangkan tahap ketiga adalah uji keefektifan kepada 9 siswa SMPN 8 Malang.Data yang 

didapatkan berupa data kuantitatif dan kualitatif.Data kuantitatif berupa nilai rata-rata dari 

angket yang berisi pendapat subjek uji coba mengenai produk media pembelajaran dan hasil 

pengerjaan soal evaluasi siswa.Sedangkan data kualitatif diperoleh dari kritik, saran serta 

tanggapan dari subjek uji coba.Instrumen pengumpulan data berupa angket/kuisioner dan data 

nilai hasil pengerjaan soal evaluasi siswa.Sementara, teknik analisis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

 

a. Teknik Analisis Data Uji Kevalidan 

Data hasil uji kevalidan akan dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

 Menentukan nilai rata-rata untuk setiap kriteria pada aspek kek(𝐼𝑖𝑘).  

𝐼𝑖𝑘 =
∑ 𝑉𝑗𝑖𝑘

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

dengan𝑉𝑗𝑖𝑘 adalah data nilai validator ke-𝑗 terhadap indikator ke-𝑖, pada aspek ke k, 

dann adalah banyaknya validator.Menentukan nilai rata-rata untuk setiap Aspek 

(𝐴𝑘). 

𝐴𝑘 =
∑ 𝐼𝑖𝑘

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘
 

Dengan 𝐼𝑖𝑘  adalah nilai rata-rata untuk aspek ke-𝑘 terhadap kriteria ke-𝑖, dan 𝑚𝑘 

adalah banyaknya kriteria dalam aspek ke-𝑘. 

 Menentukan nilai rata-rata total (𝑉𝑎).  

𝑉𝑎 =
∑ 𝐴𝑘

𝑝
𝑘=1

𝑞
 

Dengan 𝐴𝑘 adalah nilai rata-rata untuk aspek ke-𝑘 dan q adalah banyaknya aspek. 

Untuk menentukan tingkat kevalidan media pembelajaran, akan digunakan kriteria 

kualifikasi penilaian berdasarkan Hobri (2010) yang ditunjukan pada Tabel-1 berikut. 

 

Tabel-1 Kriteria Kevalidan  

Nilai rerata total 

(𝑽𝒂) 
Tingkat Kevalidan Keterangan 

3 < 𝑉𝑎 ≤ 4 Valid Layak/ tidak perlu direvisi 

2 < 𝑉𝑎 ≤ 3 Cukup Valid Cukup layak/revisi sebagian 

1 < 𝑉𝑎 ≤ 2 Kurang Valid Kurang layak/revisi sebagian 

0 < 𝑉𝑎 ≤ 1 Tidak Valid Tidak layak/revisi total 

(Diadopsi dari Hobri, 2010:53) 

b. Teknik Analisis Data Uji Kepraktisan 

Data hasil uji kepraktisan akan dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

 Menentukan nilai rata-rata untuk setiap kriteria pada aspek kek(𝐼𝑖𝑘).  

𝐼𝑖𝑘 =
∑ 𝑉𝑗𝑖𝑘

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

dengan𝑉𝑗𝑖𝑘 adalah data nilai validator ke-𝑗 terhadap indikator ke-𝑖, pada aspek ke k, 

dan n adalah banyaknya validator.  Menentukan nilai rata-rata untuk setiap Aspek 

(𝐴𝑘). 

𝐴𝑘 =
∑ 𝐼𝑖𝑘

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘
 

Dengan 𝐼𝑖𝑘  adalah nilai rata-rata untuk aspek ke-𝑘 terhadap kriteria ke-𝑖, dan 𝑚𝑘 

adalah banyaknya kriteria dalam aspek ke-𝑘. 

 Menentukan nilai rata-rata total (𝑃).  

𝑃 =
∑ 𝐴𝑘

𝑝
𝑘=1

𝑞
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Dengan 𝐴𝑘 adalah nilai rata-rata untuk aspek ke-𝑘 dan q adalah banyaknya aspek. 

Untuk menentukan tingkat kepraktisan media pembelajaran, akan digunakan kriteria 

kualifikasi penilaian berdasarkan Hobri (2010) yang ditunjukan pada Tabel-2 berikut. 

 

Tabel-2 Kriteria Kepraktisan  

Nilai rerata total 

(𝑷) 
Tingkat Kepraktisan Keterangan 

3 < 𝑃 ≤ 4 Praktis Layak/ tidak perlu direvisi 

2 < 𝑃 ≤ 3 Cukup Praktis Cukup layak/revisi sebagian 

1 < 𝑃 ≤ 2 Kurang Praktis Kurang layak/revisi sebagian 

0 < 𝑃 ≤ 1 Tidak Praktis Tidak layak/revisi total 

(Diadopsi dari Hobri, 2010:56) 

 

c. Teknik Analisis Data Uji Keefektifan 

Data hasil uji keefektifanakan dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

 Menentukan nilai rata-rata untuk setiap kriteria pada aspek kek(𝐼𝑖𝑘).  

𝐼𝑖𝑘 =
∑ 𝑉𝑗𝑖𝑘

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

dengan𝑉𝑗𝑖𝑘 adalah data nilai validator ke-𝑗 terhadap indikator ke-𝑖, pada aspek ke k, 

dan n adalah banyaknya validator.  Menentukan nilai rata-rata untuk setiap Aspek 

(𝐴𝑘). 

𝐴𝑘 =
∑ 𝐼𝑖𝑘

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘
 

Dengan 𝐼𝑖𝑘  adalah nilai rata-rata untuk aspek ke-𝑘 terhadap kriteria ke-𝑖, dan 𝑚𝑘 

adalah banyaknya kriteria dalam aspek ke-𝑘. 

 Menentukan nilai rata-rata total (𝐸).  

𝐸 =
∑ 𝐴𝑘

𝑝
𝑘=1

𝑞
 

Dengan 𝐴𝑘 adalah nilai rata-rata untuk aspek ke-𝑘 dan q adalah banyaknya aspek. 

Untuk menentukan tingkat keefektifan media pembelajaran, akan digunakan kriteria 

kualifikasi penilaian berdasarkan Hobri (2010) yang ditunjukan pada Tabel-3 berikut. 

 

Tabel 3Kriteria Keefektifan  

Nilai rerata total 

(𝑬) 
Tingkat Keefektifan Keterangan 

3 < 𝐸 ≤ 4 Efektif Layak/ tidak perlu direvisi 

2 < 𝐸 ≤ 3 Cukup Efektif Cukup layak/revisi sebagian 

1 < 𝐸 ≤ 2 Kurang Efektif Kurang layak/revisi sebagian 

0 < 𝐸 ≤ 1 Tidak Efektif Tidak layak/revisi total 

(Diadopsi dari Hobri, 2010:57) 

Uji keefektifan juga dihasilkan dari hasil pengerjaan soal evaluasi atau tes oleh 

siswa.Produk dapat memenuhi kriteria efektif jika ≥ 80% subjek uji coba (siswa) mampu 

mendapatkan nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 75 (Hobri, 2010:58). 

 

HASIL  PENGEMBANGAN 

Hasil dari pengembangan ini adalah media pembelajaran berbasis Androidyang disebut 

Ji-Math dan berisi materi Bangun Ruang Sisi Datar. Selain dapat dioperasikan pada 

smartphoneberbasis Android, media pembelajaran ini juga dapat dioperasikan dengan 

menggunakan komputer atau laptop berbasis Windows.  
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Pada media pembelajaran disajikan menu utama (Gambar-2).Pada halaman menu utama, 

ada beberapa tombol diantaranya peta konsep, kompetensi, tujuan, apersepsi, materi, evaluasi 

dan ringkasan. Selain itu media pembelajaran juga dilengkapi dengan petunjuk penggunakan, 

musik, daftar  pustaka dan profil pengembang. Tombol-tombol tersebut mempunyai hirarki 

yang sama, artinya setiap tombol bisa digunakan tanpa syarat. Nama-nama tombol 

mencerminkan arah halaman yang diinginkan.Sebagai saran, sebelum tombol difungsikan, 

alangkah baiknya tombol petunjuk difungsikan terlebih dulu. Jika tidak ingin melanjutkan 

penggunaan media, tombol exit atau keluar ditekan untuk mengakhiri penggunaan media 

pembelajaran tersebut. Berikut beberapa tampilan dari media pembelajan. 

 

 

Gambar-1: Halaman Muka           Gambar-2: Halaman Menu Utama 

 

 

Gambar-3: Halaman Menu Materi                  Gambar-4: Halaman Evaluasi 

 Pada Gambar-3 adalah halaman menu materi. Menu materi diberi fasilitas empat tombol 

untuk mengarah ke halaman  materi yang diinginkan.  Masing-masing materi dilengkapi dengan 

gambar, tombol next untuk pindah halaman maupun tombol next untuk menampilkan  text atau 

gambar berikutnya. Ada fasilitas tombol untuk mengulang animasi.Animasi tersebut untuk 

membantu visualisasi jarring-jaring yang terbentuk. 

 

PEMBAHASAN 

Data hasil uji coba kevalidan, kepraktisan dan keefektifan adalah sebagai berikut: 

(a)Validasi Media: data kuantitaif yang diperolehberupa nilai rata-rata angket oleh ahli 

media, yaitu sebesar 3,60, maka dari segi kevalidan media ini dikategorikan valid. 

(b)Validasi Materi: data kuantitaif yang diperolehberupa nilai rata-rata angket oleh ahli 

materi, yaitu sebesar 3,00, maka materi pada media pembelajaran dikategorikan cukup 
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valid. (c)Kepraktisan: data kuantitaif yang diperolehberupa nilai rata-rata angket oleh 

guru dan calon guru, yaitu sebesar 3,87 untuk praktisi guru dan 3,61 untuk praktisi 

calon guru, maka dari media pembelajaran dapat dikategorikan praktis. (d)Keefektifan: 

data kuantitaif yang diperolehberupa nilai rata-rata angket oleh siswa, yaitu sebesar 

3,92, maka media pembelajaran dapat dikategorikan efektif. 

Dari hasil pengerjaan soal evaluasi oleh subjek uji coba siswa terdapat satu siswa 

yang nilainya di bawah KKM dan delapan siswa memperoleh nilai di atas KKM. Hasil 

perolehan rata-rata nilai siswa dalam mengerjakan evaluasi adalah 8,78. Nilai rata-rata 

tersebut dari dua mendapat nilai 100, empat  mendapat nilai 90, dua mendapat nilai 80, 

dan satu mendapat nilai 70. Jika di presentasekan sebanyak 88,9% siswa mendapat nilai 

di atas KKM. Berdasarkan hasil tersebut media pembelajaran dapat dikategorikan 

efektif.Sehingga dari hasil yang telah dikemukakan, media pembelajaran memenuhi 

kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Media pembelajaran berbasis Android pada materi Bangun Ruang Sisi Datar  

dikembangkan dengan mengadopsi model pengembangan Plomp (dalam Hobri, 

2010:17). Hasil akhir produk pada pengembangan ini adalah media pembelajaran 

berbasis Android yang memuat materi Bangun Ruang Sisi Datar.Media pembelajaran 

ini dapat dioperasikan pada smartphone berbasis Android dan komputer atau laptop 

berbasis Windows. Dengan dapat dioperasikannya media pembelajaran pada 

smartphone berbasis Android , siswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja.  

Media pembelajaran ini sudah melalui tahap validasi oleh ahli dan uji coba 

terbatas di lapangan. Pengujian di dasarkan pada kevalidan , kepraktisan dan keefektifan 

media pembelajaran. Dari hasil analisis data yang diperoleh maka media pembelajaran 

memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. 

Media pembelajaran berbasis Android pada materi Bangun Ruang Sisi Datar 

dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran ketika guru atau siswa berhalangan 

hadir di kelas.Karena media ini dilengkapi petunjuk penggunaan, maka media inidapat 

digunakan untuk belajar secara praktis dan efektif. 
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Abstrak 
 

  Pembelajaran matematika di sekolah pada hakikatnya bertujuan agar siswa 

memperoleh pemahaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang  tidak dimiliki 

obyek matematika, tetapi obyek matematika bersifat abstrak sehingga memerlukan 

inovasi dalam pembelajaran agar tidak menimbulkan miskonsepsi atau 

miskomunikasi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan yaitu pembelajaran 

dengan pendekatan RME yang menekankan bahwa proses pembelajaran lebih 

penting daripada hasil. Dalam pendekatan RME digunakan istilah matematisasi, 

yaitu proses pembentukan konsep matematika di dalam pikiran siswa. Matematisasi 

dibagi menjadi 2 komponen, yaitu matematisasi horizontal berkenaan dengan 

keberangkatan dari dunia nyata ke dunia matematika yang berupa simbol (abstrak), 

dan matematisasi vertikal yang bergerak dalam dunia simbol. RME menggambarkan 

tahapan pembelajaran matematika seperti fenomena gunung es yang menempatkan 

tahapan nyata berada pada dasar gunung es seperti tidak tampak di permukaan tetapi 

sebenarnya lebih luas wilayahnya harus dibentuk terlebih dahulu sebelum menuju 

tahapan yang abstrak yang terletak pada puncak gunung es. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses matematisasi horizontal siswa 

SMP dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan kesebangunan. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat 

kemampuan matematika siswa semakin baik matematisasi horizontal yang 

dilakukan. 
 

Kata kunci: Matematisasi Horizontal, Pembelajaran RME. 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional seperti yang tercantum 

pada bagian pendahuluan lampiran dokumen Standar Proses Permendikbud Nomor 22 Tahun 

2016 menyebutkan bahwa pendidikan  adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan 

potensi dirinya. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pada lampiran lampiran dokumen 

Standar Isi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. menyatakan bahwa dalam setiap kesempatan 

hendaknya dalam pembelajaran matematika dimulai mengenalkan masalah yang sesuai dengan 

situasikepada siswa.Siswa harus belajar matematika dengan pemahaman,aktif membangun 

pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (NCTM, 2000). 

Teori pembelajaran konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri 

pengetahuan, agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus 

bekerja dengan memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha 

dengan susah payah dengan ide-ide. Menurut teori ini, satu prinsip paling penting adalah bahwa 
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guru tidak dapat hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

membangun sendiri pengetahuan dibenaknya, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan membelajarkan siswa dengan 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar (Trianto, 2007). 

Kenyataannya, pembelajaran matematika di sekolah selama ini umumnya masih banyak 

guru dengan menggunakan model pembelajaran dengan memberikan definisi atau teorema 

kemudian memberikan contoh dan latihan soal. Pembelajaran tidak dimulai dengan 

mengenalkan masalah yang sesuai dengan situasi kepada siswa dan siswa kurang dilibatkan 

secara aktif dalam pembelajaranyang mengakibatkan pembelajaran menjadi monoton, tidak 

menyenangkan, dan tidak menantang. Padahal obyek matematika bersifat abstrak, sehingga 

penting untuk menggunakan pembelajaran yang menghadirkan situasi yang nyata bagi siswa 

(lestari, 2014) dan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa (Trisdiono, 2014).  

Pendekatan pembelajaran yang bertujuan siswa aktif mengembangkan strategi mereka 

sendiri untuk memecahkan masalah dari konteks dunia nyatadan aktif mendiskusikan dengan 

siswa lainnya, dan gurumembantu anak-anak untuk mengembangkan strategi informal mereka 

disebut sebagai Realistic Mathematics Education atau RME (Treffers, 1987). RME adalah 

pendekatan pembelajaran matematika, yang dikembangkan di Belanda yang bercirikan kaya 

akan situasi realistis yang diberikan dalam proses pembelajaran. Interpretasi realistis 

mengunakan rujukan arti dari ekspresi Belanda zich realiseren yang berarti untuk 

membayangkan. Oleh karena itu, dalam RME, masalah disajikan kepada siswa bisa datang dari 

dunia nyata tetapi juga dari fantasi atau dunia dongeng, atau dunia formal matematika, asalkan 

masalah tersebut nyata dalam pikiran siswa (Van den Heuvel-Panhuizen & Drijvers, 2014). 

Penekanan bahwa proses lebih penting daripada hasil dalam RME digunakan istilah 

matematisasi, yaitu proses  pembentukan konsep matematika di pikiran siswa. Secara bahasa, 

kata matematisasi berasal dari mathematisation atau mathematization. Kata mathematisation 

maupun mathematization merupakan kata benda dari kata kerja mathematise atau mathematize 

yang artinya adalah mematematikakan. Jadi, arti sederhana dari matematisasi adalah suatu 

proses untuk mematematikakan suatu fenomena. Mematematikakan bisa diartikan sebagai 

memodelkan suatu fenomena secara matematis (dalam arti mencari matematika yang relevan  

terhadap suatu fenomena) ataupun membangun suatu konsep matematika dari suatu fenomena 

(Wijaya, 2012). 

Treffers (1987) membagi matematisasi dalam dua komponen, yaitu matematisasi 

horizontal dan matematisasi vertikal. Treffer juga menjelaskan bahwa pada matematisasi 

horizontal, siswa berdasarkan pengetahuan  matematika yang dimilikinya (mathematical tools) 

dapat mengorganisasikan dan memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari 

sedangkan matematisasi vertikal merupakan proses reorganisasi matematika itu sendiri, 

misalnya mencari jalan pintas dan menemukan hubungan antara konsep-konsep dan strategi-

strategi, dan kemudian menerapkan strategi-strategi itu dalam menyelesaikan masalah lain yang 

sejenis. 

Freudhental (1973) mengatakan matematisasi horizontal berkenaan dengan 

keberangkatan dari dunia nyata ke dunia matematika (simbol/abstrak), sedangkan matematisasi 

vertikal bergerak dalam dunia simbol. Menurut Fauzi (2014) matematika sulit apabila 

dipandang sebagai pengetahuan formal yang abstrak. Siswa sulit mempelajari matematika 

apabila kuantitas dalam matematika  dinyatakan dengan hubungan formal yang abstrak. Hal 

tersebut sering mengakibatkan miskonsepsi atau miskomunikasi, sebagaimana konsep dasar 

pada “Ice Berg Phenomenon”, yang berada pada dasar gunung es harus dibentuk terlebih dahulu 

sebelum menuju kepada matematika yang lebih abstrak. Konsep dasar yang digunakan guru 

dalam mengawali proses pembelajaran matematika tersebut adalah dengan tahapan dunia nyata, 

yaitu dengan mengambil konteks yang sudah dikenali siswa dan menggunakan model sehari-

hari yang dekat dengan siswa. Karena dengan konteks dunia nyata, pemahaman dasar siswa 

akan lebih kuat seperti yang digambarkan oleh dasar gunung es tersebut. Oleh karena itu, 

tahapan dunia nyata sangat berperan dalam proses pembentukan skema dan pengetahuan 

sebagai langkah menuju matematika yang lebih formal atau abstrak. 
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De Lange (1987) menyatakan bahwa aktifitas matematisasi horizontal dimulai dengan 

menyelesaikan masalah dalam situasi kehidupan dengan mentransfer masalah tersebut ke dalam 

masalah matematika. De Lange mengistilahkan matematika informal sebagai matematisasi 

horizontal. Dengan mengamati aktifitas-aktifitas tertentu yang dilakukan oleh siswa dalam 

pembelajaran matematika, seseorang dapat mengklasifikasikan aktifitas tersebut ke dalam  

proses matematisasi horizontal. Proses matematisasi horizontal menurut De Lange  mencakup 

aktifitas sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi konsep matematika yang relevan dengan masalah 

dunia nyata,(2) merepresentasikan masalah dengan berbagai cara, membuat skema, membuat 

gambar atau memformulasikan masalah dengan kalimat sendiri, (3) menemukan hubungan 

antara bahasa masalah dengan symbol dan bahasa matematika, (4) mencari keteraturan, 

hubungan dan pola berkaitan dengan masalah, (5) menerjemahkan masalah nyata ke dalam 

bentuk model matematika. 

 

METODE 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. 

Instrumen penelitian adalah soal kesebangunan, pedoman wawancara dan indikator aktifitas 

matematisasi horizontal De Lange. Pedoman wawancara digunakan peneliti  untuk 

mengklarifikasi jawaban siswa. Dengan demikian peneliti dapat menggali data atau informasi 

yang dibutuhkan tentang matematisasi siswa saat mengerjakan soal dan akhirnya peneliti dapat 

mendeskripsikan matematisasi horizontal yang dialami siswa dengan jelas. Subyek penelitian 

pada penelitian ini adalah tiga siswa yang mempunyai kemampuan matematika yang berbeda 

yaitu satu orang yang mempunyai kemampuan matematikarendah (S1), satu orang yang 

mempunyai kemampuan matematika sedang (S2), dan satu orang yang mempunyai kemampuan 

matematikatinggi (S3). Dan kemudian ketiga siswa tersebut diberikan soal masalah 

kesebangunan, dilakukan wawancara dan dianalisis menggunakan indikator aktifitas 

matematisasi horizontal De Lange. 

 

HASIL  

Untuk mengetahui matematisasi horizontal yang dilakukan oleh siswa, 3 orang siswa 

sebagai subyek penelitian diberikan masalah nyata seperti Gambar 1. 

 
Gambar 1 : Soal yang diberikan kepada siswa 
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Hasil pekerjaan yang dilakukan siswa S1 terhadap soal yang diberikan tampak seperti 

gambar 2,  

 
Gambar 2 : Hasil matematisasiyang dilakukan siswa S1 

kemudian dilakukan wawancara terhadap hasil pekerjaan siswa tersebut proses matematisasi 

horizontal dalam pembelajaran.  

Peneliti : Kamu tahu tidak konsep matematika apa untuk menyelesaikan masalah itu ? 

Siswa S1.1 : pake skala pak. 

Peneliti : Kamu paham tidak apa yang dimaksud oleh soal paling tidak 6m dan 

tidak boleh lebih tinggi dari 8m ? 

Siswa S1.2 : antara 6 dan 8 pak. 

Peneliti : terus apa yang kamu lakukan? 

Siswa S1.3 : Saya pilih membuat tinggi rumah 8m pak. 

Peneliti : Bagus, terus skala itu bagaimana cara kamu menentukannya? 

Siswa S1.4 : ya di hitung pak. 

Peneliti : bagaimana cara menghitungnya? 

Siswa S1.5 : 4cm dibandingkan 8m=800cm hasilnya 1:200 pak 

Peneliti : Yaudah bagus. okelah, yang soal berikutnya apa yang kamu lakukan? 

Siswa S1.6 : saya ukur pake penggaris pintunya pak?  

Peneliti : terus gmn? Itu ketemu 3m bagaimana caranya? 

Siswa S1.7 : dari skala itu pak, saya kalikan?(menggambar garis menuju skala) 

Gambar 3 : Petikan wawancara siswa S1yang memiliki matematisasi horizontal kurang 
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Hasil pekerjaan yang dilakukan siswa S2 terhadap soal yang diberikan tampak seperti 

gambar 4,  

 
Gambar 4 : Hasil matematisasiyang dilakukan siswa S2 

kemudian dilakukan wawancara terhadap hasil pekerjaan siswa tersebut proses matematisasi 

horizontal dalam pembelajaran.  

Peneliti : Kamu tahu tidak konsep matematika apa untuk menyelesaikan masalah itu ? 

Siswa S2.1 : mencari skala pak. 

Peneliti : Kamu paham tidak apa yang dimaksud oleh soal paling tidak 6m dan 

tidak boleh lebih tinggi dari 8m ? 

Siswa S2.2 : maksudnya t lebih dari 6 kurang dari 8 (siswa menuliskan t <6 >8). 

Peneliti : benarkah penulisannya seperti itu? 

Siswa S2.3 : terbalik ya pak….(kemudian siswa menuliskan t>6 <8). 

Peneliti : Bagaimana cara kamu menentukan tingginya? 

Siswa S2.4 : ya tingginya bisa 6 bisa 7 bisa 8 pak. 

Peneliti : bagaimana cara menghitungnya? 

Siswa S2.5 : menggunakan rumus skala pak. 

Peneliti : jadi setelah kamu hitung dapat 3 skala ya? 

Siswa S2.6 : iya pak.  

Peneliti : terus soal yang b bagaimana? 

Siswa S2.7 : saya ukur dengan penggaris pak, lalu saya kalikan dengan skala? 

Peneliti : skala yang kamu temukan ada 3, terus bagaimana ? 

Siswa S2.8 : ………..(diam) 

Peneliti : kamu pilih salah satu? 

Siswa S2.9 : iya pak 

Gambar 5 :Petikan wawancara siswa S2 yang memiliki matematisasi horizontal sedang 
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Hasil pekerjaan yang dilakukan siswa S2 terhadap soal yang diberikan tampak seperti 

gambar 6, 

 
Gambar 6 : Hasil matematisasi yang dilakukan siswa S3 

kemudian dilakukan wawancara terhadap hasil pekerjaan siswa tersebut proses matematisasi 

horizontal dalam pembelajaran.  

Peneliti : Kamu tahu tidak konsep matematika apa untuk menyelesaikan masalah itu ? 

Siswa S3.1 : menggunakan skala pak. 

Peneliti : Kamu paham tidak apa yang dimaksud oleh soal paling tidak 6m dan 

tidak boleh lebih tinggi dari 8m ? 

Siswa S3.2 : maksudnya t lebih dari 6 kurang dari 8 (siswa menuliskan 6≤ t ≤ 8). 

Peneliti : Bagaimana cara kamu menentukan tingginya? 

Siswa S3.4 : ya antara 6 sampai 8 pak…. 

Peneliti : bagaimana cara menghitungnya kalau begitu? 

Siswa S3.5 : saya pilih tingginya 6m trus dibandingkan dengan 4cm. 

Peneliti : terus soal yang b bagaimana, itu gambar apa? 

Siswa S3.7 : itu gambar pintu pak? Diukur pake penggaris. Yang kanan aslinya pak. 

Peneliti : terus bagaimana ? 

Siswa S3.8 : saya kalikan 150 pak. 

Peneliti : kenapa? 

Siswa S3.9 : kan skalanya 150 itu pak. 

Gambar 7 :Petikan wawancara siswa S3 yang memiliki matematisasi horizontal baik 
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PEMBAHASAN 

Interpretasi terhadap hasil pekerjaan dan petikan wawancara yang dilakukan terhadap 

siswa adalah sebagai berikut : 

Pada siswa S1,  

1) Dalam mengidentifikasi konsep matematika yang relevan dengan masalah dunia nyata, 

siswa telah melakukan aktifitas mengidentifikasi konsep matematika, yaitu menggunakan 

skala (S1.1) dan menggunakan perbandingan (S1.5) 

2) Dalam merepresentasikan masalah, siswa menggunakan skema seperti terlihat dalam 

pekerjaannya pada Gambar 2. 

3) Dalam mencari hubungan antara bahasa masalah dengan simbol dan bahasa formal 

matematika, siswa menghubungkan antara bahasa yang ada pada permasalahan dengan 

simbol dan bahasa matematika yang kurang tepat, yaitu menyebutkan “diantara 6 dan 8” 

(S1.2) tetapi dia menggunakan tinggi 8m (S1.3) yang bertentangan dengan kalimat 

“diantara 6 dan 8”.  

4) Dalam pencarian keteraturan,hubungan dan pola yang berkaitan dengan masalah, siswa 

menghubungkan antara tinggi pintu pada miniatur dengan tinggi sebenarnya (Gambar 2)  

5) Dalam menerjemahkan masalah ke dalam bentuk matematika, siswa langsung 

menerjemahkan bahasa masalah ke dalam bahasa matematika disertai penyelesaian 

matematis tanpa menuliskan model matematikanya untuk memperoleh jawaban seperti pada 

Gambar 2. 

Pada siswa S2,  

1) Dalam mengidentifikasi konsep matematika yang relevan dengan masalah dunia nyata, 

siswa telah melakukan aktifitas mengidentifikasi konsep matematika, yaitu menggunakan 

skala (S2.1, S2.5) 

2) Dalam merepresentasikan masalah, siswa menggunakan kalimat sendiri untuk menyatakan 

tinggi rumah sebenarnya (S2.4). 

3) Dalam mencari hubungan antara bahasa masalah dengan simbol dan bahasa formal 

matematika, siswa menghubungkan antara bahasa yang ada pada permasalahan dengan 

bahasa matematika walaupun belum tepat (S2.2) yaitu t>6 <8 yang diartikan sebagai t lebih 

dari 8 kurang dari 8.  

4) Dalam pencarian keteraturan, hubungan dan pola yang berkaitan dengan masalah, siswa 

menghubungkan antara tinggi pintu pada miniatur dengan tinggi sebenarnya (Gambar 3)  

5) Dalam menerjemahkan masalah ke dalam bentuk matematika, siswa langsung 

menerjemahkan bahasa masalah ke dalam bahasa matematika disertai penyelesaian 

matematis untuk memperoleh seperti pada Gambar 4.  

Pada siswa S3,  

1) Dalam mengidentifikasi konsep matematika yang relevan dengan masalah dunia nyata, 

siswa telah melakukan aktifitas mengidentifikasi konsep matematika, yaitu menggunakan 

skala (S3.1) dan perbandingan (S3.5) 

2) Dalam merepresentasikan masalah, siswa menggunakan kalimat sendiri untuk menyatakan 

tinggi rumah sebenarnya (S3.2, S3.5), membuat gambar untuk menunjukkan tinggi rumah 

pada miniatur dan tinggi rumah sebenarnya seperti gambar 6. 

3) Dalam mencari hubungan antara bahasa masalah dengan simbol dan bahasa formal 

matematika, siswa menghubungkan antara bahasa yang ada pada permasalahan dengan 

bahasa matematika (S3.2) yaitu menuliskan 6 ≤ t ≤ 8 yang diartikan sebagai t lebih dari 

sama dengan 6 kurang dari sama dengan 8.  

4) Dalam pencarian keteraturan, hubungan dan pola yang berkaitan dengan masalah, siswa 

menghubungkan antara tinggi pintu pada miniatur dengan tinggi sebenarnya (S3.8, S3.9)  

5) Dalam menerjemahkan masalah ke dalam bentuk matematika, siswa langsung 

menerjemahkan bahasa masalah ke dalam bahasa matematika dengan menuliskan 

perbandingan disertai penyelesaian matematis untuk memperoleh jawaban yang benar 
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seperti pada Gambar 6.  

 

Analisis yang dilakukan terhadap siswa S1, S2 dan S3 menggunakan indikator aktifitas 

De Lange menunjukkan bahwa pada siswa S1 dengan kemampuan matematika rendah tidak 

dapat melalui semua aktifitas matematisasi horizontal yaitu: tidak bisa membuat representasi 

dengan berbagai cara, tidak bisa menghubungkan bahasa masalah dengan simbol dan bahasa 

matematika serta tidak bisa memformulasikan masalah ke dalam model matematika, berikutnya 

untuk siswa S2 dengan kemampuan matematika sedang melalui semua aktifitas matematisasi 

horizontal, tetapi memiliki kekurangan dalam membuat representasi dengan berbagai cara, dan 

kurang tepat dalam menghubungkan bahasa masalah dengan simbol dan bahasa matematika, 

dan hanya siswa S3 dengan kemampuan matematika tinggi berhasil melalui aktifitas 

matematisasi horizontal dengan dengan baik. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor 

representasi, yaitu bagaimana siswa merepresentasikan masalah dengan berbagai cara sangat 

mempengaruhi matematisasi horizontal siswa. Penelitian terkait yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat kemampuan matematika siswa semakin tinggi pula kemampuan 

representasinya (Aryanti dkk., 2013; Legi, 2008).  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis matematisasi horizontal menggunakan indikator aktifitas De 

Lange, terdapat 3 tingkatan matematisasi horizontal yang berbeda sesuai dengan tingkat 

kemampuan matematikanya. Siswa S1 dengan kemampuan matematika rendah tidak dapat 

melalui semua aktifitas matematisasi horizontal, untuk siswa S2 dengan kemampuan 

matematika sedang melalui semua aktifitas matematisasi horizontal walaupun masih kurang 

dalam indikator representasi dan siswa S3 dengan kemampuan matematika tinggi berhasil 

melalui aktifitas matematisasi horizontal dengan dengan baik. 

Berdasarkan hasil temuan tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa untuk meningkatkan matematisasi horizontal, sehingga disarankan bagi siswa 

untuk meningkatkan kemampuan representasinya dengan terbiasa bekerja dengan soal-soal yang 

berkaitan dengan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari.  
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Abstrak 

 
Himpunan merupakan materi yang mempunyai peranan penting dalam 

pembelajaran matematika. Namun pada kenyataanya beberapa siswa yang masih 

sering mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

himpunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi himpunan serta 

alternatif penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Data faktor penyebab terjadinya kesalahan siswa 

diperoleh dari hasil tes tulis yang dilakukan oleh 30 siswa SMP di Watampone. 

Hasil penelitian menunjukkan dari dua soal materi himpunan yang diberikan pada 

umumnya siswa melakukan kesalahan pada indikator 2, 3, dan 4 kesalahan tersebut 

terjadi karena siswa tidak memahami materi himpunan. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara peneliti kesalahan terjadi terhadap siswa disebabkan 

beberapa faktor. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang bertujuan untuk membuat siswa lebih banyak aktif 

dalam pembelajaran. 

    

 Kata Kunci: Analisis Kesalahan, himpunan, alternatif penyelesaian 

 

PENDAHULUAN 

Materi himpunan merupakan materi dasar yang perlu dikuasai oleh siswa, Menurut  

Bhattacharya (1990) himpunan adalah konsep dasar dari semua cabang matematika. Dengan 

kata lain himpunan merupakan pengetahuan dasar dalam mempelajari matematika lebih lanjut, 

misalnya materi persamaan/pertidaksamaan kuadrat, program linear, fungsi dan sebagainya. 

Materi himpunan bagian dari aljabar yang materinya terkait erat dengan situasi nyata kehidupan 

sehari-hari. Banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip atau aturan 

himpunan. Oleh karena itu pemahaman materi himpunan harus mendapat perhatian yang baik 

dari guru. Guru seharusnya mampu menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar sesuai target 

yang diinginkan. 

Materi himpunan memiliki banyak konsep, simbol, rumus, serta operasi yang berbeda 

dengan operasi bilangan yang di kenal di SD yang harus disampaikan kepada siswa. Ini yang 

menyebabkan peneliti mengalami kesulitan mengajarkan materi tersebut berakibat siswa masih 

belum memahami materi yang telah disampaikan. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan jika ditanya kembali mengenai konsep yang diajarkan, tidak dapat 

memberikan contoh yang berbeda dengan contoh yang diberikan guru, serta kesulitan 

menyelesaikan soal cerita. Siswa juga cenderung menghafal konsep-konsep prosedur yang 

disampaikan guru. Akibat kesulitan dalam memahami materi himpunan akhirnya berdampak 

kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan masalah himpunan. 

Kesalahan yang dilakukan siswa dapat dijadikan acuan oleh guru untuk merancang 

pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik. Seorang guru harus mampu merancang 

pembelajaran dengan baik. Varghese (2009) guru matematika yang efektif memahami dan 

benar-benar tahu bagaimana mengajar matematika yang baik. Berdasarkan pengetahuan  
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berkaitan  dengan  kesalahan  siswa,  seorang  guru  dapat menentukan pada bagian –  bagian 

pembelajaran mana saja yang memerlukan perhatian  lebih  dan  apa  yang  harus  dilakukannya  

pada  bagian  tersebut  agar pembelajaran  menjadi  efektif,  sehingga  kesalahan  yang  sama  

atau  serupa  tidak terjadi kembali. Analisis kesalahan dapat membantu guru dalam mengetahuai 

beberapa kelemahan dari siswa (Roelin & Sapira, 2014). 

Penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal dapat 

dilihat dari berbagai hal. Menurut Soedjadi (2000), dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh 

siswa dapat diklasifikasikan beberapa bentuk kesalahan, diantaranya : 1) kesalahan dalam 

mengorganisasikan data, misalnya kesalahan menuliskan apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan dari suatu soal. 2) kesalahan prosedural yaitu dalam menggunakan Algoritma 

(prosedur pekerjaan), misalnya kesalahan melakukan operasi dalam menyelesaikan soal 

himpunan. 3) kesalahan dalam pemanfaatkan simbol, tabel dan grafik yang memuat suatu 

informasi. 4) kesalahan dalam menarik kesimpulan, misalnya kesalahan dalam menuliskan 

kesimpulan dari persoalan yang telah mereka kerjakan. 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar, guru dalam menyajikan materi 

pembelajaran pada mata pelajaran matematika masih bersifat monoton, lebih mengutamakan 

upaya pencapaian target kurikulum dan cenderung mengabaikan kualitas proses pembelajaran. 

Siswa terkesan dipaksa menerima dan menghafal materi pelajaran yang disajikan. Inilah 

menjadi penyebab siswa tidak dapat memahami materi yang diajarkan sehingga konsekuensi 

logisnya mereka memperoleh nilai hasil belajar yang tidak sesuai dengan kriteria yang 

dipersyaratkan. 

Beberapa alternatif penyelesaian akan dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi himpunan dengan mengacu pada analisis kesalahan dalam menyelesaikan 

masalah yang telah diberikan kepada siswa. Adapun indikator yang dimaksud tentang 

kemampuan pemahaman jika siswa mampu merepresentasi, menghubungkan, menjelaskan, 

menerapkan, dan mengintegrasikan serta membangun pengetahuan baik pengetahuan yang 

sudah ada maupun pengetahuan yang sudah diperoleh kedalam situasi berbeda atau ide-ide baru 

(Alfeld, 2004). Pemahaman tidak hanya memahami suatu informasi tetapi juga makna yang 

terkandung dari informasi tersebut. Dengan kata lain, seorang siswa mampu mengubah suatu 

informasi yang diperoleh dalam pikirannya ke dalam bentuk lain yang lebih bermakna 

(Ausubel, 2000). 

Faktor lain yang menyebab siswa kurang dapat memahami materi adalah cara mengajar 

guru, maka dipandang perlu guru memilih model yang tepat dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam belajar adalah pembelajaran 

kooperatif. Menurut pendapat Khan (2011) bahwa terjadi interaksi antar siswa dapat 

meningkatkan sikap positif terhadap subjek dan dapat meningkatkan keterampilan interpersonal. 

Sejalan dengan pendapat munawaroh (2013) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan iklim yang efektif dan interaktif di kegiatan belajar mengajar dimana siswa 

berinteraksi dengan teman kelompoknya.  

Berdasarkan paparan di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kesalahan siswa dan faktor-faktor penyebab kesalahan siswa. Deskripsi tersebut didasarkan 

pada hasil tes tulis pemahaman dan wawancara untuk melihat faktor-faktor penyebab kesalahan 

siswa dalam menyelesaiakan masalah. 

METODE 

Penelitian ini ini dilakukan terhadap 30 siswa kelas VIII SMP di Watampone, yang terdiri 

dari 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah 

didasarkan pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah tempat peneliti mengajar 

dan sudah banyak mengetahui latar belakang siswa tersebut. Selain itu siswa di sekolah tersebut 

diindikasikan sesuai dengan karakteristik subyek yang diperlukan peneliti. Karakteristik subjek 

yang dimaksud adalah siswa menyelesaikan keseluruhan soal tetapi terjadi kesalahan dalam 

penyelesaian soal tersebut. Selain itu Pemilihan subjek ini berdasarkan pertimbangan bahwa 
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mereka telah menerima pembelajaran materi himpunan di kelas VII. 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Hasil tes yang diberikan oleh siswa. 

2. Wawancara terhadap siswa, dilaksanakan guna menelusuri penyebab siswa yang 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

Wawancara yang dilaksanakan merupakan wawancara semi terstruktur, siswa yang 

diwawancara mewakili setiap  kesalahan pada indikator yang sudah dietapkan. Wawancara  

bertujuan untuk mengungkap penyebab-penyebab kesalahan siswa, oleh karena itu peneliti 

menyusun pedoman wawancara yang diajukan sebagai acuan dalam pelaksanaan wawancara. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan pedoman wawancara. Tes 

yang diberikan terdiri atas dua item soal essay, yaitu: 

1. Siswa kelas VIII SMP Tunas Bangsa adalah 45 orang. Tiap-tiap siswa memilih dua jenis 

pelajaran yang mereka sukai. Diketahui ada 27 siswa yang menyukai pelajaran 

Matematika dan 26 siswa menyukai pelajaran Bahasa Inggris sementara siswa yang 

tidak menyukai kedua pelajaran tersebut ada 5 orang. Tentukanlah! 

a. Banyak siswa yang menyukai pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika. 

b. Banyak siswa yang menyukai Matematika saja. 

c. Banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris saja. 

d. Gambar diagram Vennya. 

2. Dari sekelompok atlet diketahui bahwa 17 orang menyukai sepakbola, 13 orang 

menyukai renang, dan 12 orang menyukai keduanya. Gambarkan diagram venn dan 

tentukan jumlah keseluruhan dari atlet tersebut. Apakah boleh jumlah keseluruhan atlet 

adalah 30? Jelaskan! 

Permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu siswa diharapkan tidak mengalami kesulitan karena telah akrab dengan 

konteks permasalahan. Siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

dengan menuliskan penyelesaian secara rinci dan jelas. pedoman wawancara memuat 

pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan wawancara. 

 Setelah menyelesaikan soal, peneliti mengelompokkan kesalahan-kesalahan siswa 

berdasarkan setiap indikator kesalahan. Dari setiap bentuk kesalahan siswa diambil satu siswa 

yang mempunyai komunikasi yang baik utuk diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini 

merupakan interview guide approach. Johnson dan Christensen (2004) interview guide 

approach merupakan wawancara yang sudah direncanakan topik dan pertanyaannya oleh 

pewawancara, namun pewawancara tidak harus mengikuti pertanyaan sepenuhnya pada 

pedoman wawancara. 

 Proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini mengikuti tahapan-tahapan yang 

dinyatakan oleh Creswell (2012), yaitu menyiapkan dan mengorganisir data untuk analisis; 

Mengeksplor dan mengkode data; pengkodean dilakukan dengan memeriksa pekerjaan siswa 

kemudian  mengelompokkan sesuai indikator kesalahan, pengkodean bertujuan untuk 

membangun deskripsi dan tema; representase dan pelaporan temuan dari data yang sudah 

diperiksa. Temuan yang diperoleh akan divalidasi menggunakan triangulsi. Pada penelitian ini 

akan menggunakan triangulasi metode pengumpulan data yaitu metode tes tertulis dan 

wawancara. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah pada himpunan dari  siswa 30 siswa 

diuraikan pada tabel berikut terlihat bahwa tidak lebih dari 20% siswa mengalami kesalahan 

pada indokator pertama baik itu dari soal nomor satu maupun soal nomor dua dan lebih dari 

80% siswa mengalami kesalahan pada indikator 2, 3, dan 4. Baik soal nomor satu maupun 

nomor dua. 

609



 

 

 

Tabel 1. Data Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Himpunan 

Indikator 

Persentase banyak siswa melakukan kesalahan 

Soal 1 Soal II Rata-rata 

1 16,6% 20% 18,3% 

2 83% 93% 88,3% 

3 83% 93% 88,3% 

4 83% 93% 88,3% 

 Dari tabel di atas terlihat kesalahan siswa banyak terjadi pada indikator kedua (kesalahan 

prosedural dalam menggunakan algoritma), indikator ketiga (kesalahan dalam pemanfaatan 

simbol, tabel dan grafik), dan indikator yang keempat yaitu kesalahan dalam menarik 

kesimpulan. Ketika siswa mengalami kesalahan prosedural (indikator 2) maka siswa akan 

mengalami kesalahan dalam pemanfaatan simbol, tabel dan grafik (indikator 3); serta kesalahan 

dalam menarik kesimpulan (indikator 4). Hal ini terlihat bahwa persentase siswa yang 

menjawab salah pada indikator kedua, ketiga dan keempat cenderung sama. 

 Berikut rincian kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan tabel di atas: 

1. Untuk soal nomor 1 

a. Indikator pertama terdapat 5 siswa menjawab salah dengan persentase 16,6% siswa 

menjawab salah. 

b. Indikator kedua terdapat 25 orang siswa menjawab salah dengan persentase 83% 

c. Indikator ketiga terdapat 25 orang siswa menjawab salah dengan persentase 83% 

d. Indikator keempat terdapat 25 orang siswa menjawab salah dengan persentase 83% 

2. Untuk soal nomor 2 

a. Indikator pertama terdapat 6 siswa menjawab salah dengan persentse 20% siswa 

menjawab salah. 

b. Indikator kedua terdapat 28 orang siswa menjawab salah dengan persentase 93% 

c. Indikator ketiga terdapat 28 orang siswa menjawab salah dengan persentase 93% 

d. Indikator keempat terdapat 28 orang siswa menjawab salah dengan persentase 93% 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti terhadap siswa terjadi kesalahan 

dalam menyelesaikan soal karena disebabkan beberapa faktor antara lain: Proses pembelajaran 

masih berpusat pada guru dan kurang mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran, guru 

menyajikan materi kurang dipahami oleh siswa, bahasa guru yang digunakan mengakibatkan 

siswa kurang rileks dalam pembelajaran sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang diajarkan, Siswa tidak dibentuk kelompok atau tim sehingga siswa 

terkadang segan bertanya kepada gurunya, dan Guru hanya berfokus pada siswa yang pintar 

saja. Menurut Sultan (2012) bahwa penggunaan gaya bahasa guru dalam kelas memiliki efek 

psikologis terhadap siswa. Selanjutnya menurut Eggen (2012) bahwa pembelajaran dikatakan 

efektif apabila siswa secara aktif dilibatkan pengorganisasian dan penemuan informasi. Siswa 

tidak hanya pasif menerima pengetahuan yang diberikan guru dengan demikian dalam 

pembelajaran sangat perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa dalam pengorganisasian 
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pembelajaran dan pengetahuannya. Semakin aktif siswa maka ketercapaian ketuntasan 

pembelajaran semakin besar, sehingga semakin efektif pula pembelajaran. Untuk mengatasi 

kesalahan-kesalahan siswa maka dipandang perlu guru memilih model pembelajaran yang tepat 

dalam proses pembelajaran. 

Model  pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam belajar adalah 

pembelajaran kooperatif. Menurut Khan (2011) terjadi interaksi yang baik antar siswa 

meningkatkan sikap positif terhadap subjek dan dapat meningkatkan keterampilan interpersonal. 

Sejalan dengan itu Munawaroh (2013) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif yang dapat 

menciptakan iklim yang efektif dan interaktif di kegiatan belajar mengajar dimana siswa 

berinteraksi dengan teman kelompoknya. 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada aktivitas dan interaksi 

antar siswa untuk saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal adalah student team achievnent divesion STAD (Isjoni, 2007). 

Dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mengurangi kesalahan-kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal karena dalam pembelajaran tersebut siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran STAD dapat membuat siswa belajar menjadi 

lebih bermakna. Menurut Monchai & Sanit  (2013), STAD adalah strategi pembelajaran 

kooperatif yaitu peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil dengan berbagai kemampuan 

untuk mencapai tujuan bersama, diakhir pelajaran diberikan tugas individu tanpa bekerja sama. 

Berbagai pertimbangan peneliti memilih model pembelajaran koopretaif tipe STAD yaitu 

karena memiliki banyak keunggulan. Menurut  Hamdayana (2014) keunggulan pembelajaran 

STAD yaitu (a) siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-

norma kelompok, (b) siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama, 

(c) aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok, (d) 

interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat,        

(e) meningkatkan kecakapan individu, (f) meningkatkan kecakapan kelompok, (g) Tidak 

bersikap kompetitif. 

 Qismullah dkk (2015) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD me-

netapkan siswa menjadi kelompok kecil heterogen untuk saling membantu sampai semua 

anggota kelompok memahami. Pada tahap penyajian materi, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan 

dipelajari, memberikan apersepsi untuk mengarahkan siswa mengingat materi prasyarat yang 

telah dipelajari. Pada tahap kegiatan kelompok, setiap siswa diberikan lembar tugas sebagai 

bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok, setiap siswa saling berbagi tugas, berdiskusi 

dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut sehingga semua anggota 

kelompok dapat memahami materi yang telah dipelajari. Sejalan dengan pendapat Nikou (2014)  

individu belajar dalam kelompok kecil dengan membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama. Selanjutnya Isiaka  (2015)  mengkomunikasikan ide mereka, bertukar pikiran, bekerja 

untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Pada tahap ini, guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siswa pada umumnya melakukan kesalahan 

prosedural (indikator 2); kesalahan dalam pemamfaatan simbol tabel dan grafik (indikator 3); 

serta kesalahan dalam menarik kesimpulan (indikator 4). Kesalahan siswa terjadi karena tidak 

memahami konsep himpunan, sehingga membuat siswa mudah lupa terhadap materi yang sudah 

dipelajari. Cara mengatasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah himpunan yaitu guru 

harus memilih model pembelajaran dengan tepat. Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

merupakan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa sehingga dapat mendorong siswa lebih 
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aktif dalam pembelajaran. Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif  tipe STAD maka 

dapat mengurangi siswa dalam melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

Saran 

 Peneliti lain disarankan mengadakan penelitian pada materi selain himpunan 

untuk menemukan jenis-jenis kesalahan berikut faktor penyebab kesalahan siswa dalam 

melakukan pemecahan persoalan matematika atau dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan indikator selain himpunan. Guru diharapkan dapat memperbaiki model 

pembelajaran di kelas yang lebih mebuat siswa lebih aktif dalam belajar dan 

menampung keluhan-keluhan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dan 

membantu kesulitan-kasulitan siswa tersebut supaya kesalahan-kesalahan dasar yang 

dilakukan siswa dapat dikurangi. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

matematis siswa sekolah tingkat menengah melalui pemberian masalah open ended. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa sekolah tingkat menegah masih rendah. Oleh sebab itu, perlu 

pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa, salah satunya adalah pembelajaran dengan menggunakan masalah 

open ended. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang 

dikumpulkan berupa data verbal, maka jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah dua orang siswa kelas VIII yang 

mampu berkomunikasi dengan baik, dan telah mempelajari materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

pembelajaran matematika berbasis masalah open ended, dapat mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis siswa, sehingga akan terlihat bagaimana siswa 

berkomunikasi dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. 

Kata kunci: komunikasi matematis, masalah open ended 
 

PENDAHULUAN 

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu 

pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu baik langsung, maupun tak 

langsung. Melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah (Permen Nomor 23 Tahun 2006). Standar isi pada Kurikulum 13 (K13) menyebutkan 

bahwa, materi yang dijarkan ditekankan pada kompetensi berbahasa sebagai alat komunikasi 

untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan, sehingga siswa dapat memiliki 

kemampuanmengomunikasikan gagasanmatematika dengan jelas. 

Menurut Brenner (1998) dalam berkomunikasi tersebut harus dipikirkan bagaimana 

caranya agar pesan yang disampaikan seseorang itu dapat dipahami oleh orang lain, baik oleh 

teman ataupun guru. Forrest (2008) menyatakan untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, orang dapat menyampaikan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa 

matematis, sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. 

Terkait dengan komunikasi matematis, NCTM (2000: 60) menyebutkan bahwa standar 

kemampuan komunikasi yang seharusnya dikuasai oleh siswa adalah sebagai berikut. 

1. Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran matematis dan mengomunikasikan kepada 

siswa lain (kode CM1). Siswa harus dapat menyusun dan menggabungkan pemikiran 

matematis dan mengomunikasikannya kepada orang lain. Dalam hal ini siswa dapat 

berkelompok secara berpasangan untuk dapat memahami dan isi dan makna serta apa saja 

yang diketahui dari soal yang ada. 
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2. Mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren dan jelas kepada teman, guru, dan 

orang lain (kode CM2). Siswa mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren dan jelas 

sehingga dapat memilih strategi pemecahannya, misal mengubah soal cerita tersebut ke 

dalam kalimat matematika. 

3. Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi yang dipakai orang lain 

(kode CM3). Siswa membandingkan serta menganalisis strategi yang digunakan oleh orang 

lain supaya dapat mengetahuicara lain untuk mendapatkansolusi permasalahan tersebut. 

4. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara benar 

(kode CM4). Siswa menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide 

matematika secara benar. 

Komunikasi menjadi bagian esensial dari matematika dan pendidikan 

matematika.Sehingga siswa harus dapat berpikir secara matematis dalam belajar matematika. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Stacey (2007) serta Isoda dan Katagiri (2012) bahwa berpikir 

matematis merupakan tujuan penting dari pendidikan dan sebagai aspek penting dalam belajar 

matematika. Pembelajaran matematika dapat dirancang sedemikian rupa sehingga lebih 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam 

menggunakan ekspresi matematis (Takahashi, 2006). 

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis ditunjukkan dalam penelitian Rohaeti 

(dalam Fachrurazi 2011) yang menyatakan bahwa rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis siswa berada dalam kualifikasi kurang. Demikian juga Purniati (dalam 

Fachrurazi 2011) menyebutkan bahwa respons siswa terhadap soal-soal komunikasi 

matematis umumnya kurang. Hal ini dikarenakan soal-soal pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis masih merupakan hal-hal yang baru, sehingga siswa mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikannya. 
Siswa akan menjadi lebih kompeten dalam memahami konsep-konsep matematika 

dengan menggunakan masalah open ended. Hal ini didukung oleh Takahashi (2006), yang 

menyatakan bahwa masalah open ended adalah masalah atau soal yang mempunyai banyak 

solusi atau strategi penyelesaian. Sedangkan menurut Nohda (2008), salah satu tujuan 

pemberian masalah open ended dalam pembelajaran matematika adalah mendorong aktivitas 

kreatif siswa dalam berpikir untuk dapat memecahkan suatu masalah. 

Dari kajian yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa komunikasi matematis 

merupakan kompetensi penting yang harus dikembangkan pada siswa. Pembelajaran selama ini 

belum memberikan perhatian terhadap pengembangan kompentensi ini. Untuk itu, perlu 

dipikirkan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi 

siswa, dan memberikan ruang bagi siswa untuk berlatih mengomunikasikan matematika dan 

berkomunikasi secara matematis dengan baik. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kemampuan 

komunikasi siswa dalam menyelesaikan masalah open ended. Tulisan ini bertujuan untuk 

memaparkan secara teoritis tentang komunikasi matematis dan memuat kajian tentang 

pendekatan pembelajaran matematika dengan memberikan masalah open ended  pada siswa 

sebagai pendekatan pembelajaran yang diduga kuat dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan 

kepada proses daripada hasil, yaitu dengan menekankan pada kegiatan mengumpulkan 

informasi dan mendeskripsikan proses berpikir subjek penelitian dalam menyelesaikan 

permasalahan pada materi Sitem Persamaan Linear Dua Variabel di kelas VIII SMP. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data verbal, maka jenis penelitian yang paling sesuai 

adalah penelitian kualitatif deskriptif (Castellan, 2010). 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah analisis data (membuat soal sebanyak 2 
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butir soal yang merupakan masalah open ended, melakukan tes tulis, dan menganalisis lembar 

jawaban siswa) dan wawancara (digunakan jika dalam menyelesaikan tes uraian peneliti 

kurang mendapatkan informasi dari hasil jawaban siswa, wawancara dilakukan secara 

terbuka tidak terstruktur dan merekam hasil tanya jawab antar peneliti dengan subyek 

kemudian mencatat hal-hal yang penting). 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP  Ar Rohmah Dau Malang kelas VIII pada 

semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Pemilihan subjek penelitian ini menggunakan teknik 

pemilihan sampel bertujuan (purposive sample) serta didasarkan pada beberapa pertimbangan, 

yaitu: (1) siswa kelas VIII yang mampu berkomunikasi dengan baik, (2) telah mempelajari 

materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, dan (3) berdasarkan rekomendasi guru bidang 

studi matematika. Jumlah subjek penelitian adalah dua orang siswa. 

Kemampuan komunikasi dalam berpikir matematis siswa dalam penelitian ini dapat 

diketahui melalui: a) Menganalisis dan menginterpretasikan langkah-langkah yang digunakan 

dalam menyelesaikan masalah, b) Melakukan wawancara setelah sebelumnya diminta untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. Siswa tersebut akan diminta menjelaskan atau memberikan 

klasifikasi mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang telah 

diberikan sebelumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komunikasi Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
Salah satu masalah yang dapat dideskripsikan komunikasinya pada materi persamaan 

linear dua variabel ini adalah mencari nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam 

konteks nyata/kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat dan menyelesaikan model 

matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel.  

Sesuai dengan penjelasan di atas, masalah  persamaan linear dua variabel yang bisa 

diberikan kepada siswa yang terkait dengan komunikasi adalah sebagai berikut. 

Masalah 1 

Suatu konser music menyediakan dua macam tiket untuk penonton. Harga satu 

tiket kelas VIP Rp. 400.000,- dan harga satu tiket kelas regular  Rp. 200.000,-. 

Jika jumlah penonton 1000 orang, dan hasil penjualan tiket seluruhnya Rp. 

280.000.000,-. Dapatkah kalian menghitung banyaknya masing-masing jenis tiket 

yang terjual? 
(Diadopsi dari Cholik &Sugijono, 2013:1) 

Berdasarkan standar komunikasi dari NCTM (2000), masalah satu apabila dikaji maka 

masalah tersebut sudah memuat keempat standar. (CM1): Siswa harus dapat menyusun dan 

menggabungkan pemikiran matematis dan mengomunikasikannya kepada orang lain. Dalam hal 

ini siswa dapat berkelompok secara berpasangan untuk dapat memahami dan isi dan makna 

serta apa saja yang diketahui dari soal yang ada. (CM2): Siswa mengekspresikan ide-ide 

matematika secara koheren dan jelas sehingga dapat memilih strategi pemecahannya, misal 

mengubah soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematika. (CM3): Kemudian siswa 

menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi yang dipakai orang lain, yaitu 

siswa membandingkan analisis serta strategi yang digunakan supaya dapat menemukan solusi 

permasalahan tersebut. (CM4): Selanjutnya siswa menggunakan bahasa matematika untuk 

mengekspresikan ide-ide matematika secara benar.  

Berikut uraian yang dari masing-masing standar. 

a. CM1  
Siswa mengenali bahwa untuk menemukan banyaknya tiket yang terjual, maka siswa 

menyusun data-data yang di ketahui dari soal. 
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b. CM2 
Siswa menuliskan data-data yang diketahui tersebut, dan membentuknya menjadi kalimat 

matematika. Sehingga nantinya bisa diselesaikan menggunakan strategi-strategi yang sudah 

dimiliki siswa. Dari masalah tersebut akan mudah diselesaikan jika siswa mengumpulkan 

beberapa data untuk menyederhanakan permasalahan tersebut, seperti memisalkan tiket reguler 

sebagai 𝑥, dan memisalkan tiket VIP sebagai 𝑦. Sehingga siswa dapat membentuk persamaan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari dua persamaan siswa akan dapat memilih strategi penyelesaiannya, yaitu grafik, 

substitusi, atau eliminasi. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2009), yang menyatakan bahwa beragam 

strategi dapat menstimulasikemampuan berpikir fleksibel siswa dalam mengkomunikasikan ide-

ide matematika. Sedangkan kemampuan berpikir fleksibel merupakan salah satu aspek berpikir 

kreatif. 

 
a. CM3 

Untuk memudahkan menentukan banyaknya masing-masing tiket yang terjual, maka 

siswa dapat menentukan nilai dari 𝑥 dan 𝑦 masing-masing. Salah satu hasil pekerjaan siswa 

antara lain: 

Siswa menggunakan strategi eliminasi dan substitusi, sehingga persamaannya dapat 

ditulis menjadi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Menunjukkan salah satu penulisan data soal (S1) 

Gambar 2.  Menunjukkan salah satu penulisan strategi siswa (S1) 

Gambar 3.  Menunjukkan salah satu penulisan strategi siswa (S1) 
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Siswa harus menganalisis jawaban tersebut untuk memastikan bahwa jawaban yang 

diperoleh adalah jawaban yang benar. Analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena siswa sudah mendapatkan jawaban yang benar, maka siswa dapat menyimpulkan 

banyaknya masing-masing jenis tiket yang terjual. Untuk tiket VIP terjual 400 tiket, dan untuk 

tiket regular terjual 600 tiket. 

 

b. CM4 
Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa siswa sudah menggunakan bahasa 

matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara benar, yaitu membuat pemisalan 

dari masing-masing data yang telah diketahui pada soal seperti memisalkan tiket reguler sebagai 

𝑥, dan memisalkan tiket VIP sebagai 𝑦. Hal ini didukung dengan pendapat Walk, Congress,& 

Bansho (2010), bahwa salah satu ciri komunikasi dalam matematika adalah siswa dapat 

mengekspresikan ide matematikanya melalui lisan dan tulisan, sehingga dapat membantu siswa 

untuk membangun ide matematika mereka secara tepat dan sesuai. 

 

Masalah selanjutnya lebih kompleks dari pada masalah sebelumnya. 

Masalah 2 

Terdapat Tiga ekor ayam (Besar, Sedang, dan Kecil) ditimbang. Jika ayam yang 

Besar dan ayam yang Kecil ditimbang, beratnya 2,6 kg. Jika ayam yang Besar 

dan ayam yang yang Sedang ditimbang beratnya 3 kg. sedangkan jika ayam yang 

Sedang dan ayam yang Kecil ditimbang beratnya adalah 2 kg. Tentukan berat 

ketiga ayam seluruhnya? 
(Diadopsi dari Susanto, 2006:27) 

 

Sama halnya dengan masalah 1, dalam masalah dua apabila dikaji berdasarkan standar 

komunikasi dari NCTM (2000), maka masalah tersebut sudah memuat keempat standar. Berikut 

uraian yang lebih detail dari masing-masing standar. 

 

c. CM1  

Siswa mengenali bahwa untuk menemukan berat ketiga ayam, maka siswa menyusun 

data-data yang di ketahui dari soal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  4.  menunjukkan salah satu penulisan data soal (S1)  

Gambar 4.  Menunjukkan salah satu penulisan strategi siswa (S1) 
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d. CM2 

Untuk mengetahui siswa dapat mengekspresikan ide-ide matematikanya, siswa dapat 

menuliskan data-data yang diketahui dari soal, sehingga siswa dapat menentukan strategi 

penyelesaiannya. Sebagai contoh penulisan data yang dilakukan siswa adalah seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Apabila siswa sudah dapat menuliskan data dari masalah tersebut seperti pada gambar 1.a 

dan 1.b maka artinya siswa memahami maksud dari masalah tersebut. Siswa akan lebih 

memahami maksud dari masalah tersebut ketika siswa menentukan strategi yang akan 

digunakan. Siswa akan memikirkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk 

menentukan berat dari ketiga ayam tersebut. Sebagaimana pada gambar-gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila siswa telah menentukan stretegi yang digunakan dan menuliskannya menjadi 

kalimat matematika, maka siswa telah mampu memahami maksud dari suatu permasalahan.  

 

e. CM3 

Apabila siswa mampu menemukan berat ketiga ayam tersebut, maka langkah selanjutnya 

Gambar 6.  Salah satu strategi yang dilakukan siswa (S1) 

Gambar  5.  Menunjukkan salah satu penulisan strategi siswa (S2)  

Gambar 7.  Salah satu strategi yang dilakukan siswa (S2) 
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adalah siswa harus dapat menganalisis dan mengevaluasi strategi dan hasil jawaban yang 

diperoleh siswa. Sebagai ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Karena siswa sudah mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil pekerjaannya. Sehingga 

siswa dapat menyimpulkan jawaban yang benar, yaitu berat ayam keseluruhan adalah 3,8 kg. 

 

f. CM4 

Pada CM4 ini, sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa siswa sudah menggunakan 

bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara benar, yaitu membuat 

pemisalan dari masing-masing data yang telah diketahui pada soal seperti memisalkan ayam 

besar sebagai 𝑏, ayam sedang sebagai 𝑠, dan ayam kecil sebagai k. 

Pada pelaksanaan tes soal open-ended, hal yang dianalisis peneliti yaitu kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Dari jawaban siswa terlihat siswa telah memenuhi standar 

komunikasi dari NCTM (2000). Seperti jawaban yang ditunjukkan oleh S1 dan S2, hal ini 

terlihat pada masalah 1 bahwa siswa sudah menggunakan bahasa matematika untuk 

mengekspresikan ide-ide matematika secara benar, yaitu membuat pemisalan dari masing-

masing data yang telah diketahui pada soal seperti memisalkan tiket reguler sebagai x, dan 

memisalkan tiket VIP sebagai y.  
Begitu juga pada masalah 2, siswa sudah menggunakan bahasa matematika untuk 

mengekspresikan ide-ide matematika secara benar, yaitu membuat pemisalan dari masing-

masing data yang telah diketahui pada soal seperti memisalkan ayam besar sebagai 𝑏, ayam 

sedang sebagai 𝑠, dan ayam kecil sebagai 𝑘. Langkah awal yang S1 dan S2 lakukan adalah 

mengekspresikan ide-ide matematika mereka, siswa menuliskan data-data yang diketahui dari 

soal, sehingga siswa dapat menentukan strategi penyelesaiannya.  

Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan dan diperoleh hasil yang benar. Terlihat 

komunikasi yang timbul, mereka dapat menuangkan ide-ide untuk menjawab soal. Hal ini 

disebabkan karena peneliti tidak menuntut harus menggunakan cara tertentu dalam 

menyelesaikan masalaha. S1 dan S2 diberi kebebasan dalam menentukan cara yang mereka 

pergunakan sesuai dengan konsep yang sudah mereka miliki. 

Meskipun diberi kebebasan dalam menjawab soal tetapi siswa bisa menjawab secara 

terstruktur dan nampak sekali aktifitas yang dilakukan siswa untuk mendapatkan jawabannya. 

Terlihat jelas bahwa siswa sangat tertarik dan tertantang untuk menjawab soal-soal yang 

sebelumnya belum pernah mereka kerjakan. 

Dari jawaban-jawaban siswa terlihat ide-ide kreatif yang timbul sehingga membuat 

mereka dapat menunjukkan komunikasi matematisnya dan tertantang untuk menjawab soal-soal 

dengan tidak hanya terpaku hanya dengan satu cara saja dan tidak hanya terpaku dengan rumus 

pada kompetensi dasar yang sedang dipelajari saat itu. 

Pembelajaran matematika perlu dirancang sedemikian sehingga dapat menstimulasi siswa 

untuk berkomunikasi dengan baik. Fachrurazi (2011) menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

model pembelajaran berbasis masalah (open-ended) dibandingkan dengan pembelajaran biasa, 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Gambar 8.  Analisis dan evaluasi yang dilakukan siswa (S1) 
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Proses komunikasi yang baik ini diharapkan dapat menstimulasi siswa untuk 

meningkatkan proses berpikir siswa dalam mengembangkan berbagai ide-ide matematika atau 

membangun pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan pendapatWalk, Congress, & Bansho (2010), 

bahwa melalui komunikasi dalam matematika siswa dapat mengekspresikan ide matematikanya 

melalui lisan dan tulisan, sehingga dapat membantu siswa untuk membangun ide matematika 

mereka secara tepat dan sesuai untuk diri mereka sendiri dan orang lain. 

Penggunaan masalah open-ended menjadi sangat relevan dalam pembelajaran 

matematika, dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, 

sekaligus menstimulasi siswa untuk meningkatkan kreatifitas proses berpikirnya sehingga dapat 

mengembangkan ide-ide matematikanya.  

Hal tersebut didukung oleh pendapat Stein, Smith, Henningsen, & Silver (2000) bahwa 

pemberian masalah Open-ended dapat membangun pengetahuan siswa untuk berpikir secara 

kolaboratif dan dapat membangun ide matematika dengan siswa yang lain. Fachrurazi (2011) 

juga menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

melalui pemberian masalah open ended dapat menstimulasi siswa dalam mengembangkan 

kemampuan komunikasinya, sekaligus merangsang siswa untuk meningkatkan kreatifitas proses 

berpikirnya sehingga dapat mengembangkan ide-ide matematikanya. 

Proses komunikasi yang baik berpotensi dalam memicu siswa untuk mengembangkan 

ide-ide dan membangun pengetahuan matematikanya. Hal demikian akan terjadi dalam 

pembelajaran matematika yang memanfaatkan masalah open ended.  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa proses komunikasi yang memanfaatkan 

masalahopen ended dan dirancang dengan baik dapat mendorong siswa memahami materi 

matematika dengan baik. Siswa masih belum sepenuhnya mengeksplorasi pengetahuan dan 

terlibat dengan masalah open ended, terdapat siswa yang belum dapat mengaitkan pengalaman 

mereka dengan beberapa materi sebelumnya dalam menyelesaikan masalah. 
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Abstrak 

 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan langkah-langkah 

pembelajaran dan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan dalam bentuk siklus, dengan setiap siklusnya terdiri 

dari empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi dan 

tahap refleksi. Penelitian dilaksanakan di SMPN 12 Malang dengan subyek 

penelitian yaitu siswa kelas VIIIG sebanyak 30 siswa. Hasil penelitian sebagai 

berikut: (1) hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam menerapkan 

model pembelajaran STAD pada siklus I dan siklus II memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu dengan kategori minimal baik. (2) Pemahaman konsep siswa 

meningkat, yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa secara klasikal pada tindakan 

siklus I adalah 63,33 % dan pada tindakan siklus II adalah 83,33 %, sehingga hasil 

belajar siswa meningkat yaitu dari kurang menjadi baik dan memenuhi standar 

ketuntasan minimal yaitu 75. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat meningkatkan pemahaman konsep 

siswa yaitu tahap presentasi kelas, tahap belajar kelompok, tahap pelaksanaan kuis, 

tahap penghargaan kelompok, dan tahap refleksi. 
 

  Kata Kunci: Pemahaman Konsep, Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

 
 

PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dianggap sulit oleh kebanyakan siswa 

(Herlina, 2012). Berdasarkan wawancara dengan guru pengajar matematika di kelas VIII SMPN 

12 Malang pada tanggal 26 Oktober 2015, siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal yang 

berkaitan dengan materi aljabar disebabkan kurangnya pemahaman konsep aljabar.  Hal ini 

menyebabkan nilai yang diperoleh siswa pada materi aljabar cenderung rendah. 

 Dalam matematika obyek dasar yang dipelajari adalah abstrak, dan konsep merupakan 

salah satu obyek dasar matematika (Soedjadi, 2000). Siswa dikatakan telah memahami suatu 

konsep apabila siswa tidak sekedar hafal tentang konsep tersebut, namun siswa dapat 

membedakan antara contoh-contoh dari yang bukan contoh dan mampu memecahkan masalah 

yang berkenaan dengan konsep tersebut (Hamalik, 2011: 166). Pembelajaran matematika yang 

menekankan pemahaman konsep daripada penguasaan prosedural/ rumus akan membangun 

kreativitas siswa, jika diberikan masalah yang berbeda dari pada umumnya maka siswa tersebut 

akan mampu menyelesaikannya (Wijaya, 2012). 

 Berdasarkan pengamatan pada kegiatan pembelajaran di kelas VIIIG SMPN 12 Malang 

pada tanggal 28 Oktober 2015 dan pada tanggal 31 Oktober 2015, tahapan pembelajaran yang 

dilakukan guru yaitu: (1) menyampaikan materi kepada siswa dan memberikan contoh soal, (2) 

memberikan soal kepada siswa dan kemudian siswa mengerjakan, (3) guru menunjuk siswa 
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secara acak untuk menyelesaikan soal, dikarenakan siswa pasif dan hanya ada beberapa siswa   

yang aktif untuk mengerjakan soal di papan tulis tanpa ditunjuk. Saat siswa tersebut 

mengerjakan, ternyata dia tidak mampu menyelesaikannya sehingga digantikan siswa lain yang 

juga ditunjuk oleh guru, namun siswa tersebut juga tidak mampu untuk menyelesaikannya. Hal 

ini membuktikan bahwa pembelajaran yang diberikan tidak berhasil membuat siswa memahami 

materi pada pertemuan tersebut. Siswa cenderung untuk menerima dan menghafal materi. Siswa 

akan mudah lupa apabila ilmu yang didapatkanya diperoleh secara instan (Hudojo, 2005). 

 Mengingat pentingnya pemahaman konsep matematika, maka diperlukan adanya 

perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika untuk mengatasi masalah kurangnya 

pemahaman konsep terutama pada model pembelajaran yang digunakan. Guru hendaknya 

mampu menciptakan suasana belajar yang berpusat pada siswa, menciptakan pembelajaran 

matematika yang menyenangkan,  serta menciptakan pembelajaran yang tidak membuat siswa 

menghafal konsep melainkan menemukan konsep sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

terutama pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses pembelajaran.  

 Menurut Slavin (2005: 143) STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang mudah untuk diterapkan karena model ini paling sederhana dibandingkan model 

pembelajaran kooperatif lainnya. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD membuat siswa 

lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran karena diakhir pembelajaran akan ada tahap 

penghargaan untuk kelompok, dengan termotivasi untuk belajar maka pemahaman siswa juga 

akan meningkat. Selain itu, yang membedakan STAD dengan model pembelajaran lain adalah 

adanya poin kemajuan setiap individu sehingga siswa mengetahui berapa poin kemajuan yang 

mereka dapatkan setelah mengerjakan kuis diakhir pembelajaran. 

 Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep 

siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari (2010) menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep 

siswa. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2013) juga menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, sama hal 

nya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fenata (2006) dan Solikah (2005). 

 Berdasarkan kesulitan siswa kelas VIII SMPN 12 Malang pada materi Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel, maka pada penelitian ini, saya mengambil pokok bahasan Persamaan 

Linear Dua Variabel dan khususnya pada sub pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel. Dalam sub pokok bahasan ini, siswa akan belajar tentang metode-metode yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel,  memodelkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel ke dalam model matematika dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut.  

  Berdasarkan fakta yang terjadi di SMPN 12 Malang yaitu kurangnya pemahaman konsep 

siswa pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dan berdasarkan pendapat ahli 

tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD serta hasil penelitian yang relevan, maka 

diharapkan dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan 

pemahaman konsep siswa kelas VIII SMPN 12 Malang pada materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel. 

 

METODE 

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam bentuk siklus, 

dengan setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, 

tahap observasi dan tahap refleksi. Penelitian dilaksanakan di SMPN 12 Malang dengan subyek 

penelitian yaitu siswa kelas VIIIG sebanyak 30 siswa. Data yang dikumpulkan adalah hasil tes, 

lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru, dan wawancara, dan  

selanjutnya dianalisis berdasarkan 3 tahap kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pemahaman konsep siswa dikatakan meningkat jika kognitif hasil belajarnya juga 

meningkat. Hasil belajar matematika pada aspek kognitif tersebut diperoleh dari hasil tes akhir 

setiap siklus. Berdasarkan data hasil tes akhir setiap siklus yang telah dipaparkan pada bab IV, 

banyaknya siswa yang mendapatkan nilai minimal 75 sebanyak 19 siswa dengan persentase 

sebesar 63,33 %, yang berarti persentase tersebut belum mencapai nilai ketuntasan secara 

klasikal, karena dianggap tuntas secara klasikal jika 75% dari siswa di kelas mencapai skor 

lebih dari atau sama dengan 75 (kriteria ketuntasan minimal). Hasil tes akhir siklus I masih 

belum memenuhi kriteria keberhasilan karena terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan 

proses belajar mengajar tidak maksimal, sehinggapembelajaran dilanjutkan pada tindakan siklus 

II. Sedangkan hasil tes akhir siklus II yang diperoleh siswa kelas VIIIG yang mendapatkan nilai 

minimal 75 sebanyak 25 siswa dengan persentase sebesar 83,33 %. Hasil tes akhir siklus II 

sudah memenuhi kriteria keberhasilan sehingga tidak diperlukan lagi adanya tindakan siklus 

berikutnya. Dengan meningkatnya hasil belajar siswa, maka pemahaman konsep siswa juga 

meningkat yaitu dari “kurang” menjadi “baik” dengan peningkatan hasil belajar siswa secara 

klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 20%. Pemahaman konsep siswa dapat meningkat 

karena peneliti memperbaiki kendala-kendala pada siklus I sehingga penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih maksimal.  

 Kendala-kendala yang ditemui peneliti pada pelaksanaan tindakan siklus I yaitu: (1) 

Masalah memanajemen waktu, dimana pada pertemuan pertama siklus I peneliti tidak dapat 

melaksanakan seluruh tahapan STAD dalam satu pertemuan dikarenakan beberapa kelompok 

belum selesai mengerjakan LKS, sehingga kegiatan komunikasi kurang maksimal, waktu 

pelaksanaan kuis berkurang dan kegiatan penghargaan kelompok serta refleksi tidak terlaksana. 

Waktu pelaksanaan kuis berkurang menyebabkan hasil kuis juga tidak maksimal. Sehingga 

peneliti melakukan perbaikan pada siklus II yaitu dengan melaksanakan kuis pada pertemuan 

selanjutnya di akhir pembelajaran yang memiliki banyak waktu terlaksananya seluruh tahapan 

dalam STAD dan pada pertemuan pertama cukup dalam dua tahap STAD yaitu presentasi kelas 

dan belajar kelompok. Sesuai dengan pendapat Isjoni (2011: 52)  bahwa kuis dilaksanakan pada 

akhir prtemuan kedua atau ketiga, masing-masing selama 10 menit. (2) Masalah pengaturan 

tmpat duduk dan kelompok, dimana saat siswa berkumpul dengan kelompoknya, waktu yang 

diperlukan lebih dari waktu yang disediakan, selama berkelompok siswa cenderung berdiskusi 

dengan teman yang duduk di dekatnya, selain itu siswa ingin memilih kelompoknya sendiri 

dengan alasan ada anggota kelompok yang tidak mau berdiskusi. Peneliti mengupayakan untuk 

memperbaiki kendala tersebut yaitu dengan membentuk kelompok sebelum pembelajaran 

dimulai, mengubah atau mengelompokkan siswa menjadi kelompok baru berdasarkan hasil 

akhir tes siklus I, selanjutnya mengintruksikan siswa untuk meja tiap kelompok tidak 

menggunakan 2 meja namun hanya 1 meja untuk tiap kelompok supaya tiap anggota dalam 

kelompok melaksanakan diskusi dengan benar yaitu berdiskusi dengan semua anggota 

kelompoknya. Sesuai dengan pendapat Slavin (2005: 144) yaitu fungsi utama dari kelompok 

adalah memastikan bahwa semua anggota kelompok benar-benar belajar dan bisa mengerjakan 

kuis dengan baik.   

 Berikut akan diuraikan langkah-langkah pembelajaran dan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 

VIII SMPN 12 Malang pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 
 

1. Tahap Presentasi Kelas 
 

  Pada tahap ini peneliti dan siswa mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama 

kemudian memberi salam, mengecek kehadiran siswa dan menyampaikan model 

pembelajaran yang digunakan pada pertemuan tersebut, urutan kegiatan serta penilaian. Hal 

ini dilakukan untuk menyiapkan siswa dalam belajar dan mengikuti tahapan-tahapan dengan 

lebih maksimal. Selanjutnya peneliti mengingatkan kembali tentang materi-materi terkait  
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 dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan itu melalui tanya jawab dan memberikan 

contoh-contoh soal terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat Isjoni (2011: 51) bahwa dengan 

diberikan apersepsi bertujuan agar siswa mengingat materi prasyarat yang telah dipelajari 

dan dapat mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan konsep yang telah dimiliki.  

 Peneliti memotivasi siswa dengan memberikan contoh masalah dalam kehidupan 

sehari-hari terkait materi sistem persamaan linear dua variabel, selanjutnya memberi 

kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan contoh soal yang diberikan. Kemudian soal 

tersebut dikerjakan dan dipresentasikan di depan kelas oleh siswa yang dipilih secara acak. 

Setiap soal yang telah dikerjakan dipresentasikan oleh siswa yang berbeda dan dibahas 

bersama apakah jawaban yang dituliskan siswa benar atau salah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Slavin (2005: 154) bahwa penting dilakukan pembahasan terhadap jawaban 

pekerjaan siswa itu salah atau benar dan memberikan alasan. Siswa menyajikan hasil 

pekerjaannya pada slide presentasi yang ditampilkan pada layar LCD. 
 

2. Tahap Belajar Kelompok 

  Pada tahap ini peneliti meminta siswa untuk bekerja secara kelompok. Dalam 

penelitian ini karena siswa di kelas VIIIG berjumlah 30 siswa, maka peneliti membagi kelas 

menjadi 6 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok dibentuk 

berdasarkan kriteria kemampuan siswa. Jika dalam pembentukan kelompok tersebut 

nantinya ditemui siswa berjenis kelamin laki-laki atau wanita yang mendominasi kelompok 

tersebut maka peneliti memindahkan atau menukarkan siswa tersebut dengan kelompok lain 

dengan catatan siswa tersebut memiliki kriteria kemampuan yang sama. Penentuan 

kelompok berdasarkan kriteria kemampuan siswa dengan harapan siswa yang 

berkemampuan tinggi dan sedang dapat membantu siswa lain yang berkemampuan rendah. 

Sedangkan penentuan kelompok berdasarkan jenis kelamin siswa dilakukan untuk 

meminimalkan kegaduhan saat berkelompok. Dengan belajar secara kelompok dan 

pengelompokan berdasarkan kriteria kemampuan dan jenis kelamin memastikan bahwa 

semua anggota tim benar-benar belajar dan bisa mengerjakan kuis dengan baik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slavin (2005: 144) bahwa pengelompokan yang terbaik adalah 

kelompok yang terdiri dari empat atau lima siswa dengan kinerja akademik, jenis kelamin, 

ras dan etnisitas yang berbeda 

 Sebelum siswa berkumpul dengan kelompoknya, peneliti memberikan intruksi kepada 

siswa untuk duduk berkelompok dengan kelompoknya dengan menggunakan 1 meja, dan 

mengingatkan agar bekerja secara kelompok karena nantinya akan ada penilaian kelompok 

dan akan ada kuis secara individu sebagai skor kemajuan individu yang nantinya di rata-rata 

menjadi skor kelompok, hal ini bertujuan agar siswa kompak untuk menyelesaikan LKS 

dengan diskusi dan untuk menghindari terjadinya siswa berkemampuan tinggi mendominasi 

dalam kelompok tersebut. Kemudian peneliti membagikan LKS yang berisi soal-soal terkait 

materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. LKS untuk pertemuan pertama dan kedua 

berjumlah 4 soal dimana siswa harus menentukan selesaian dengan menggunakan tabel dan 

diagram perpaduan serta melengkapi langkah-langkah untuk menentukan selesaian dari 

sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi dan 

gabungan. LKS untuk pertemuan ketiga dan keempat berjumlah 3 soal berupa soal rutin 

yang berkaitan dengan menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 

menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi dan gabungan. Setiap kelompok menerima 

2-3 LKS. Hal ini dilakukan guru agar semua siswa aktif berdiskusi dalam mengerjakan LKS, 

selain itu untuk menghindari kesempatan siswa untuk ramai dan hanya menunggu jawaban 

soal dari siswa yang mengisi LKS, dan biasanya hanya dikerjakan oleh siswa berkemampuan 

tinggi jika LKS yang diberikan terbatas, sehingga akan tercapainya tujuan pembelajaran 

dengan berkelompok. Sesuai dengan pendapat Slavin (2005: 144) yaitu fungsi utama dari  
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kelompok adalah memastikan bahwa semua anggota kelompok benar-benar belajar dan bisa 

mengerjakan kuis dengan baik. 

 Saat siswa mengerjakan LKS, guru mengisi lembar penilaian dinamika kelompok, 

yang nantinya penilaian tersebut digunakan  sebagai penilaian tambahan (jika diperlukan) 

untuk kelompok yang memiliki skor kelompok yang sama. Guru mendatangi kelompok yang 

mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan. Bantuan yang diberikan guru yaitu dengan 

memberikan contoh lain yang serupa dan lebih mudah untuk diselesaikan. Sesuai dengan 

pendapat Isjoni (2011: 52) bahwa guru berperan sebagai fasilitator dan motivator pada 

kegiatan ini. Setelah kelompok selesai mengerjakan LKS sesuai dengan waktu yang 

diberikan guru, kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di kelas VIIIG SMPN 12 Malang dan dari  

pengalaman peneliti sebelumnya, maka untuk membahas soal-soal pada LKS dengan waktu 

yang singkat namun tujuan pembelajaran terpenuhi yaitu dengan menampilkan hasil 

pekerjaan kelompok pada layar LCD. 
  

3. Tahap Pelaksanaan Kuis  
 

  Kuis dilaksanakan di akhir pembelajaran dan dikerjakan secara individu. Soal pada 

kuis merupakan soal rutin berjumlah 1-2 soal dan berkaitan dengan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan pada pertemuan tersebut, sehingga diharapkan soal kuis dapat diselesaikan 

dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 10 menit. Menurut (Isjoni, 2011: 52) kuis 

dilaksanakan pada akhir pertemuan kedua atau ketiga, masing-masing selama 10 menit. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti, apabila kuis tersebut diselesaikan dengan 

waktu yang kurang maka hasil kuis siswa tidak maksimal, sehingga peneliti melakukan 

perbaikan tahapan STAD pada siklus II yaitu dengan memberikan kuis kepada siswa pada 

pertemuan kedua dengan alokasi waktu 3 x 40 menit. Soal yang diberikan pada kuis 

merupakan materi yang diberikan pada pembelajaran sebelumya. Sebelum siswa 

mengerjakan kuis, guru mengingatkan kepada siswa untuk mengerjakan secara individu dan 

mengingatkan untuk dikerjakan secara maksimal karena nilai kuis berpengaruh terhadap 

poin kemajuan setiap individu dan skor kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Widoyoko, 2013:31) bahwa memberikan tes secara individu (kuis) sebagai wujud penilaian 

untuk melihat kemajuan dan kemampuan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.  
 

4. Tahap Penghargaan Kelompok 
 

  Setelah siswa selesai mengerjakan soal kuis, maka siswa berkumpul lagi dengan 

kelompoknya, kemudian setiap kelompok saling menukarkan pekerjaan kuis dengan 

kelompok sebelahnya. Selanjutnya peneliti memberikan satu kunci jawaban kepada setiap 

kelompok. Dan setiap siswa dalam kelompok mengoreksi pekerjaan kuis dari setiap anggota 

kelompok lain. Jika pengoreksian selesai maka setiap kelompok mengembalikan hasil 

koreksi kepada kelompok asal dan selanjutnya setiap anggota dalam kelompok tersebut 

menghitung poin kemajuan sebagai skor kelompok. Sebelumnya tiap kelompok diberikan 

lembar yang berisi tata cara menghitung poin kemajuan. Karena ini merupakan hal yang 

tidak mudah maka guru bisa membantu siswa dengan memberikan intruksi di depan kelas. 

Jika siswa sudah terbiasa maka mereka akan dapat melakukannya sendiri. Pengoreksian dan 

perhitungan skor yang dilakukan siswa sebagai wujud bantuan untuk guru dalam 

pengoreksian, karena apabila guru melakukannya sendiri maka akan menghabiskan banyak 

waktu.  

 Pemberian penghargaan kelompok diberikan setelah skor tiap kelompok diketahui. 

Penghargaan diberikan kepada kelompok yang terpilih sebagai kelompok super hebat, 

kelompok hebat dan kelompok baik. Penghargaan sebagai kelompok super hebat untuk 

kelompok yang memiliki skor kelompok tertinggi, sebagai kelompok hebat untuk kelompok 

dengan skor dibawah skor kelompok super hebat, dan sebagai kelompok baik untuk  
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kelompok dengan skor dibawah kelompok hebat. Penghargaan yang diberikan berupa 

piagam penghargaan. Penghargaan tidak diberikan kepada semua kelompok bertujuan untuk 

memotivasi semua kelompok supaya dapat berkompetisi secara sehat untuk merebutkan 

predikat sebagai kelompok super hebat, kelompok hebat dan kelompok baik. 
 

5. Tahap Refleksi 

 Menurut (Slavin, 2005: 160)  refleksi digunakan untuk melihat kemajuan murid dan 

keberhasilan guru. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket refleksi, yang berisi 

pilihan ganda tentang pendapat tentang proses pembelajaran, kepahaman siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan dan pendapat tentang cara guru menjelaskan, selain itu 

isian tentang kesan terhadap pembelajaran hari ini.  

 

KESIMPULAN  
 

 Langkah-langkah pembelajaran dan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas VIII SMPN 12 Malang pada 

materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel yaitu: (1) Tahap presentasi kelas, dimana 

peneliti menyampaikan tentang proses kegiatan KBM yang meliputi model pembelajaran, 

urutan kegiatan dan penilaian agar siswa termotivasi untuk belajar dengan bersungguh-

sungguh, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengingatkan pada materi 

prasyarat, pemberian apersepsi atau pun motivasi melalui contoh-contoh soal beserta 

penyelesaiannya yang selanjutnya dipresentasikan di depan kelas oleh setiap siswa yang 

ditunjuk secara acak. (2) Tahap belajar kelompok, dimana peneliti: (a) meminta siswa 

bekerja secara berkelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang dibentuk secara 

heterogen berdasarkan kemampuan, (b) memberikan intruksi untuk menggunakan 1 meja 

untuk tiap kelompok, selanjutnya memberikan 2-3 LKS untuk tiap kelompok supaya siswa 

dapat fokus mengerjakan LKS secara  berkelompok, (c) melakukan penilaian dinamika 

kelompok, (d) meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan 

dilanjutkan dengan pembahasan. Untuk menghemat waktu, hasil pekerjaan kelompok difoto 

kemudian ditampilkan di LCD. (3) Tahap pelaksanaan kuis, dilaksanakan secara individual 

pada pertemuan terakhir dengan alokasi waktu 3 jam. Materi yang diujikan yaitu materi yang 

baru saja dipelajari. (4) Tahap penghargaan kelompok, dimana pada tahap ini penghargaan 

kelompok diberikan kepada kelompok yang terpilih sebagai kelompok super hebat, 

kelompok hebat dan kelompok baik berdasarkan poin kemajuan. Poin kemajuan setiap 

anggota kelompok digunakan sebagai skor kelompok yang dihitung berdasarkan pedoman 

perhitungan skor kelompok yang telah disediakan oleh peneliti. (5) Tahap refleksi, dimana 

peneliti memberikan angket refleksi kepada siswa untuk mengetahui kemajuan murid dan 

keberhasilan guru dalam pembelajaran. 

 Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep 

siswa kelas VIII SMPN 12 Malang pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

Peningkatan pemahaman konsep diperoleh dari hasil belajar siswa yang sebelumnya secara 

klasikal 50% siswa yang tuntas,  meningkat menjadi 63,33% siswa yang tuntas pada siklus I 

dan 83,33% siswa yang tuntas pada siklus II, sehingga hasil belajar siswa meningkat yaitu 

dari kurang menjadi baik dan memenuhi standar ketuntasan minimal yaitu 75.  
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Abstrak 

 
Tujuan penulisan artikel ini untuk mengaji tingkat kognitif dan fungsi dari 

pertanyaan siswa pada pembelajaran matematika. Subjek berjumlah 28 siswa kelas 

XI SMK Negeri 1 Tamanan yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan. Subjek merupakan siswa yang akan belajar materi program linier. 

Subjek membaca secara individu materi program linier dan dilanjutkan dengan 

menuliskan paling sedikit 4 pertanyaan yang akan diolah dalam tingkat kognitif dan 

fungsinya. Hasil kajian menunjukkan semua siswa dapat mengajukan pertanyaan, 

hanya 4 dari 117 yang diajukan siswa bukan pertanyaan. Semua pertanyaan yang 

diajukan siswa (113) termasuk dalam tingkat kognitif rendah yaitu pertanyaan 

tertutup dengan 73% pertanyaan termasuk fungsi informasi dan 27% pertanyaan 

termasuk dalam fungsi pemahaman.  

Kata kunci: pertanyaan, pertanyaan siswa, pembelajaran matematika 
 

PENDAHULUAN 

Kurikulum 2013 menekankan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang 

terdiri dari lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan (Permendikbud, 2013). Menanya merupakan 

elemen penting dalam pembelajaran (Lewis, 2000; Almeida, 2010; Almeida, 2011; Martinho 

dkk. , 2012; Coutinho dan  Almeida, 2013). Pada tahap menanya siswa mengajukan pertanyaan 

pada saat mendapat informasi tentang apa yang diamati atau pada saat mendapat informasi yang 

tidak dipahami (Permendikbud, 2013). Pertanyaan siswa muncul karena terjadi kesenjangan 

antara pengetahuan  yang dimiliki dengan informasi baru yang diperoleh siswa (Almeida, 2010; 

Almeida, 2011; Coutinho dan Almeida, 2013; Cordoso dan Almeida 2013). Dengan kegiatan 

menanya diharapkan siswa dapat mengembangkan kreatifitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan, membentuk pikiran kritis yang diperlukan untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat (Permendikbud, 2013). 

Kemampuan siswa untuk bertanya dan menjawab berbagai pertanyaan merupakan pusat 

dalam pembelajaran (Lewis, 2000) karena dapat meningkatkan kedalaman proses belajar dan 

pemahaman, menghadirkan gambaran dan penyelesaian masalah, serta memuaskan rasa ingin 

tahu dan kreativitas (Zolfaghari dkk., 2011). Belajar pada hakekatnya adalah bertanya dan 

menjawab pertanyaan (Sanjaya, 2009:266). Siswa yang bertanya menunjukkan ada perhatian 

terhadap materi yang dipelajari dan ada upaya untuk menemukan jawaban sebagai bentuk 

pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki seseorang, umumnya tidak lepas dari aktivitas bertanya 

(Sadirman, 2014:224). Bertanya adalah refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan 

menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir.  

Pada saat pembelajaran siswa dapat mengajukan pertanyaan dalam berbagai keadaaan 

(Chin dan Osborne, 2008), diantaranya; (1) saat membaca buku pelajaran, (2) saat melakukan 

penyelidikan pengetahuan, dan  (3) saat mempelajari materi baru melalui diskusi kelompok. 

Pada saat pembelajaran aktivitas bertanya siswa terjadi ketika menemui kesulitan dan 
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mengamati, bekerja dalam kelompok, ketika berdiskusi baik yang terjadi antara siswa dengan 

siswa, siswa dengan guru ataupun sebaliknya (Sadirman, 2014:225).  

Berdasarkan beberapa penelitian dapat disimpulkan manfaat menanya antara lain: (a) 

memotivasi pembelajaran yang bermakna (Chin dan Osborne, 2008; Almeida, 2010; Cordoso 

dan Almeida, 2013; Coutinho dan Almeida, 2013), (b) dapat mendeteksi pikiran siswa, 

menggali rasa ingin tahu siswa, membangun situasi pembelajaran serta membangun hubungan 

guru dan siswa (Blosser, 2000; Clough, 2007), (c) dapat digunakan untuk mengetahui kualitas 

pemikiran siswa, pemahaman konsep, mengetahui alasan dan apa yang ingin diketahui siswa, 

membangun ide (Sullivan, 2003; Clough, 2007; Cordoso dan Almeida, 2013), (d) membantu 

siswa menemukan jawaban untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan (Bowker, 

2010), (e) menggali informasi, mengecek pemahaman, membangkitkan respon, mengetahui hal-

hal yang sudah diketahui siswa, memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki 

guru, membangkitkan pertanyaan dari siswa, dan menyegarkan kembali pengetahuan siswa 

(Sadirman, 2014:224), dan (f) meningkatkan partisipasi, kemampuan berpikir siswa, 

membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menemukan jawaban, 

memusatkan siswa pada masalah yang sedang dipelajari (Sullivan, 2003; Sanjaya, 2009:34). 

Bagi guru manfaat bertanya adalah untuk membimbing dan mengarahkan siswa menemukan 

materi yang dipelajari (Sanjaya, 2009:266) dan membantu guru menyiapkan rancangan kerja 

untuk pembelajaran selanjutnya (Clough, 2007; Almeida 2010).  

Pertanyaan siswa dikelompokkan menjadi dua berdasarkan tingkat kognitif dan fungsinya 

(Coutinho dan Almeida, 2013) sebagai berikut: 1)  Tingkat kognitif level rendah yaitu 

pertanyaan siswa  termasuk dalam kategori pertanyaan tertutup yang mempunyai fungsi 

informasi atau fungsi pemahaman, dan 2) Tingkat kognitif  level tinggi yaitu pertanyaan siswa  

termasuk dalam kategori pertanyaan terbuka yang mempunyai  fungsi hubungan, fungsi evaluasi 

atau fungsi penemuan solusi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengaji  tingkat kognitif dan 

fungsi dari pertanyaan yang dikemukakan oleh siswa. 

METODE 

Pada artikel ini penulis ingin mengaji tingkat kognitif dan fungsi dari pertanyaan yang 

dikemukakan oleh siswa. Kajian ini dilakukan di kelas XI pada semester ganjil tahun pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 28 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan. Subjek diambil dari siswa yang akan belajar materi program linier. Siswa membaca 

materi program linier yang terdapat di buku secara individu selama 60 menit , kemudian 

menuliskan paling sedikit 4 pertanyaan yang berkaitan dengan materi secara individu pada 

lembar kertas yang telah tersedia selama 20 menit. Setelah pertanyaan terkumpul peneliti 

memilah pertanyaan siswa dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tingkat kognitif dan 

fungsinya. Berdasarkan pengelompokkan pertanyaan akan diketahui; jumlah seluruh pertanyaan 

siswa, jumlah pertanyaan tertutup dan terbuka beserta fungsi, serta prosentasenya. 

Tingkatan pertanyaan siswa dikelompokkan  menjadi dua berdasarkan tingkat kognitif 

dan fungsinya (Coutinho dan Almeida, 2013) sebagai berikut. 1)  Tingkat kognitif level rendah 

yaitu pertanyaan siswa  termasuk dalam kategori pertanyaan tertutup yang mempunyai fungsi 

informasi atau fungsi pemahaman. Pertanyaan fungsi informasi  mempunyai ciri antara lain; a) 

pertanyaan tersebut digunakan untuk menemukan informasi tertentu atau fakta, b) jawaban dari 

pertanyaan tersebut berupa jawaban langsung dan mudah, terkadang hanya jawaban ya atau 

tidak, dan c) diawali dengan kalimat diantaranya; apa...?, dimana...?, atau pilih...?. Contoh: 

“Dimana letak titik pojoknya?”. Ciri pertanyaan tertutup dengan fungsi pemahaman  antara lain; 

a) pertanyaan yang membutuhkan penjelasan yang membantu siswa untuk memahami konsep, 

fakta, gejala, tugas atau prosedur, b) tidak mempunyai jawaban langsung atau mudah, dan c) 

diawali dengan kalimat diantaranya; mengapa...? atau bagaimana...?. Contoh: “Mengapa disebut 

sebagai fungsi objektif? ”. 2) Tingkat kognitif  level tinggi yaitu pertanyaan siswa  termasuk 

dalam kategori pertanyaan terbuka yang mempunyai  fungsi hubungan, fungsi evaluasi atau 

fungsi penemuan solusi.  Ciri pertanyaan yang mempunyai fungsi hubungan antara lain; a) 
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tujuan siswa untuk memahami sebab akibat, b) pertanyaan yang berhubungan dengan dua 

konsep atau lebih, dan c) diawali dengan kalimat diantaranya; dimana perbedaannya...?, atau 

apa yang terjadi...? . Contohnya: “Dimana letak perbedaan penggunaan garis selidik dan uji titik 

pojok?”. Ciri pertanyaan yang mempunyai fungsi evaluasi antara lain; a) Siswa mencoba untuk 

menemukan panduan untuk membuat keputusan atau pendapat, b) pertanyaan yang 

menunjukkan sudut pandang , pilihan, dan penilaian siswa, dan c) diawali dengan kalimat 

diantaranya; mana yang terbaik...? atau bagaimana pendapatmu...?.Contohnya: Menurut 

pendapatmu mana cara yang paling mudah untuk digunakan, garis selidik atau uji titik pojok?. 

Ciri pertanyaan yang mempunyai fungsi penemuan solusi antara lain; a) pertanyaan yang 

bertujuan memahami masalah yang sulit, b) jawaban itu menunjukkan tanda atau penyelesaian 

suatu masalah, dan c) diawali dengan kalimat diantaranya; bagaimana jika...? atau 

jika...maka...? . Contohnya: “Bagaimana jika yang ditanyakan nilai maksimum?”. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertanyaan siswa akan muncul salah satunya pada saat siswa membaca buku pengetahuan 

(Chin dan Osborne, 2008). Siswa membaca materi program linier di buku secara individu, 

selanjutnya membuat dan menuliskan paling sedikit 4 pertanyaan. Semua siswa dapat 

mengajukan pertanyaan, hanya 4 dari 117 yang di ajukan siswa bukan pertanyaan. Beberapa 

siswa masih kesulitan membuat pertanyaan, mereka bertanya mengenai kesesuaian pertanyaan 

yang dibuat dan ditulis. Selain itu masih ada siswa yang tidak menuliskan kalimat tanya atau 

membubuhkan tanda tanya diakhir seperti terlihat pada gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

Setelah pertanyaan siswa dikumpulkan dan dianalisis ternyata beberapa pertanyaan sama. 

Pertanyaan yang dihasilkan siswa antara lain; 1) apa persamaan linier satu variabel?, 2) apa 

yang dimaksud garis lurus?, 3) apa yang dimaksud titik potong dengan sumbu koordinat?, 4) 

apa yang dimaksud dengan grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier?, 5) apa yang 

disebut dengan penyelesaian pertidaksamaan linier dengan 2 variabel?,6) apa yang disebut 

dengan model matematika?, 7) apa yang disebut garis selidik?, 8) apa yang disebut dengan 

fungsi objektif dan fungsi kendala?, 9) apa nilai optimum  itu?, 10) bagaimana cara menyusun 

model matematika?, 11) bagaimana cara membuat grafik himpunan penyelesaian 

pertidaksamaan linier?, 12) bagaimana cara menentukan nilai optimum dengan garis selidik?, 

13) bagaimana cara menentukan titik potong 2 garis yang berpotongan?, 14) bagaimana 

menentukan nilai maksimum dan minimum?, dan 15) bagaimana menentukan fungsi objektif, 

fungsi kendala, dan nilai optimum dari masalah program linier?. 

Pertanyaan  1 sampai dengan 9 merupakan pertanyaan tertutup (tingkat kognitif level 

rendah) dengan fungsi informasi, karena mempunyai ciri-ciri yaitu; a) pertanyaan tersebut 

digunakan untuk menemukan informasi tertentu atau fakta, b) jawaban dari pertanyaan tersebut 

berupa jawaban langsung dan mudah, terkadang hanya jawaban ya atau tidak, dan c) diawali 

dengan kalimat, apa...?,. Sedangkan pertanyaan 10 sampai dengan 15  juga merupakan 

Gambar 1. Pertanyaan Siswa 
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pertanyaan tertutup (tingkat kognitif level rendah) dengan fungsi pemahaman, karena 

mempunyai ciri-ciri yaitu; a) pertanyaan yang membutuhkan penjelasan yang membantu siswa 

untuk memahami konsep, fakta, gejala, tugas atau prosedur, b) tidak mempunyai jawaban 

langsung atau mudah, dan c) diawali dengan kalimat, bagaimana...?. Pertanyaan tertutup 

mempunyai jawaban benar yang terbatas sedangkan pertanyaan terbuka mempunyai jawaban 

yang lebih bervariasi (Blosser, 2000). 

Dari 28 subjek penelitian dihasilkan 113 pertanyaan. Setelah dikelompokkan berdasarkan 

tingkatan dan fungsinya, Semua pertanyaan siswa berupa pertanyaan tertutup ( tingkat kognitif 

rendah),  73% pertanyaan termasuk fungsi informasi dan 27% pertanyaan termasuk fungsi 

pemahaman. Tidak ada pertanyaan siswa yang termasuk dalam pertanyaan terbuka (tingkat 

kognitif tinggi) seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut. 

 

 

Tabel 1. Pengelompokkan Pertanyaan Siswa 

No Subjek  

Pertanyaan 

Pertanyaan Tertutup Pertanyaan Terbuka 

Informasi Pemahaman Hubungan Evaluasi Solusi 

1 AF 4 - - - - 

2 AFY 3 1 - - - 

3 AR 4 - - - - 

4 AE 3 1 - - - 

5 ASD 2 2 - - - 

6 BA 4 - - - - 

7 DSL - 4 - - - 

8 DA 5 1 - - - 

9 ED 4 3 - - - 

10 FI 4 - - - - 

11 FW 5 - - - - 

12 JH 3 1 - - - 

13 KU 2 2 - - - 

14 KA 3 1 - - - 

15 MF 3 - - - - 

16 MTH 4 - - - - 

17 MDP 5 1 - - - 

18 MS 1 - - - - 

19 MAA - 4 - - - 

20 MFA 4 - - - - 

21 NF - 2 - - - 

22 NDS 4 1 - - - 

23 NI 2 - - - - 

24 RD 4 - - - - 

25 SM 2 3 - - - 

26 SR 2 2 - - - 

27 SM 3 - - - - 

28 SY 3 1 - - - 

JUMLAH 83 30 - - - 

PERSENTASE 73% 27% - - - 

 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa masing-masing siswa rata-rata mengajukan 4-

5 pertanyaan. Sebanyak 113 pertanyaan diajukan siswa dengan 83 pertanyaan tertutup dengan 

fungsi informasi, dan 30  pertanyaan tertutup dengan fungsi pemahaman. Semua pertanyaan 

siswa termasuk dalam tingkat kognitif rendah yaitu pertanyaan tertutup. Sebagian besar 

pertanyaan siswa (73%) termasuk dalam tingkat kognitif rendah dengan fungsi informasi. 

Pertanyaan tertutup dengan fungsi informasi digunakan siswa untuk menemukan informasi 

tentang fakta yang ada pada materi program linier dan jawaban yang dibutuhkan siswa 
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merupakan jawaban mudah yang dapat dipelajari sendiri oleh siswa dengan membaca buku 

tentang program linier. Sedangkan pertanyaan tertutup dengan fungsi pemahaman digunakan 

siswa untuk meminta penjelasan dalam memahami konsep atau prosedur penyelesaian soal 

berkaitan dengan masalah program linier, jawaban yang dibutuhkan siswa berupa langkah-

langkah penyelesaian soal berkaitan dengan masalah program linier. Pertanyaan tertutup dengan 

fungsi informasi maupun pemahaman mempunyai jawaban yang terbatas. Tidak satupun 

pertanyaan yang dihasilkan siswa termasuk dalam tingkat kognitif tinggi. Belum ada pertanyaan 

siswa yang bertujuan untuk mengetahui sebab akibat yang menghubungkan dua konsep atau 

lebih karena siswa masih berusaha untuk menemukan fakta dan memahami konsep. Siswa juga 

belum membuat pertanyaan yang bertujuan untuk memahami masalah yang sulit yang 

menuntun mereka menyelesaikan suatu masalah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang lakukan oleh Coutinho dan Almeida 

(2013) yaitu pertanyaan tertutup yang diajukan siswa lebih banyak daripada pertanyaan terbuka. 

Coutinho dan Almeida menggunakan tiga strategi dealam penelitiannya yaitu melalui melihat 

film, bekerja di laboratorium dan membaca teks. Pertanyaan tertutup lebih banyak diajukan 

siswa dengan strategi melihat film dari pada pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup dengan 

fungsi informasi lebih banyak dari pada fungsi pemahaman. Pertanyaan terbuka dengan fungsi 

hubungan merupakan pertanyaan terbanyak yang diajukan siswa diikuti dengan penemuan 

solusi, siswa tidak ada yang mengajukan pertanyaan dengan fungsi evaluasi. Pada strategi 

bekerja di laboratorium pertanyaan tertutup lebih banyak dari pada pertanyaan terbuka. 

Pertanyaan tertutup dengan fungsi pemahaman lebih banyak dari fungsi informasi. Pertanyaan 

terbuka dengan fungsi hubungan lebih banyak dari fungsi evaluasi. Pertanyaan terbuka dengan 

fungsi penemuan solusi tidak diajukan siswa pada strategi kedua ini. Pada strategi yang ketiga 

yaitu membaca teks pertanyaan tertutup lebih banyak diajukan siswa dari pada pertanyaan 

terbuka. Pertanyaan tertutup dengan fungsi pemahaman lebih banyak diajukan siswa dari pada 

pertanyaan tertutup dengan fungsi informasai. Pertanyaan terbuka yang banyak diajukan siswa 

merupakan pertanyaan dengan fungsi penemuan solusi diikuti dengan fungsi hubungan. Pada 

strategi ini tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan terbuka dengan fungsi evaluasi 

Selama ini pada proses pembelajaran pertanyaan yang diajukan siswa hanya sedikit 

(Coutinho dan Almeida, 2013). Berdasarkan pengalaman penulis hanya siswa tertentu saja yang 

mengajukan pertanyaan saat pembelajaran. Padahal pertanyaan yang diajukan siswa dapat 

digunakan untuk mengetahui kualitas pemikiran, pemahaman konsep, mengetahui alasan, apa 

yang ingin diketahui siswa, dan membangun ide (Sullivan, 2003; Clough, 2007 ; Cordoso dan 

Almeida, 2013). Model pembelajaran yang inovatif  dapat meningkatkan aktivitas bertanya 

siswa, tingkat kognitif, dan fungsi dari pertanyaan yang diajukan siswa.  

Pembelajaran kooperatif adalah solusi ideal terhadap masalah berinteraksi secara 

berkelompok, dimana anggotanya berasal dari latar belakang  yang berbeda (Slavin, 2015:103) 

karena salah satu tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah mengembangkan ketrampilan 

sosial siswa termasuk didalamnya aktif bertanya, dan memancing teman untuk bertanya (Jihad 

dan Haris, 2013:31). Pertanyaan siswa pada saat pembelajaran dapat muncul salah satunya pada 

saat mempelajari materi baru melalui diskusi kelompok  (Chin dan Osborne, 2008). Terdapat 

hubungan antara pertanyaan yang diajukan siswa dengan komposisi anggota grup yang berbeda 

(Almeida dkk., 2008). Sehingga perlu diperhatikan pembentukan kelompok dalam pembelajaran 

kooperatif. Siswa ditempatkan dalam kelompok belajar dimana anggotanya merupakan 

campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin maupun suku. Pembelajaran kooperatif yang 

memiliki ciri-ciri tersebut adalah STAD (Student Team Achievement Divisions).  

Pembelajaran kooperatif dapat dimodifikasi dengan problem posing (Yuntawati, 2015). 

Problem posing dapat digunakan untuk menggali kemampuan kognitif dan afektif siswa pada 

pembelajaran matematika (Silver, 1994). Pada Problem posing siswa dituntut untuk membuat 

pertanyaan dari sebuah situasi yang diberikan (Abu-Elwan,2000; Cildir dan Sezen, 2011). 

Selanjutnya English (dalam Abu-Elwan, 1999) menunjukkan bahwa membangun pertanyaan 

baru dari latihan soal matematika merupakan aktivitas yang utama dalam problem posing. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil pembahasan  diatas dapat dikemukakan bahwa semua pertanyaan siswa 

termasuk dalam tingkat kognitif rendah yaitu pertanyaan tertutup dengan 73% fungsi informasi 

dan 27% fungsi pemahaman. Tidak ada pertanyaan siswa yang masuk dalam tingkat kognitif 

tinggi (pertanyaan terbuka).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kognitif 

pertanyaan siswa dalam  level rendah karena pertanyaan siswa berupa pertanyaan tertutup yang 

sebagian besar (73%) mempunyai fungsi informasi. Melalui pertanyaan siswa dapat dilihat 

kualitas pemikiran siswa terhadap pemahaman siswa mengenai konsep yang sedang dipelajari. 

Oleh karena itu, mengingat pentingnya bertanya dalam pembelajaran guru perlu melakukan 

inovasi pembelajaran. Salah satunya menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

tingkat kognitif dan fungsi pertanyaan. 
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Abstrak 

 
Komunikasi matematis adalah kemampuan siswa merepresentasikan suatu 

masalah dengan menghubungkan bahasa matematis yang berupa simbol dengan 

bahasa yang mudah dipahami sehingga hasil yang diperleh dapat mempermudah 

penyelesaian masalah.Penelitian ini mendeskripsikan komunikasi matematis siswa 

dalam menyajikan ide matematis dalam bentuk tulisan (aljabar),gambar/tabel, serta 

menggunakan bahasa dan notasi matematis yang tepat untuk menyatakan 

ide.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

eksploratif.Subjek penelitian adalah tiga siswa kelas XI SMAN 1 Gondang 

Tulungagung dengan kemampuan akademis berbeda.Data penelitian diperoleh dari 

hasil kerja siswa menyelesaikan masalah program linier.Hasil dari penelitian ini 

adalah masih ada siswa belum mampu untuk menyajikan ide matematis dalam 

bentuk aljabar/grafik serta belum mampu menggunakan bahasa dan notasi matematis 

yang tepat untuk menyajikan ide. 

 

Kata kunci: komunikasi matematis, program linier 
 

PENDAHULUAN 

Komunikasi adalah bagian yang penting dari matematika dan pembelajaran matematika 

(NCTM, 2000;Constanta & Lucian, 2012; CBS, 2010; Wahyuningrum & Suryadi, 2014). 

Karena matematika adalah bahasa dari kata-kata dan simbol yang digunakan untk 

mengomunikasikan ide dari bilangan, jarak, dan fenomena dunia nyata (Phares O’Daffer,dkk, 

2008;Sumarmo&Hendriana, 2014). 

Banyak pendapat dari para ahli mengenai komunikasi matematis. Diantaranya adalah 

menurut Schoen, Bean, dan Ziebarth (dalam Anggoro, 2014) yang mengungkapkan bahwa 

komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan 

cara unik dalam menyelesaikan masalah, kemampuan siswa mengonstruksi dan menjelaskan 

suatu fenomena dalam grafik, diagram, tabel, atau kalimat yang secara fisik dapat membantu 

siswa untuk memahami masalah yang diberikan. Sedangkan menurut Qohar (2011), siswa yang 

mempunyai kemampuan komunikasi matematis yang baik akan bisa membuat representasi yang 

beragam dan hal ini akan memudahkan dalam menemukan alternatif-alternatif penyelesaian 

yang berakibat pada meningkatnya kemampuan pemecahan masalah.  Dari kedua pendapat yang 

dikemukakan mengenai komunikasi matematis dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematis 

adalah kemampuan siswa dalam merepresentasikan masalah yang diberikan dengan 

menghubungkan bahasa matematis yang berupa simbol dengan bahasa yang mudah dipahami 

oleh siswa dan orang lain sehingga mempermudah penyelesaian masalah dan pemanfaatan 

selesaian tersebut oleh orang lain.  

Komunikasi matematis dalam NCTM memiliki empat standar yaitu : (1) mengatur dan 

menggabungkan pemahaman matematika siswa melalui komunikasi, (2) mengomunikasikan 

pemahaman matematika siswa secara logis dan jelas kepada teman, guru, atau orang lain, (3) 
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menganalisis dan mengevaluasi pemahaman dan strategi mereka kepada orang lain, dan (4) 

menggunakan bahasa matematika untuk menunujukkan ide matematika secara tepat (NCTM, 

2000). 

Indikator yang direkomendasikan oleh NCTM (2000) untuk komunikasi matematis 

adalah: 1) dapat menyatakan ide matematis dengan lisan, tulisan, mendemonstrasikan, dan 

menggambarkan dalam bentuk visual, 2) dapat memahami, menginterpretasikan dan menilai ide 

matematis yang disajikan dalam bentuk visual atau tulisan,3) dapat menggunakan bahasa, notasi 

dan struktur matematis untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan pembuatan model. 

Sedangkan menurut Hendriana & Sumarmo (2014), indikator komunikasi matematis adalah: 1) 

mampu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematis, 2) mampu 

menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematis secara lisan, tulisan dengan benda nyata, gambar, 

grafik, atau aljabar, 3)mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematis, 4) mampu mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, 5) mampu 

membacapresentasi matematika tertulis dan menyususn pertanyaan yang relevan, serta 6) 

mampu membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Dari 

kedua pendapat tersebut, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1)menyajikan ide 

matematis dalam bentuk tulisan dan mengilustrasikannya ke dalam gambar/tabel/penyajian 

secara aljabar, 2)menggunakan bahasa dan notasi matematis untuk menyatakan ide dan 

menggambarkan pembuatan model. 

Dari pengertian komunikasi matematis di atas, dapat dilihat manfaat dari dimilikinya 

komunikasi matematis yang baik. Diantaranya adalah akan mempermudah siswa untuk 

merepresentasikan suatu masalah sehingga dapat diketahui selesaiannya dengan lebih 

cepat.Cara komunikasi dapat ditingkatkan dengan proses yang berkelanjutan pada menulis 

matematika dalam proses pembelajaran, misalnya saja dalam membuat kesimpulan, menyusun 

pertanyaan, penalaran,atau yang lain (Qohar, 2011). Dengan aktifitas ini, kemampuan siswa 

dalam menulis matematika dapat ditingkatkan.Selain itu siwa dapat menyampaikan pemahaman 

mereka melalui komunikasi tertulis tersebut. 

Melalui tulisan yang telah dibuat, siswa yang lain dapat menanggapi ide dan pemahaman 

dari seseorang. Sehingga dengan komunikasi siswa dapat berbagi ide dengan siswa lain dan 

dapat  mengklarifikasi serta meningkatkan pemahamannya. Keuntungan lain yang diperoleh 

dari diskusi komunikasi matematis yang baik adalah seseorang dapat menjadi sumber bantuan 

bagi siswa lain, memperoleh berbagai perspektif lain dari penyelesaian suatu soal, serta 

menstimulasi perkembangan kognitif (Brener, 1998). Peningkatan ini diperoleh dari saling 

bertukar ide, memperoleh refleksi dari pengetahuan siswa lain, serta masukan atau saran dari 

siswa lain mengenai pengetahuan yang ia pahami (CBS, 2010). Siswa yang memiliki 

pemahaman matematis dituntut untuk dapat mengomunikasikannya agar pemahamannya bisa 

dimanfaatkan oleh orang lain (Anggoro, 2014). Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

Nasional yaitu siswa diharapkan dapat mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (Permendiknas No 23 Tahun 

2006).  

Hingga saat ini kesulitan terbesar dalam matematika adalah pemahaman masalah dan 

menerjemahkan kalimat dalam persamaan (Ahmad, dkk, 2008). Untuk itu perlu diciptakan 

situasi yang dapat membantu siswa mengatasi masalahnya tersebut. Langkah awal perlu 

diciptakan lingkungan kelas yang nyaman.Lingkungan kelas harus diciptakan bukan lagi 

terpusat pada guru tapi memberikan kesempatan pada siswa untuk mengutarakan maksud 

dengan bahasanya (Lena, 2002). Hal ini sejalan dengan kurikulum matematika yaitu 

pembelajaran yang dilaksanakan terpusat pada siswa sesuai dengan aspek 5M yaitu: mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Siswa yang memiliki 

pemahaman matematis dituntut untuk dapat mengomunikasikannya agar pemahamannya bisa 

dimanfaatkan oleh orang lain (Anggoro, 2014).  

Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi ini, guru harus selalu memberikan 

motivasi kepada siswa, khusunya kepada siswa yang kurang percaya diri dalam 

berkomunikasi.Bagi siswa yang kurang percaya diri, terlebih dahulu bisa menyampaikan 
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gagasannya melalui tulisan.Setelah terbiasa melalui tulisan, siswa dapat dilatih untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi lisan. 

Pada tahap awal, siswa tidak diharuskan menggunakan bahasa formal matematika dalam 

berkomunikasi.Karena sangat penting untuk menghindari secara dini terburu-buru memaksakan 

penggunaan bahasa matematika formal (NCTM, 2000).Hal ini disebabkan banyak siswa yang 

belum terbiasa dengan bahasa formal matematika. Namun siswa juga harus tetap dilatih untuk 

menggunakan bahasa formal matematika, setelah terbiasa maka siswa akan lebih paham dengan 

konsep dan simbol dalam matematika.Karena bahasa formal matematika dapat menyediakan 

urutan rasional dan struktur pengetahuan dimana hubungan logika dan hirarki konseptual 

terlihat secara jelas (Maier, 2002). 

Ketika siswa mulai menggunakan bahasa formal matematika secara penuh, siswa  

menguatkan pemahaman matematikanya dan belajar untuk mengomunikasikan idenya terhadap 

guru atau siswa lain (Phares O’Daffer, 2008). Pada langkah awal untuk melatih komunikasi 

matematis, siswa dibiasakan berkomunikasi mengenai pemahamannya dalam tulisan. Dengan 

menulis, secara formalitas penggunaan bahasa lebih mudah dipraktekkan sehingga cara ini 

merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan komunikasi (Ahmad, dkk, 2008). Dengan 

latihan untuk menyampaikan pemahamannya mengenai materi yang dipahaminya beserta 

alasannya, diharapkan siswa akan lebih nyaman dan senang dengan pelajaran matematika dan  

dapat merefleksikan pemahamannya serta menyadari bahwa kerangka pemahaman tersebut 

tidak hanya diperoleh dari kerangka berpikirnya sendiri melainkan informasi dan evaluasi serta 

pembuktian ide dari siswa lain (Kimberly, 2008). 

Dengan komunikasi matematis yang dilakukan siswa ini, dapat diketahui cara masing-

masing siswa untuk menyelesaikan suatu masalah dan menyatakan ide serta gagasan yang ada 

di pikirannya. Cara komunikasi tiap siswa ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan 

ide yang telah diperoleh siswa dari pengalaman sebelumnya. David Tall (2008) menyatakan ada 

tiga set before mendasar yang menyebabkan manusia berpikir secara matematis tertentu, yaitu: 

1) pengenalan pola, persamaan, dan perbedaan, 2) pengulangan rangkaian tindakan sampai 

menjadi otomatis, 3) bahasa untuk menggambarkan dan memperbaiki cara kita berpikir tentang 

sesuatu.  

Menurut Qohar (2012) masih banyak siswa, terutama di daerah yang bukan perkotaan, 

masih lemah dalam kemampuan komunikasi matematisnya.Hal ini dikarenakan siswa takut 

mengungkapkan ide yang sudah ada di pikirannya.Selain itu, apabila siswa berani 

mengungkapkan gagasan baru, pemikiran kreatif akan lebih mudah untuk muncul (Tandilling, 

2012). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi matematis siswa ketika 

menyelesaikan masalah program linier. Dalam hal ini, akan dikaji ide matematis siswa  dalam 

bentuk tulisan(aljabar), gambar/tabel, serta penggunaan bahasa dan notasi matematis yang tepat 

untuk menyatakan ide. 

 

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi matematis siswa untuk 

menyelesaikan masalah program linier, sehingga metode penelitian yang cocok adalah metode 

kualitatif.Penelitian kualitatif juga sangat tepat untuk meneliti sesuatu yang harus dieksplorasi 

secara mendalam (Creswell, 2012:39).Sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif eksploratif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan situasi atau kejadian tertentu (Creswell, 2012:206). 

Subjek penelitian adalah siswa kelas XI sebanyak 3 orang siswa dengan kemampuan 

akademis berbeda.Pemilihan subjek didasarkan pada hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran matematika.Data diperoleh dari hasil kerja siswa dalam menyelesaikan satu soal 

program linier yang diberikan oleh peneliti kemudian dikaji komunikasi matematis siswa secara 

tertulis.Selain itu, juga dilakukan wawancara untuk memastikan hasil tulisan siswa dan 

menguatkan hasil temuan yang diperoleh. 
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Adapun masalah program linier yang diberikan kepada siswa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari masalah program linier yang diberikan oleh peneliti (P) kepada subjek atas (S1) 

diperoleh jawaban sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 Gambar 1. Jawaban Dari Subjek 1 (S1) 

S1 menyelesaikan masalah dengan menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari 

masalah yang diberikan. Selanjutnya ia mengerjakan dengan memisalkan terlebih dahulu. Dari 

jawaban yang ia tuliskan, dapat diketahui bahwa ia dapat menyajikan ide matematis dalam 

bentuk tulisan dan mengilustrasikannya ke dalam bentuk penyajian secara aljabar, serta 

menggunakan bahasa dan notasi matematis yang tepat untuk menyatakan ide tetapi ia tdak 

menggambarkan pembuatan modeldalam peyelesaian masalah tersebut.  

Saat dilakukan wawancara dengan S1 diperoleh keterangan mengenai alasannya tidak 

menggambarkan grafik dari persamaan linier tersebut. Adapun hasil wawancara dengan S1 

adalah sebagai berikut: 

P: coba ceritakan apa informasi yang kamu peroleh dari masalah tersebut? 

S1: modal yang dimiliki Rp 2.000.000 dan ia ingin membeli dua jenis barang, pertama seharga 

Rp 16.000 dan yang kedua seharga Rp 20.000 

P   : yakin? Itu saja? 

S1 : iya bu, eh…… ada yang lain bu, tokonya hanya bisa diisi 120 kotak. 

P  : sudah: 

Seorang pedagang ingin berbelanja barang dagangan untuk dijual kembali di 

tokonya. Pedagang tersebut memiliki modal sebesar Rp 2.000.000,00 dan ia 

ingin membeli dua jenis barang. Barang pertama seharga Rp 16.000,00 per 

kotak sedangkan barang jenis kedua seharga Rp 20.000,00 per kotak.Ruang 

dalam toko pedagang tersebut hanya mampu menampung 120 kotak. Sementara 

laba yang ia dapatkan apabila untuk tiap kotak barang jenis pertama yang 

terjual adalah Rp 2.500,00 sedangkan untuk tiap kotak jenis barang yang kedua 

adalah sebesar Rp 3.000,00. Berapa banyak barang jenis pertama dan kedua 

yang harus ia beli untuk mendapatkan keuntungan maksimal? 
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S1 : iya bu.: 

P  : lalu bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut 

S1: dengan memisalkannya ke dalam persamaan linier bu lalu mencari titik potong dari 

persamaan tersebut, terus dari titik potong itu dimasukkan laba yang diperoleh ke titik 

potong tadi, nah itu laba maksimal yag bisa diperoleh bu? 

P : yakin dengan jawabanmu itu: 

S1: yakin bu 

P : apakah tidak perlu menggambarkan grafik dari persamaan linier nya? 

S1: tidak bu, karena biasanya nilai maksimal itu di titik potongnya (sambil tersenyum) 

P : Ok, terima kasih 

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh keterangan bahwa S1 membuat kesimpulan atau 

generalisasi dari permasalahan program linier.Ia menyimpulkan bahwa nilai maksimal suatu 

program linier selalu berada di titik potongnya. Hal iniperlu mendapat penjelasan yang lebih 

lanjut, dikarenakan kesimpulan yang dibut oleh S1 belum tentu benar.S1 perlu mendapat arahan 

dari guru untuk membuat grafik dari persamaan linier dan memeriksa kembali setiap titik dalam 

grafik tersebut untuk mendapatkan hasil maksimal yangbenar. Dari sinilah dapat dilihat salah 

satu manfaat dari komunikasi, yaitu siswa memperoleh kejelasan dari apa yang ia pikirkan dan 

ia pahami. Menurut Parker (dalam Anggoro, 2014), menulis tentang sesuatu yang dipikirkan 

dapat membantu para siswa untuk memperoleh kejelasan serta dapat mengungkapakan tingkat 

pemahaman siswa tersebut. 

Adapun dari masalah program linier yang diberikan oleh peneliti (P) kepada subjek 

tengah (S2) diperoleh jawaban sebagai berikut: 

 

       Gambar 2. Jawaban Dari Subjek 2 (S2) 

Untuk subjek kedua (S2), juga menyelesaikan masalah dengan menuliskan terlebih 

dahulu apa yang diketahui dari masalah yang diberikan. Selanjutnya ia mengerjakan dengan 

memisalkan terlebih dahulu. Dari jawaban yang ia tuliskan, dapat diketahui bahwa ia juga dapat 

menyajikan ide matematis dalam bentuk tulisan dan mengilustrasikannya ke dalam bentuk 

penyajian secara aljabar, serta menggunakan bahasa dan notasi matematis yang tepat untuk 

menyatakan ide.Selain itu ia juga sudah mencoba untuk menggambarkan pembuatan 

modeldalam peyelesaian masalah tersebut,meskipun kurang tepat.  
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Saat dilakukan wawancara dengan S2 diperoleh keterangan mengenai grafik  persamaan    

linier yang digambarkan linier yang digambarkan. Adapun hasil wawancara dengan S2 adalah 

sebagai berikut: 

P  : coba ceritakan apa informasi yang kamu peroleh dari masalah tersebut? 

S2: modal pedagang Rp 2.000.000 dan ia ingin membeli dua jenis barang, pertama seharga Rp 

16.000 dan yang kedua seharga Rp 20.000,dan tokonya bisa menampung maksimal 120 

kotak. 

P  : yakin? Itu saja? 

S2: ada lagi bu, laba yang diperoleh dari barang jenis pertama Rp 2.500 dan barang jenis 

kedua Rp 3.000 

P  : sudah: 

S2: iya bu.: 

P : lalu bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut 

S2:dengan memisalkannya ke variabel terus menyusun persamaan liniernya, lalu 

menggambarkannya, mencari titik potongnya dan yang terakhir mengecek tiap titik sudutnya 

bu 

P : bagaimana memeriksanya? 

S2: dengan mengganti koordinat x dan y nya dengan laba tiap kotak bu 

P : yakin dengan jawabanmu itu: 

S2: yakin bu 

P : apakah grafik yang kamu gambar sudah tepat? 

S2: belum bu, 

P : kok belum? 

S2: lha gimana to bu, wong ada titik potongnya ketemu tapi di gambar saya gak ada titik 

potongnya,  

P : ok terima kasih 

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh keterangan bahwa S2sudah mampu  

menyajikan ide matematis dalam bentuk tulisan dan mengilustrasikannya ke dalam bentuk 

gambar/tabel/penyajian secara aljabar, serta menggunakan bahasa dan notasi matematis yang 

tepat untuk menyatakan ide dan menggambarkan pembuatan model.  Komunikasi matematis 

dan kemampuan pemecahan masalah S2menunjukkan bahwa ia telah memahami aspek-aspek 

yang terdapat dalam masalah yang diberikan. Penilaian yang efektif  atas pemecahan masalah 

tidak hanya dilihat pada jawaban akhir siswa saja, melainkan suatu analisis bagaimana siswa 

memperoleh jawaban tersebut dan bagaimana ia mengomunikasikan pemikirannya (Szetela, 

1992).Pemecahan masalah matematik sebagai suatu proses meliputi beberapa kegiatan, yaitu: 

mengidentifikasi kecukupan unsur untuk penyelesaian masalah, memilih dan melaksanakan 

strategi untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan perhitungan, dan menginterpretasi solusi 

terhadap masalah semula dan memeriksa kebenaran solusi (Hendriana&Sumarmo, 2014: 23). 

Selain itu S2 juga telah memenuhi aspek-aspek komunikasi, yaitu representasi, membaca, 

dan menulis. Menurut Baroody (dalam Anggoro:2014; Qohar:2011), terdapat lima aspek 

komunikasi, yaitu:representasi, mendengar, membaca, diskusi, dan menulis. Dikarenakan 

penelitian ini lebih dikhususkan pada komunikasi matematis tertulis, sehingg aspek mendengar 

dan diskusi diabaikan. 

Adapun dari masalah program linier yang diberikan oleh peneliti (P) kepada subjek 

bawah (S3) diperoleh jawaban sebagai berikut: 
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        Gambar 3. Jawaban Dari Subjek 3 (S3) 

Untuk subjek ketiga (S3), sudah menuliskan informasi yang terdapat dalam masalah yang 

diberikan secara lengkap, tetapi penulisannya masih belum terlihat sistematis. Dari hasil 

jawaban yang ia tuliskan, diketahui bahwa ia masih kurang mampumenyajikan ide matematis 

dalam bentuk tulisan dan mengilustrasikannya ke dalam bentuk penyajian secara aljabar, serta 

menggunakan bahasa dan notasi matematis yang tepat untuk menyatakan ide. Selain itu,  

jugaterlihat masih kebingungan untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

Saat dilakukan wawancara dengan S3 diperoleh keterangan sebagai berikut: 

P  : coba ceritakan apa informasi yang kamu peroleh dari masalah tersebut? 

S3: modalnya Rp 2.000.000 barang  pertama seharga Rp 16.000 dan yang kedua seharga Rp 

20.000,dan toko bisa menampung 120 kotak, laba dari barang A Rp 2.500 dan barang B Rp 

3.000 

P  : yakin?  

S3: iya bu 

P  :lalu bagaimana menyelesaikannya? 

S3: memisalkannya terus jadi persamaan linier terus…. Saya bingung bu 

P : ok terima kasih 

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh keterangan bahwa S3belum memiliki 

pemahaman yang cukup mengenai persamaan linier. Hal ini mengakibatkan ia juga kurang 

mampu untuk mengomunikasikan hal yang ada dalam pikirannya ke dalam tulisan. Menurut 

Qohar (2011), siswa yang mempunyai kemampuan komunikasi matematis yang baik 

akan bisa membuat representasi yang beragam dan hal ini akan memudahkan dalam 

menemukan alternatif-alternatif penyelesaian yang berakibat pada meningkatnya 

kemampuan pemecahan masalah. Komunikasi matematis dan kemampuan pemecahan 

masalah memiliki kaitan yang sangat erat. Hal ini sesuai dengan indicator komunikasi matemtis 

yng dikeluarkan oleh NCTM (2000) yang salah satunya adalah dapat mengatur dan 

menggabungkan  pemahamn matematika siswa melalui komunikasi.  
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Dari ketiga jawaban yang diperoleh dari ketiga subjek, dapat dilihat adanya kemiripan 

dalam penyelesaian masalah yag diberikan. Ketiga subjek sama-sama mengunakan eliminasi 

untuk memperoleh titik potong diantara dua persamaan linier.Hal ini dikarenakan kebiasaan 

siswa yang sering mengunakan metode tersebut untuk menyelesaikan masalah dalam persamaan 

linier. Sebagaimana pendapat David Tall (2008) yang menyebutkan tiga set before, yang salah 

satu diantaranya adalah pengulangan rangkaian tindakan sehingga menjadi otomatis. Kebiasaan 

siswa yang diarahkan oleh guru dalam penggunaan metode eliminasi dalam penyelesaian 

masalah persamaan linier membut siswa otomatis menggunakan kebiasaan tersebut untuk 

menyelesaikan masalah. 

Untuk meningkatkan komunikasi matematis siswa, pada tahap awal, siswa tidak 

diharuskan menggunakan bahasa formal matematika dalam berkomunikasi.Hal ini disebabkan 

banyak siswa yang belum terbiasa dengan bahasa formal matematika. Namun siswa juga harus 

tetap dilatih untuk menggunakan bahasa formal matematika, setelah terbiasa maka siswa akan 

lebih paham dengan konsep dan simbol dalam matematika. 

Sangat penting untuk memberikan pengalaman pada siswa untuk membantu mereka 

untuk mengapresiasi kegunaan dan tujuan penggunaan bahasa formal matematika (NCTM, 

2000:63).Pengalaman ini adalah pondasi untuk pemahaman konsep definisi matematika.Selain 

itu, perkembangan teknologi juga dapat memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi siswa 

untuk meningkatkan penggunaan bahasa formal matematika. 

Menyadari pentingnya komunikasi dalam kehidupan, sehingga komunikasi juga 

merupakan salah satu aspek dalam pendekatan saintifik yang diterapkan dalam kurikulum 2013. 

Hal ini sesuai dengan Permendikbud no. 81 A tahun 2013 lampiran IV yang menyebutkan 

bahwa proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: mengamati; 

menanya; mengumpulkan informasi; mengasosiasi; dan mengkomunikasikan. Pada tahap 

komunikasi ini tahap belajar yang dilakukan adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.Sedangkan 

kompetensi yang dikembangkan adalah sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

Untuk  memraktekkan komunikasi matematis yang efektif dalam kelas, guru harus 

menyadari betapa pentingnya komunikasi baik dalam matematika maupun dalam kehidupan 

sehari-hari bagi siswanya (Brittany, t.t). Latihan komunikasi ini dapat dilaksanakan dengan 

siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan idenya mengenai masalah yang diberikan di dalam 

kelas.Dengan kebebasan berpendapat ini, siswa menyampaikan pemahamannya mengenai 

materi yang dipelajari.Untuk melatih kebebasan berpendapat ini, salah satunya dapat dilakukan 

dengan pemberian soal open midled ataupun dengan soal open ended (Cai, dkk, 1996). Dengan 

kedua tipe soal tersebut siswa akan lebih bebas mengekspresikan pendapatnya. 

Proses penyampaian ini dapat dilakukan dengan tulisan dan lisan. Dengan mengetahui 

pemahaman yang disampaikan antar siswa, siswa akan dapat merefleksikan pemahamannya dan 

menyadari bahwa kerangka pemahaman tersebut tidak hanya diperoleh dari kerangka 

berpikirnya sendiri melainkan informasi dan evaluasi serta pembuktian ide dari siswa lain 

(Kimberly, 2008). Dengan latihan untuk menyampaikan pemahamannya mengenai materi yang 

dipahaminya beserta alasannya, baik melalui tulisan maupun secara lisan, diharapkan siswa 

akan lebih nyaman dan senang dengan pelajaran matematika (Kimberly, 2008). Selain itu 

dengan saling mamahami bahasa dan informasi dari siswa lain, kemampuan siswa juga akan 

semakin berkembang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa siswa 

masih kesulitan untuk menggambarkan program linier ke dalam bentuk grafik.Selain itu, masih 
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ada siswa yang mengakami kesulitan untuk memodelkan persamaan linier.Untuk itu perlu 

dikembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan komunikasi matematis siswa sehingga 

siswa mampu menuliskan dan mengungkapkanide yang ada dan pikirannya. Dan juga siswa 

dapat saling berefleksi dan meningkatkan pemahamannya melalui pemikiran dari orang lain. 

Peningkatan ini diperoleh dari saling bertukar ide, memperoleh refleksi dari pengetahuan siswa 

lain, serta masukan atau saran dari siswa lain mengenai pengetahuan yang ia pahami.  

Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi ini, guru harus selalu memberikan 

motivasi kepada siswa, khusunya kepada siswa yang kurang percaya diri dalam 

berkomunikasi.Bagi siswa yang kurang percaya diri, terlebih dahulu bisa menyampaikan 

gagasannya melalui tulisan.Setelah terbiasa melalui tulisan, siswa dapat dilatih untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi lisan.Pada tahap awal, siswa tidak diharuskan 

menggunakan bahasa formal matematika dalam berkomunikasi.Hal ini disebabkan banyak siswa 

yang belum terbiasa dengan bahasa formal matematika. Namun siswa juga harus tetap dilatih 

untuk menggunakan bahasa formal matematika, setelah terbiasa maka siswa akan lebih paham 

dengan konsep dan simbol dalam matematika. 
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Abstrak 

 
Pemahaman konsep sangat diperlukan dalam matematika, terutama pada 

materi pecahan. Pecahan tidak saja digunakan dalam matematika akan tetapi 

digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan. Oleh sebab itu penulis 

akan menganalisis pemahaman konsep pecahan siswa kelas VII SMP berdasarkan 

indicator pemahaman konsep. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 siswa SMP 

Negeri 5 Banjar dengan sebaran 1 siswa dari kelompok bawah, 1 siswa dari 

kelompok tengah dan 1 siswa dari kelompok atas. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan mengenai pemahaman siswa kelas VII SMP Negeri 5 Banjar 

terhadap konsep pecahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dari 

kelompok bawah dapat menyatakan kembali sebuah konsep, tapi kurang paham 

dalam memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep, dan tidak dapat 

menerapkan konsep dalam pemecahan masalah. Kemudian siswa dari kelompok 

tengah dapat menyatakan kembali sebuah konsep, dapat  memberikan contoh dan 

bukan contoh dari konsep, namun kurang memahami dalam menerapkan konsep 

untuk pemecahan masalah. Selanjutnya siswa dari kelompok atas dapat menyatakan 

kembali sebuah konsep dan mampu menerapkan konsep dalam pemecahan 

masalah,tapi kurang paham dalam memberikan contoh dan bukan contoh dari 

konsep. 

Kata kunci: Pemahamankonsep, Pecahan 
 

PENDAHULUAN 

Belajar dengan pemahaman sangat diperlukan dalam setiap mata pelajaran, terutama 

belajar matematika. Menghafal bukanlah cara yang baik dalam belajar matematika. Terutama 

ketika mereka menghafal tanpa memahami apa yang dihafal. Pembelajaran matematika yang 

hanya menghafal tanpa memahami apa yang dihafal akan menjadi sia-sia saja (Balka & Miles, 

2003). Kemungkinan besar siswa akan kesulitan dalam memahami informasi baru, sehingga 

siswa tidak akan dapat menyelesaikan masalah baru diluar konteks yang mereka hafalkan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Stylianides (2007) yang mengatakan bahwa pembelajaran akan 

rapuh jika siswa hanya menghafal fakta dan prosedur tanpa memahami konsep. 

Guru harus menekankan belajar dengan pemahaman (Balka & Miles, 2003). Belajar 

dengan pemahaman akan lebih bermakna, melekat di benak siswa, dan lebih logis (Hylock, 

2008). Paham bukan sekedar menghafal apa yang disampaikan guru atau hanya mentransfer 

ilmu dari guru ke siswa. Belajar dengan pemahaman memungkinkan siswa dalam 

mengembangkan ide-ide matematika untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalah pada 

situasi baru yang akan mereka hadapi di masa depan (NCTM, 2000; Balka & Miles, 2003). 

Pengajaran konsep merupakan salah satu cara untuk memperoleh ide-ide baru, 

mengembangkannya kemudian mengubah skema yang ada melalui proses asimilasi dan 

akomodasi (Arends, 2013). Asimilasi adalah memahami informasi baru dengan memanfaatkan 

pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan akomodasi terjadi ketika seseorang mengubah skemata 

yang ada untuk menanggapi situasi yang baru (Arends, 2013). 
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Pemahaman konsep sangat diperlukan dalam matematika. Pemahaman konsep menjadi 

dasar untuk mengembangkan pengetahuan prosedural, untuk membuat keputusan dan 

memecahkan masalah (Garofalo & Cory, 2007). Siswa yang paham dengan konsep akan dapat 

menerapkan ide-ide matematika untuk memecahkan masalah yang terkait dengan konsep 

tersebut ataupun mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk menghasilkan 

pengetahuan baru dan memecahkan masalah dalam situasi baru (Balka & Miles, 2003). 

Sehingga jika siswa tidak paham pada sebuah materi maka akan menghambat terhadap 

pemahaman materi berikutnya yang saling terkait. 

Salah satu materi yang penting dalam matematika adalah materi pecahan. Materi pecahan 

dipelajari sejak di SD. Pecahan merupakan materi yang sangat penting yang diterapkan dalam 

berbagai hal dan merupakan dasar dalam mempelajari aljabar yang lebih mendalam (Walle, dkk, 

2010). Sehingga jika materi pecahan tidak dipahami siswa, kemungkinan besar akan 

menghambat terhadap berbagai hal. Oleh karena itu maka dianggap perlu untuk menganalisis 

pemahaman siswa terhadap konsep pecahan. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu karakteristik dari penelitian 

kualitatif adalah mendeskripsikan data dengan cara menganalisis data tersebut dan tema 

menggunakan teks analisis kemudian menafsirkan makna dari data yang diperoleh (Creswell, 

2012). Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis pemahaman konsep pecahan pada siswa 

kelas VII SMP berdasarkan indikator pemahaman konsep. Indikator tersebut adalah menyatakan 

kembali sebuah konsep, memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep, dan menerapkan 

konsep-konsep dalam pemecahan masalah (Yuliani & Saragih, 2015).  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan 

mengenai pemahaman siswa kelas VII SMP Negeri 5 Banjar terhadap konsep pecahan. 

Kemudian mengecek pemahaman konsep dan kesulitan siswa dengan cara wawancara.  

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 siswa SMP Negeri 5 Banjar yaitu 1 siswa dari 

kelompok bawah, 1 siswa dari kelompok tengah dan 1 siswa dari kelompok atas. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara memberikan tes  soal 

pemahaman konsep pada materi pecahan kelas VII SMP. Soal nomor 1 berkaitan dengan 

menyatakan kembali sebuah konsep. Soal nomor 2 berkaitan dengan memberikan contoh dan 

bukan contoh dari konsep kemudian soal nomor 3 berkaitan dengan menerapkan konsep-konsep 

dalam pemecahan masalah. Soal pemahaman konsep tersebut adalah sebagai berikut:  

Jawablah pertanyaan berikut dengan  benar! 

1.  

 

 

 

Perhatikan gambar di atas. Dalam gambar tersebut,  bagian yang diarsir dengan warna 

kuning menunjukkan bentuk pecahan ......      

        Mengapa?  

2. Dari bilangan-bilangan berikut manakan yang merupakan pecahan dan bukan pecahan?  

a. 
2

1
  b.   

2

4
  c.   

3

0
  d.    

3

7
  e.   

2

5
  f.  3 

Jelaskan! 

3. Pak Romlan memiliki sebidang tanah dengan luas 750 m2. Ia ingin mananami 
3

1
bagian 

dari tanahnya dengan bunga mawar, 
5

2
 bagian dengan bunga melati dan sisanya dibuat 
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kolam ikan. Berapakah masing-masing luas tanah yang ditanami bunga mawar, bunga 

melati dan untuk membuat kolam? 

Siswa mengerjakan soal tersebut selanjutnya diwawancarai secara mendalam disesuaikan 

dengan indikator pemahaman konsep. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siswa kelompok bawah (dengan inisial JU) dapat menyatakan kembali sebuah konsep, 

namun kurang paham dalam memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep dan JU tidak 

dapat menerapkan konsep-konsep dalam pemecahan masalah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

pekerjaan JU dan hasil wawancara dengannya. 

 
P : “Selamat pagi JU” 

JU : “Pagi bu” 

P : “Apakah kamu merasa kesulitan dengan materi pecahan?” 

JU : “Iya bu” 

P : “Bagian mana yang dianggap sulit?” 

JU : “Operasi pecahan” 

P : “Apakah kamu merasa kesulitan dalam mengerjakan soal yang ibu berikan?” 

JU : “Iya bu” 

P : “Bagian mana yang dianggap sulit?” 

JU  “Semuanya sulit” 

P : “Coba Jelaskan kembali jawaban nomor 1!” 

JU : “Karena warna kuning ada 3 dan semua kotaknya ada 7” 

P : “Mengapa ,
2

1

2

4

3

7
, ,

2

5
 kamu sebut pecahan?” 

JU : “Tidak tahu alasannya” 

P : “Mengapa 
3

0
 dan 3 kamu sebut bukan pecahan?” 

JU : “Tidak tahu” 

P : “Kenapa jawaban nomor 3 adalah 250 m2?” 

JU : “Karena luas tanahnya 750 m2  untuk bunga melati, bunga mawar dan kolam, jadi 

maing-masing 250 m2” 

P : “Terima kasih JU” 

JU : “Sama-sama bu” 

Meskipun dari hasil wawancara JU mengatakan bahwa ia merasa kesulaitan dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan, namun JU dapat menjawab bahwa jawaban nomor 1 

adalah 
7

3
karena yang warna kuning ada 3 dan semuanya ada 7. Hal ini menunjukkan bahwa JU 

dapat menyatakan kembali sebuah konsep. 

Untuk soal nomor 2, JU menjawab bahwa ,
2

1

2

4

3

7
, ,

2

5
merupakan pecahan dan 

3

0

dengan 3 bukan merupakan pecahan, dan diapun tidak dapat menjelaskan mengapa jawabannya 
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demikian. Hal ini menunjukkan bahwa JU kurang paham dalam menentukan contoh dan bukan 

contoh dari pecahan. 

Pada soal nomor 3,JU hanya menjawab 250 m2, JU tidak paham maksud soal. Dari hasil 

wawancara menunjukkan bahwa JU mengira bahwa lahan untuk bunga mawar sama dengan 

lahan untuk bunga melati sama dengan lahan untuk kolam yaitu 250 m2. JU sama sekali tidak 

tahu bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 3. Hal ini menunjukkan bahwa JU tidak dapat 

menerapkan konsep-konsep dalam pemecahan masalah. 

Siswa dari kelompok tengah (MTR)  dapat menyatakan kembali sebuah konsep, dapat 

memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep, namun kurang paham dalam menerapkan 

konsep-konsep dalam pemecahan masalah. Dapat terlihat dari hasil pekerjaan MTR dan hasil 

wawancara dengannya. 

 
P : “Selamat pagi MTR” 

MTR : “Pagi bu” 

P : “Apakah anda merasa kesulitan dengan materi pecahan?” 

MTR : “Tidak, tapi karena sudah lama tidak dibaca jadi lupa lagi” 

P : “Bagian mana yang lupa?” 

MTR : “Operasi pengurangan pecahan” 

P : “Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal yang ibu berikan?” 

MTR : “Lumayan tidak, tapi untuk nomor 3 lupa-lupa ingat”  

P : “Coba Jelaskan kembali jawaban nomor 1!” 

MTR : “Nomor 1 jawabannya 
7

3
, 3 itu warna kuning merupakan sebagian kolom dari kolom 

yang ada”  

P : “Coba jelaskan kembali jawaban nomor 2” 

MTR : “Karena ,
2

1

3

7
,

2

5
merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi lagi, sedangkan 0

3

0


dan 3 merupakan bilangan bulat, kemudian 
2

4
=2 berarti masih bisa dibagi” 

P : “”Tidak bisa dibagi lagi” maksudnya apa?” 

MTR : “Maksudnya jika 1 dibagi 2 hasilnya bilangan desimal bukan bilangan bulat, jadi 
2

1

merupakan pecahan” 

P : “Coba jelaskan mengapa jawaban nomor 3 seperti ini?” 

MTR : “Kalau nomor 3 saya lupa lagi, saya menjawabnya dengan dikira-kira saja bu, saya 

pernah mengerjakan soal seperti itu tapi lupa lagi” 

P : “Terima kasih MTR” 
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MTR : “sama-sama bu” 

Pada soal nomor 1, MTR dapat menjawabnya dengan baik. MTR menjelaskan 
7

3

merupakan 3 bagian warna kuning yang merupakan bagian dari 7 kolom yang ada. 

Dengan demikian MTR bisa dikatakan dapat menyatakan kembali sebuah konsep. 

Pada soal nomor 2, MTR juga dapat menjawab dan menjelaskannya dengan baik. 

Menurut MTR ,
2

1

3

7
,
2

5
merupakan pecahan karena bilangan tersebut tidak dapat dibagi lagi 

(maksudnya jika1 dibagi 2 hasilnya bilangan desimal bukan bilangan bulat), sedangkan 
2

4

masih bisa dibagi (4 dibagi 2 hasilnya 2), 0 dan 3 bukan pecahan karena 0 dan 3 merupakan 

bilangan bulat. Hal tersebut manunjukkan bahwa MTR dapat memberikan contoh dan bukan 

contoh dari konsep. 

Pada soal nomor 3, MTR mengatakan bahwa dia lupa lagi bagaimana caranya 

menyelesaikan soal seperti itu. MTR mengatakan ia pernah menemukan soal seperti itu namun 

lupa-lupa ingat karena sudah lama tidak dibaca lagi. MTR menjawab nomor 3 dengan mengira-

ngira saja. Dengan demikian terlihat bahwa MTR kurang paham dalam menerapkan konsep 

dalam pemecahan masalah. 

Selanjutnya siswa dari kelompok atas (NAP), ia dapat menyatakan kembali sebuah 

konsep, dapat menerapkan konsep-konsep dalam pemecahan masalah, namun kurang paham 

dalam memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep.  

 P : “Selamat pagi NAP” 

NAP : “Pagi bu” 

P : “Apakah anda merasa kesulitan dengan materi pecahan?” 

NAP : “Tidak” 

P : “Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal yang ibu berikan?” 

NAP : “Tidak”  

P : “Coba Jelaskan kembali jawaban nomor 1!” 

NAP : “Jawabannya 
7

3
karena ada 3 daerah warna kuning dan kesulurahannya ada 7” 
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P : “Mengapa ,
2

1

2

4

3

7
, ,

2

5
 kamu sebut pecahan?” 

NAP : “Karena ada pembilang dan penyebut” 

P : “Mengapa 
3

0
 dan 3 kamu sebut bukan pecahan?” 

NAP : “Karena 0
3

0
 dan 3 tidak ada pembilang dan penyebut atau disebut bilangan bulat” 

P : “Coba jelaskan mengapa jawaban nomor 3 seperti ini?” 

NAP : “Keseluruhan tanah kan 750 m2, sudah ditentukan bunga mawar 
3

1
nya dan bunga 

melati 
5

2
nya, sedangkan untuk kolam belum ditentukan. Jadi pertama-tama tanah 

keseluruhannya dikalikan dengan 
3

1
untuk bunga mawar, kalau untuk bunga melati dikalikan 

5

2

Karena untuk kolam adalah sisanya, jadi 750 dikurangi jumlah antara tanah untuk bunga mawar 

dan untuk bunga melati”. 

P : “Terima kasih NAP” 

NAP : “sama-sama bu” 

NAP mengaku bahwa dia tidak kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan, dan 

dia juga tidak memiliki masalah pada materi pecahan. Pada soal nomor 1 NAP menjawab 

dengan baik dan benar. NAP menjawab 
7

3
 karena yang diarsir warna kuning ada 3 kolom 

dan keseluruhannya ada 7 kolom. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa NAP dapat 

menyatakan kembali sebuah konsep.  

Pada soal nomor 2, terlihat bahwa NAP kurang paham dalam memberikan contoh 

dan bukan contoh dari pecahan. NAP terkecoh dengan
2

4
, NAP mengatakan bahwa ,

2

1

2

4

,
3

7
,

2

5
 merupakan pecahan karena ,

2

1

2

4

3

7
, ,

2

5
terdiri dari penyebut dan pembilang,

3

0
 dan 3 

bukan pecahan karena 
3

0
= 0 dan 3 tidak terdiri dari pembilang dan penyebut atau 0 dan 3 

merupakan bilangan bulat. 

Pada soal nomor 3, NAP dapat menyelesaikannya dengan benar dan menjelaskan 

jawabannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa NAP dapat menerapkan konsep dalam 

pemecahan masalah. 

Setelah menganalisis ketiga jawaban siswa tersebut terlihat bahwa siswa kurang paham 

dengan konsep. Siswa hanya menghafal apa yang diberikan guru, maka setelah beberapa lama 

mereka akan lupa lagi apa yang mereka hafalkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Stylianides 

(2007) yang menyatakan bahwa belajar yang hanya dengan menghafal konsep dan prosedur 

tanpa memahaminya akan menghasilkan pengetahuan yang rapuh. 

Sebaiknya siswa belajar dengan pemahaman. Belajar dengan pemahaman akan lebih 

bermakna bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Subanji (2013) yang mengatakan bahwa 

sesuatu yang bermakna dan dianggap penting akan disimpan dalam memori jangka panjang, 

namun sebaliknya jika tidak penting dan tidak bermakna akan hilang dengan sendirinya.  
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Ketiga subjek yang diteliti memiliki pemahaman konsep yang berbeda-beda. JU 

menyatakan merasa kesulitan dalam materi pecahan. JU dapat menyatakan kembali sebuah 

konsep, namun JU kurang paham dalam menentukan contoh dan bukan contoh dari konsep. 

Kemudian JU sama sekali tidak paham dalam menerapkan konsep untuk memecahkan masalah. 

Selanjutnya MTR juga dapat menyatakan kembali sebuah konsep. MTR juga dapat 

membedakan contoh dan bukan contoh dari konsep, tapi MTR kurang paham dalam 

menerapkan konsep untuk memecahkan masalah pecahan. Berikutnya siswa dari kelompok atas 

yaitu NAP, NAP dapat menyatakan kembali sebuah konsep dan dapat menerapkan konsep untuk 

memecahkan masalah pecahan, tapi NAP kurang memahami contoh dan bukan contoh dari 

konsep. Dari hasil wawancara dengan ketiga siswa tersebut disimpulkan bahwa kesulitan yang 

mereka hadapi diakibatkan karena mereka lupa lagi dengan apa yang telah mereka 

pelajari.Kemungkinan siswa lebih cenderung menghafal dan kurang memahami apa yang 

mereka hafal. 

Sebaiknya siswa belajar dengan pemahaman. Belajar bukan hanya mentransfer materi 

dari guru ke siswa atau hanya menghafal saja, karena cara seperti ini akan menghasilkan 

pengetahuan yanng rapuh. Belajar perlu dengan pemahaman,karena belajar dengan pemahaman 

akan lebih bermakna dan melekat dibenak siswa.  
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Abstrak 

 
Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan-kesalahanyang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah barisan dan deret ditinjau dari teori 

pemrosesan informasi. Data diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikan soal banyaknya barisan dan deret kursi di sebuah teater. Responden 

adalah tiga siswa yang melakukan kesalahan, mewakili dari tiga kelompok 

kategorinilai yaitu rendah, sedang dan tinggi, selain itu didasarkan juga pada 

masukan guru dan kemampuan komunikasi siswa. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa responden R1 melakukan kesalahan pada semua tahap 

pemrosesan informasi, responden R2 pada tahap persepsi dan retrieval, sedangkan 

responden R3 melakukan kesalahan pada proses kontrol (eksekutif) dimana terdapat 

tahap rehearsal. 

Kata kunci: kesalahan siswa, pemrosesan informasi. 
 

PENDAHULUAN 

Matematika adalah ilmu pengetahuan dasar yang menjadi dasar dari ilmu-ilmu lain. 

Merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol,  tersusun secara hirarkis dimana konsep 

yang satu menjadi dasar untuk mempelajari konsep selanjutnya (Hudojo:1988), sehingga 

penguasaan pemahaman konsep dasar dari suatu materi sangat berpengaruh terhadap 

penguasaan materi selanjutnya. Namun, masih sangat disayangkan sekali banyak pembelajaran 

matematika di sekolah masih terfokus sebatas aturan, prosedur dan rumus-rumus untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan matematika (Sarwadi, 2014). Hal itu menyebabkan banyak siswa 

hanya belajar matematika masih sebatas permukaan (surface learning) tidak sampai belajar 

secara mendalam (deep learning).  

Surface learning adalah belajar dengan mengandalkan pada hafalan tanpa memahami 

makna (Matic, 2013; Donnison, 2012), mereka hanya mengandalkan pada bagaimana 

menirukan apa yang sudah diajarkan tanpa kemampuan untuk membuat koneksi dengan konsep 

lain. Hal ini tentu sangat jauh dari tujuan belajar matematika seperti yang tertuang dalam 

permendiknas tahun 2006 yang diantaranya adalah memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Disebutkan dalam NCTM(2000) bahwa 

pemecahan masalah bukan hanya sebagai tujuan belajar matematika, tetapi juga merupakan alat 

untuk belajar matematika. 

Soal dengan tipe pemecahan masalah membutuhkan pemahaman dan penguasaan materi 

secara mendalam atau tingkat deep learning tidak hanya sebatas hafalan saja, jika hal ini 

dilakukan maka rawan terjadi kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Kesalahan atau error 

menurut Olivier dalam Moru (2014) adalah sebuah jawaban yang yang menyimpang dari yang 

direncanakan dan secara sistematis dilakukan secara reguler dalam keadaan yang sama. 

Sedangkan menurut Sukirman dalam Sahriah (2012), kesalahan merupakan penyimpangan 

terhadap hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun insedental pada daerah 
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tertentu. Egodawatte (2012) menyebut kesalahan adalah sebuah penyimpangan dari 

penyelesaian yang benar dari sebuah permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan adalah suatu kekeliruan atau penyimpangan yang dibuat terhadap jawaban yang 

sebenarnya. 

Bagi seorang guru kesalahan siswa ini bisa menjadi sebuah indikator sejauh mana 

penguasaan suatu materi oleh siswa (Hidayat,2013), yang selanjutnya perlu ditelusuri penyebab 

dan dicarikan alternatif pemecahan masalah tersebut sehingga kesalahan yang sama tidak akan 

terulang kembali. Riccomini (2005) menyatakan bahwa jika guru tidak dapat mengidentifikasi 

kesalahan secara akurat, maka mustahil atau setidaknya sangat sulit untuk mendesain dan 

menyampaikan pembelajaran yang tepat dan efektif. Jadi seorang guru dalam memberikan 

pelayanan optimal dituntut harus mengetahui kondisi siswa dengan baik untuk membuat sebuah 

rencana pembelajaran yang tepat dan efektif  

Penelitian mengenai kesalahan telah banyak dilakukan(Kaseri,2013; Faizati,2014;  

Porwanto,2014; Rahmawati,2012; Wiens,2007), dengan beberapa metode yang digunakan untuk 

menganalisa yaitu diantaranya analisis kesalahan Newman yang mempunyai lima tahap 

(White,2005;  Suyitno,2015; Jha,2012; Prakitipong & Nakamura,2006), metode penyelesaian 

Polya maupun Legutko. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan kesalahan-kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dari perspektif pemrosesan informasi. Yaitu 

suatu teori kognitif yang memandang proses berpikir manusia dianalogikan dengan proses pada 

komputer. 

Teori pemrosesan informasi adalah suatu teori pembelajaran kognitif yang menjelaskan 

pengolahan, penyimpanan, dan penarikan kemballi pengetahuan dalam pikiran (Slavin, 2008), 

menurut Shuell (dalam Schunk,2012) teori pemrosesan informasi adalah sebuah gagasan yang 

memfokuskan perhatian pada bagaimana orang memperhatikan peristiwa-peristiwa lingkungan, 

mengodekan informasi-informasi untuk dipelajari, menghubungkan dengan pengetahuan yang 

ada dalam memori, dan menariknya kembali ketika dibutuhkan. Surgenor (2010)  

mengasumsikan bahwa pemrosesan informasi dapat dianalogikan dengan pemrosesan komputer. 

Fungsi-fungsi sistem manusia serupa dengan sebuah komputer, yaitu sistem yang menerima 

informasi, menyimpannya dalam memori, dan memanggilnya lagi saat diperlukan. Selain itu 

para ahli juga berpendapat bahwa pemrosesan informasi terlibat dalam semua aktivitas kognitif: 

melihat/merasakan, mengulang, berpikir, memecahkan masalah, mengingat, lupa, dan 

mencitrakan. Jadi, pemrosesan informasi tidak hanya tekait dengan proses menerima, 

menyimpan dan memanggil kembali suatu informasi, tetapi berkaitan dengan semua aktivitas 

koginitif diantaranya memecahkan masalah 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika  

menunjukkan bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam proses berpikir siswa. Namun, hal itu 

seringkali diabaikan oleh pendidik karena memang proses berpikir merupakan aktifitas mental 

yang terjadi di dalam otak dan proses kegiatan itu sendiri tidak dapat dilihat secara langsung, 

hanya bisa dilakukan dengan menganalisa respon yang ditunjukkan oleh siswa. Kegiatan 

berpikir ini oleh para ahli disebut sebagai kegiatan pemrosesan informasi.Seperti yang 

dinyatakan Sieger (dalam Santrock, 2004) bahwa berpikir adalah pemrosesan informasi, terdiri 

atas penerimaan informasi (dari luar atau dari dalam peserta didik), pengolahan, penyimpanan 

dan pemanggilan kembali informasi dari ingatan peserta didik. Siswa menerima suatu input, 

memberikan perhatian terhadap input tersebut, membuat persepsi dan membawa pada 

pengolahan yang membutuhkan pengambilan informasi didalam penyimpanan, serta menarik 

kesimpulan dari hasil pengolahan sekaligus menata kembali informasi tersebut di dalam  

penyimpanan. 

Komponen teori pemrosesan informasi menurut Solso (1991) terdapat tiga komponen 

utama, yaitu: penyimpanan informasi, proses kognitif, dan proses kontrol. Komponen 

penyimpanan informasi terdiri dari sensori memory (register pengindraan) yaitu sebagai tempat 

perekaman sementara dari suatu informasi yang diterima alat indra, kapasitas tidak terbatas dan 

waktu yang tidak lama sekitar 5 detik. Working memory (memori kerja) yaitu memori jangka 

pendek sebagai tempat kegiatan mental secara aktif, mempunyai kapasitas yang terbatas dan 
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hanya mampu menyimpan waktu sekitar 20 detik. Long term memory (memory jangka panjang) 

yaitu memori penyimpanan yang mempunyai kapasitas yang sangat besar, bahkan beberapa ahli 

menyebutkan kapasitas penyimpanan ini tidak terbatas dan jangka waktu yang lama. 

 

 
Gambar. 1 Teori Pemrosesan Informasi menurut Eggen & Kauchak (2007) 

 

Komponen proses kognitif terdiri dari selective attention (perhatian tertentu) yaitu proses 

memilih beberapa dari banyaknya potensi input (Schunk,2012), kemampuan manusia untuk 

menerima semua stimulus dari lingkungan sangat terbatas, apabila semua diperhatikan maka 

memori yang terbatas bisa kelebihan beban dan rusak, maka perlu ada pemilihan stimulus mana 

yang direspon dan yang diabaikan, dalam penyelesaian masalah matematika yang dimaksud  

perhatian adalah kemampuan siswa menentukan informasi penting dari soal untuk digunakan 

dalam penyelesaian, yaitu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan.Perception (pengenalan 

pola) merupakan pelekatan makna pada input-input yang diterima oleh panca indra. Persepsi 

terhadap rangsangan bukanlah sesederhana penerimaan rangsangan, sebaliknya hal itu 

melibatkan penafsiran pikiran dan dipengaruhi oleh keadaan pikiran, pengalaman masa lalu, 

pengetahuan, motivasi dan banyak faktor lainnya (Slavin,2008). Jadi, dalam hal ini persepsi 

adalah respon siswa dalam merencanakan penyelesaian setelah menerima stimulus berupa soal 

dan dapat menentukan informasi penting dari soal. 

Proses Rehearsal (pengulangan) adalah kemampuan memori kerja untuk melakukan 

pengulangan terhadap informasi dikarenakan kapasitasnya yang terbatas sehingga perlu adanya 

prioritas eksekusi. Tujuannya adalah tetap mempertahankan fokus perhatian sampai masalah 

yang dihadapi dapat diselesaikan.Encoding (menyimpan) proses menyimpan informasi ke 

memori jangka panjang, baik informasi baru maupun informasi lama yang dipanggil kembali 

oleh memori kerja. Retrieval proses memanggil informasi lama untuk memverifikasi informasi 

baru yang masuk. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Instrumen penelitian adalah soal tentang masalah barisan dan deret aritmatika dengan tema 

penyediaan kursi teater dan pedoman wawancara. Soal yang diujikan adalah sebagai berikut 

:“Pak budi adalah seorang pengusaha mebel,beliau mendapatkan sebuah kontrak 

untukmemasang kursi pada gedung teater yang besar. Deret kursi paling depan berisi 20 kursi 

dengan tiap baris ke belakang  bertambah 4 kursi dari jumlah kursi baris di depannya. Gedung 

tersebut hanya mampu menampung baris kursi sebanyak 40 baris ke belakang dengan baris 

yang terakhir adalah  kursi berbeda, yaitu kursi VIP, berapakah kursi yang harus dipasang pak 

budi :  
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a) untuk kursi VIP 

b) untuk kursi biasa” 

Responden yang ditelusuri pada penelitian ini adalah tiga siswa yang melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal dan diambil dengan memperhatikan kemampuan 

berkomunikasi, masukan guru mapel dan mewakili masing-masing kategori nilai kelas. Nilai 

kelas siswa dibagi menjadi tiga kategori yaitu kelas rendah, sedang, dan tinggi. Siswa masuk 

kelompok kategori nilairendah apabila nilai siswa kurang dari kuartil bawah nilai siswa. Siswa 

yang nilainya lebih dari atau sama dengan kuartil bawah dan kurang dari kuartil 

atasdikelompokkan ke dalam kelas nilai sedang. Sedangkan siswa yang nilainya lebihdari atau 

sama dengan kuartil atas dikelompokkan kedalam kelas nilai tinggi 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah memberikan satu soal masalah barisan dan 

deret aritmatika tema kursi teater kepada 28 calon responden untuk mendapatkan responden 

yang mewakili masing-masing kategori nilai kelas, selanjutnya menganalisis hasil tes 

berdasarkan pedoman penilaian untuk selanjutnya membagi kedalam tiga kelas berdasarkan 

kuartil nilai, memilih tiga siswa yang mewakili kelas bawah, sedang dan tinggi, serta 

mempunyai kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat mengungkapkan dalam 

wawancara, mereduksi data dimana tujuannya untuk menghindari penumpukan data atau 

informasi dari siswa, memaparkan data tentang kesalahan siswa yang menjadi responden, 

memverifikasi dan menyimpulkan data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes masalah barisan dan deret aritmatika dengan tema kursi teater 

diketahui bahwa masih ditemukan kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah 

dengan tema kursi teater tersebut, meskipun untuk pertanyaan poin a, berupa banyaknya kursi 

pada baris ke 40 banyak siswa yang sudah tepat dalam menjawab. Namun, untuk pertanyaan 

poin b, berupa pertanyaan tentang deret yaitu banyak kursi untuk kelas biasa, hampir semua 

siswa melakukan kesalahan dalam menjawab, dari 28 siswa yang menjawab soal tersebut hanya 

2 siswa yang bisa mejawab dengan benar. Gambar.2 di bawah ini adalah hasil penyelesaian 

responden R1 yang merupakan siswa dari kategori rendah 

 

 
Gambar 2. Hasil pekerjaan responden R1 

 

Berdasarkan analisis terhadap hasil kerja R1, diketahui bahwa siswa masih melakukan 

kesalahan pada tahap perhatian selektif (selective attention), dalam hal menyelesaikan soal 

matematika, siswa dikatakan mampu melakukan tahap perhatian tertentu apabila siswa dapat 
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menyebutkan informasi penting yang ada dalam soal dengan benar. Tahap ini adalah tahap 

dimana siswa membaca soal dengan seksama dan mengambil informasi penting dari soal. 

Sesuai dengan pendapat Slavin (2006) bahwa siswa menentukan sendiri tentang apa yang 

dianggap penting, dan mereka akan memberikan lebih banyak perhatian pada hal dianggap 

penting tersebut. Hidi dalam Schunk (2012) juga menyatakan bahwa perhatian diperlukan pada  

banyak fase dalam membaca: memproses fitur-fitur ortografis, menarik makna-makna, menilai 

penting tidaknya informasi, dan memfokuskan perhatian pada informasi yang penting.  Pada 

tahap ini R1 melakukan kesalahan, yang ditandai dengan kesalahan dalam menyebutkan apa 

yang diminta oleh soal pada point b, yaitu yang seharusnya jumlah kursi biasa dari baris ke 1 

sampai ke 39, tetapi R1 memaknainya  sebagai banyaknya kursi pada baris ke 39 saja. 

Meskipun sudah tepat dalam menyebutkan baris pertama adalah 20 kursi, dan bedanya adalah 4. 

Menurut Schunk (2012) bahwa perhatian adalah proses yang dilakukan secara sadar untuk 

memilih beberapa dari banyak potensi input, proses ini berlangsung sengaja dan membutuhkan 

aktivitas sadar.  

Kesalahan R1 pada tahap persepsi ditandai dengan kesalahan dalam menentukan rencana 

yang akan digunakan dalam penyelesaian, dimana persepsi menurut Schunk (2012) adalah 

pelekatan makna pada input-input yang diterima melalui panca indra, disimpan dalam satu atau 

lebih register sensorik dan dibandingkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam long term 

memory (LTM). Kesalahan persepsi R1 terjadi karena salah dalam menafsirkan yang ditanyakan 

oleh soal dan juga kegagalan responden dalam memanfaatkan informasi penting dari soal untuk 

digunakan dalam proses memanggil kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka 

panjang (retrieval), hal ini senada dengan pendapat Schunk (2012) bahwa tipe-tipe informasi 

yang telah diperoleh seseorang memberikan makna-makna yang berbeda yang mereka berikan 

kepada objek-objek yang diterima. Karena informasi yang diambil dari soal sudah salah, maka 

R1 dalam merencakanan penyelesaian juga salah, ditambah lagi R1 tidak mampu memanggil 

dengan tepat informasi yang sudah diterima sebelumnya tentang bagaimana menghitung barisan 

dan deret. Sehingga subyek dalam merencanakan penyelesaiannya hanya dengan menebak-

nebak mengandalkan apa yang diketahui dari soal untuk dimanipulasi dalam menemukan 

jawaban. Jadi, respondenR1 melakukan kesalahan pada semua tahap pemrosesan informasi. 

 

 
Gambar 3. Hasil pekerjaan responden R2 
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Hasil kerja responden R2 pada gambar.3 menunjukkan bahwa responden 2 pada tahap 

memberikan perhatian selektif (selective attention) tidak mengalami masalah, siswa bisa 

menyebutkan bahwa yang diketahui adalah banyak kursi baris pertama 20, beda dengan baris 

berikutnya 4 dan banyak baris ke belakang adalah 40, yang dicari adalah banyak kursi pada 

baris ke 40 dan banyak kursi dari baris 1 sampai 39. Hal ini senada dengan Schunk (2012) 

bahwa perhatian itu bersifat selektif, potongan-potongan informasi di seleksi untuk diproses 

lebih lanjut oleh sistem perseptual. Sehingga ketika siswa sudah bisa memfilter bagian 

informasi penting dari soal, maka tahap perhatian selektif  bisa dilalui dengan baik. Selanjutnya, 

tahap persepsi pada poin a responden sudah bisa merencanakan penyelesaian dengan tepat, 

namun pada poin b R2 melakukan kesalahan yang disebabkan salah dalam menafsirkan data 

yang dimiliki. R2 berpikir bahwa karena bedanya tetap, maka banyaknya seluruh kursi dari 

baris ke-1 sampai ke-39 bisa didapat dengan mengalikan banyaknya kursi baris ke-1 sebanyak 

39 kali, ditambah dengan beda dikali 38. R2 tidak memperhitungkan bahwa jika demikian maka 

sama dengan tidak ada beda antara baris ke-2 sampai ke-39. Pada tahap pemanggilan kembali 

informasi dalam memori jangka panjang (retrieval) R2 mengalami kesulitan, sehingga subyek 

tidak menggunakan penyelesaian berdasarkan rumus yang telah diajarkan tetapi menggunakan 

cara lain dengan memanfaatkan apa yang diketahui dari soal, hal ini menyebabkan keraguan 

subyek terhadap jawaban, sehingga setelah melakukan perhitungan subyek mencoba 

mengklarifikasi jawaban dengan cara manual, yaitu mendata satu persatu banyaknya kursi 

dalam barisan. 

 

 
Gambar 4. Hasil pekerjaan responden R3 

 

Jawaban Responden R3 dari siswa dengan kategori nilai tinggi sesuai dengan gambar.4 

menunjukkan bahwa pada tahap perhatian selektif (selective attention) siswa ini tidak 

mengalami kesulitan, hal itu ditunjukkan dengan kemampuan siswa untuk menentukan apa yang 

diketahui dan ditanyakan soal dengan tepat, baik itu poin a dan poin b, pada tahap persepsi 
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responden R3 juga tidak melakukan kesalahan, siswa bisa merencanakan penyelesaian dengan 

tepat, demikian juga pada tahap pemanggilan informasi dari memori jangka panjang (retrieval) 

responden mampu melakukan dengan baik, hal itu ditunjukkan dengan digunakannya metode 

penyelesaian yang  tepat sehingga bisa digunakan dalam menyelesaikan soal, namun pada 

proses kontrol (eksekutif) siswa melakukan kesalahan. Proses kontrol (eksekutif) adalah suatu 

proses yang mengarahkan pengolahan informasi di memori kerja dan juga gerakan pengetahuan 

yang keluar masuk memori kerja. Kesalahan responden R3 ditunjukkan dengan penggunaan 

nilai n adalah 40 pada saat proses pengerjaan penyelesaian soal, padahal diawal proses 

pengerjaan soal responden sudah memahami bahwa deret yang dicari adalah sampai deret ke 39. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Baddeley dalam Schunk (2012) bahwa proses-proses kontrol 

diarahkan oleh tujuan, proses ini memilih informasi yang sesuai dengan rencana-rencana yang 

dimaksud. Proses-proses kontrol ini mencakup pengulangan, prediksi, pengecekan, pengawasan 

dan aktivitas-aktivitas kognitif. Kegagalan R2 terjadi karena informasi keluar dari memori kerja 

yang disebabkan proses kontrol tidak berjalan dengan baik, seperti diketahui bahwa kapasitas 

memori kerja sangat terbatas, sehingga hanya informasi yang diaktifkan yang bisa di akses 

dengan cepat, dan kondisi informasi aktif selama informasi diperhatikan. Untuk 

mempertahankan tetap dalam memori kerja, suatu informasi perlu diulang-ulang lagi yang 

dalam hal ini disebut sebagai proses rehearsal 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa dalam 

menyelesaikan masalah barisan dan deret aritmatika dengan tema kursi teater ditinjau dari 

pemrosesan informasi siswa melakukan kesalahan yang berbeda-beda. Responden dari kategori 

kelompok rendah melakukan kesalahan hampir pada semua tahap pemrosesan informasi, 

responden dari kategori sedang melakukan kesalahan pada tahap persepsi dan retrieval, 

sedangkan responden dari kategori tinggi melakukan kesalahan pada proses kontrol (eksekutif) 

dimana didalamnya terdapat proses rehearsal yang menyebabkan siswa kehilangan fokus dalam 

penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para guru 

untuk dapat mengetahui kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

ditinjau dari perspektif pemrosesan informasi, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran 

yang lebih bermakna yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Abstrak 

 
Kemampuan spasial merupakan suatu keterampilan dalam melihat hubungan 

ruang, mempresentasikan, mentransformasikan, dan memanggil kembali informasi 

simbolik, menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikiran dan mengubahnya dalam 

bentuk nyata. Kemampuan spasial ini sangat diperlukan dalam mengenali suatu 

objek/gambar dengan tepat,  dengan demikian seseorang akan mampu  untuk 

memvisualisasikan gambar atau menciptakannya dalam bentuk dua atau tiga dimensi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil kemampuan siswa SMK dalam 

memecahkan masalah jarak pada geometri ruang ditinjau dari perbedaan kemampuan 

spasial. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Malang dengan subjek penelitian 

terdiri dari 6 orang siswa kelas X TKJ 2 dengan katagori sebagai berikut: dua orang 

siswa berkemampuan spasial tinggi, dua orang siswa berkemampuan spasial sedang, 

dan dua orang siswa berkemampuan spasial rendah. Instrumen penelitian terdiri dari 

soal tes kecerdasan spasial, soal tes jarak pada bangun ruang, dan pedoman 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Subjek dengan tingkat 

kemampuan spasial tinggi bisa menyelesaikan masalah jarak pada geometri ruang 

dengan kategori baik untuk setiap tahapan pemecahan masalah, (2) Subjek dengan 

tingkat kemampuan spasial sedang dapat menyelesaikan masalah jarak pada geometri 

ruang dengan kategori cukup untuk tiap tahapan pemecahan masalah, (3) Subjek 

dengan tingkat kemampuan spasial rendah dapat menyelesaikan masalah jarak pada 

geometri ruang dengan kategori kurang untuk setiap tahapan pemecahan masalah. 

Kata kunci: Masalah jarak pada geometri ruang, tingkat kemampuan spasial 
 

PENDAHULUAN 

Geometri merupakan salah satu cabang dari matematika yang erat kaitannya dengan 

bangun ruang dan benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Belajar geometri bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, 

menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, serta dapat membaca dan 

menginterpretasikan imajinasi dalam matematika. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang 

yang lebih besar untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Hal 

ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak mereka belum duduk di bangku 

sekolah, misalnya garis, bidang dan ruang. Tetapi dalam proses pembelajaran di kelas seringkali 

siswa mengalami kesulitan ketika menemukan objek yang abstrak. Siswa harus memiliki 

kemampuan untuk membayangkan konsep matematika ke dalam bentuk gambar yang disebut 

dengan visualisasi. Kemampuan tiap siswa dalam memvisualisasikan kejadian ke dalam bentuk 

gambar berbeda-beda bergantung pada kemampuan yang berkaitan dengan keruangan yang 

dimilikinya yang dinamakan dengan kemampuan spasial.  

Kemampuan spasial merupakan kemampuan untuk menangkap dunia ruang secara tepat 

atau dengan kata lain kemampuan untuk memvisualisasikan gambar, yang di dalamnya termasuk 

kemampuan mengenal bentuk dan benda secara tepat, melakukan perubahan suatu benda dalam 
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pikirannya dan mengenali perubahan tersebut, menggambarkan sesuatu hal atau benda dalam 

pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata, mengungkapkan data dalam bentuk grafik serta 

kepekaan terhadap keseimbangan, relasi, warna, garis, bentuk, dan ruang (Harmony, 2012). 

Kemampuan spasial merupakan kemampuan dalam melihat hubungan ruang, merepresentasikan, 

mentransformasikan, dan memanggil kembali informasi simbolik tidak dalam bentuk bahasa serta 

kemampuan untuk menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikiran dan mengubahnya dalam 

bentuk nyata. Kemampuan spasial menurut Carter (2010:28) adalah kemampuan persepsi dan 

kognitif yang menjadikan seseorang mampu melihat hubungan ruang. Kemampuan spasial juga 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar atau menciptakannya 

dalam bentuk dua atau tiga dimensi (Faradhila, 2013). Pengertian lain dari kemampuan spasial 

yaitu (1) kemampuan untuk mempersepsi yakni menangkap dan memahami sesuatu melalui 

panca indra, (2) kemampuan mata khususnya warna dan ruang, (3) kemampuan untuk 

mentransformasikan yakni mengalihbentukkan hal yang ditangkap mata ke dalam bentuk wujud 

lain, misalnya mencermati, merekam, menginterpretasikan dalam pikiran lalu menuangkan 

rekaman dan interpretasi tersebut ke dalam bentuk lukisan, sketsa dan kolase (Ristontowi, 2013).  

Harle dan Towns (2011:352) mengidentifikasikan dimensi utama kemampuan spasial 

setidaknya ada tiga faktor yaitu: (1) Spatial Relation (hubungan spasial), faktor ini terdiri dari 

tugas-tugas yang memerlukan rotasi mental dari suatu objek baik dalam bidang (2-D) atau keluar 

dari bidang (3-D), (2) Spatial Orientation (orientasi spasial), faktor ini melibatkan kemampuan 

untuk membayangkan bagaimana suatu objek akan terlihat dari perspektif yang berbeda dengan 

reorientasi pengamat, (3) Visualization (visualisasi), faktor ini terdiri dari tugas-tugas yang 

memiliki komponen figural spasial seperti gerakan atau perpindahan bagian dari gambar, dan 

lebih kompleks daripada hubungan atau orientasi spasial. Dua komponen penyusun kemampuan 

spasial, yaitu visualisasi spasial dan orientasi spasial. Visualisasi spasial menyangkut kemampuan 

memanipulasi, merotasi, atau membalik suatu objek sedangkan orientasi spasial diartikan sebagai 

kemampuan membayangkan suatu objek dari orientasi (persektif) berbeda pengamat (Febriana, 

2015). Pada proses pemecahan masalah matematika, diperlukan juga kemampuan spasial karena 

beberapa area dari pemecahan masalah matematika berhubungan dengan kemampuan spasial. 

Prabowo (2011:73) menyebutkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan geometri di 

sekolah disebabkan karena tingkat keabstrakan objek geometri yang cukup tinggi serta kurangnya 

kemampuan visualisasi objek abstrak. Berdasarkan pengalaman peneliti dan hasil diskusi dengan 

guru matematika di SMK Negeri 2 Malang diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa masih 

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan jarak pada geometri ruang. Geometri ruang yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, 

dan limas. Kesulitan ini dikarenakan kemampuan siswa yang kurang dalam menginterpretasikan 

gambar-gambar dalam bentuk visual. Ini menunjukkan bahwa kemampuan spasial diperlukan 

untuk memecahkan soal-soal pada bangun ruang karena beberapa materi soal tidak dapat 

diwujudkan dalam bentuk atau bangun sesungguhnya. Beberapa siswa bahkan belum bisa 

menggambar dengan benar bangun ruang yang dimaksud oleh soal, apalagi untuk soal yang 

berupa soal cerita. Kurangnya kemampuan visualisasi membuat siswa masih sulit menentukan 

garis-garis tegak lurus dari gambar yang ada pada bangun ruang, siswa sulit membayangkan 

bagaimana hubungan antara titik, garis, dan bidang pada bangun ruang sehingga siswa 

menemukan kesulitan ketika menyelesaikan masalah jarak pada bangun ruang sisi datar. 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah jarak juga disebabkan karena kurangnya 

pemahaman konsep siswa terhadap apa yang mereka pelajari yang ditunjukkan dengan kurangnya 

kemampuan siswa dalam mempergunakan atau memanfaatkan pengetahuan yang dipelajarinya. 

Sebagian siswa hanya mengandalkan hafalan tanpa memahami konsep sehingga melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal. Hal ini tampak saat siswa mengerjakan latihan soal. Untuk 

soal-soal yang setipe dengan yang dicontohkan guru, mereka bisa menyelesaikan tetapi untuk soal 

yang berbeda bahkan yang sedikit berbeda yang membutuhkan pemahaman konsep mereka 

mengalami kesulitan menyelesaikannya. Siswa terbiasa menyelesaikan soal-soal yang bersifat 

prosedural sedangkan untuk soal-soal yang tidak prosedural atau soal yang berupa masalah jarak 

pada geometri ruang, mereka mengalami kesulitan. 
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Kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah jarak pada geometri ruang juga disebabkan 

karena sebagian siswa belum menguasai materi prasyarat diantaranya garis lurus, sudut, luas 

bangun datar, trigonometri, dan syarat-syarat berlakunya teorema Phytagoras. Ada siswa yang 

selalu menggunakan teorema Phytagoras ketika menyelesaikan masalah jarak titik, garis, dan 

bidang pada bangun ruang karena beberapa contoh soal yang diberikan oleh guru memang soal 

yang bisa diselesaikan dengan teorema Phytagoras. Ini menunjukkan bahwa siswa belum 

menguasai dengan baik materi prasyarat. 

Penyelesaian masalah jarak pada pada penelitian ini menggunakan tahapan pemecahan 

masalah menurut Polya. Muzdalipah (2009:15) menyebutkan tahapan pemecahan masalah 

menurut Polya yaitu (1) memahami masalah (understanding problem), (2) merencanakan 

penyelesaian (devising a plan), (3) melaksanakan rencana (carrying out the plan), dan (4) 

memeriksa kembali proses dan hasil (looking back). Pada tahap memahami masalah, siswa harus 

dapat memahami kondisi soal atau masalah yang ada pada soal tersebut yang ditunjukkan dengan 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya (Utomo, 

2012). Pada tahap merencanakan penyelesaian, siswa harus dapat memikirkan langkah-langkah 

apa saja yang penting dan saling menunjang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Kemampuan berpikir yang tepat hanya dapat dilakukan jika siswa telah dibekali dengan 

pengetahuan-pengetahuan yang cukup memadai dalam arti masalah yang dihadapi siswa 

bukanlah hal baru sama sekali tetapi sejenis atau mendekati. Pada tahap melaksanakan rencana, 

siswa harus dapat membentuk sistematika soal yang lebih baku, dalam arti rumus-rumus yang 

akan digunakan sudah merupakan rumus yang siap untuk digunakan dalam soal, kemudian siswa 

mulai memasukkan data-data hingga menuju ke rencana pemecahannya, setelah itu baru siswa 

melaksanakan langkah-langkah rencana sehingga yang akan diharapkan dari soal dapat 

diselesaikan. Pada tahap memeriksa kembali siswa harus berusaha memeriksa ulang dan 

menelaah kembali dengan teliti setiap langkah pemecahan masalah yang dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan siswa SMK dalam memecahkan masalah jarak pada geometri ruang 

ditinjau dari perbedaan kemampuan spasial. 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil pemecahan masalah jarak pada geometri ruang 

dan wawancara yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Dari kesimpulan tersebut akan 

diperoleh deskripsi mengenai profil kemampuan siswa SMK dalam memecahkan masalah jarak 

pada geometri ruang ditinjau dari perbedaan kemampuan spasial. Penelitian ini dilakukan pada 

semester genap 2015/2016, pengambilan data dilakukan pada tanggal 16 Mei sampai 21 Mei 2016 

di SMK Negeri 2 Malang. Subjek penelitian adalah enam orang siswa kelas X TKJ 2 yang telah 

mendapat materi jarak pada geometri ruang. Enam orang tersebut terdiri dari 2 orang dengan 

kemampuan spasial tinggi, dua orang dengan kemampuan spasial sedang, dan dua orang dengan 

kemampuan spasial rendah. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada hasil tes kemampuan 

spasial. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu soal kemampuan spasial, soal 

pemecahan masalah jarak pada geometri ruang, dan pedoman wawancara.  

Soal tes kemampuan spasial digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan spasial 

siswa. Soal pemecahan masalah digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

jarak pada geometri ruang. Pedoman wawancara digunakan pada saat melakukan wawancara, 

untuk melengkapi informasi tentang kemampuan pemecahan masalah yang tidak terlihat pada 

saat tes tertulis pemecahan masalah. 

Langkah-langkah dalam proses penelitian ini adalah: 

1. Memberikan tes kemampuan spasial pada 33 calon subjek penelitian. Soal tes kemampuan 

spasial diadopsi dari tes bakat spasial umum milik Carter yang terdiri dari 20 butir soal 

bergambar dengan penilaian 1 poin untuk setiap jawaban yang benar.  
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2. Menganalisis dan mengkonversi hasil tes kemampuan spasial dengan kriteria pengelompokan 

kemampuan spasial: (1) kemampuan spasial tinggi jika poin yang diperoleh 15 – 20, (2) 

kemampuan spasial sedang jika poin yang diperoleh 9 – 14, dan (3) kemampuan spasial 

rendah jika poin yang diperoleh 0 – 8. 

3. Memilih enam subjek yang terdiri dari dua subjek dengan kemampuan spasial tinggi, dua 

subjek dengan kemampuan spasial sedang, dan dua subjek dengan kemampuan spasial rendah 

dengan pertimbangan berdasarkan kemampuan subjek mengkomunikasikan pemikirannya 

4. Memberikan tes kemampuan pemecahan masalah jarak pada geometri ruang. Tes berupa soal-

soal penentuan jarak titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Subjek 

kemudian diwawancarai berdasarkan pedoman wawancara seputar hasil pekerjaannya 

5. Menganalisis hasil tes pemecahan masalah jarak pada geometri ruang berdasarkan tahapan 

pemecahan masalah Polya yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan memeriksa kembali. Indikator pemecahan 

masalah yang telah dikembangkan peneliti yaitu: 

1) Memahami masalah 

a) Baik, jika siswa dapat menyebutkan atau menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan serta membuat sketsa gambar dengan lengkap dan benar. 

b) Cukup, jika siswa kurang lengkap dalam menyebutkan atau menuliskan 

informasi yang ada serta pertanyaan dan sketsa gambar yang dibuatnya kurang 

benar 

c) Kurang, jika siswa tidak dapat menyebutkan atau menuliskan informasi yang 

diketahui dan pertanyaan serta sketsa gambar yang dibuat tidak benar 

2) Merencanakan penyelesaian 

a) Baik, jika siswa dapat menyebtkan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan 

masalah dan dapat menyebutkan rencana penyelesaian masalah secara sistematis. 

b) Cukup, jika siswa dapat menyebutkan algoritma yang sesuai untuk 

menyelesaikan masalah tetapi kurang mampu dalam menyebutkan rencana 

penyelesaian masalah secara sistematis. 

c) Kurang, jika siswa tidak dapat menyebutkan algoritma yang sesuai untuk 

menyelesaikan masalah dan tidak dapat menyebutkan rencana penyelesaian 

masalah secara sistematis 

3) Melaksanakan rencana 

a) Baik, jika siswa dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang sudah 

dibuat dengan benar dan tuntas 

b) Cukup, jika siswa dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang 

sudah ditentukan tetapi tidak tuntas dalam pengerjaannya 

c) Kurang, jika siswa tidak dapat melakukan penyelesaian masalah sesuai dengan 

rencana dan tidak tuntas dalam pengerjaannya. 

4) Memeriksa kembali  

a) Baik, jika siswa dapat memberikan kesimpulan jawaban dengan benara dan 

menyebutkan alternatif penyelesaian masalah lainnya yang sesuai. 

b) Cukup, jika siswa dapat memberikan kesimpulan jawaban dengan benar tetapi 

siswa tidak dapat menyebutkan alternatif penyelesaian lainnya yang sesuai. 

c) Kurang, jika siswa tidak dapat memberikan kesimpulan jawaban yang benar serta 

tidak dapat menyebutkan alternatif penyelesaian lainnya yang sesuai. 

6. Menafsirkan dan menyimpulkan hasil penelitian tentang profil kemampuan siswa SMK 

dalam memecahkan masalah jarak pada geometri ruang ditinjau dari kemampuan spasial. 

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tes tertulis pemecahan masalah jarak dan 

dilengkapi dengan hasil wawancara. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes kemampuan spasial yang diberikan kepada 33 orang siswa kelas X TKJ 2 adalah: 
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4 orang dengan kemampuan spasial tinggi, 14 siswa dengan kemampuan spasial sedang, dan 15 

siswa dengan kemampuan spasial rendah. Dari hasil tes tersebut dipilih 6 siswa sebagai subjek 

penelitian dengan rincian dua siswa dengan kemampuan spasial tinggi, dua siswa dengan 

kemampuan spasial sedang, dan dua siswa dengan kemampuan spasial rendah. Enam orang 

subjek penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

 
      Tabel 1. Subjek Penelitian 

No. 
Nama 

Subjek 
Skor 

Kemampuan 

Spasial 

Kode 

Subjek 

1 SD 16 Tinggi ST 1 

2 AN 15 Tinggi ST 2 

3 AS 12 Sedang SS 1 

4 DI 11 Sedang SS 2 

5 FW 8 Rendah SR 1 

6 NA 8 Rendah SR 2 

 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah jarak pada geometri ruang berdasarkan tahapan 

Polya dari subjek ST 1 ditunjukkan oleh tabel berikut: 

 
      Tabel 2. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Jarak 

Pada Geometri Ruang Subjek ST 1 

No. 

Soal 
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

1 B B B B 

2 B B B B 

3 C B B B 

Keterangan:  

Tahap 1 = Tahap memahami masalah 

Tahap 2 = Tahap merencanakan penyelesaian 

Tahap 3 = Tahap melaksanakan rencana 

Tahap 4 = Tahap memeriksa kembali  

B = Baik, C = Cukup, K = Kurang 

 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah jarak pada geometri ruang berdasarkan tahapan 

Polya dari subjek ST 2 ditunjukkan oleh tabel berikut: 

 
      Tabel 3. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Jarak  

Pada Geometri Ruang Subjek ST 2 

No. 

Soal 
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

1 B B B C 

2 C B B B 

3 B B B B 

 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah jarak pada geometri ruang berdasarkan tahapan 

Polya dari subjek SS 1 ditunjukkan oleh tabel berikut: 

 
       Tabel 4. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Jarak  

 Pada Geometri Ruang Subjek SS 1 

No. 

Soal 
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

1 B C C C 

2 C C B C 

3 C C B C 
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Hasil tes kemampuan pemecahan masalah jarak pada geometri ruang berdasarkan tahapan 

Polya dari subjek SS 2 ditunjukkan oleh tabel berikut: 

 
      Tabel 5. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Jarak  

Pada Geometri Ruang Subjek SS 2 

No. 

Soal 
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

1 C C C K 

2 C C B C 

3 B C B C 

 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah jarak pada geometri ruang berdasarkan tahapan 

Polya dari subjek SR 1 ditunjukkan oleh tabel berikut: 

 
      Tabel 6. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Jarak  

      Pada Geometri Ruang Subjek SR 1 

No. 

Soal 
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

1 C C K K 

2 C K K K 

3 K K K K 

 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah jarak pada geometri ruang berdasarkan tahapan 

Polya dari subjek SR 2 ditunjukkan oleh tabel berikut: 

 
      Tabel 7. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Jarak  

      Pada Geometri Ruang Subjek SR 2 

No. 

Soal 
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

1 C K K K 

2 K K K K 

3 K K K K 

 

Subjek dengan kemampuan spasial tinggi yaitu ST 1 dan ST 2 dalam menyelesaikan 

masalah jarak pada geometri ruang dengan menggunakan tahapan Polya termasuk pada kategori 

baik. Ini terlihat dari tabel 2 dan tabel 3 di mana subjek ST 1 dan ST 2 dapat menyelesaikan setiap 

tahapan penyelesaian masalah dengan tahapan Polya dengan baik. Kedua subjek bisa 

menyebutkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan serta membuat sketsa gambar dengan 

lengkap dan benar sehingga tahapan memahami masalah termasuk kategori baik. Selanjutnya 

kedua subjek melakukan tahap merencanakan penyelesaian dengan baik karena keduanya dapat 

menyebutkan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dan dapat menyebutkan 

rencana penyelesaiannya secara sistematis. Subjek ST 1 dan ST 2 dapat menyelesaikan masalah 

sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dengan benar dan tuntas sehingga tahap melaksanakan 

rencana masuk pada kategori baik. Tahap akhir dari Polya bisa dilakukan kedua subjek dengan 

baik karena kedua subjek dapat memberikan kesimpulan jawaban dengan benar dan menyebutkan 

alternatif penyelesaian masalah lainnya yang sesuai. 

Subjek SS 1 dan SS 2 dengan kemampuan spasial sedang termasuk pada kategori cukup 

dalam menyelesaikan masalah jarak pada geometri ruang dengan menggunakan tahapan Polya 

seperti yang terlihat pada tabel 4 dan tabel 5. Kemampuan kedua subjek dalam memahami 

masalah temasuk pada kategori cukup karena sketsa gambar yang dibuatnya kurang lengkap 

meskipun kedua subjek dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. 

Kemampuan kedua subjek dalam merencanakan penyelesaian termasuk pada kategori cukup 

karena subjek SS 1 maupun subjek SS 2 kurang mampu dalam menyebutkan rencana penyelesaian 
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masalah secara sistematis. Meskipun kemampuan kedua subjek dalam merencanakan 

penyelesaian termasuk pada kategori cukup, tetapi kemampuan keduanya pada tahap 

melaksanakan rencana termasuk pada kategori baik, hal ini ditunjukkan dengan kemampuan 

kedua subjek dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang dibuatnya dengan benar 

dan tuntas. Kemampuan subjek SS 1 dan SS 2 dalam memeriksa kembali penyelesaian masalah 

jarak pada geometri ruang dengan tahapan Polya termasuk pada kategori cukup karena kedua 

subjek tidak dapat menyebutkan alternatif penyelesaian lainnya yang sesuai meskipun keduanya 

dapat memberikan kesimpulan jawaban dengan benar. 

Subjek dengan kemampuan spasial rendah yaitu SR 1 dan SR 2 dalam menyelesaikan 

masalah jarak pada geometri ruang dengan menggunakan tahapan Polya termasuk pada kategori 

kurang seperti terlihat pada tabel 6 dan tabel 7. Pada tahapan memahami masalah, subjek SR 1 

dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan tetapi kurang lengkap dan sketsa gambar 

yang dibuatnya kurang benar sehingga termasuk pada kategori cukup. Subjek SR 2 tidak dapat 

menyebutkan informasi yang ada serta pertanyaan dan sketsa gambar yang dibuatnya tidak benar 

sehingga kemampuan memahami masalah dari subjek SR 2 termasuk pada kategori kurang. 

Kemampuan subjek SR 1 dan SR 2 dalam merencanakan penyelesaian masuk pada kategori 

kurang karena kedua subjek tidak dapat menyebutkan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan 

masalah dan tidak dapat menyebutkan rencana penyelesaian secara sistematis. Subjek SR 1 dan 

SR 2 tidak dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana dan tidak tuntas dalam 

pengerjaannya sehingga kemampuan keduanya pada tahap melaksanakan rencana termasuk 

dalam kategori kurang. Pada tahapan memeriksa kembali, kedua subjek ini juga masuk pada 

kategori kurang karena keduanya tidak dapat memberikan kesimpulan jawaban yang benar serta 

tidak dapat menyebutkan alternatif penyelesaian lainnya yang sesuai. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kemampuan spasial siswa 

dengan kemampuan memecahkan masalah jarak pada geometri ruang dengan menggunakan 

tahapan Polya. Subjek dengan tingkat kemampuan spasial tinggi dalam memecahkan masalah 

jarak pada geometri ruang dengan menggunakan tahapan Polya termasuk dalam kategori baik 

untuk setiap tahap, subjek dengan kemampuan spasial sedang dalam memecahkan masalah jarak 

pada geometri ruang termasuk pada kategori cukup, dan subjek dengan kemampuan spasial 

rendah termasuk dalam kategori kurang dalam menyelesaikan masalah jarak pada geometri ruang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indarwahyuni (2014) yang menunjukkan bahwa 

tingkat kemampuan spasial berperan pada kemampuan pemecahan masalah matematika bentuk 

soal cerita.  

Kemampuan visualisasi gambar dari subjek dengan kemampuan spasial tinggi lebih baik 

dibandingkan dengan yang lainnya, yang ditunjukkan oleh kemampuannya memahami masalah 

yang ada pada soal dengan membuat sketsa gambar bangun ruang pada bidang datar dengan benar, 

sejalan dengan yang dikemukakan Faradhila (2013) bahwa kemampuan spasial merupakan 

kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar atau menciptakannya dalam bentuk dua 

atau tiga dimensi. Subjek mampu memvisualkan informasi dari soal dalam bentuk sketsa gambar 

dengan kata lain ia mampu menggambarkan apa yang ada dalam pikirannya dan mengubahnya 

dalam bentuk nyata seperti yang disampaikan Harmony (2012) 

Dimensi utama kemampuan spasial yang diidentifikasikan Harle dan Towns (2011:352) 

tampak pada saat subjek melakukan pemecahan masalah jarak dengan tahapan Polya. Pada tahap 

memahami masalah, subjek harus mampu menunjukkan posisi titik, garis, dan bidang dalam 

ruangan seperti yang dimaksud soal sehingga sketsa gambar yang dibuatnya benar dan ini 

merupakan dimensi spatial relation (hubungan spasial). Pada tahap merencanakan penyelesaian 

subjek harus mampu  membayangkan bagaimana suatu objek akan terlihat dari perspektif yang 

berbeda dengan reorientasi pengamat sehingga subjek mampu menyusun rencana untuk 

menentukan jarak pada soal dan dimensi yang tampak adalah spatial orientation (orientasi 

spasial). Dimensi visualization (visualisasi) tampak pada tahap memahami masalah maupun 

merencanakan penyelesaian. Ketiga dimensi utama kemampuan spasial ini sangat berperan pada 

pemecahan masalah dengan tahapan Polya. Tingkat kemampuan spasial siswa menentukan 

kemampuannya dalam menyelesaikan masalah jarak pada geometri ruang. Dengan demikian 
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siswa harus dilatih untuk meningkatkan kemampuan spasialnya sehingga kemampuan pemecahan 

masalahnya juga meningkat. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Profil kemampuan subjek yang memiliki kemampuan spasial tinggi dalam menyelesaikan 

masalah jarak pada geometri ruang dengan menggunakan tahapan Polya secara umum 

termasuk dalam kategori baik untuk setiap tahapan. 

2. Profil kemampuan subjek yang memiliki kemampuan spasial sedang dalam menyelesaikan 

masalah jarak pada geometri ruang dengan menggunakan tahapan Polya secara umum 

termasuk dalam katagori cukup untuk setiap tahapan. 

3. Profil kemampuan subjek yang memiliki kemampuan spasial rendah dalam menyelesaikan 

masalah jarak pada geometri ruang dengan menggunakan tahapan Polya secara umum 

termasuk dalam katagori kurang untuk setiap tahapan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi guru bahwa kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah jarak pada geometri ruang terkait erat dengan kemampuan 

spasial siswa. Untuk itu peneliti menyarankan sebaiknya guru mendesain pembelajaran yang 

menggunakan bentuk-bentuk nyata dari bangun ruang sehingga dapat melatih kemampuan spasial 

siswa. Kemampuan spasial yang baik akan membuat siswa lebih mudah memahami materi-materi 

dan konsep-konsep geometri ruang khususnya dalam menentukan masalah jarak pada bangun 

ruang sisi datar. 
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Abstrak 

 
Artikel ini bertujuan mengkaji profil penalaran matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal program linier. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Subjek kajian adalah siswa kelas XI TPM SMKN 1 

Madiun sebanyak 30 orang. Instrumen yang digunakan adalah tes dan wawancara. 

Tes digunakan untuk mengukur penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan 

soal program linear, sedangkan wawancara dilakukan berdasarkan hasil tes itu. 

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan 

penalaran matematis tinggi mampu memenuhi empat indikator penalaran matematis, 

tetapi belum memenuhi indikator memeriksa kesahihan argumen. Siswa dengan 

kemampuan penalaran matematis sedang  mampu menyajikan pernyataan 

matematika secara tertulis, gambar, atau diagram;  mengajukan dugaan; dan 

melakukan manipulasi matematika dengan baik, tetapi siswa belum mampu menarik 

kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan terhadap kebenaran solusi; dan 

memeriksa kesahihan argumen. Siswa dengan kemampuan penalaran matematis 

rendah hanya mampu menyajikan pernyataan matematika secara tertulis, gambar, 

atau diagram. 

Kata kunci: profil, penalaran matematis, program linear 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Bernalar identik dengan berpikir logis. Penalaran merupakan proses berpikir yang 

berusaha menghubungkan fakta-fakta menuju kesimpulan (Shadiq, 2004). Lebih lanjut, 

penalaran diartikan sebagai cara berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan 

baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang 

dianggap benar (Lithner, 2012). Brodie (2010) menyatakan penalaran matematis adalah 

kemampuan bernalar tentang objek matematika. Kilpatrick menyatakan penalaran matematis 

merupakan keyakinan seseorang untuk menjelaskan kebenaran matematika. Penalaran 

matematis melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang penting dan tidak penting 

dalam menyelesaikan suatu masalah, serta memberikan alasan atas sebuah penyelesaian. Bila 

objek masalah berupa ide matematis maka kemampuan bernalar tersebut dinamakan penalaran 

matematis.  

Penalaran matematis merupakan salah satu standar proses yang harus dikuasai oleh siswa 

(NCTM, 2000). Salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah siswa dapat 

menggunakan kemampuan penalaran, yaitu melakukan manipulasi matematika, menyusun bukti 

dan menjelaskan gagasan matematika (Depdiknas, 2006). Ball, dkk (dalam Widjaya, 2010) 

menyatakan penalaran matematis adalah dasar untuk membangun pengetahuan matematis. 

Adegoke (2013) menyatakan tingkat kemampuan penalaran siswa berperan penting dalam 

pencapaian prestasi belajar matematika di sekolah. Pada saat dihadapkan pada masalah, siswa 

akan menggunakan penalaran untuk menemukan solusi permasalahan serta alasan atas jawaban 

yang mereka berikan (Brodie, 2010). Jadi penalaran matematis merupakan kemampuan yang 

penting dikembangkan dalam pembelajaran matematika. 

Standar penalaran dan pembuktian dalam pembelajaran matematika menurut NCTM 
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(2000) antara lain: (1) mengenali penalaran dan pembuktian sebagai aspek dasar matematika, 

(2) membuat dan menyelidiki dugaan matematis, (3) mengembangkan dan mengevaluasi 

argumen dan pembuktian matematis, (4) memilih dan menggunakan berbagai tipe penalaran dan 

metode pembuktian. Sedangkan menurut Penjelasan Teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen 

Depdiknas No. 506/C/Kep/PP/2004, indikator untuk mengukur penalaran matematis siswa 

adalah sebagai berikut: (1) menyajikan pernyataan matematis secara tertulis, gambar, dan 

diagram; (2) mengajukan dugaan; (3) melakukan manipulasi matematika; (4) menarik 

kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan terhadap kebenaran solusi; (5) memeriksa 

kesahihan argumen; dan (6) menemukan pola/sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

Pembelajaran matematika di kelas seringkali mempunyai kecenderungan guru aktif 

memberikan pengetahuan kepada siswa. Pembelajaran dimulai oleh guru dengan menjelaskan 

konsep dan prosedur penyelesaian soal, kemudian memberikan latihan soal kepada siswa 

(Herman, 2007). Hal ini menyebabkan siswa mengandalkan pemikiran matematis yang dangkal 

(Boesen, dkk, 2010), dibanding melakukan proses bernalar  (Lithner, 2008). Kemampuan 

bernalar diperlukan siswa untuk memahami konsep, untuk selanjutnya menyelesaikan 

permasalahan matematika.  

Terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh kemampuan bernalar siswa terhadap sikap 

dan prestasi belajarnya, yaitu penelitian Hastuti (2013) dan Matthew (2013). Ike (2014) 

mempelajari bagaimana siswa membangun argumen yang layak serta mengkritisi penalaran 

siswa lain. Abdillah (2014), Mualifah (2014), Kholid (2011) dan Baig (2006) mendeskripsikan 

penalaran matematis siswa, serta Shelly (2013) mengembangkan penilaian terhadap kemampuan 

proses bernalar. Penalaran matematis dan pemahaman matematis adalah dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan (Shadiq, 2004). Materi matematika dipahami melalui proses bernalar, 

sedangkan penalaran dilatihkan melalui belajar materi matematika.  

Salah satu permasalahan matematika yang sangat membutuhkan kemampuan bernalar 

adalah masalah program linear. Program linear merupakan salah satu bidang matematika terapan 

yang banyak digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

(Budiarto, 2004). Ide program linear pertama kali berasal dari bidang militer, kemudian 

berkembang dalam bidang manajemen, industri, perdagangan, transportasi, dan lain-lain. 

Program linier merupakan metode matematis dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas 

untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. 

Siswa yang tidak mampu menggunakan kemampuan bernalar dengan baik akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal program linear sehingga berakibat terjadinya 

kesalahan. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal program linear dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengkaji profil 

penalaran matematis siswa. Profil penalaran matematis diperlukan untuk mengetahui gambaran 

tentang bagaimana siswa bernalar. Selain itu, dapat diketahui letak dan penyebab kesalahan 

siswa dalam bekerja matematis. Sehingga guru dapat menentukan solusi bagaimana cara untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan soal program linear. Tulisan 

ini bertujuan menyajikan hasil kajian tentang profil penalaran matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal program linear. 

 

 

METODE 

 

Kajian ini dilakukan di SMKN 1 Madiun. Subjek dalam tulisan ini adalah siswa-siswa 

kelas XI TPM SMKN 1 Madiun tahun pelajaran 2015-2016 sebanyak 30 orang. Pengambilan 

data dilakukan pada tanggal 20 Pebruari 2016. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini 

adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.  Metode deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan bagaimana profil kemampuan penalaran matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal program linear. 

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah tes dan wawancara. Tes dilakukan 
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terhadap siswa yang telah mempelajari materi program linear. Tes digunakan untuk mengukur 

kemampuan penalaran matematis dengan cara meminta siswa untuk menyelesaikan satu soal 

program linear. Berikut ini adalah soal yang diberikan kepada siswa seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1: 

 

1. SOAL: 

2. Seorang pedagang kue menjual bolu dan donat. Tiap satuan bolu dibeli dengan harga 

Rp. 6000,00 per buah dan dijual kembali dengan laba Rp. 500,00 sedangkan donat dibeli 

dengan harga Rp. 3000,00 dan dijual kembali dengan laba Rp. 1000,00. Pedagang itu hanya 

mempunyai modal Rp. 2.400.000,00 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 

kue. Menurut Nina, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang adalah Rp. 

200.000,00. Menurut Budi, pedagang akan memperoleh keuntungan maksimum jika menjual 

300 bolu dan 200 donat. Sedangkan menurut Sofyan, keuntungan maksimum yang dapat 

diperoleh pedagang adalah Rp. 500.000,00.  

a. Selidikilah pendapat siapakah yang benar. 

b. Tuliskan alasanmu. 

Gambar 1. Soal Program Linear 

 

Berdasarkan indikator-indikator kemampuan penalaran yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dalam kajian ini penulis mengembangkan indikator penalaran matematis dan 

indikator perilaku siswa seperti ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini: 

 
Tabel 1. Indikator Penalaran Matematis pada Materi Program Linear 

No. Indikator Penalaran Indikator Perilaku Siswa 

1. 

Menyajikan pernyataan matematis 

secara tertulis, gambar, atau 

diagram. 

Menuliskan pemisalan variabel yang 

digunakan. 

Melengkapi tabel berdasarkan 

informasi dari soal. 

2. Mengajukan dugaan.  

Menuliskan hubungan fakta-fakta 

yang relevan berupa kendala.  

Menuliskan fungsi tujuan. 

3. 
Melakukan manipulasi 

matematika. 

Menentukan titik potong pada  sumbu 

koordinat. 

Menggambar daerah layak. 

4. 

Menarik kesimpulan, menyusun 

bukti dan memberikan alasan 

terhadap kebenaran solusi. 

Menentukan koordinat titik pojok 

pada daerah layak. 

Menentukan nilai optimum dengan 

metode uji titik pojok. 

5. Memeriksa kesahihan argumen. 

Mengecek hasil penyelesaian 

berdasarkan kendala dan fungsi 

tujuan. 

 

Hasil pekerjaan siswa diperiksa berdasarkan indikator perilaku siswa dalam 

menyelesaikan soal program linear. Hasil pekerjaan siswa kemudian dikelompokkan berdasar 

ketercapaian indikator penalaran matematis. Siswa dikategorikan mempunyai penalaran 

matematis rendah jika siswa tidak dapat menunjukkan indikator penalaran  sama sekali atau 

siswa dapat menunjukkan indikator  pertama. Siswa dikategorikan mempunyai penalaran 

matematis sedang jika siswa dapat menunjukkan indikator pertama dan kedua, atau siswa dapat 

menunjukkan indikator pertama, kedua dan ketiga. Siswa dikategorikan mempunyai penalaran 

matematis tinggi jika siswa dapat menunjukkan indikator pertama, kedua, ketiga dan keempat, 

atau siswa dapat menunjukkan semua indikator penalaran matematis. 

Selain memberikan tes, penulis juga melakukan wawancara berdasarkan hasil tes itu.  

Penulis memberikan pertanyaan yang dapat memotivasi siswa untuk berpikir dan mengungkap 

alasan-alasan saat menjawab soal program linear. Responden terdiri dari tiga siswa yang dipilih 
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secara acak dengan tingkat penalaran matematis yang berbeda, yaitu siswa A1, A2 dan A3. Siswa 

A1 mewakili siswa kategori penalaran matematis rendah, siswa A2 mewakili siswa kategori 

penalaran matematis tinggi dan siswa A3 mewakili siswa kategori penalaran matematis sedang.   

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengelompokkan ketercapaian penalaran matematis siswa ditunjukkan seperti pada 

Tabel 2 di bawah ini: 

 
Tabel 2. Peta Penalaran Matematis Siswa 

 

No. Indikator Penalaran R S T 
Banyak 

Siswa 
Persentase 

1. 
Menyajikan pernyataan matematika 

secara tertulis, gambar, atau diagram. 
7 10 4 21 70% 

2. Mengajukan dugaan.  0 10 4 14 46,67% 

3. Melakukan manipulasi matematika. 0 2 4 6 23,33% 

4. 

Menarik kesimpulan, menyusun 

bukti, memberikan alasan terhadap 

kebenaran solusi. 

0 0 4 4 16,67% 

5. Memeriksa kesahihan argumen. 0 0 1 1 3,33% 

Keterangan: 

R : banyaknya siswa kategori penalaran matematis rendah. 

S : banyaknya siswa kategori penalaran matematis sedang. 

T : banyaknya siswa kategori penalaran matematis tinggi. 

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, banyaknya siswa yang memenuhi setiap indikator penalaran 

matematis memiliki persentase dibawah 50%, yang artinya lebih dari separuh banyaknya siswa 

di kelas belum mencapai indikator-indikator tersebut. Hanya pada indikator menyajikan 

pernyataan matematika secara tertulis, gambar, atau diagram saja yang terpenuhi hingga 70%. 

Hampir separuh banyaknya siswa dapat memenuhi indikator mengajukan dugaan. Tetapi hanya 

beberapa siswa yang mampu menunjukkan indikator melakukan manipulasi matematika serta 

indikator menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan terhadap kebenaran solusi. 

Selain itu, terdapat satu siswa yang mampu menunjukkan indikator memeriksa kesahihan 

argumen. Kelas XI TPM mempunyai siswa sebanyak 30 orang. Faktanya hanya 21 siswa yang 

dapat memenuhi paling sedikit satu indikator penalaran matematis, sedangkan 9 siswa lainnya 

tidak menunjukkan indikator penalaran matematis dengan tepat. 

Siswa A1 adalah siswa yang mempunyai penalaran matematis rendah karena tidak mampu 

menyelesaikan soal dengan tepat, baik pada saat tes maupun wawancara. Siswa A1 hanya 

memenuhi indikator menyajikan pernyataan matematika secara tertulis, gambar, atau diagram. 

Pada saat wawancara, siswa A1 tidak mampu memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, 

sehingga penulis harus mengulang pertanyaan.  

Berikut ini hasil pekerjaan siswa A1 dalam menyelesaikan masalah program linear, yang 

disajikan dalam Gambar 2: 
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Gambar 2. Hasil Pekerjaan Siswa A1 

 

Hasil pekerjaan siswa A1 pada Gambar 2 menunjukkan bahwa siswa dapat menyajikan 

pernyataan matematis secara tertulis, gambar, atau diagram tetapi belum tepat. Siswa A1 

mencoba untuk menyusun tabel dari permasalahan program linear, tetapi tidak menuliskan 

pemisalan untuk banyaknya bolu dan banyaknya donat terlebih dahulu. Begitu pula saat 

menuliskan modal yang tersedia, siswa A1 menyertakan satuan rupiah. Satuan rupiah seharusnya 

tidak dituliskan, karena saat melakukan operasi pada bilangan, satuan tidak akan ikut 

dioperasikan. Untuk mengetahui penyebab kesalahan bernalar yang dilakukan siswa A1, 

disajikan petikan wawancara antara penulis dan siswa A1 sebagai berikut: 

 

Penulis :“A1, coba kamu jelaskan hasil pekerjaanmu?’’ 

Siswa A1 :“Bolu sejumlah x dibeli seharga Rp. 6000, jika dijual dapat untung Rp. 

500. Sedangkan donat sejumlah y dibeli seharga Rp. 3000, jika dijual 

dapat untung Rp. 1000.” 

Penulis :“Kamu menulis x dan y, apa maksudnya?” 

Siswa A1 :“x itu menyatakan jumlah bolu dan y menyatakan jumlah donat.” 

Penulis :“Kalau dalam kalimat matematis sebaiknya jangan menggunakan istilah 

jumlah lebih baik kamu menggunakan banyaknya, karena kamu sedang 

menyatakan banyaknya benda kan?’’ 

Siswa A1 :“Oh iya Bu, akan saya perbaiki.” 

Penulis :“Apa yang akan kamu lakukan?” 

Siswa A1 :“ Tapi saya bingung Bu.” 

Penulis :“Kamu bisa membuat pemisalan terlebih dahulu.” 

Siswa A1 :“Jadi apakah begini Bu, banyaknya bolu dapat saya misalkan dengan x, 

sedangkan banyaknya donat saya misalkan dengan y.” 

 

Soal cerita pada materi program linier memuat masalah dengan karakteristik yang 

berbeda-beda. Gambar 2 juga menunjukkan bahwa siswa A1 mengalami kesulitan untuk 

mengajukan dugaan. Siswa A1 mencoba mengubah data pada soal menjadi model matematika, 

tetapi tidak dapat menggunakan tanda pertidaksamaan dengan tepat. Berikut ini disajikan 

petikan wawancara antara penulis dan siswa A1 sebagai berikut:  

 

Penulis :“A1, apakah kamu dapat memahami hubungan antar fakta-fakta yang 

terdapat dalam soal? Coba kamu jelaskan!” 

Siswa A1 :“Pedagang mempunyai modal Rp. 2.400.000 untuk membeli bolu (x) dan 

donat (y), sedangkan kios juga untuk menampung bolu (x) dan donat (y) 

sebanyak 500 buah.” 

Penulis :“Bagaimana kamu menuliskannya dalam kalimat matematis?” 

Siswa A1 :“Yang pertama x + y = 500, kemudian yang kedua Rp 6000x + Rp 3000y = 

Rp 2.400.000. Ribuannya saya coret, kemudian persamaannya saya 
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sederhanakan menjadi 6x + 3y = 2400.”  

Penulis :“Ribuannya tidak dicoret tetapi kedua ruas dibagi 1000. Perhatikan 6x + 

3y = 2400! Menurutmu, apakah masih bisa disederhnakan lagi?” 

Siswa A1 :“Oh saya ingat Bu, kedua ruas bisa saya bagi tiga sehingga diperoleh 2x + 

y = 800.” 

Penulis :“Coba kamu perhatikan kembali soalnya, disitu terdapat keterbatasan 

modal dan keterbatasan daya tampung kios. Bagaimana hal itu terlihat 

pada persamaan yang kamu tulis?” 

Siswa A1 :“Maaf Bu, saya sangat bingung.  

  Saya tidak paham jika soal memuat syarat-syarat tambahan, seperti 

paling banyak atau tidak kurang Bu.”   

 

Keterbatasan modal dan keterbatasan daya tampung kios merupakan kendala yang harus 

diterjemahkan ke dalam sistem pertidaksamaan linier, yang disebut sebagai model matematika. 

Kebanyakan siswa merasa bingung dengan syarat-syarat yang terdapat pada soal, misalnya kata-

kata “sekurang-kurangnya”, “paling sedikit”, “tidak lebih dari”, “tidak kurang dari”, dan 

sebagainya. Hal ini terlihat ketika siswa A1 menulis tanda pertidaksamaan pada kendala, tanda 

yang seharusnya “ ≤ ” dituliskan sebagai ” = ”. Selain itu, pada kendala harus ditambahkan 

syarat bahwa x ≥ 0 dan y ≥ 0, karena banyaknya bolu dan donat tidak mungkin negatif. Siswa A1 

mampu mengajukan dugaan bahwa pedagang akan mendapatkan keuntungan. Namun siswa A1 

melakukan kesalahan saat menulis “untung = 5000x +1000y” disebabkan faktor kecerobohan. 

Seharusnya fungsi tujuan ditulis sebagai f(x,y) = 500x + 1000y. 

Pada indikator melakukan manipulasi matematika, terdapat siswa yang mampu 

memenuhi indikator tersebut, yaitu siswa A2 yang terpilih dengan kategori penalaran matematis 

tinggi. Sebagian hasil pekerjaan siswa A2 ditunjukkan seperti pada Gambar 3: 

 

 
Gambar 3. Hasil Pekerjaan Siswa A2  

 

Siswa A2 adalah siswa yang mempunyai penalaran matematis tinggi karena mampu 

menarik kesimpulan dengan tepat sesuai dengan situasi yang dikerjakannya. Siswa A2 belum 

memenuhi indikator memeriksa kesahihan argumen tetapi sudah mampu memenuhi empat 

indikator penalaran matematis yang lain. Pada saat wawancara, siswa A2 mampu menjelaskan 

langkah-langkah penyelesaian dengan baik. Berikut ini disajikan petikan wawancara antara 

penulis dan siswa A2 sebagai berikut:  

 

Penulis :“A2, dapatkah kamu menjelaskan apa yang kamu tulis dalam tabel ini?”  

Siswa A2 :“Saya mencari titik potong-titik potong Bu.” 

Penulis :“Maksudnya?  
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Siswa A2 :“Saya mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap 

sumbu Y.” 

Penulis :“Oke, bisa kamu perjelas jawabanmu!” 

Siswa A2 :“Saya mempunyai kendala x + y ≤ 500 dan 2x + y ≤ 800. Kemudian saya 

tentukan garis pembatas yaitu x + y = 500 dan 2x + y = 800. Dari 

persamaan x + y = 500, saya tentukan titik potong terhadap sumbu Y, jika 

x=0 maka didapat y=500. Kemudian saya tentukan titik potong terhadap 

sumbu X, jika y=0 maka diperoleh x=500.” 

Penulis :“Jadi ada berapa titik yang kamu dapatkan?” 

Siswa A2 :“Ada dua titik Bu. Saya tulis di bagian bawah, yaitu titik (0,500) dan 

(500,0).” 

Indikator perilaku siswa yang diharapkan berikutnya adalah menggambar daerah layak 

yang memenuhi kendala.Untuk menggambar garis pada diagram Cartesius, siswa A3 tidak 

mengalami kesulitan. Siswa A3 meletakkan titik potong garis dengan sumbu X dan titik potong 

garis dengan sumbu Y, kemudian menghubungkannya. Namun siswa A3 mengalami kesulitan 

untuk menentukan daerah layak, disebabkan kerancuan dalam menetapkan daerah yang 

memenuhi sistem pertidaksamaan pada kendala. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan awal 

bahwa daerah yang menjadi daerah layak adalah daerah yang diarsir atau justru daerah yang 

tidak diarsir.  

Siswa A3 adalah siswa yang mempunyai penalaran matematis sedang. Siswa A3 mampu 

memenuhi indikator menyajikan pernyataan matematika secara tertulis, gambar, dan diagram;  

mengajukan dugaan dan melakukan manipulasi matematika dengan baik. Tetapi siswa A3 belum 

mampu memenuhi indikator menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan terhadap 

kebenaran solusi; serta memeriksa kesahihan argumen. Pada saat wawancara, siswa A2 mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pada pekerjaan siswa A3 tidak nampak daerah 

yang diarsir, disebabkan kerancuan dalam menentukan arah arsiran, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4 di bawah ini: 

 

 
Gambar 4. Hasil Pekerjaan Siswa A3 

 

Seringkali siswa menduga bahwa titik optimum selalu berada di perpotongan dua garis 

pembatas. Beberapa siswa langsung mensubstitusikan titik potong tersebut ke dalam fungsi 

tujuan, seperti yang dilakukan siswa A3. Berikut ini disajikan petikan wawancara antara penulis 
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dan siswa A3 sebagai berikut:  

 

Penulis :“A3, bagaimana kamu mendapatkan hasil akhir Rp. 350.000,00?” 

Siswa A3 :“Saya memasukkan nilai x=300 dan y=200 ke dalam fungsi 500x + 1000y 

Bu.” 

Penulis :“Coba jelaskan alasanmu mengapa kamu memilih x=300 dan y=200!” 

Siswa A3 :“Iya Bu, titik maksimum itu selalu berada di perpotongan dua garis 

pembatas.” 

Penulis :“Apakah benar demikian? Kamu belum menggambar daerah layak, belum 

mendapatkan titik-titik pojok pada daerah layak, serta belum mengujinya 

pada fungsi tujuan.” 

Siswa A3 :“Oh maaf saya lupa Bu. Saya sering kok menemui soal-soal dimana nilai 

optimum berasal dari nilai titik potong 

Penulis :“Belum tentu, Coba kamu teliti dan perbaiki kembali pekerjaanmu!” 

Siswa A3 :“Baik Bu.” 

 

Hasil tes menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan 

pekerjaannya secara tepat. Siswa tidak mampu memberikan penyelesaian secara sistematis yang 

dapat mencerminkan kemampuan bernalarnya, terutama pada saat menarik kesimpulan. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan juga berarti siswa lemah dalam 

menggunakan logika matematika (Shadiq, 2004). Dari 30 siswa, hanya 21 siswa yang dapat 

memenuhi paling sedikit satu indikator penalaran matematis, sedangkan 9 siswa lainnya tidak 

menunjukkan indikator penalaran matematis dengan tepat.  

Kebanyakan siswa malas untuk membaca soal lebih dari satu kali. Siswa belum 

memahami maksud soal namun sudah mengerjakan soal tanpa bernalar dengan baik. Siswa A1 

merasa bingung saat menyelesaikan soal cerita karena tidak mengetahui hubungan yang terdapat 

dalam soal, serta tidak dapat memberikan alasan untuk menunjukkan hubungan antar informasi. 

Siswa A3 seringkali lupa dengan materi yang sudah lampau dipelajari, sehingga salah memilih 

strategi penyelesaian soal yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ditanyakan. Hal 

ini memperkuat temuan Mualifah (2014) dan Kholid (2011). Penyebab kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal program linear antara lain: (1) kurang paham dengan apa yang diketahui 

dan ditanyakan pada soal, (2) kurang paham apakah soal tersebut termasuk masalah 

memaksimumkan atau meminimumkan, (3) masih bingung dalam menentukan langkah apa 

yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, (4) kurang teliti dalam melakukan 

perhitungan (Kholid, 2011). Siswa yang mempunyai kemampuan matematika rendah tidak 

mampu memahami masalah, tidak mampu menyusun dugaan, tidak mampu mengumpulkan 

fakta dan tidak mampu menarik simpulan secara tepat (Mualifah, 2014). 

Di sisi lain siswa A2 mampu menunjukkan penalaran matematis dengan baik. Siswa A2 

dapat menuliskan masalah ke dalam simbol matematis dengan tepat. Siswa A2 juga mampu 

mengemukakan argumen dengan baik. Siswa  membenarkan kesimpulan melalui argumentasi 

yang masuk akal, serta membedakan logika dengan benar (Ike, 2014). Baig (2006) menyatakan 

bahwa penalaran siswa sangat ditentukan oleh pertanyaan guru, kesempatan siswa untuk terlibat 

dengan materi pembelajaran, serta kesempatan siswa untuk menjelaskan pemikirannya. Hal ini, 

sesuai pula dengan yang temuan Ike (2014) bahwa siswa yang menulis dan menjelaskan 

penalaran secara verbal mempunyai pemahaman matematis yang lebih baik. Selain itu, siswa 

dengan kemampuan matematika tinggi memiliki kemampuan berpikir runtut yang cukup baik, 

kemampuan memberikan argumen secara tepat yang cukup baik, dan kemampuan menarik 

kesimpulan yang baik (Abdillah, 2014). 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Berdasarkan hasil kajian terhadap siswa kelas XI TPM SMKN 1 Madiun dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa tidak dapat memenuhi indikator penalaran matematis. 

Siswa dengan kemampuan penalaran matematis tinggi mampu memenuhi empat indikator 

penalaran matematis, tetapi belum memenuhi indikator memeriksa kesahihan argumen. Siswa 

dengan kemampuan penalaran matematis sedang  mampu memenuhi indikator menyajikan 

pernyataan matematika secara tertulis, gambar, atau diagram;  mengajukan dugaan; dan 

melakukan manipulasi matematika dengan baik. Siswa tersebut masih belum mampu memenuhi 

indikator menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan terhadap kebenaran solusi; 

serta memeriksa kesahihan argumen. Siswa dengan kemampuan penalaran matematis rendah 

hanya memenuhi indikator menyajikan pernyataan matematika secara tertulis, gambar, atau 

diagram. 

Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut tentang profil penalaran 

matematis siswa dalam menyelesaikan soal pada materi program linear. Selain itu, guru 

hendaknya melakukan pendekatan dan memberikan penguatan terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan bernalar, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan penalaran matematis 

siswa.   
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Abstrak 

 
Fokus penelitian adalah mengevaluasi semua skripsi pada Prodi Pendidikan 

Matematika jenis Design Research (DR). Penekanan DR adalah pada proses 

penyampaian materi pelajaran dan produk yang dihasilkan berupa desain 

pembelajaran yang inovtif, realistik, dan kontekstual. Tujuan penelitian ini untuk 

melihat tren penelitian Pendidikan Matematika yang dipilih mahasiswa dan 

mengetahui bagaimana isi dan arah tulisan skripsi DR. 

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stake’s 

Countenance Model, model yang memiliki komponen yang sesuai dengan kegiatan 

yang dievaluasi. Model terdiri atas tiga tahapan: Antecedents, Transactions, dan 

Outcomes dengan setiap tahapan dievaluasi sebagai Description dan Judgement. 

Data tahun 2011–2015, dari 325 hanya 28 DR. Dosen pembimbing DR 

tidak merata, hanya 5 dari 15, yang membimbing, sehingga perlu diadakan Forum 

Group Discussion untuk sosialisasi. Masih beragamnya isi dan arah tulisan DR, 

karena belum terpandu secara baik dalam buku pedoman yang ada, sehingga hasil 

penelitian ini dapat dijadikan masukkan bagi perbaikan buku pedoman tersebut. 

 

  Kata kunci: Evaluasi, Skripsi, Design Research, Stake’s Countenance Model 

 

PENDAHULUAN 

Tugas akhir mahasiswa tingkat sarjana adalah membuat karya ilmiah berupa penelitian 

yang disebut skripsi. Karya ilmiah mahasiswa sekarang ini, sudah sangat beragam sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan pengetahuan, sehingga jenis penelitian yang mereka dapat lakukan 

sangat beragam dan sangat cepat berkembang. Ada 2 (dua) jenis penelitian yang disarankan dan 

diijinkan oleh program studi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ, yaitu: (1) penelitian 

kuantitatif, baik kuantitatif asosiatif maupun kuantitatif komparatif (eksperimen; ex post facto), 

(2) penelitian kualitatif terdiri atas penelitian tindakan kelas, penelitian pengembangan 

(Research and Development), dan Design Research (DR).  

Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih jenis penelitian yang akan dijadikan 

sebagai karya akhir mereka. Dari jenis penelitian yang ada, DR adalah jenis penelitian yang 

cukup baru di program studi Pendidikan Matematika. Baru sekitar 5 (lima) tahun terakhir jenis 

penelitian ini dipilih oleh beberapa mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, karena 

DR merupakan jenis penelitian kualitatif yang cukup kompleks dan membutuhkan ketelitian, 

kecermatan dan kreativitas dalam menyusun pembelajaran matematika yang realistik. 

Penekanan DR adalah pada proses penyampaian materi pelajaran oleh guru ke siswa dan produk 

yang akan dihasilkan berupa desain pembelajaran yang merupakan bagian dari Hipotesis 

Lintasan Belajar (HLB) dengan pendekatan matematika realistik.  

Landasan mengapa penelitian jenis DR dikembangkan, antara lain karena matematika 

harus dikuasai dengan benar oleh siswa. Hal tersebut dapat tercapai hanya dengan berhasilnya 

guru menyampaikan materi pelajaran matematika dengan baik dan benar, karena matematika 
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yang digunakan di sekolah bukanlah matematika sebagai Ilmu Matematika tetapi merupakan 

Matematika Sekolah. Bagi seorang guru, memiliki pemahaman tentang Matematika Sekolah 

yang benar adalah suatu keharusan. Hanya dengan pemahaman guru yang benar itulah, siswa 

diharapkan dapat memiliki standar kemampuan matematika setelah mempelajarinya, seperti 

yang tercantum pada Permen Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL. 

Matematika Sekolah dipelajari atas bagian-bagian matematika yang dipilih, guna 

menumbuhkembangkan kemampuan dan membentuk pribadi siswa yang mengacu pada 

perkembangan keadaan alam dan lingkungan sosial. Dengan demikian Matematika Sekolah 

bukanlah matematika yang melulu bersifat deduktif aksiomatis, tetapi juga matematika yang 

menggunakan penalaran induktif bahkan kemampuan intuisi juga dikembangkan.  

Ada dua tujuan dalam pembelajaran Matematika Sekolah yaitu tujuan langsung dan 

tujuan tidak langsung. Tujuan langsung pembelajaran Matematika Sekolah adalah fakta, konsep, 

prinsip, dan operasi. Tujuan tidak langsung pembelajaran Matematika Sekolah dapat dikatakan 

sebagai manfaat penting lainnya dari mempelajari Matematika Sekolah, yang secara umum 

digolongkan menjadi: 

1. Tujuan yang bersifat formal, menekankan kepada menata penalaran dan membentuk 

kepribadian siswa, 

2. Tujuan yang bersifat material menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan 

menerapkan matematika. 

Dengan belajar matematika, siswa lebih mampu mengetahui dan mengaplikasikan penalaran 

deduktif dan induktif secara baik, sehingga kesimpulan yang diambil selalu melalui proses 

kebenaran yang konsisten. 

Paparan di atas membuat paham bahwa betapa pentingnya matematika sebagai 

Matematika Sekolah karena dapat membentuk kepribadian seseorang, antara lain: menjadikan 

seseorang memiliki disiplin diri yang tinggi, dapat berpikir secara sistematis, rasional, logis, dan 

eksak. Oleh karenanya siswa dituntut tidak hanya ‘tahu tentang matematika’, tetapi siswa harus 

dapat ‘menguasai matematika’. Untuk itu, metode penyampaian materi matematika dalam 

pembelajaran di kelas sangatlah penting untuk diperhatikan, agar siswa dapat memahami 

matematika dengan benar. 

Mengingat tentang pentingnya metode penyampaian materi matematika di kelas, maka 

berdasarkan isi makalah yang berjudul Mathematics Education Toward 2000 yang disajikan 

oleh Jan de Lange dari Institute Freudenthal, Universitas Utrecht, yang intinya adalah tentang 

matematika realistik yang sedang dikembangkan dan digunakan di Belanda, yang dikenal 

dengan nama RME yaitu singkatan dari Realistic Mathematics Education. Dengan berhasilnya 

RME di Belanda membuat pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh beberapa pakar pendidikan 

yang hadir pada waktu itu, memilih RME untuk dapat diterapkan pada mata pelajaran 

matematika di Indonesia. 

Teori RME sebagai pembelajaran matematika realistik ini dilandasi dari pandangan 

Hans Freudenthal tentang matematika, dalam Panhuizen (2000:3): 

He felt mathematics must be connected to reality, stay close to children’s 

experience and be relevant to society, in order to be of human value. Instead of 

seeing mathematics as a subject to be transmitted, Freudenthal stressed the idea 

of mathematics as a human activity. Mathematics lessons should give students the 

‘guided’ opportunity to ‘re-invent’ mathematics by doing it. This means that in 

mathematics education, the focal point should not be on mathematics as a closed 

system but on the activity, on the process of mathematization. 

Menurut Treffers dalam Gravemeijer (1994: 21) RME juga secara eksplisit dirumuskan dalam 

dua jenis matematisasi yaitu matematisasi ‘horizontal’ dan ‘vertikal’ dan masih menurut Treffers 

lima karakteristik dalam pendekatan RME adalah: (1) Phenomenological Exploration, (2) Using 

Models and Symbols for Progressive (3) Using Students’ Own Constructions and Productions, 

(4) Interactivity, dan (5) Intertwinement.  
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Pembelajaran matematika realistik di Indonesia mengadopsi RME dalam hal 

penyampaian materi pelajaran kepada siswa di kelas dan kemudian mengadaptasikan RME 

dengan masalah kontekstual yang ada di Indonesia dalam setiap melaksanakan pembelajaran di 

kelas untuk setiap pokok bahasan matematika. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau 

disingkat PMRI adalah nama yang diberikan oleh para pakar pendidikan yang mengusulkan 

RME diterapkan di Indonesia. PMRI ditetapkan sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran 

matematika di Indonesia.  

Penekanan perubahan terjadi pada perubahan proses pembelajaran, dari matematika 

sebagai alat dan hafalan menjadi matematika sebagai kegiatan manusia. Hal ini juga perlu 

diikuti dengan perubahan sikap guru yang tidak lagi dominan di dalam pembelajaran. Guru 

diharapkan menjadi fasilitator dan motivator bagi siswa. Guru memotivasi siswa yang bersikap 

pasif agar dapat menjadi siswa aktif, kreatif, dan inovatif. Perubahan dalam proses pembelajaran 

ini dikenal dengan perubahan dari teacher center menjadi student center. 

Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan PMRI secara 

menyeluruh sangatlah luas. Hal ini menggambarkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

pendekatan PMRI masih harus terus digalakkan. Salah satunya dengan menjadikan PMRI 

sebagai bagian dari mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. Hal lain yang dapat 

membuat pendekatan PMRI terealisasi di dalam proses pembelajaran adalah dengan 

diijinkannya penerapan PMRI dalam penelitian-penelitian mahasiswa S1 program studi 

Pendidikan Matematika di FMIPA UNJ. 

 Jenis penelitian yang mengakomodir pendekatan PMRI adalah jenis penelitian 

kualitatif, khususnya jenis DR. Jenis penelitian ini baru dilaksanakan oleh program studi 

Pendidikan Matematika pada tahun 2011. Hal utama dalam penelitian ini adalah menghasilkan 

proses desain. Sama halnya dengan penelitian pengembangan, jenis penelitian desain ini juga 

akan menghasilkan suatu produk yang dapat berupa desain pembelajaran, lembar kerja siswa, 

maupun alat peraga jika memang dibutuhkan. Jenis penelitian desain ini telah banyak digunakan 

untuk berbagai domain teori dan berbagai jenis pertanyaan penelitian. Adapun tujuan dari 

penelitian jenis DR ini adalah untuk mengembangkan kumpulan teori mengenai proses belajar 

serta sarana atau cara untuk mendukung proses belajar (Cobb et al, 2003). DR dalam bidang 

pendidikan bertujuan untuk mengembangkan teori pembelajaran yang spesifik pada topik 

tertentu, dikenal dengan istilah local instruction theory.  

 DR memiliki 3 fase yang saling membentuk proses siklik baik dalam setiap fase 

maupun dalam keseluruhan proses penelitian desain. Proses siklik antara thought experiment 

(eksperimen hasil pemikiran) yang ada pada fase pertama DR dengan instruction/teaching 

experiment (eksperimen pengajaran) yang ada pada fase kedua. Kemudian hasil dari eksperimen 

pengajaran akan di analisa di fase yang ketiga untuk perbaikan teori. Dalam hal ini terdapat 

hubungan yang refleksif, yang digambarkan dengan lambang panah dua arah, antara teori 

(conjectured local instruction theory) dan eksperimen atau disebut dengan fase analisa 

retrospektif. Di satu sisi teori selalu mendasari proses siklik eksperimen dan di sisi yang lain 

hasil eksperimen memberikan kontribusi untuk pengembangan dan perbaikan teori, seperti 

gambar di bawah ini (Gravemeijer dan Cobb, 2001) yang menggambarkan hubungan refleksif 

antara teori dan eksperimen. 

 

Pada tahap analisa retrospektif ini adalah tahap membandingkan HLB dengan proses belajar 

siswa yang sesungguhnya. Analisa retrospektif dilakukan berdasarkan data yang diperoleh yang 

telah diurutkan sesuai urutan kegiatan pembelajaran. Fokus analisa dibatasi pada pertanyaan 

682



 

penelitian yang diajukan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi tentang 

isi, arah, dan format penulisan skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Matematika secara 

menyeluruh menggunakan model evaluasi Stake atau Stake’s Countenance Model. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian evaluasi ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah dalam setiap 

skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Matematika jenis DR menggunakan pendekatan 

PMRI sebagai pendekatan dalam desain pembelajaran matematika di kelas yang dijadikan kelas 

percobaan? (2) Apakah hanya PMRI yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam desain 

pembelajaran untuk DR? (3) Apakah dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas memenuhi 

kelima karakteristik PMRI? (4) Apakah pada bagian HLB di dalam skripsi selalu menggunakan 

bahasa operasional yang dapat dilaksanakan oleh siswa? (5) Apakah guru membuat rencana 

pembelajaran yang dimulai dengan masalah kontekstual atau masalah yang sesuai dengan 

kegiatan siswa sehari-hari yang dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Lembar 

Aktivitas Siswa (LAS)? (6) Apakah pada setiap penelitian jenis DR, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar matematika? (7) Apakah ada peningkatan sikap siswa 

terhadap matematika yang sesuai dengan standar PMRI? 

Kegunaan dari hasil penelitian evaluatif ini adalah diperolehnya informasi yang lebih 

jelas mengenai isi, arah, dan format penulisan dari skripsi mahasiswa tentang penelitian jenis 

DR, sehingga penelitian evaluasi ini dapat memberi masukkan guna untuk merevisi buku 

Pedoman Penulisan Skripsi yang dibuat oleh FMIPA UNJ.  

METODE 

Penelitian evaluatif ini dilaksanakan pada program studi Pendidikan Matematika 

FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Lokasi keberadaan data adalah di Perpustakaan Matematika 

gedung Dewi Sartika lantai 5 Kampus Barat Universitas Negeri Jakarta.  Penelitian evaluatif ini 

berlangsung selama bulan Mei 2015 sampai dengan Nopember 2015. 

Untuk melaksanakan evaluasi skripsi mahasiswa jenis Design Reseacrh digunakan 

Stake’s Countenance Model yaitu model evaluasi yang memiliki komponen-komponen yang 

sesuai dengan kegiatan yang akan dievaluasi. Model ini hampir sama dengan CIPP dari 

Stufflebeam dan CSE-UCLA (Center for Study of Evaluation at the University of California at 

Los Angeles), ketiga model evaluasi ini cenderung komperhensif (Stufflebeam dkk, 2007: 404). 

Model evaluasi Stake ini terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu: Antecedents Phase (context), 

Transactions Phase (process), dan Outcomes Phase.  

Tahap Antecedents adalah tahapan pada komponen context yang ada pada sistem yang 

akan dikembangkan. Tahap Transactions yang dimaksudkan adalah dimensi yang mencakup 

rencana kegiatan maupun proses kegiatan di lapangan, sedangkan tahap Outcomes adalah 

komponen dari hasil yang akan dicapai, baik langsung maupun tidak langsung. Setiap tahapan 

tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu description (deskripsi) dan  judgement (penilaian). 

Hubungan antara tahapan description dengan judgement divisualisasikan pada gambar berikut: 
 

 Rational   Intents      Observsation              Standard        Judgement 

 

                                                            Antecadents 

 

                                                                        Transactions 

 

                                                       Outcomes 

 
             DESCRIPTION MATRIX                                         JUDGEMENT MATRIX 

Sebelum sampai kepada kisi-kisi instrumen, dilakukan terlebih dahulu langkah 

pengkajian teori sebagai langkah yang berkenaan dengan pemilihan teori-teori yang menjadi 

landasan dalam pengembangan instrumen. Setelah itu langkah penjabaran teori sebagai langkah 
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yang berkenaan dengan penjabaran teori menjadi komponen, variabel, dan indikator-indikator 

dalam bentuk kisi-kisi pengembangan instrumen. Indikator menunjukkan karakteristik yang 

dimiliki suatu variabel yang teramati. Selanjutnya, validasi instrumen dilakukan sebagai langkah 

validasi konsep, yang dilakukan oleh pakar, yaitu melihat kesesuian antara butir-butir instrumen 

dengan indikator. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan insttrumen berupa pedoman 

observasi untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan. Instrumen digunakan untuk 

mendata semua isi dan kelengkapan dari skripsi mahasiswa pada program studi Pendidikan 

Matematika yang melakukan penelitian kualitatif jenis DR. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif ini menurut Patton (1990: 10) terdiri atas 3 metode yaitu: (1) wawancara 

terbuka dan mendalam, (2) observasi atau pengamatan langsung, dan (3) dokumen tertulis.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif. 

Menurut Bloor dalam Silverman (2001: 237), analisis data kualitatif terdiri atas lima  metode 

yaitu: (1) mencatat hasil pengumpulan data berdasarkan kategori/komponen, (2) mereduksi data, 

termasuk jika ada kasus-kasus khusus yang harus diteliti, (3) jika ada data yang dirasa 

menyimpang, maka sebaiknya dibuat daftar kasus sementara dari kasus khusus tersebut atau 

dibuat sistem klasifikasi yang dimodifikasi untuk kasus khusus tersebut, (4) menyajikan data 

dari semua kategori/komponen yang ada, termasuk kategori alternatif, dan (5) menarik 

kesimpulan atau melakukan verifikasi terhadap ahli sehingga didapat keputusan yang relevan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Paparan hasil evaluasi skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Matematika jenis DR 

dijabarkan secara deskriptif berdasarkan kajian dokumen dan observasi di lapangan mengikuti 

alur logika model evaluasi Stake’s Countenance Model. Adapun pemaparannya tentang berbagai 

jenis penelitian pada skripsi mahasiswa dan deskripsi hasil evaluasi tentang skripsi mahasiswa 

jenis DR di program studi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ. 
Berdasarkan data yang ada pada program studi Pendidikan Matematika dan Perpustakaan 

Matematika untuk kurun waktu tahun 2011-2015, perbandingan banyaknya bentuk penelitian 

kuantitatif dan kualitatif cukup berimbang, yaitu 145 dan 175. Akan tetapi, karena bentuk 

penelitian kualitatif terbagi lagi atas 3 (tiga) jenis, maka untuk setiap jenis penelitian kualitatif 

tidak sebanyak bentuk penelitian kuantitatif. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah jenis 

penelitian kualitatif yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa program studi Pendidikan 

Matematika yaitu sebanyak 82 penelitian dari 175 penelitian kualitatif, setelah itu jenis 

penelitian pengembangan (R&D) sebanyak 68 penelitian dan jenis penelitian DR sebanyak      

28 penelitian. Jenis penelitian DR masih kurang diminati oleh mahasiswa sampai dengan 

semester 102, karena ke-28 skripsi jenis DR tersebut dilaksankan oleh mahasiswi. Hal ini 

menjadi temuan yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berikut ini adalah tabel yang 

memperlihatkan sebaran jenis penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi 

Pendidikan Matematika FMIPA UNJ.  

Semester 
Tahun 

Ajaran 

Penelitian 

Kuantitatif 

Penelitian Kualitatif 
Jumlah 

PTK DR R&D Evaluasi 

094 2010-2011 11 15 2 1 1 30 

095 2011-2012 15 9 1 3 - 28 

096 2011-2012 14 13 2 10 - 39 

097 2012-2013 19 8 3 4 - 34 

098 2012-2013 28 6 6 9 1 50 

099 2013-2014 22 4 1 9 - 36 

100 2013-2014 17 3 2 15 - 37 

101 2014-2015 6 11 9 13 - 39 

102 2014-2015 13 13 2 4 - 32 

Jumlah 145 82 28 68 2 325 
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Dari tabel di atas juga dapat dihitung persentase mahasiswa yang memilih jenis 

penelitian DR pada setiap semesternya. Mahasiswa yang berminat untuk melaksanakan 

penelitian kualitatif DR masih sangat rendah, hanya berkisar antara 2% sampai 24% dari 

rentang semester 094 sampai dengan semester 102. Bahkan untuk semester sebelumnya, tidak 

ada atau belum ada mahasiswa yang berminat untuk melaksanakan penelitian jenis DR.  

Data lainnya yang didapat dari penelitian evaluasi ini adalah data tentang dosen yang 

membimbing mahasiswa dalam melaksanakan penelitian jenis DR mulai semester 094. 

Berdasarkan data yang didapat, dosen pembimbing bagi mahasiswa yang melaksanakan 

penelitian kualitatif jenis DR selama 9 (sembilan) semester, masih sangat berbatas dan belum 

merata. Hal ini tidak disebabkan karena ketidakmampuan dari dosen pembimbing, akan tetapi 

karena minat mahasiswa yang kurang, sehingga dosen pembimbing yang ditunjuk untuk 

membimbing mahasiswa melaksanakan penelitian kualitatif jenis DR masih dapat difokuskan 

kepada dosen-dosen yang menjadi tim PMRI di UNJ. Kebijakan ini cukup baik dan benar, 

mengingat dosen yang menjadi tim PMRI memang lebih banyak mendapat kesempatan untuk 

menggali pengetahuan tentang matematika realistik, karena beberapa kali mengkuti workshop 

PMRI baik dalam tingkatan workshop nasional maupun lokal yang diadakan oleh tim PMRI 

Pusat sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2007. Adapun sekarang, workshop tetang 

matematika realistik sudah berkembang menjadi sebuah seminar matematika realistik tingkat 

Asia Tenggara yang rutin dilaksanakan mulai tahun 2013 oleh FKIP UNSRI.  

Deskripsi hasil dijabarkan satu persatu bagian atau per bab dalam skripsi mahasiswa 

yang beberapa bagian mengalami perubahan dan perbaikan. Dekripsi pertama yang dibahas 

adalah “Judul Penelitian” dari jenis penelitian DR. Dari 28 judul yang ada, hanya 5 judul yang 

tidak dimulai dengan kata Design Research, selebihnya di setiap judul skripsi jenis DR secara 

jelas dan konsisten telah menuliskan bahwa penelitian ini berjenis DR. Kekonsistenan ini sudah 

dimulai sejak semester 094, hanya saja beberapa dosen pembimbing yang pada semester lain, 

kurang teliti untuk menugaskan mahasiswa menuliskan kata Design Research di depan judul 

skripsi yang mereka buat. Penulisan kata Design Research di awal judul skripsi jenis DR, 

merupakan bagian yang disarankan pada revisi Buku Pedoman Penulisan Skripsi FMIPA UNJ. 

Deskripsi selanjutnya adalah tentang tata letak dan isi dari tiap bab dari setiap skripsi 

jenis DR. Dari hasil pengumpulan data, masih ada beberapa perbedaan tata letak dan isi antara 

skripsi yang satu dengan yang lainnya, khusunya jika dosen pembimbingnya berbeda. Masih 

adanya beberapa skripsi yang mencantumkan Pembatasan Masalah, hal ini akan dijadikan 

diskusi dalam FGD, karena sebaiknya pada penelitian kualitatif, peneliti tidak membatasi 

masalah yang berkembang selama penelitian berlangsung.  

Pada semester-semester awal dilaksanakannya penelitian jenis DR ini, HLB masih 

ditulis sebagai Kerangka Berpikir, yaitu di semester 094, 095 dan 096, akan tetapi pada semester 

setelahnya sudah mengikuti sistematika yang ada yaitu tertulis sebagai Hipotesis Lintasan 

Belajar. Dari beberapa skripsi jenis DR yang diamati masih mencantumkan Penelitian yang 

Relevan pada bagian Teori yang Relevan, padahal isi bagian ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan teori yang berhubungan dengan materi yang akan dijadikan penelitian desain 

pembelajaran di kelas percobaan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam merevisi buku 

Pedoman Penulisan Skripsi FMIPA, apakah masih diperlukan adanya Penelitian yang Relevan 

dalam skripsi Design Research.  

Pada skripsi jenis DR di semester 094-097 masih belum adanya bagian khusus Subjek 

Penelitian, akan tetapi keberadaan subjek dalam penelitian sudah dapat diketahui dengan 

melihat judul skripsi jenis DR yang lengkap. Semester sesudahnya hingga sekarang, pada 

skripsi jenis DR semua telah mencantumkan bagian Subjek Penelitian.  

Analisis Retrospektif yang berisikan tentang Kerangka Interpretasi, Hasil Penelitian, 

dan Analisa Data. Pada bagian ini di semester awal, ditemukan Kerangka Interpretasi yang 

diganti dengan HLB, sedangkan Hasil Penelitian dan Analisa Data dijadikan dalam satu bagian 

tulisan dan ada 7 (tujuh) skripsi jenis DR yang terdata melakukan penggabungan tersebut. 

Dengan adanya penggabungan tersebut, maka di dalamnya sekaligus dimuat Temuan dan 

Masalah Terbuka. Temuan yang dimaksud adalah hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi dari 
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peneliti, tetapi merupakan hal yang baik yang terjadi dalam pembelajaran. Masalah Terbuka 

yang dicantumkan dalam skripsi jenis DR adalah saran yang diberikan peneliti kepada pembaca, 

jika akan meneruskan penelitian tersebut, maka masih terdapat beberapa kekurangan dalam 

penelitian yang akan dilanjutkan, sehingga perlu beberapa perbaikan untuk mencapai berhasil 

yang maksimal. 

Pada bagian akhir skripsi jenis DR, harus memenuhi tulisan tentang Kesimpulan, 

Diskusi, dan Saran. Akan tetapi masih cukup banyak pada skripsi jenis DR ini yang tidak 

menuliskan tentang Diskusi yaitu sebanyak yaitu 7 (tujuh) skripsi, sedangkan 2 (dua) skripsi 

lainnya mengganti Diskusi dengan Implikasi.  

Pembahasan tentang isi materi desain pembelajaran matematika yang ada dalam skripsi 

jenis DR menurut alur model evaluasi Stake dengan tahapan-tahapan Antecedents, Transaction, 

dan Outcomes, baik pada bagian Description maupun Judgement.  

1. Tahap Antecedents adalah kondisi yang ada sebelum implementasi dari sebuah program, 

maka dalam hal ini adalah persiapan pengajaran dengan pendekatan PMRI. Oleh karena itu, 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama adalah “iya” karena hanya 2 dari 28 

skripsi jenis DR yang tidak menggunakan pendekatan PMRI. Dari ke-26 skripsi tersebut, 

dihasilkan pembelajaran matematika yang realisitik menggunakan kontekstual berupa 

kejadian sehari-hari di sekitar siswa, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan 

semua tahapan PMRI maka tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai. Pada 

Bab II Kajian Teori terdapat penjabaran tentang materi pelajaran matematika yang akan 

dijadikan bahan kajian dan selalu berisikan menjabarkan teori tentang pendekatan PMRI. 

2. Pertanyaan penelitian berikutnya apakah hanya PMRI yang dapat digunakan sebagai 

pendekatan dalam desain pembelajaran di kelas? Jawabannya adalah “ada”, terdapat dua  

skripsi yang menggunakan pendekatan selain PMRI yaitu menggunakan Pendekatan Sosial 

Konstruktivisme dan Penemuan Terbimbing.  

a. Srkipsi jenis DR atas nama Murni Kasusilaning Utami, mahasiswi angkatan 2006 

menulis skripsi dengan judul Design Research: Permutasi dan Kombinasi dengan 

Pendekatan Sosial Konstruktivisme di Sekolah Menengah Kejuruan. Pendekatan Sosial 

Konstruktivisme terhadap mata pelajaran Permutasi dan Kombinasi dimulai dengan 

melakukan kegiatan membuat susunan dengan kertas warna dan mencampur warna cat, 

dilanjutkan dengan menemukan dan menentukan perbedaan susunan permutasi dan 

kombinasi, hingga menemukan rumus permutasi dan kombinasi. 

b. Skripsi jenis DR berikutnya atas nama Mariatul Qibtiyah juga mahasiswi angkatan 2006 

dengan judul Implementasi Penemuan Terbimbing dengan Bantuan Media Pembelajaran 

Manipulatif pada Pembelajaran Materi Luas Segi Empat di Kelas VII. Pendekatan 

Penemuan Terbimbing untuk materi pelajaran Luas Segi Empat dimulai dengan 

menghitung persegi satuan yang dibatasi oleh jajargenjang, dilanjutkan dengan 

menggunting bangun jajargenjang sehingga membentuk bidang datar lain. Setelah itu 

mulai menghitung luas bidang datar yang terbentuk dari potongan-potongan 

jajargenjang tadi dan membandingkan luas jajargenjang dengan luas potongan-potongan 

jajargenjang. Aktivitas diteruskan hingga siswa dapat membuktikan rumus luas 

jajargenjang dan kemudian didiskusikan.  

3. Pada tahap Transaction yang dibahas adalah tahap aktifitas yang ditinjau dari pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian DR mereka. Oleh karena 

sebagian besar pendekatan yang digunakan adalah pendekatan PMRI, maka yang dibahas 

adalah tahapan aktifitas pembelajaran menggunakan tahapan pendekatan PMRI. 

a. Setiap kegiatan pembelajaran matematika di kelas dimulai dengan Phenomenological 

Exploration yaitu kegiatan yang memperlihatkan bahwa matematika adalah “kegiatan 

manusia” sehingga pembukaan awal dalam mengenalkan konsep matematika dapat 

dengan memberikan contoh atau menjabarkan kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Beberapa konteks matematika yang ada dalam skripsi mahasiswa jenis DR, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan Kemampuan Visualisasi Spasial pada Pokok Bahasan Volum 
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Kubus dan Balok, dimulai dengan menggambar susunan “Tahu Putih” yang 

bentuknya menyerupai kubus dan dapat dianggap sebagai kubus satuan. Setelah itu 

membangun dan menghitung kubus atau “balok bangunan” dan memprediksi 

banyaknya kubus satuan atau “balok bangunan” untuk selanjutnya dapat menentuka 

ukuran sebuah kotak, berupa sebuah prisma tegak.  

2) Mengembangkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Terhadap Materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel, dimulai dengan membangun konteks barter atau 

pertukaran senilai dengan kegiatan menukar emas dan permata dengan beberapa 

karung beras, lalu mempresentasikan hasil pertukaran emas dan permata dengan 

beberapa karung beras pada tabel. Setelah itu mengembangkan strategi reasoning 

through exchanging menuju penggunaan strategi subtitusi dan diakhiri dengan 

memunculkan ide penggunaan strategi notebook notation. 

3) Mengembangkan Pemahaman Relasional Siswa pada Pokok Bahasan Barisan dan 

Deret Aritmetika, dimulai dengan membangun konsep pola bilangan menggunakan 

Formasi Pesawat Tempur, dilanjutkan dengan memahami konsep Barisan 

Aritmetika hingga menemukan rumus Suku ke-n dan terus berlanjut hingga 

memahami dan menemukan formula dari Deret Aritmetika. 

4) Mengembangkan Strategi Siswa pada Konsep Aturan Perkalian dalam Materi 

Peluang. Pada pertemuan pertama, siswa melakukan aktivitas memasangkan baju 

dengan celana dan pasangan dua mata dadu pada pelemparan dua dadu. Pada 

pertemuan kedua, siswa akan melakukan aktivitas menebak nomor handphone dan 

mengatur nomor plat kendaraan dengan adanya beberapa aturan pada penomoran 

handphone dan plat nomor kendaraan. Pada pertemuan ketiga, siswa melakukan 

aktivitas menyusun formasi duduk dan menciptakan ide pengadaan nomor perdana 

nomor handphone, dengan syarat tidak terdapat pengulangan angka. 

5) Mengembangkan Kemampuan Berpikir Probabilistik Siswa dengan menggunakan 

aktifitas memprediksikan cuaca di Jakarta esok hari. Setelah itu siswa melakukan 

aktifitas menentukan adil (fair) atau tidak adil (unfair) melalui permainan putaran.  

6) Mengembangkan Pembelajaran Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai dengan 

Menggunakan Tabel Perbandingan, dimulai dengan mengamati pakaian TNI 

Angkatan Darat dan membuat kalung dan gelang dari manik-manik. Kegiatan 

selanjutnya adalah membagi kelereng dan menghitung waktu tempuh bus 

TransJakarta, serta diakhiri dengan memberi contoh dan bukan contoh dari 

perbandingan senilai dan berbalik nilai. 

b. Dalam skripsi mahasiswa jenis DR selalu dimulai dengan kegiatan berupa model of  

terhadap materi yang akan diajarkan. Adanya fenomena yang kontekstual pada setiap 

materi yang akan diajarkan, membuat guru berpikir dan merencanakan bagaimana 

membuat kegiatan pembelajaran yang dapat membimbing siswa untuk dapat menuju 

model for dari materi yang diajarkan secara mandiri. Contoh yang akan dibahas adalah 

skripsi mahasiswa tentang Mengembangkan Pemahaman Matematis Siswa pada Pokok 

Bahasan Luas Bangun Datar Segiempat. Kegiatan siswa dimulai dengan menggunakan 

bentuk bangun datar tidak beraturan (irregular shape) dan ditugaskan untuk 

membandingkan luas bentuk bangun datar tidak beraturan tersebut, satu dengan yang 

lainnya, dengan menggunakan berbagai strategi. Dari berbagai strategi yang muncul, 

dikenalkan strategi realotment yaitu mengisi bagian yang kosong dari bidang bangun 

datar yang ada. Selanjutnya menghitung luas suatu bangun datar dengan menggunakan 

persegi satuan dan mengubah bentuk bangun menjadi bangun segiempat berbentuk 

persegi panjang dengan menggunakan strategi realotment. Tujuan dari strategi ini 

adalah siswa mampu menghitung luas berbagai bentuk bangun datar segiempat dengan 

hanya menggunakan rumus luas persegi panjang, karena sebelumnya siswa telah 

mengubah bentuk bangun datar yang ada menjadi persegi panjang dengan 

menggunakan strategi realotment. 

c. Dari penjelasan pada bagian b di atas, jelas tersirat bahwa siswa dengan mengerjakan 
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LKS atau LAS dapat mengkonstruksi dan memproduksi sendiri pengetahuannya, baik 

dengan bimbingan guru atau tidak. LKS atau LAS telah membuat siswa aktif dalam 

melaksanakan pencarian terhadap materi yang diajarkan. 

d. Kegiatan interactivity yang pasti terjadi adalah antara siswa dengan guru. Siswa masih 

menganggap guru sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang akan 

diterima oleh siswa, sedangkan interaksi yang terjadi antar siswa dengan siswa, lebih 

banyak tidak efektifnya. Kelemahan dari siswa-siswa di Indonesia adalah belum 

terbiasanya bertukar pikiran dan berbeda pendapat, untuk kemudian berdiskusi dan 

mencari solusi. Sebagian besar hasil pembelajaran masih merupakan hasil interactivity 

antar siswa dengan guru.  

e. Tidak dalam setiap kegiatan pembelajaran matematika di kelas terdapat kegiatan 

intertwinement, yaitu adanya materi lain yang terkait dengan materi yang akan diajarkan 

dan materi tersebut memiliki andil untuk dapat membuat materi yang akan diajarkan 

menjadi lebih jelas dan bermakna. Materi tersebut dapat di dalam ataupun di luar 

rumpun matematika, oleh karena itu keberadaan intertwinement sebaiknya diusahakan 

ada oleh setiap guru yang mengajar di setiap materi yang akan diajarkan, agar 

matematika menjadi lebih terlihat sebagai suatu kegiatan manusia. 

4. Bagian HLB di dalam skripsi jenis DR selalu menggunakan bahasa operasional. Bahasa 

operasional ini sangat diperlukan agar memudahkan siswa dalam melaksanakan tugas yang 

harus dikerjakan dan memudahkan guru dalam mengukur atau menilai ketercapaiannya. 

5. Dalam penelitian kualitatif jenis DR semua guru harus melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan PMRI dan memenuhi semua kriteria yang ada dalam PMRI, 

sehingga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru selalu dimulai 

dengan masalah kontekstual atau masalah yang sesuai dengan kegiatan manusia sehari-hari. 

LKS dan LAS hampir selalu ada dalam RPP rancangan guru, yang bertujuan untuk 

membantu siswa mendapatkan konteks materi yang disampaikan secara mandiri.  

6. Tujuan utama pada setiap penelitian jenis DR adalah adanya peningkatan hasil belajar 

matematika. Dalam penelitian evaluasi tidak ada bagian khusus yang menjelaskan apakah 

penelitian ini meningkatkan hasil belajar matematika siswa atau tidak, karena tujuan utama 

jenis penelitian DR adalah metode penyampaian materi dalam pembelajaran yang lebih 

realistik untuk siswa. Akan tetapi, di beberapa bagian akhir atau pembahasan dari skripsi 

mahasiswa ada yang menuliskan bahwa dengan belajar menggunakan pendekatan PMRI, 

siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan menjadi sangat mengerti dengan konsep yang harus 

dipelajarinya, karena siswa menemukan sendiri konsep tersebut dengan berbagai aktifitas. 

7. Sebagian besar dari hasil penelitian jenis DR ini tidak melaporkan bagaimana sikap siswa 

terhadap matematika setelah belajar materi matematika dengan pendekatan PMRI, tetapi 

ada beberapa peneliti yang menjabarkan bagaimana suasana belajar di dalam kelas yang 

diajar menjadi berbeda, karena lebih aktif, siswa lebih kritis dan siswa lebih antusias 

bertanya tentang hal-hal yang harus dikerjakan sesuai perintah yang ada dalam LKS atau 

LAS. Hal ini cukup mewakili untuk dapat menyatakan bahwa pembelajaran matematika 

dengan pendekatan PMRI, dengan menjalankan kelima karakteristik dari pembelajaran 

realisitik, membuat siswa tertarik dan termotivasi untuk mendapatkan secara mandiri 

konsep-konsep matematika yang akan diberikan oleh guru. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada tahap antecedents, untuk setiap konteks dalam pembelajaran matematika yang 

menggunakan pendekatan PMRI ada sebanyak 26 dari 28 skripsi yang terdata. Dua skripsi 

lainnya menggunakan pendekatan Sosial Konstruktivisme dan Penemuan Terbimbing. 

Skripsi jenis DR yang terdata, sebagian besar menggunakan pendekatan PMRI,  oleh 

karena itu pada tahap transaction, aktifitas pembelajaran matematika menggunakan lima  

tahapan pendekatan PMRI yaitu (1) sangat memperhatikan terlaksananya Phenomenological 

Exploration, (2) melalui kegiatan Model Of  ke Model For, (3) membuat LKS dan LAS dalam 
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setiap kegiatan pembelajaran agar siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang akan 

disampaikan, (4) adanya kegiatan interactivity yang terjadi antara siswa dengan guru dan antara 

siswa dengan siswa, dan (5) diusahakan adanya kegiatan intertwinement, yaitu mengupayakan 

adanya materi lain yang terkait dengan materi yang akan diajarkan, baik materi dari pelajaran 

matematika, maupun dari mata pelajaran lainnya, yang memiliki andil untuk dapat membuat 

materi matematika yang diajarkan menjadi lebih jelas dan bermakna. 

Pada tahap outcomes didapatkan hasil bahwa di setiap skripsi jenis DR terdapat RPP, 

LKS dan LAS yang dibuat oleh guru untuk menunjang berhasilnya pembelajaran matematika 

dengan pendekatan PMRI. Hasil lainnya adalah adanya pernyataan di beberapa skripsi tentang 

adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa setelah menggunakan pendekatan PMRI. 

Adapun sikap siswa terhadap matematika yang sangat terlihat adalah pada saat pembelajaran 

matematika berlangsung di dalam kelas, siswa menjadi lebih aktif, mampu berpikir kritis dan 

termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKS dan LAS. 

Rekomendasi untuk dosen yang akan membimbing skripsi jenis DR ini, sebaiknya 

memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama, sehingga perlu diadakannya Forum Group 

Discussion (FGD) kepada dosen program studi Pendidikan Matematika untuk menyamakan 

persepsi dalam membimbing mahasiswa. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan teori van Hiele berseting STAD yang dapat meningkatkan pemahaman geometri 

Kelas VII-C SMPN 8 Malang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas selama dua 

siklus melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian menggunakan 32 subjek dan 

diambil 3 sampel mewakili siswa berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi yang dianalisis 

secara lebih mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 

geometri sampel dari belum berada di level 0 menjadi berada di level 2 berdasarkan teori van 

Hiele. Selain itu, persentase ketuntasan klasikal meningkat, dari hasil tes awal sebesar 34% 

menjadi 59% pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 84% pada akhir siklus II.  

Kata Kunci : pemahaman geometri siswa, teori van Hiele, STAD 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh TIMSS pada tahun 2007, prestasi matematika 

siswa Indonesia menduduki peringkat 36 dari 49 negara peserta studi dengan skor 397 (Pusdik 

Balitbang, 2012a). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Mendikbud tahun 2012, 

survei TIMMS tahun 2007 juga menyatakan bahwa hanya 5% siswa Indonesia yang mampu 

menyelesaikan soal-soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran, selebihnya sangat ahli 

dalam menyelesaikan soal-soal berkategori rendah yang melibatkan banyak hafalan (Pusdik 

Balitbang, 2012b). 

Salah satu soal berkategori tinggi adalah soal materi geometri. Menurut Jones (2002) 

mengajarkan geometri dengan baik memungkinkan siswa sukses dalam belajar matematika. Fakta 

serupa ditemukan oleh Budiman (2014) yaitu siswa sekolah menengah kesulitan mempelajari 

materi lingkaran. Berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 8 Malang ketika diberikan materi 

garis dan sudut, siswa kelas VII-C kesulitan ketika menyelesaikan soal yang memerlukan 

pemahaman mengenai hubungan sudut-sudut. Berikut diberikan contoh jawaban salah satu siswa 

yang disamarkan namanya. 

 

Gambar 1 Jawaban SWI Saat Observasi Awal 
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Dari jawaban SWI tersebut terlihat bahwa ia masih kesullitan menentukan hubungan sudut-

sudut dalam soal tersebut. Sehingga ia kesulitan dalam menyelesaikan soal. Hal ini dikarenakan 

belum baiknya pemahaman siswa terhadap geometri. Menurut sebuah riset yang dilakukan oleh 

Pierre van Hiele dan Diana van Hiele, kemampuan memahami hubungan antar objek geometri 

merupakan pemahaman pada level 2. Van Hiele juga berpendapat bahwa siswa sekolah menengah 

seharusnya sudah berada di level 2 (Walle, 2007).  

Riset oleh van Hiele dilakukan pada tahun 1959 dan menghasilkan wawasan mengenai 

perbedaan dalam pemikiran geometri serta bagaimana perbedaan tersebut terjadi (Walle, 2007). 

Teori van Hiele ini terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap geometri 

(Putri, 2012). Abu dan Abidim (2013) serta Olkun, dkk (tanpa tahun) mengungkapkan pula bahwa 

pembelajaran berbantuan video berdasarkan teori van Hiele dapat meningkatkan level 

pemahaman geometri siswa. Model van Hiele memiliki 5 level dari cara pemahaman ide-ide 

ruang. Level tersebut menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri. 

Level tersebut menjelaskan bagaimana siswa berpikir dan jenis ide geometri apa yang sedang 

dipikirkan, bukannya seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki. Setiap level memiliki objek 

pikiran yang berbeda-beda yang mampu dipikirkan secara geometris (Walle, 2007). Model van 

Hiele menjabarkan lima level, yaitu: level 0 (visualisasi) adalah siswa mengenali gambar melalui 

bentuk keseluruhannya, level 1 (analisis) adalah siswa mengenali gambar berdasarkan sifat-

sifatnya, level 2 (deduksi informal) adalah siswa dapat melihat hubungan antara sifat-sifat dan 

gambar-gambar, level 3 (deduksi formal) adalah siswa dapat mengkonstruksi bukti, level 4 

(ketepatan) adalah siswa dapat memahami aspek formal dari deduksi (Walle, 2007). Sementara 

pembelajaran untuk sekolah menengah hanya sampai pada level 2. 

Pembelajaran di setiap level melibatkan 5 fase menurut teori van Hiele (Mason, 2002), 

terdiri dari: 1) informasi yaitu siswa berorientasi dengan konsep baru berbekal pengetahuan awal, 

2) orientasi terbimbing yaitu siswa mengeksplorasi tugas terstrukur, 3) eksplisitasi yaitu 

mendeskripsikan apa yang telah dipelajari menggunakan kata-kata sendiri 4) orientasi bebas yaitu 

mengaplikasikan hubungan yang sedang dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan, dan 5) 

integrasi meringkas dan menyatukan apa yang sudah dipelajari serta mengembangkan hubungan 

yang baru.  

Faktor lain yang menyebabkan siswa sulit dalam belajar geometri adalah pembelajaran 

masih berlangsung secara konvensional dan teacher oriented (Ahmadrizal, 2008). Siswa tidak 

menggunakan kemampuan bernalarnya saat mengerjakan soal matematika sehingga pemahaman 

siswa terhadap konsep menjadi rendah. Pembelajaran konvensional, pada umumnya lebih 

didominasi oleh kegiatan guru dalam pembelajaran. Guru menyampaikan materi dengan 

pendekatan tradisional yang menekankan pada latihan pengerjaan soal (dril and pratice), 

prosedural, serta penggunaan rumus. Sedangkan siswa lebih pasif dengan hanya berperan sebagai 

pendengar dan pencatat yang baik (Zulkardi, 2001). 

Model pembelajaran kooperatif sudah terbukti dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

belajar yang selanjutnya akan mendorong siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri 

(Anderson & Krathwohl, 2001). Penelitian ini menggunakan tipe STAD karena model ini 

memiliki langkah pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan pembelajaran menurut teori van 

Hiele. Langkah-langkah kooperatif STAD adalah presentasi kelas, diskusi kelompok, kuis, 

penghargaan kelompok, dan refleksi. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengatasi permasalahan pembelajaran geometri, 

dengan fokus pada geometri datar. Solusi yang penulis ajukan adalah menggunakan pembelajaran 

berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD. Materi geometri yang akan diajarkan 
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pada bulan Januari di SMP kelas VII adalah materi segi empat dan segitiga, sehingga peneliti 

hendak menggunakan materi tersebut pada penelitian ini. Kompetensi dasar pada bab segi empat 

dan segitiga adalah siswa diharapkan mampu memahami sifat-sifat bangun datar dan menerapkan 

untuk menentukan luas dan keliling (Depdiknas, 2006b). 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD yang dapat meningkatkan pemahaman 

geometri siswa kelas VII-C SMP Negeri 8 Malang materi segi empat dan segitiga. 

METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. PTK adalah pencermatan yang dilakukan terhadap suatu tindakan yang sengaja 

dimunculkan di dalam kelas (Arikunto, 2014). Peneliti bertindak sebagai pengampu yang 

mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian serta sebagai pelaksana 

tindakan. Peneliti juga sebagai pengamat selama jalannya proses pembelajaran. Peneliti dibantu 

oleh 2 orang observer yang merupakan teman sejawat peneliti. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-C SMP Negeri 8 Malang yang terdiri dari 18 

perempuan dan 14 laki-laki. Serta terdiri dari 8 siswa berkemampuan tinggi, 16 siswa 

berkemampuan sedang, dan 8 siswa berkemampuan rendah. Langkah-langkah PTK dalam 

penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan dan observasi, serta refleksi (Arikunto, 2014). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes akhir siklus, validasi, dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini meliputi kegiatan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011). Data yang dianalisis adalah data 

hasil validasi, data hasil observasi aktivitas guru dan siswa, serta data hasil tes akhir siklus siswa. 

Nilai pada lembar observasi aktivitas guru dan siswa dihitung dengan membagi skor yang 

diperoleh untuk masing-masing lembar observasi dibagi dengan skor maksimal kemudian 

dikalikan dengan seratus persen. Nilai untuk setiap lembar observasi digolongkan pada lima 

kriteria. Kriteria pertama baik sekali untuk rentang nilai lebih besar dari 80% hingga 100%, kedua 

baik untuk rentang nilai lebih besar dari 60% hingga 80%, ketiga cukup untuk rentang nilai lebih 

besar dari 40% hingga 60%, keempat kurang untuk rentang nilai lebih besar dari 20% hingga 

40%, dan kelima kurang sekali untuk rentang nilai lebih besar dari 0% hingga 20%. Rentang 

tersebut dibuat berdasarkan adaptasi dari Arikunto (2009:35).  

Pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD dikatakan 

meningkatkan pemahaman geometri siswa kelas VII-C jika hasil analisis terhadap 3 sampel 

menunjukkan indikasi peningkatan pemahaman ke level 2 (deduksi informal) dan persentase 

ketuntasan klasikal mencapai 80%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan 

penerapan pembelajaran berdsarakan teori van Hiele berseting kooperatif STAD dan satu 

pertemuan untuk pelaksanaan tes akhir siklus. 

SIKLUS I 

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, hal-hal yang dilakukan peneliti yaitu (1) menyusun perangkat dan 

instrumen penelitian berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS), lembar tes akhir siklus I, lembar observasi, lembar catatan lapangan, lembar kuis, lembar 

jawaban kuis dan tes akhir siklus I, dan lembar validasi, (2) memvalidasi perangkat dan instrumen 
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penelitian yang akan digunakan, dimana validasi tersebut dilakukan oleh dosen matematika 

Universitas Negeri Malang dan guru matematika kelas VII-C, (3) memberikan tes awal untuk 

mengetahui pemahaman awal siswa yang akan dijadikan sebagai acuan peningkatan pemahaman 

geometri siswa. 

 

Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pelaksanaan tindakan siklus I terbagi menjadi 3 pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 

7 dan 12 Januari 2016 untuk pertemuan pertama dan kedua serta pada tanggal 14 Januari 2016 

untuk pertemuan ketiga. Dua pertemuan pertama digunakan untuk menerapkan pembelajaran 

berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD dan pertemuan ketiga untuk memberikan 

tes akhir siklus. Pada penerapan pmbelajaran berdsarakan teori van Hiele berseting kooperatif 

STAD, terdapat 5 tahapan dalam kegiatan inti pembelajaran, (1) presentasi kelas digunakan untuk 

melaksanakan fase informasi yaitu pemberian materi prasayarat melalui tayangan slide atau 

dialog antar guru dan siswa. Pada level 0 melalui kegiatan mengidentifikasi bangun, level 1 

melalui kegiatan mengidentifikasi sifat-sifat bangun, dan level 2 melalui kegiatan 

mengidentifikasi sifat minimal suatu bangun, (2) diskusi kelompok digunakan untuk 

melaksanakan fase orientasi terbimbing, eksplisitasi, dan orientasi bebas. Pada level 0 melalui 

kegiatan menggambar, mendeskripsikan, dan menyelesaikan masalah yang dipecahkan dengan 

menghitung atau menyusun. Pada level 1 melalui kegiatan mengidentifikasi sifat berdsarkan 

visual, menggunakan kata-kata dan simbol, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

sifat-sifat bangun. Pada level 2 melalui kegiatan membuat implikasi dan menjelaskan keterkaitan 

antar jenis bangun, (3) kuis diberikan untuk mengetahui pemahaman geometri siswa setelah 

materi diberikan, (4) penghargaan kelompok diberikan sesudah dua kali presentasi kelas dan 

diskusi kelompok untuk memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki rata-rata skor 

kemajuan individual sesuai kriteria, (5) refleksi diberikan untuk merefleksikan seluruh materi 

yang sudah diajarkan. 

Observasi penerepan pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD 

dilakukan oleh 2 orang observer selama pembelajaran berlangsung. Hasil observasi aktivitas guru 

pada siklus I diberikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No. 
Obser-

ver 

Skor Persentase Kategori 

Pertemu-

an I 

Pertemu-

an II 

Pertemu-

an I 

Pertemu-

an II 

Pertemu-

an I 

Pertemu- 

an II 

1. I 67 63 70,37 78,75 Baik Baik 

2. II 66 64 61,11 80,0 Baik Baik 

Rata-rata 66,5 63,5 65,74 79,38 Baik Baik 

 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa aktivitas peneliti sebagai pelaksana tindakan dalam 

menerapkan pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD berada dalam 

kategori “Baik”. Adapun hasil observasi aktivitas siswa siklus I tersaji dalam Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. 

 

Observer 

Skor   Persentase Kategori 

 Pertemu- 

an I 

Pertemu- 

an II 

Pertemu-

an I 

Pertemu-

an II 

Pertemu-

an I 

Pertemu-

an II 

1.  I 66 58 61,11 72,5 Baik Baik 

2.  II 65 59 60,18 73,75 Baik Baik 

 Rata-rata 65,5 58,5 60,65 73,13 Baik Baik 
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Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa siswa sebagai subjek penelitian  dalam menerapkan 

pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD berada dalam kategori 

“Baik”. Peningkatan pemahaman ketiga sampel yang dianalisis diberikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Peningkatan Pemahaman Geometri Sampel 

 Kemampuan Siswa Tes Awal Siklus I 

Rendah Belum berada di Level 0 Berada di Level 1 

Sedang Belum berada di Level 0 Berada di Level 1 

Tinggi Berada di Level 2 Berada di Level 2 

Ketuntasan Klasikal 34% 59% 

Data pada Tabel 3 menunjukkan peningkatan pemahaman geometri siswa dari yang belum 

berada di level 0 menjadi berada di level 1 dan ketuntasan klasikal meningkat dari 34% menjadi 

59% pada akhir siklus I. 

 

Refleksi 

Penerapan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I telah mencerminkan langkah-

langkah pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD. Hal ini didukung 

oleh hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan kategori “Baik”. Pada saat 

kegiatan berkelompok di siklus I masih ada dua kelompok yang tidak berdiskusi dengan seluruh 

anggota kelompok. Motivasi belajar siswa pada siklus ini juga masih kurang dikarenakan adanya 

faktor kelelahan, yang kemudian membuat kinerja siswa dalam belajar menurun. Alokasi waktu 

pengerjaan lembar kegiatan siswa tidak efektif dikarenakan adanya kegiatan di sekolah. Masih 

ada saja siswa yang tidak memperhatikan ketika refleksi berlangsung. 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Perencanaan siklus II dimulai dari penyusunan perangkat dan instrumen penelitian dengan 

materi segitiga. Jenis perangkat dan instrumen penelitian yang disusun pada siklus II sama seperti 

pada siklus I. Namun, pada siklus II ini perencanaan pembelajaran yang disusun menggunakan 

hasil refleksi pembelajaran pada siklus I. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran pada siklus II 

minim kekurangan. 

 

Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pelaksanaan tindakan siklus II terbagi dalam 3 pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 

19, 21, 26 Januari 2016. Dua pertemuan pertama digunakan untuk menerapkan pembelajaran 

berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD dengan memperhatikan hasil refleksi 

siklus I dan pertemuan ketiga untuk memberikan tes akhir siklus. 

Observasi penerepan pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD 

dilakukan oleh 2 orang observer selama pembelajaran berlangsung. Hasil observasi aktivitas guru 

pada siklus II diberikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

No. Obser-

ver 

Skor  Siklus Pertama Persentase Kategori 

Pertemu-

an IV 

Pertemu-

an V 

Pertemu-

an IV 

Pertemu-

an V 

Pertemu-an 

IV 

Pertemu-an 

V 

1. I 84 56 91,30 82,35 Baik sekali Baik sekali 

2. II 85 55 92,39 80,88 Baik sekali Baik sekali 
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Rata-rata 84,5 55,5 91,85 81,62 Baik sekali Baik sekali 

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa aktivitas peneliti sebagai pelaksana tindakan dalam 

menerapkan pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD berada dalam 

kategori “Baik Sekali”. Adapun hasil observasi aktivitas siswa siklus I tersaji dalam Tabel 5. 

Tabel 5 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

No. Obser-

ver 

Skor  Siklus Pertama Persentase Kategori 

Pertemu-

an IV 

Pertemu-

an V 

Pertemu-

an IV 

Pertemu-

an V 

Pertemu-an 

IV 

Pertemu-an 

V 

1. I 85 55 92,39 80,88 Baik sekali Baik sekali 

2. II 84 55 91,30 80,88 Baik sekali Baik sekali 

Rata-rata 83 55 91,85 80,88 Baik sekali Baik sekali 

 

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa siswa sebagai subjek penelitian  dalam menerapkan 

pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD berada dalam kategori 

“Baik Sekali”. Peningkatan pemahaman ketiga sampel yang dianalisis diberikan pada Tabel 6. 

Tabel 6 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

  Siklus I Siklus II 

Rendah Berada di Level 1 Berada di Level 2 

Sedang Berada di Level 1 Berada di Level 2 

Tinggi Berada di Level 2 Berada di Level 2 

Ketuntasan Klasikal 59% 84% 

Data pada Tabel 6 menunjukkan peningkatan pemahaman geometri siswa dari yang berada 

di level 1 menjadi berada di level 2 dan ketuntasan klasikal meningkat dari 59% menjadi 84% 

pada akhir siklus II. 

 

Refleksi 

Penerapan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I telah mencerminkan langkah-

langkah pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD. Hal ini didukung 

oleh hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan kategori “Baik Sekali”. 

Pembelajaran menggunakan teori van Hiele berseting kooperatif STAD telah memberi 

pengalaman belajar geometri untuk meningkatkan level pemahaman geometri siswa dan 

menjadikan siswa berani menjelaskan ide atau hasil diskusi. 

Penerapan pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD tidak 

terlepas dari kendala. Beberapa kendala yang selama dilaksanakannya tindakan adalah alokasi 

waktu pengerjaan LKS yang tidak efektif hal ini dikarenakan masih ada beberapa kelompok yang 

tidak berdiskusi dengan benar. Selain itu perhatian siswa ketika diberikan refleksi pembelajaran 

masih sangat minim dikarenakan siswa yang sudah tidak berkonsentrasi di akhir pembelajaran. 

Akan tetapi kendala-kendala tersebut hanya terjadi di siklus I dan sudah mampu diminimalkan di 

siklus II.  

Pembelajaran berdasarkan teori van Hiele memberikan pengalaman belajar geometri sesuai 

dengan level pemahaman siswa menggunakan objek-objek geometri yang sesuai untuk setiap 

levelnya. Siswa yang pada awalnya belum mencapai level 0 (visualisasi) dituntut untuk 
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mengalami sendiri belajar mengenai materi menggunakan objek-objek geometri pada level 0, 

kemudian dilanjutkan dengan mempelajari objek-objek geometri pada level 1, dan terakhir 

mempelajari objek-objek geometri pada level 2. Sedangkan pembelajaran berseting STAD 

memberikan porsi yang lebih besar pada kegiatan dalam kelompok yaitu diskusi kelompok. Hal 

ini membiasakan siswa menemukan sendiri konsep baru. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembelajaran berdasarkan teori van Hiele 

berseting STAD dapat meningkatkan pemahaman siswa karena menerima pengalaman belajar 

geometri yang sesuai dan dilakukan secara mandiri. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kegiatan pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD yang dapat 

meningkatkan pemahaman geometri siswa Kelas VII-C SMP Negeri 8 Malang materi segi empat 

dan segitiga sebagai berikut. (a) Presentasi kelas digunakan untuk melaksanakan fase informasi 

yaitu pemberian materi prasayarat melalui tayangan slide atau dialog antar guru dan siswa. Pada 

level 0 melalui kegiatan mengidentifikasi bangun, level 1 melalui kegiatan mengidentifikasi sifat-

sifat bangun, dan level 2 melalui kegiatan mengidentifikasi sifat minimal suatu bangun. (b) 

Diskusi kelompok digunakan untuk melaksanakan fase orientasi terbimbing, eksplisitasi, dan 

orientasi bebas. Pada level 0 melalui kegiatan menggambar, mendeskripsikan, dan menyelesaikan 

masalah yang dipecahkan dengan menghitung atau menyusun. Pada level 1 melalui kegiatan 

mengidentifikasi sifat berdsarkan visual, menggunakan kata-kata dan simbol, serta 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun. Pada level 2 melalui kegiatan 

membuat implikasi dan menjelaskan keterkaitan antar jenis bangun. (c) Kuis diberikan untuk 

mengetahui pemahaman geometri siswa setelah materi diberikan. (d) Penghargaan kelompok 

diberikan sesudah dua kali presentasi kelas dan diskusi kelompok untuk memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang memiliki rata-rata skor kemajuan individual sesuai kriteria. 

(e) Refleksi diberikan untuk merefleksikan seluruh materi yang sudah diajarkan. 

Berdasarkan hasil analisis tes akhir siklus diketahui bahwa, persentase ketuntasan klasikal 

kelas VII-C SMP Negeri 8 Malang Tahun Ajaran 2015/2016 meningkat dari 38% pada tes awal 

menjadi 59% pada tes akhir siklus I, dan meningkat kembali pada siklus II menjadi 84%. Selain 

itu, pemahaman geometri dari siswa yang dijadikan sampel meningkat. Siswa berkemampuan 

rendah dan sedang yang pada tes awal belum mencapai level 0 pada akhir siklus I telah mencapai 

level 1, dan pada akhir siklus II telah mencapai level 2. Sedangkan siswa yang berkemampuan 

tinggi telah berada di level 2 pada tes awal. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas menggunakan pembelajaran berdasarkan teori 

van Hiele berseting kooperatif STAD maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu 

pembelajaran berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD dapat meningkatkan level 

pemahaman geometri siswa sehingga apabila ada peneliti lain yang tertarik, maka dapat 

menerapkan pembelajaran ini pada materi geometri yang lain. Serta pembelajaran geometri 

berdasarkan teori van Hiele berseting kooperatif STAD yang dapat meningkatkan persentase 

ketuntasan klasikal dapat dijadikan pertimbangan bagi guru dalam mengajarkan materi geometri 

di sekolah. 
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Abstrak 

 

Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan pembelajaran 

pada mata pelajaran Matematika guru masih menggunakan metode  ceramah dan tugas 

sehingga proses belajar mengajar di dalam kelas monoton. Pengembang membuat 

media alternatif yang dapat memberikan daya tarik sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tujuan 

Penelitian pengembangan ini adalah untuk merancang dan menguji kelayakan media 

permainan monopoli pembelajaran untuk digunakan sebagai pendukung pembelajaran 

Matematika materi Unsur dan Sifat-sifat bangung Datar Sederhana bagi siswa kelas 3 

SD. Model Pengembangan yang digunakan adalah model Borg and Gall, media 

monopoli pembelajaran ini diujicobakan kepada siswa kelas 3 SD Negeri Sukorejo 2 

Lamongan  mata pelajaran Matematika. Hasil yang diperoleh nilai uji kelayakan media 

permainan monopoli pembelajaran yang dikembangkan menurut ahli desain 

pembelajaran memperoleh hasil sebesar 86.53%, ahli media pembelajaran memperoleh 

hasil sebesar 93,33%, dan ahli materi memperoleh hasil sebesar 87,50%. Berdasarkan 

hasil uji kelayakan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa media permainan monopoli 

pembelajaran yang dikembangkan menurut para ahli validasi termasuk pada kriteria 

sangat layak, serta bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran Matematika materi 

Unsur dan Sifat-sifat Bangun Datar Sederhana bagi siswa kelas 3 SD Negeri Sukorejo 2 

Lamongan. 

 

Kata Kunci : media monopoli, pembelajaran Matematika, model Borg and Gall 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses belajar mengajar merupakan bagian terpenting dalam proses pendidikan yang 

didalamnya terdapat guru sebagai pengajar dan siswa yang sedang belajar. Sudjana (2014:28) 

mengatakan bahwa belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat, belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, 

daya reaksinya, daya pemahamannya dan lain-lain aspek yang ada pada individu. 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

mengajar disamping adanya beberapa faktor yang juga berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar diantaranya guru,siswa,materi pelajaran, tujuan pelajaran, metode pembelajaran, dan 

juga sarana dan prasarana. Media pembelajaran harus dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi dalam proses pembelajaran sehingga informasi dapat tersampaikan 

dengan baik. Selain itu, dengan penggunaan media yang tepat dapat menciptakan suasana 

698

mailto:utiputry@gmail.com


 

 

belajar yang menarik melalui pengamatan maupun percobaan yang dilakukan melalui media 

pembelajaran. 

Berdasarkan obeservasi yang dilakukan di SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan, guru masih 

menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran matematika. Guru 

menjelaskan materi pembelajaran matematika kepada siswa kemudian meminta siswa untuk 

mengerjakan soal-soal latihan berkaitan dengan materi yang saat itu sedang dipelajari. Kondisi 

kelas menjadi tidak efektif dikarenakan metode pembelajaran yang kurang tepat digunakan 

dalam proses belajar. Pemahaman materi yang saat itu dipelajari kurang menunjukkan hasil 

yang maksimal karena belum tersedianya media pembelajaran yang mendukung untuk 

penyampaian materi pelajaran. Praktik-praktik mengajar matematika bila diperhatikan sering 

didapati kesan bahwa matematika itu sulit untuk dipelajari, keadaan seperti ini didapati melalui 

observasi ke SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan pada tanggal 04 Januari 2016 dilihat dari hasil 

ujian akhir semester (UAS) pada semester ganjil. Nilai matematika siswa SD Negeri Sukorejo 2 

memang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 65, namun 

masih terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai matematika di bawah KKM dengan 

presentase 21,3% dari seluruh siswa kelas 3 SD Negeri Sukorejo 2 berjumlah 47 siswa.  

Permainan monopoli menurut Sartika (2015:52) adalah salah satu permainan papan yang 

paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas 

papan melalui pembelian, penyewaan dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang 

disederhanakan. Setiap pemain melemparkan dadu secara bergiliran untuk memindahkan 

bidaknya, dan apabila ia mendarat di petak yang belum dimiliki oleh pemain lain,ia dapat 

membeli petak itu sesuai harga yang tertera. Bila petak itu sudah dibeli pemain lain, ia harus 

membayar pemain itu uang sewa yang jumlahnya juga sudah ditetapkan. Media permainan 

monopoli berbasis untuk materi memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana, petak 

petak pada papan permainan tidak berupa tanah namun berupa hal-hal yang berkaitan dengan  

materi memahami unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Tujuan pembelajaran matematika pada dasarnya sesuai dengan hakikat matematika 

merupakan sasaran utama. Peranan teori-teori belajar merupakan strategi terhadap pemahaman 

matematika. Pembelajaran matematika diharapkan bahwa matematika dapat dipahami secara 

wajar sesuai dengan kemampuan anak. Sebagai guru kita perlu menyadari tujuan akhir dari 

belajar matematika adalah pemahaman terhadap konsep-konsep matematika yang relatif abstrak. 

Strategi teori-teori belajar tentang pengalaman lingkungan dan manipulasi benda konkret 

hanyalah sekedar jembatan dalam memahami konsep-konsep matematika tersebut yang pada 

akhirnya siswa tetap harus belajar sesuai dengan hakikat matematika. Berdasarkan 

permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Pengembangan Media Permainan 

Monopoli Pembelajaran Matematika Siswa Kelas 3 di SD Negeri Sukorejo 2 Tahun Pelajaran 

2015/2016.” 

METODE PENGEMBANGAN 
Jenis pendekatan penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Penelitian ini mengembangkan media permainan monopoli pembelajaran 

matematika sebagai media pembelajaran matematika pada materi unsur dan sifat-sifatbangun 

datar sederhana. Penelitian pengembangan ini sesuai dengan model penelitian pengembangan 

model pembelajaran Borg and Gall. Model pembelajaran Borg and Gall dipilih karena dalam 

tahapannya sesuai dengan pengembangan media konkrit. Selain itu, tahapan dalam model Borg 

and Gall memudahkan pengembang dalam melakukan pengembangan media monopoli 

pembelajaran matematika. 

Prosedur penelitian dan pengembangan pada penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran Borg and Gall yang dikembangkan oleh Sugiono  (dalam Emzir, 2014:271). 
Model 4D ini memiliki 10 tahapan yaitu : identifikasi masalah, pengumpulan informasi, desain 

produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, 

revisi tahap akhir, dan produksi massal. 

- Identifikasi masalah 
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Pengembang melakukan pengamatan melalui observasi dan wawancara 

dengan guru kelas 3 SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan untuk memperoleh data 

tentang masalah yang terdapat pada pembelajaran matematika. 

- Pengumpulan informasi 
Setelah melakukan wawancara dengan Guru kelas 3 diperoleh keterangan bahwa di 

SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan guru kelas 3 dalam pembelajaran matematika masih 

hanya menggunakan metode ceramah dan latihan soal, serta belum menggunakan media 

pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Berdasarkan nilai hasil 

ulangan akhir semester (UAS), masih terdapat nilai siswa yang berada di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). 

- Desain produk 
Langkah selanjutnya setelah itu yaitu mendesain produk yang akan dikembangkan 

dengan mempertimbangkan data permasalahan pembelajaran yang telah didapat. 

Sehingga dalam pengembangan produknya dapat menghasilkan produk yang dapat 

mengatasi permasalahan dalam pembelajaran matematika. Ada beberapa hal yang 

dilakukan dalam tahap desain produk yaitu pada awalnya melakukan perencanaan 

pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada pembelajaran 

matematika kelas 3, mulai dari pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan 

penyesuaian kompetensi dasar media pembelajaran yang akan dikembangkan, 

pemilihan desain yang tepat, sampai dengan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan 

untuk mengembangkan media monopoli pembelajaran matematika kelas 3. 

- Validasi desain 

Media monopoli pembelajaran matematika yang telah dikembangkan diuji 

kevalidannya oleh beberapa ahli yang dapat mengukur tingkat kevalidan media 

monopoli pembelajaran matematika dalam aspek tingkat daya tarik media, tingkat 

efisiensi media, dan tingkat efektivitas media. Validasi desain ini dilakukan oleh para 

ahli dalam bidang media pebelajaran, ahli materi, dan ahli desain pembelajaran. Apabila 

media tersebut dinyatakan valid oleh para ahli, maka media tersebut layak untuk 

diujicobakan pada sasaran penelitian pengembangan yakni siswa kelas 3 SD Negeri 

Sukorejo 2 Lamongan. 

- Perbaikan desain 

Proses perbaikan hal-hal yang perlu dibenahi saat pengembangan media 

pembelajaran telah dikoreksi oleh para ahli validasi sehingga nantinya media monopoli 

pembelajaran matematika kelas 3 yang dikembangkan menjadi media pembelajaran 

yang lebih baik sesuai dengan masukan para ahli. 

- Uji coba produk 
Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari media monopoli 

pembelajaran matematika kelas 3 yang dikembangkan. Uji coba dapat dilakukan pada 

kelompok terbatas yakni pada siswa kelas 3 SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan dalam uji 

perseorangan dan uji kelompok kecil. 

- Revisi produk 
Revisi produk dilakukan apabila ditemukan kelemahan dan kekurangan dari media 

monopoli pembelajaran matematika kelas 3 yang telah diujicobakan pada kelompok 

terbatas. Hal ini dapat dilihat dari respon siswa dalam melakukan proses pembelajaran 

menggunakan media monopoli pembelajaran matematika 

- Uji coba pemakaian 
Uji coba pemakaian dilakukan pada kelompok yang lebih luas yaitu melakukan uji 

kelompok besar pada siswa kelas 3 SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan untuk mengetahui 

efektifitas media pembelajaran media monopoli pemelajaran matematika kelas 3 yang 

dikembangkan dan memperoleh masukan untuk melakukan perbaikan dengan merevisi 

produk tahap akhir. 

- Revisi produk tahap akhir 
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Melakukan perbaikan pada media monopoli pembelajaran matematika kelas 3 yang 

telah memperoleh masukan dari hasil ujicoba kelompok besar sehingga menjadi media 

pembelajaran yang lebih baik dan tentunya tepat guna. 

- Produksi massal 
Produksi massal yang dimaksud dalam penelitian pengembangan ini  berimplikasi 

pada pemanfaatan yang lebih luas. Hasil penelitian pengembangan yang dilakukan yaitu 

berupa karya tulis ilmiah yang nantinya akan disebarluaskan pemanfaatannya. Hasil 

pengembangan media permainan monopoli pembelajaran matematika juga diproduksi 

lebih dari satu media untuk dimanfaatkan pada kegiatan pembelajaran dalam 

kepentingan penelitian.. 

 

Desain Uji Coba 
Penelitian pengembangan media monopoli pembelajaran matematika ini melalui beberapa 

tahap dalam proses validasi dan uji kelayakaan produk agar dapat dikatakan menjadi media 

pembelajaran yang tepat guna dan bermanfaat dalam proses pembelajaran, sehingga dalam 

melakukan uji coba melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
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Subjek uji coba pada pengembangan media permainan monopoli pembelajaran 

matematika dilakukan oleh siswa SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan. Subjek uji coba 

perorangan dilakukan pada 3 orang siswa kelas 3A. Subjek uji coba kelompok kecil 

dilakukan pada 9 siswa yang dipilih secara acak pada kelas 3A dengan siswa yang 

berbeda pada uji coba sebelumnya. sedangkan uji coba kelompok besar dilakukan pada 

siswa kelas 3B SD Negeri Sukorejo 2 Lamongan sebanyak 21 siswa. 

Data yang diperoleh dari uji coba produk terdiri dari 2 jenis yaitu data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi desain pembelajaran, 

hasil validasi materi, hasil validasi produk/media, dan juga hasil dari respon siswa. 

Sedangkan data kualitatif diperoleh dari tanggapan, kritik, dan saran yang diberikan 

oleh ahli desain pembelajaran, ahli materi, ahli media pembelajaran dan respon siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket dan dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data primer dalam penelitian pengembangan ini diantaranya adalah kuesioner validasi 

desain pembelajaran, ahli materi, ahli media, lembar observasi siswa (kelompok besar, 

kelompok kecil dan perorangan), angket siswa. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui 

kegiatan dokumentasi.  

Hasil observasi setelah melakukan penelitian diketahui bahwa pada kelas 3 SDN 

Sukorejo 2 Lamongan yang jarang menggunakan media pembelajaran. Pada pembelajaran 

matematika umumnya guru hanya menggunakan metode ceramah dan latihan soal. Sehingga 

peneliti mengembangkan sebuah media pembelajaran matematika pada materi unsur dan sifat-

sifat bangun datar sederhana 

- Hasil Validasi Oleh Para Ahli  

 
Total skor yang diperoleh dari data hasil validasi desain pembelajaran yaitu 45. Dapat 

disimpulkan dari hasil persentase yang didapat sebesar 86,53% dengan dikonversikan dalam 

tabel bahwa desain pembelajaran yang digunakan dalam media permainan monopoli 

pembelajaran matematika berada dalam tingkatan sangat valid, dapat digunakan tenpa terbaikan. 

Total skor yang diperoleh dari data hasil validasi media yaitu 56. Dapat disimpulkan dari 

hasil persentase yang didapat sebesar 93,33% dengan dikonversikan dalam tabel bahwa media 

permainan monopoli pembelajaran matematika berada dalam sangat valid, dapat digunakan 

tanpa perbaikan. 

Total skor yang diperoleh dari data hasil validasi media yaitu 49. Dapat disimpulkan dari 

hasil persentase yang didapat sebesar 87,50% dengan dikonversikan dalam tabel bahwa 

kesesuaian materi dngan media permainan monopoli pembelajaran berada dalam tingkatan 

sangat valid, dapat digunakan tanpa perbaikan. 

- Hasil Lembar Observasi Siswa dan Hasil Lembar Kuesioner/Respon Siswa 

80.0%

100.0%

Ahli desain Ahli media Ahli materi
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Total skor yang diperoleh dari data hasil lembar observasi siswa dapat disimpulkan dari 

hasil persentase yang didapat uji perorangan sebesar 95,00%, uji kelompok kecil sebesar 

93,33%, dan uji coba kelompok besar sebesar 82,50% dengan dikonversikan dalam tabel bahwa 

media permainan monopoli pembelajaran matematika berada dalam tingkatan sangat efektif. 

Total skor yang diperoleh dari data hasil lembar kuesioner siswa dapat disimpulkan dari 

hasil persentase yang didapat uji perorangan sebesar 83,33%, uji kelompok kecil sebesar 

87,50%, dan uji coba kelompok besar sebesar 88,09% dengan dikonversikan dalam tabel bahwa 

media permainan monopoli pembelajaran matematika berada dalam tingkatan sangat menarik. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini peneliti mengembangkan 

produk yaitu sebuah media permainan monopoli pembelajaran matematika. Media ini 

dikembangkan untuk kelas 3 SD pada materi unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Pengembangan media permainan monopoli pembelajaran matematika ini telah dikembangkan 

berdasarkan model pengembangan Borg and Gall. 

Media permainan monopoli pembelajaran matematika ini dikembangkan karena 

jarangnya penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika dan dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Sehingga dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan siswa mudah memahami dan 

menyerap pembelajaran pada materi yang diajarkan.  Media ini berupa media 3 dimensi . Media 

pembelajaran ini didesain semenarik mungkin untuk meningkatkan motivasi dan semangat 

siswa dalam belajar matematika. Media permainan monopoli pembelajaran memiliki beberapa 

kelebihan yaitu diantaranya :   

- Media permainan monopoli pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

- Media pembelajaran ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. 

- Media pembelajaran ini terpusat pada siswa sehingga dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

- Media pembelajaran ini dikembangkan dengan media yang tahan lama sehingga dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang lama. 

- Media pembelajaran ini dilengkapi dengan informasi mengenai materi unsur dan sifat-

sifat bangun datar sederhana beserta soal evauasinya.  
Selain kelebihan yang dimiliki dari media permainan monopoli pembelajaran matematika 

juga terdapat kelemahan yang dimiliki yaitu media pembelajaran ini hanya dapat digunakan 

oleh 1 sampai 7 orang siswa sehingga untuk keefektifan proses pembelajaran perlu diproduksi 

lebih dari satu digunakan secara berkelompok. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa : 
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- Presentase kelayakan media tangga satuan menurut ahli desain pembelajaran adalah 

86,53%, ahli media pembelajaran adalah 93,33%, menurut ahli materi adalah 87,50%. 

Dapat disimpulkan bahwa media permainan monopoli pembelajaran matematika layak 

digunakan pada pembelajaran matematika materi unsur dan sifat-sifat bangun datar 

sederhana. 

- Presentase kelayakan media permainan monopoli pembelajaran matematika dari 

responden yang dilakukan pada uji coba perseorangan adalah 83,33%, dan yang 

diperoleh dari observer pada uji perseorangan adalah sebesar  95,00%. Presentase 

kelayakan media monopoli pembelajaran matematika dari responden yang dilakukan 

pada uji coba kelompok kecil adalah sebesar 87,50%, dan yang diperoleh dari observer 

pada uji coba kelompok kecil adalah sebesar 93,33%. Presentase kelayakan media 

monopoli pembelajaran matematika dari responden yang dilakukan pada uji coba 

kelompok besar adalah 88,09%, dan yang diperoleh dari observer pada uji coba 

kelompok besar adalah sebesar 92,50%. Dapat disimpulkan bahwa media permainan 

monopoli pembelajaran matematika layak digunakan pada pembelajaran matematika 

materi unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana. 

Saran Pemanfaatan 

 Saran pemanfaatan yang diberikan oleh peneliti pengembangan media permainan 

monopoli pembelajaran matematika adalah lebih baik guru tetap menyampaikan materi 

unsur dan sifat-sifat bangun datar sederhana serta menyisipkan beberapa pertanyaan 

mengenai materi sehingga media pembelajaran dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Saran Desiminasi 
Produk permainan monopoli pembelajaran ini dapat dikembangkan pada kelas dan materi 

yang berbeda sehingga media permainan monopoli dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di 

sekolah sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan produksi masal untuk yang lebih luas,  

pengembang bisa melakukan seminar penggunaan media permainan monopoli pembelajaran 

dalam forum ilmiah agar pemanfaatannya dapat dimaksimalkan. 

Saran Pengembangan Produk  
 Saran yang diberikan oleh peneliti pengembang media permainan monopoli 

pembelajaran matematika yaitu : 

- Diberikan pegangan untuk mempermudah pembawaan karena media yang terbuat dari 

kayu dan berukuran besar. 

- Disediakan tempat penyimpanan semacam tas agar media permainan monopoli 

pembelajaran matematika  mudah disimpan dan tidak cepat rusak walaupun sudah 

terbuat dari bahan yang tahan lama. 

- Media permainan monopoli  pembelajaran bisa digunakan dalam pembelajaran tematik 

dengan menyesuaikan tema yang akan disampaikan dan materi yang ada dalam media 

pembelajaran. 

- Membuat media permainan monopoli pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa 

dalam satu kelas tanpa memproduksi lebih dari satu, misalnya dengan menggunakan 

Banner sehingga siswa dapat langsung memainkannya tanpa menggunakan wakil 

pemain (bidak). 

DAFTAR RUJUKAN  

Emzir. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Sartika,Ria. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Monopoli Akuntansi untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. E-jurnal (Online). (http://www.e-

jurnalpenelitian.com/2015/05/jurna-akuntansi-pengembangan-media.html) diakses 

tanggan 17 Desember 2015) 

Sudjana, Nana. 2014. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

704

http://www.e-jurnalpenelitian.com/2015/05/jurna-akuntansi-pengembangan-media.html
http://www.e-jurnalpenelitian.com/2015/05/jurna-akuntansi-pengembangan-media.html


 

 

 

KAJIAN TENTANG KUALITAS LKS YANG DIRANCANG UNTUK 

MEMAHAMKAN MATEMATIKA 
 

 

Ratna Sari Dewi1,2), A R As’ari1), Makbul Muksar1) 
1)Universitas Negeri Malang 

2)SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk 

r47na.kyo2@gmail.com 

 

 Abstrak  

 
Pemahaman merupakan keahlian yang sangat penting dalam matematika. 

LKS sebagai bahan ajar merupakan sarana bagi guru untuk memahamkan 

matematika.  Oleh karena itu LKS yang digunakan oleh guru harus dapat digunakan 

untuk memahamkan matematika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

kualitas LKS yang digunakan oleh guru SMKdalam memahamkan persamaan 

lingkaran. Penelitian merupakan penelitian kualitatif yangdilakukan dengan 

mengumpulkan LKS yang digunakan oleh guru, kemudian dengan menggunakan 

check list diperoleh kualitas LKS untuk memahamkan matematika.  Dari hasil kajian 

diperoleh bahwa LKS yang digunakan oleh guru SMK belum sesuai dengan kriteria 

LKS yang dapat memahamkan matematika siswa. 

Kata kunci: pemahaman matematika, LKS, persamaan lingkaran 
 

PENDAHULUAN 

Pemahaman merupakan keahlian yang sangat penting dalam Matematika. NCTM 

(2000:20) menyatakan bahwa “Conceptual understanding is an important component of 

proficiency.” Pentingnya pemahaman membuat para paktisi pendidikan melakukan upaya – 

upaya untuk meningkatkan pemahaman (Garegae,2007; Cai&Ding, 2015; Yuliani&Saragih, 

2015; Huang et al, 2016). Pemahaman memungkinkan siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika (NCTM, 2000:20-12; National Research Council, 2002:10 – 11).  

Menurut Garegae (2007) pemahaman merupakan tujuan dalam setiap pembelajaran matematika.  

Hal ini sejalan dengan kurikulum 2013 dalam Kemdikbud (2015:9)bahwa pemahaman 

merupakan tujuan pembelajaran matematika. Oleh karena itu pemahaman harus menjadi tujuan 

sekaligus tolak ukur dalam menilai keberhasilan dalam pembelajaran matematika. 

Pada kurikulum 2013 siswa dikatakan memahami suatu konsep jika mereka mampu (1) 

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, (2) mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut, (3) mengidentifikasi sifat-sifat 

operasi atau konsep, (4) menerapkan konsep secara logis, (5) memberikan contoh atau contoh 

kontra (bukan contoh) dari konsep yang dipelajari, (6) menyajikan konsep dalam berbagai 

macam bentuk representasi matematis (tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model 

matematika, atau cara lainnya), (7) mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di 

luar matematika, (8) mengembangkan syarat perlu dan /atau syarat cukup suatu 

konsep(Kemdikbud, 2015:9-10). Dengan kata lain, pada akhir pembelajaran matematika siswa 

diharapkan mampu menyatakan ulang suatu konsep beserta sifat – sifatnya dan mampu 

menyebutkan contoh dan bukan contoh serta mampu merepresentasikan konsep tersebut dalam 

gambar atau diagram. 

Meskipun pemahaman merupakan tujuan dalam setiap pembelajaran matematika, pada 

kenyataannya pemahaman matematika siswa di SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk pada topik 

persamaan lingkaran tergolong rendah. Dari hasil wawancara peneliti dengan guru SMK 

Muhammadiyah 1 Nganjuk diketahui bahwa hasil belajar siswa pada ranah pemahaman 
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persamaan lingkaran masih di bawah standar ketuntasan minimal. Pengamatan peneliti di 

lapangan menunjukkan bahwa guru matematika di SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk 

menggunakan bahan ajar yang berupa LKS dari penerbit luar dan belum mengembangkan 

sendiri LKS yangdigunakan di dalam kelas mereka. 

Untuk meningkatkan pemahaman siswa, guru harus jeli dalam memilih dan menentukan 

desain pembelajaran termasuk di dalamnya bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaraannya (Daryanto dan 

Dwicahyono,2014; Majid,2005).  Bahan ajar digunakan sebagai acuan bagi guru dan siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran. Memilih dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai 

dengan kurikulum dan kebutuhan siswa merupakan tugas penting bagi guru (NCTM, 2000:18). 

Oleh karena itu, mengembangkan bahan ajar merupakan suatu keharusan bagi guru dalam 

rangka meningkatkan pembelajarannya. 

Bahan ajar yang biasanya digunakan di kelas adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 

Madjid (2005) serta Daryanto dan Dwicahyono (2014) mendefiniskan Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) sebagai lembaran – lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dimana di 

dalamnya terdapat petunjuk dan langkah kerja yang harus dilakukan siswa untuk menyelesaikan 

tugas tersebut.  Memilih dan menentukan tugas yang akan diberikan kepada siswa di dalam 

kelas merupakan hal yang sangat penting bagi guru, seperti yang dinyatakan oleh NCTM 

(2000:18) bahwa guru harus memilih dan memberikan tugas yang dapat mengenalkan konsep 

matematika serta mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran matematika. Dengan kata lain, 

pemilihan dan penyusunan LKS harus dilakukan dengan hati-hati oleh guru. 

LKS (worksheet) yang didesain dengan baik dapat menarik minat siswa untuk belajar dan 

dapat menjadi sarana untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa (Lee, 2014). LKS mampu 

menarik perhatian setiap siswa kepada penyelesaian masalah yang sedang berlangsung di dalam 

kelas (Podolak and Danforth, 2013).  LKS mampu menjembatani perbedaan karakter setiap 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan 

secara efektif (Biçer, 2016).  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan LKS di 

dalam kelas dapat menjadi sarana bagi guru untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. 

Mengingat pentingnya penggunaan LKS dalam proses pembelajaran, peneliti ingin 

meneliti tentang kualitas LKS yang digunakan oleh guru SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk 

dalam meningkatkan pemahaman siswa pada topik persamaan lingkaran. Peneliti akan meneliti 

apakah LKS yang digunakan oleh guru SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk sudah baik dalam 

meningkatkan pemahaman siswa. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan 

kualitas LKS yang digunakan oleh guru matematika SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk pada 

topik persamaan lingkaran.  LKS yang akan dikaji pada penelitian ini berjumlah dua LKS, yang 

keduanya digunakan pada pembelajaran tahun 2015/2016 di kelas XI SMK Muhammadiyah 1 

Nganjuk. Untuk selanjutnya kedua LKS ini akan disebut sebagai LKS 1 dan LKS 2.  

Instrumen yang digunakan adalah check list yang digunakan untuk mengambil data 

tentang kualitas LKS dalam meningkatkan pemahaman matematika.Instrumen ini disusun 

berdasarkan tiga indikator yaitu (1) LKS memuat definisi/konsep persamaan lingkaran, (2) LKS 

mencantumkan contoh dan bukan contoh dari konsep persamaan lingkaran, dan (3) LKS 

menggunakan gambar untuk merepresentasikan konsep persamaan lingkaran. Informasi yang 

diperoleh dari hasil check list kemudian akan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan berupa 

kualitas LKS berada pada kriteria baik dantidak baik. 

Pada masing – masing indikator, kriteria baik diperoleh jika memenuhi persyaratan 

berikut: (1) Definisi/konsep yang ada pada LKS dituliskan dengan benar sesuai dengan definisi 

formalnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, (2) LKS harus mencantumkan 

contoh dan bukan contoh dengan jumlahlebih dari satu dan menggunakan masalah kontekstual 

sebagai contoh atau pada latihan soal, (3) LKS menggunakan gambar dalam merepresentasikan 
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konsep persamaan linear termasuk di dalamnya meminta siswa untuk menggunakan gambar 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika pada latihan soal. Kriteria baik untuk LKS 

diperoleh jika LKS memenuhi kriteria baik pada ketiga indikator.  Kriteria tidak baik diperoleh 

jika LKS tidak memenuhi salah satu dari ketiga indikator tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kajian tentang kualitas LKS yang dilakukan peneliti terhadap LKS yang digunakan oleh 

guru SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk menunjukkan bahwa pada LKS masih terdapat beberapa 

kekurangan. Kekurangan yang ada pada LKS tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 
Gambar 1. Uraian materi persamaan lingkaran 

 

Gambar 1 adalah gambar yang menunjukkan uraian materi pembelajaran konsep 

persamaan lingkaran yang terdapat pada LKS 1 dan LKS 2. Dalam menemukan konsep 

persamaan lingkaran, LKS 1 tidak mencantumkan definisi lingkaran sebagai apersepsi bagi 

siswa sebelum menuju ke persamaan lingkaran. Hal ini kurang tepat karena menurut teori 

belajar Gagne (Bell, 1978:108) bahwa konsep matematika dapat dipelajari melalui definisinya. 

Dengan kata lain, konsep persamaan lingkaran dapat dipelajari dari konsep jarak antara titik 

pusat lingkaran dengan sebarang titik pada lingkaran yang dinamakan jari-jari.Sehingga 

seharusnya definisi lingkaran dituliskan secara eksplisit terlebih dahulu sebelum membahas 

konsep persamaan lingkaran. Sebaliknya, LKS 2 mencantumkan definisi lingkaran di awal 

bagian uraian materi. LKS 1 menggunakan lebih banyak pengantar untuk menemukan konsep 

persamaan lingkaran sementara LKS 2 langsung menuju persamaan lingkaran tanpa 

memberikan pengantar. Dari segi konsep persamaan lingkaran yang dicantumkan pada LKS 1 

dan LKS 2, keduanya menggunakan teorema phytagoras dalam menemukan persamaan 

lingkaran. Padahal sifat-sifat dari suatu konsep matematika diperoleh berdasarkan definisinya 

(Vinner, 2002; Vinner, 2011) dan hal ini sesuai dengan teori belajar Gagne dalam Bell 

(1978:108). Oleh karena itu pada proses menemukan persamaan lingkaran seharusnya 

menggunakan definisi sebagai dasar, yaitu menggunakan konsep jarak 

dan dalam menemukan persamaan 

lingkaran.  Dengan demikian kedua LKS ini tidak memenuhi kriteria baik pada indikator 

pertama. 
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Gambar 2 Contoh pada LKS 

 

Gambar 2 menunjukkan contoh yang terdapat pada LKS 2, sementara pada LKS 1 tidak 

terdapat contoh dari konsep persamaan lingkaran.  Padahal siswa dikatakan paham jika mereka 

dapat menyebutkan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep (Yuliani&Saragih, 2015). 

Pemberian contoh merupakan kegiatan penting dalam menanamkan kompetensi matematika 

siswa (Große, 2015) karena banyaknya contoh akan menjadi acuan bagi siswa untuk membuat 

dugaan yang diperlukan dalam membangun konsep (Vinner, 2011). Hal ini sesuai dengan 

Bell(1978:117) bahwa untuk mempelajari konsep baru siswa perlu diberikan banyak contoh 

yang bervariasi serta menghadirkan bukan contoh dari konsep. Oleh karena itu seharusnya LKS 

mencantumkan banyak contoh untuk membantu siswa membangun konsep persamaan 

lingkaran. 

Selain contoh, pemberian masalah juga menjadi hal penting dalam pembelajaran, 

terutama masalah kontekstual. Pemberian masalah kontekstual terbukti efektif dalam 

meningkatkan kemampuan matematika (Widjaja, 2013;Kurniati dkk, 2015; Ekowati dkk, 2015) 

dimana masalah kontekstual dapat pula diberikan sebagai contoh. Akan tetapi pada kedua LKS 

baik LKS 1 maupun LKS 2, tidak menggunakan masalah kontekstual dalam menyampaikan 

konsep persamaan lingkaran dan juga dalam memberikan contoh.  

Pemberian masalah kontekstual juga dapat diberikan pada latihan soal. Pada LKS 1 dan 

LKS 2, latihan soal yang diberikan pada LKS permasalahan kontekstual, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3. Soal – soal yang diberikan kepada siswa adalah soal-soal 

prosedural biasa sehingga tidak memberikan tantangan bagi siswa serta tidak mampu 

meningkatkan pemahaman siswa. Selain soal-soal prosedural biasa, seharusnya LKS me 

memberikan masalah yang kontekstual dan masalah yang memiliki lebih banyak tantangan 

sehingga siswa dapat memahami konsep persamaan lingkaran dengan baik. Hal ini sejalan 

dengan NCTM (2000:18-19) bahwa pembelajaran yang efektif menyaratkan tugas yang dapat 

melibatkan siswa dan menantang siswa secara intelektual. Dari uraian di atas dapat dilihat 
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bahwa kedua LKS tidak mendapatkan kriteria baik pada indikator yang kedua. 

 

 

 

 
Gambar 3 Latihan soal 

 

 

 

 
Gambar 4 Penggunaan gambar 

 

Pada LKS 1 dan LKS 2 yang digunakan oleh guru SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, 

materi persamaan lingkaran telah disertai dengan adanya gambar, seperti yang terlihat pada 

gambar 4.Penggunaan gambar merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran 
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matematika, seperti yang disampaikan oleh Rau(2016) bahwa representasi visual penting dalam 

mempelajari matematika. Bahkan kemampuan siswa dalam merepresentasikan suatu konsep 

dengan menggunakan diagram / gambar merupakan indikator penting untuk mengetahui 

pemahaman siswa (Arcavi, 2003; Yuliani&Saragih, 2015).  Penggunaan gambar juga menjadi 

komponen penting dalam penalaran, pemecahan masalah dan pembuktian matematika (Arcavi, 

2003), termasuk di dalamnya pembelajaran menggunakan pendekatan saitifik (Evagorou et all, 

2015).  Oleh karena itu, selain menggunakan gambar dalam pembelajaran, hendaknya siswa 

juga dilatih untuk menggunakan gambar dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

khususnya persamaan lingkaran.Pada LKS 1 dan LKS 2, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 

3, latihan soal yang ada pada LKS belum memungkinkan siswa untuk berlatih menggunakan 

gambar dalam menyelesaikan permasalahan persamaan lingkaran. Kedua LKS ini tidak 

mendapatkan kriteria baik pada indikator yang ketiga. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Guru SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk menggunakan dua LKS kelas XI semester 2 pada 

tahun ajaran 2015/2016. Dari hasil kajian diperoleh bahwa kedua LKS ini mempunyai beberapa 

kekurangan. LKS 2 tidak menuliskan definisi lingkaran sementara LKS 1 menuliskan definisi 

lingkaran.  Kedua LKS tidak menggunakan definisi lingkaran sebagai dasar dalam menemukan 

persamaan lingkaran, padahal definisi merupakan pijakan utama dalam mempelajari konsep 

matematika (Bell,1978:108). Selain kekurangan dalam penulisan definisi, LKS 1 tidak 

memberikan contoh dari konsep persamaan lingkaran sementara LKS 2 memberikan banyak 

contoh dari konsep persamaan lingkaran meskipun contoh yang diberikan belum memuat 

permasalahan kontekstual.  Pada latihan soal, kedua LKS tidak menggunakan permasalahan 

yang kontekstual. Akan tetapi kedua LKS telah menggunakan gambar pada uraian materi 

meskipun kedua LKS ini tidak meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan persamaan 

linear menggunakan gambar. 

Dari kesimpulan di atas peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk 

mengembangkan LKS yang memenuhi persyaratan dalam memahamkan konsep matematika 

siswa, khususnya pada topik persamaan lingkaran.  LKS yang dikembangkan sendiri oleh guru 

tentu akan lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan 

pemerintah. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam 

pemecahan masalah geometri ruang berdasarkan kerangka berpikir asimilasi dan 

akomodasi Piaget dan tahapan pemecahan masalah Polya. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 2 SMA 

Negeri 1 Talun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses berpikir siswa dalam 

pemecahan masalah memiliki proses berpikir yang berbeda. Proses berpikir siswa 

kelompok tinggi adalah (1) siswa dapat memahami masalah melalui asimilasi, (2) 

siswa dapat menyusun rencana penyelesaian melalui asimilasi atau akomodasi, (3) 

siswa dapat melaksanakan rencana penyelesaian melalui asimilasi atau akomodasi, 

(4) siswa dapat memeriksa kembali penyelesaian melalui asimilasi atau akomodasi. 

Proses berpikir siswa kelompok sedang adalah (1) siswa dapat memahami masalah 

melalui asimilasi, (2) siswa belum dapat menyusun rencana penyelesaian untuk 

masalah yang dianggap sulit, tetapi siswa dapat menyusun rencana penyelesaian 

untuk masalah yang dianggap mudah melalui asimilasi, (3) siswa belum dapat 

melaksanakan rencana penyelesaian untuk masalah yang dianggap sulit, tetapi siswa 

dapat melaksanakan rencana penyelesaian untuk masalah yang dianggap mudah 

melalui asimilasi, (4) siswa belum dapat memeriksa kembali penyelesaian untuk 

masalah yang dianggap sulit, tetapi siswa dapat memeriksa kembali penyelesaian 

untuk masalah yang dianggap mudah melalui asimilasi. Proses berpikir siswa 

kelompok rendah adalah (1) siswa belum dapat memahami masalah melalui 

asimilasi, (2) siswa belum dapat menyusun rencana penyelesaian masalah melalui 

akomodasi, (3) siswa belum dapat melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

melalui akomodasi, (4) siswa belum dapat memeriksa kembali penyelesian masalah 

melalui akomodasi. 

Kata kunci:  proses berpikir, pemecahan masalah, asimilasi, akomodasi, tahapan    

Polya 

 

 

PENDAHULUAN 

Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari merupakan salah satu tujuan diberikannya 

pembelajaran matematika sekolah (Kemendikbud, 2015:9-12). Sedangkan NCTM (2000) 

menyebutkan bahwa pemecahan masalah (problem solving) merupakan salah satu standar proses 

dalam pembelajaran matematika sekolah. Manfaat pemecahan masalah yaitu 1) untuk 

membangun pengetahuan matematika, 2) untuk menyelesaikan masalah baik dalam bahasan 

matematika maupun diluar matematika, 3) sebagai alat aplikasi dan adaptasi berbagai 

pendekatan untuk menyelesaikan masalah, 4) untuk memantau dan merefleksi proses 

penyelesaian masalah secara sistematis. Polya (1973:5-15) menjelaskan tahap-tahap dalam 

pemecahan masalah yaitu memahami masalah (understand the problem), menyusun rencana 

(devise a plan), menjalankan rencana (carry out the plan), dan memeriksa kembali (look back).  

Penulis melaksanakan penelitian awal di kelas XII MIPA 2 dan XII MIPA 4 SMA Negeri 

1 Talun Kabupaten Blitar pada tanggal 12 September 2015. Kedua kelas tersebut telah mendapat 

materi geometri ruang saat kelas X. Penulis memberikan tiga soal uraian mengenai geometri 
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ruang yang pernah keluar pada ujian nasional. Hasil dari penelitian awal adalah siswa yang 

menjawab benar soal pertama mengenai jarak antar titik ke garis ada 51,72%, siswa yang 

menjawab benar soal kedua mengenai jarak antar dua bidang ada 10,34%, dan siswa yang 

menjawab benar soal ketiga mengenai sudut antara garis dan bidang ada 51,72% dari 58 siswa. 

Berdasarkan penelitian awal menunjukkan bahwa siswa belum dapat mengaitkan konsep yang 

dimiliki untuk mencari informasi yang tidak diketahui dan belum dapat menggunakan konsep 

yang dimiliki untuk menyusun rencana penyelesaian masalah. Sehingga dapat dikatakan proses 

berpikir siswa dalam pemecahan masalah masih belum tepat. 

Perkembangan struktur kognitif anak usia 11 tahun keatas termasuk siswa sekolah 

menengah merupakan tahap operasi formal. Pada tahapan ini seseorang telah memiliki 

kemampuan berpikir abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang 

tersedia (Piaget, 1951). Ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya terjadi proses 

adaptasi. Adaptasi adalah keseimbangan (equilibrium) antara organisme dengan lingkungan. 

Adaptasi merupakan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi (Piaget, 1975). Proses 

adaptasi  melibatkan dua proses kognitif yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah 

kemampuan menjelaskan kejadian berdasarkan skema yang sudah dimiliki. Sedangkan 

akomodasi merupakan proses pengintegrasian stimulus baru melalui pembentukan skema baru 

untuk menyesuaikan dengan stimulus yang diterima (Subanji, 2011).Menurut Piaget (dalam 

Santrock:2007) ketika seorang anak mulai membangun pemahaman, otak berkembang 

membentuk skema. Skema merupakan tindakan-tindakan atau representasi-representasi mental 

yang mengorganisasikan pengetahuan. Piaget menggunakan konsep asimilasi dan akomodasi 

untuk menjelaskan skema-skema anak dalam beradaptasi. Asimilasi terjadi ketika anak 

memasukkan skema baru ke dalam skema-skema yang telah ada. Sedangkan akomodasi terjadi 

ketika anak menyesuaikan skema-skema mereka dengan informasi dan pengalaman-pengalaman 

baru. 

Penelitian ini difokuskan pada proses berpikir siswa dalam pemecahan masalah geometri 

ruang. Tujuan penelitian adalahmendeskripsikan proses berpikir siswa dalam pemecahan 

masalah geometri ruang kelas X SMA Negeri 1 Talun. Proses berpikir dalam pemecahan 

masalah yang diberikan digambarkan dalam struktur masalah pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua ekor laba-laba bernama Tono dan Jono, 

terjebak di dalam suatu kardus. Kardus tersebut 

memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sama 

yaitu ɑ satuan. Misal kardus diberi nama 

ABCD.EFGH. Tono berada pada sarangnya yaitu 

di sepanjang P dan E, dimana P adalah tengah-

tengah BC.Sedangkan Jono berada di Q yaitu 

tengah-tengah GH.Tono dan Jono ingin keluar 

dari kardus tersebut melalui lubang yang ada 

pada kardus yaitu di A. Berapa jarak terpendek 

yang dapat dibuat Tono dan Jono untuk dapat 

menuju lubang A? Dengan ketentuan Tono dan 

Jono tidak harus merangkak sepanjang dinding 

karena bisa membuat jaring. 

 
Gambar 1. Struktur Masalah 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan mendekatan kualitatif karena mengkaji fenomena yang 

dialami subjek penelitian (Moleong, 2010:6). Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif 

karena mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam pemecahan masalah geometri ruang. 

Penelitian ini bermaksud menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, 

dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010:3). 

Peneliti bertindak sebagai perencana kegiatan, pelaksana kegiatan, pengumpul data, 

penganalisis, dan pelapor hasil penelitian.Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Talun 

semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dengan subyek penelitian adalah 4 siswa kelas X 

MIPA 2, yaitu satu siswa dari kelompok tinggi, dua siswa dari kelompok sedang, dan satu siswa 

dari kelompok rendah. Penentuan subjek penelitian didasarkan dari hasil tes yang dilakukan 

sebelum penelitian dan masukan dari guru matematika sekolah tersebut mengenai kemampuan 

komunikasi siswa dalam menjelaskan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah. 

Instrumen dalam penelitian ini yaitu soal tes (1 soal yang terdiri dari 2 masalah) dan 

pedoman wawancara (wawancara bebas terpimpin) yang digunakan untuk mengetahui proses 

berpikir siswa dalam pemecahan masalah. Data yang dikumpulkan adalah (1) jawaban siswa 

dari soal tes yang diberikan, (2) hasil wawancara terhadap subjek penelitian, (3) rekaman suara 

saat wawancara, (4) rekaman video saat wawancara, dan (5) foto saat pemberian soal tes dan 

wawancara. Sebelum penelitian dilaksanakan, instrumen divalidasi oleh dua validator yaitu 

dosen matematika UM dan guru matematika SMA Negeri 1 Talun. 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, validasi instrumen, tes 

tulis, dan wawancara. Observasi dan validasi instrumen dilakukan sebelum peneltian. Tes tulis 

dilakukan untuk menentukan subjek penelitian dan mendapatkan data untuk dianalisis. 

Sedangkan wawancara dilakukan untuk memperjelas tes tulis dalam menganalisis proses 

berpikir siswa berdasarkan kerangka berpikir asimilasi dan akomodasi Piaget dan tahapan 

Polya. 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis hasil validasi, analisis hasil tes, dan 

analisis hasil wawancara.Analisis data dilakukan berdasarkan analisis data kualitatif Miles dan 

Huberman (1984) yang meliputi reduksi data (data reduction) yaitu merangkum memilih, dan 

memilah data dari hasil tes tulis dan wawancara, penyajian data (data display) yaitu data hasil 

tes dan wawancara disajikan berdasarkan tahapan Polya dan kerangka berpikir asimilasi dan 

akomodasi Piaget, dan verification/penarikan kesimpulan(conclusion drawing) yaitu pembuatan 

kesimpulan proses berpikir siswa dalam pemecahan masalah geometri ruang berdasarkan hasil 

yang diperoleh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam pemecahan masalah geometri 

ruang menggunakan tahapan pemecahan masalah Polya dan kerangka berpikir asimilasi dan 

akomodasi Piaget. Masalah yang dipecahkan dalam penelitian ini adalah jarak antargaris ke titik 

dan jarak antar titik yang diberikan dalam satu soal.Selanjutnya dipaparkan proses berpikir 

siswa dari tiga kelompok subjek penelitian, yaitu kelompok tinggi (S1), kelompok sedang (S2 

dan S3), dan kelompok rendah (S4).Struktur masalah dan struktur berpikir subjek penelitian 

dalam pemecahan masalah digambarkan dalam Gambar 2 sebagai berikut. 
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Siswa kelompok tinggi (S1) menjelaskan secara langsung informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar. Rencana penyelesaian S1 mengarah pada penyelesaian yang benar 

untuk masalah pertama dan kedua. S1 menjelaskan secara langsung rencana penyelesaiannya 

(a) Struktur Masalah (b) Struktur Berpikir  S1 

Gambar 2. Struktur Masalah dan Struktur Berpikir Subjek Penelitian 

(c) Struktur Berpikir S2 (d) Struktur Berpikir S3 

(e) Struktur Berpikir S4 
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yaitu menggunakan rumus perbandingan segitiga dan teorema Phytagoras. S1 melakukan 

kesalahan dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah kedua, tetapi sadar tanpa diberi 

tahu penulis saat wawancara dan dapat memperbaiki kesalahannya. S1 secara langsung yakin 

bahwa penyelesaian masalah pertama yang dikerjakannya benar. Namun untuk masalah kedua, 

S1 yakin bahwa penyelesaiannya benar setelah menyadari kesalahan yang dilakukan.S1 

melaksanakan penyelesaian masalah kedua melalui proses berpikir akomodasi. Sedangkan 

dalam memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana masalah pertama, dan 

memeriksa kembali penyelesaian melalui proses berpikir asimilasi. 

Siswa kelompok sedang (S2 dan S3) menjelaskan secara langsung informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan benar. Rencana penyelesaian S2 dan S3 belum mengarah pada 

penyelesaian yang benar untuk masalah pertama, tetapi benar untuk masalah kedua. S2 

menjelaskan secara langsung rencana penyelesaiannya yaitu menggunakan teorema Phytagoras 

melalui segitiga yang digambarnya. Sedangkan S3 menjelaskan secara langsung rencana 

penyelesaiannya yaitu dengan membuat balok pada kubus yang diketahui. Melalui diagonal 

balok diperoleh jarak yang ditanyakan. Rencana penyelesaian untuk masalah pertama belum 

mengarah pada penyelesaian yang benar, tetapi untuk masalah kedua benar. S2 dan S3 belum 

dapat melaksanakan rencana penyelesaian masalah pertama, tetapi benar untuk masalah kedua. 

S2 dan S3 yakin bahwa penyelesaian masalah pertama dan kedua yang dikerjakannya benar. 

Namun sebenarnya belum benar untuk masalah pertama dan benar untuk masalah kedua. S2 dan 

S3 dalam memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, dan 

memeriksa kembali penyelesaian masalah melalui proses berpikir asimilasi. 

Siswa kelompok rendah (S4) menjelaskan secara langsung informasi yang diketahui dan 

ditanyakan tetapi belum benar. S4 memahami bahwa masalah yang diberikan hanya satu yaitu 

jarak bidang ke titik. S4 belum dapat memahami masalah yang diberikan dan melalui proses 

berpikir asimilasi. S4 mengatakan masih bingung dalam menyusun rencana penyelesaian. S4 

mencoba-coba menyusun rencanapenyelesaian yang diberikan, tetapi belum mengarah pada 

penyelesaian yang benar. S4 belum benar dalam melaksanakan rencana penyelesaian. Hal ini 

terlihat S4 pernah mengubah pelaksanaan rencana penyelesaiannya, tetapi perubahan ini tidak 

membawa pada penyelesaian yang benar. S4 mengatakan belum yakin dengan penyelesaian 

masalah yang dikerjakannya. Pekerjaan S4 belum tepat. S4 dalam menyusun rencana 

penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali penyelesaian melalui proses 

berpikir akomodasi. 

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa proses berpikir siswa dalam pemecahan masalah 

geometri ruang berbeda pada tahapan pemecahan masalah Polya dan kerangka berpikir asimilasi 

dan akomodasi Piaget untuk setiap kelompok siswa. Ringkasan proses berpikir siswa dalam 

pemecahan masalah geometri ruang dipaparkan dalam Tabel 1 berikut. 
 

Tabel 1. Ringkasan Proses Berpikir Siswa dalam Pemecahan Masalah Geometri Ruang 

Tahap Polya 
Subjek Penelitian 

S1 S2 S3 S4 

Memahami 

Masalah 

Siswa dapat 

memahami 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

memahami 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

memahami 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat memahami 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

memahami 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

memahami 

masalah kedua 

melalui  proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

memahami 

masalah kedua 

melalui  proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat memahami 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan mengenai proses 

berpikir siswa dalam pemecahan masalah geometri ruang pada setiap tahapan pemecahan 

masalah Polya dan kerangka berpikir asimilasi dan akomodasi Piaget untuk setiap kelompok 

siswa. Proses berpikir siswa kelompok tinggi adalah (1) siswa dapat memahami masalah 

melalui asimilasi, (2) siswa dapat menyusun rencana penyelesaian melalui asimilasi atau 

akomodasi, (3) siswa dapat melaksanakan rencana penyelesaian melalui asimilasi atau 

akomodasi, (4) siswa dapat memeriksa kembali penyelesaian melalui asimilasi atau akomodasi. 

Proses berpikir siswa kelompok sedang adalah (1) siswa dapat memahami masalah 

melalui asimilasi, (2) siswa belum dapat menyusun rencana penyelesaian untuk masalah yang 

Menyusun 

Rencana 

Penyelesaian 

Siswa dapat 

menyusun 

rencana 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat menyusun 

rencana 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat menyusun 

rencana 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat menyusun 

rencana 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

akomodasi 

Siswa dapat 

menyusun 

rencana 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

menyusun 

rencana 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

menyusun 

rencana 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat menyusun 

rencana 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

akomodasi 

Melaksanakan 

Rencana 

Penyelesaian 

Siswa dapat 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

akomodasi 

Siswa dapat 

melaksanakan  

rencana 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

akomodasi 

Siswa dapat 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat 

melaksanakan 

rencana 

penyelesaian 

masalah kedua  

melalui proses 

akomodasi 

Memeriksa 

kembali 

Siswa dapat 

memeriksa 

kembali 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat memeriksa 

kembali 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat memeriksa 

kembali 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat memeriksa 

kembali 

penyelesaian 

masalah pertama 

melalui proses 

akomodasi 

Siswa dapat 

memeriksa 

kembali 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

akomodasi 

Siswa dapat 

memeriksa 

kembali 

penyeleaian 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa dapat 

memeriksa 

kembali 

penyeleaian 

masalah kedua 

melalui proses 

asimilasi 

Siswa belum 

dapat memeriksa 

kembali 

penyelesaian 

masalah kedua 

melalui proses 

akomodasi 
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dianggap sulit, tetapi siswa dapat menyusun rencana penyelesaian untuk masalah yang dianggap 

mudah melalui asimilasi, (3) siswa belum dapat melaksanakan rencana penyelesaian untuk 

masalah yang dianggap sulit, tetapi siswa dapat melaksanakan rencana penyelesaian untuk 

masalah yang dianggap mudah melalui asimilasi, (4) siswa belum dapat memeriksa kembali 

penyelesaian untuk masalah yang dianggap sulit, tetapi siswa dapat memeriksa kembali 

penyelesaian untuk masalah yang dianggap mudah melalui asimilasi. 

Proses berpikir siswa kelompok rendah adalah (1) siswa belum dapat memahami masalah 

melalui asimilasi, (2) siswa belum dapat menyusun rencana penyelesaian masalah melalui 

akomodasi, (3) siswa belum dapat melaksanakan rencana penyelesaian masalah melalui 

akomodasi, (4) siswa belum dapat memeriksa kembali penyelesian masalah melalui akomodasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diajukan peneliti adalah: (1) 

Penelitian ini hanya dilaksanakan pada materi jarak titik, garis, dan bidang. Bagi peneliti yang 

menginginkan penelitian lebih lanjut disarankan untuk dikembangkan dan diterapkan pada 

pokok bahasan lain. (2) Penelitian ini menggunakan teori proses berpikir asimilasi dan 

akomodasi Piaget dan pemecahan masalah Polya secara terpisah. Bagi peneliti yang 

menginginkan untuk meneliti lebih lanjut disarankan untuk meneliti hubungan antara kedua 

teori tersebut. (3) Penelitian ini hanya mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam pemecahan 

masalah. Bagi penelitian selanjutnya disarankan meneliti tentang bentuk bantuan scaffolding 

untuk masing-masing subjek penelitian berdasarkan kesalahan siswa dalam memecahkan 

masalah geometri ruang.(4) Penggunaan Tahapan Polya tidak diberikan kepada siswa sebelum 

penelitian sehingga siswa tidak menyelesaikan masalah menggunakan Tahapan Polya. Peneliti 

memperhatikan hasil lembar jawaban siswa yang dianalisis berdasarkan Tahapan Polya dan 

diperkuat dengan wawancara.Penelitian selanjutnya disarankan untuk memberikan penjelasan 

tahapan Polya sebelum penelitian dilaksanakan. 
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Abstrak 

 
              Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prestasi belajar 

mahasiswa yang diajar dengan tahapan belajar  van Hiele lebih baik daripada yang 

diajar dengan model pembelajaran langsung. Hipotesis yang diajukan adalah prestasi 

belajar mahasiswa yang diajar dengan tahapan belajar van Hiele lebih baik daripada 

yang diajar dengan model pembelajaran langsung pada materi parabola. Populasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan 

matematika angkatan 2015 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang terdiri dari 

empat kelas yaitu kelas 2015 A, 2015 B, 2015 C dan 2015 D. Sampel penelitian ini 

adalah  kelas 2015 A sebanyak 35 siswa sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas yang 

diajar menggunakan tahapan belajar van Hiele dan kelas 2015 C sebanyak 34 siswa 

sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang diajar menggunakan model pembelajaran 

langsung. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes. Dari 

analisis data data didapatkan hasil perhitungan dengan uji normalitas terhadap skor 

tes mahasiswa menunjukkan sampel berdistribusi normal, hasil perhitungan dengan 

uji homogenitas terhadap skor tes siswa menunjukkan kedua sampel memiliki 

varians homogen, dengan mengunakan uji-t diperoleh t hitung 2,508 lebih dari t daftar 

yaitu 1,67 sehingga Ho ditolak artinya prestasi belajar mahasiswa yang diajar 

tahapan belajar van hiele lebih baik daripada yang diajar model pembelajaran 

langsung. 

                Kata kunci: Tahapan belajar Van Hiele, Model pembelajaran langsung 

PENDAHULUAN 

Geometri merupakan pokok bahasan yang banyak ditakuti oleh siswa, masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep-konsep geometri. Penelitian Budiarto 

(2006) menunjukkan hasil 22 % dari 54 siswa menggunakan “yang akan dibuktikan sebagai 

yang diketahui”, di samping itu 19,4 % dari 42 guru SMP dan SMU Surabaya mengalami 

kesulitan menyelesaikan permasalahan “buktikan bahwa ...”. Dalam penelitian yang lain 

didapat data 24% dari 62 siswa pada pelajaran geometri tidak dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan  dari permasalahan yang diberikandanadanya miskonsepsi 

siswa dalam memahami konsep-konsep geometri.Temuan penelitian Budiarto (2006) 

menunjukkan siswa membuat kesalahan dalam menganalisis soal, hal ini terlihat dari siswa 

kurang memperhatikan ada tidaknya informasi dari suatu masalah yang diberikan. Dalam 

memecahkan masalah tidak jarang siswa tidak tahu apa yang diketahui dan apa yang akan 

dibuktikandari masalah yang diberikan.  Siswa tidak dapat menggunakan apa yang diketahui 

atau menggunakan apa yang akan dibuktikansebagai yang diketahui. Siswa hanya memahami 

geometri dalam waktu sesaat saja.Dalam arti keterkaitan antara sifat atau antar konsep kurang 

ditekankan sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Berdasarkan kenyataan 

saat ini, pembelajaran cenderung menjadikan anak pandai menghitung, bukan menata nalar 

yang merupakan tujuan dari pendidikan matematika. Akibatnya pada kemampuan melakukan 

analisis semakin menurun dan yang meningkat adalah kemampuan pada menghitung saja 

(Sutopo, 2005 : 26). 
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Tahapan belajar van Hiele adalah pendekatan pembelajaran menurut van Hiele (Yazdani, 

2008: 60) yang memiliki 5 tahap pembelajaran. Tahap-tahap pembelajaran itu adalah 

Inquiry/Information, Direct Orientation, Explication, Free Orientation, Integration. Pada tahap 

pertama, Inquiry/Information  guru dan siswa membahas topik dan menanyakan beberapa 

pertanyaan kepada siswa. Pada tahap kedua, Direct Orientation siswa menggali topik yang 

dipelajari. Pada tahap ketiga, Explication siswa mulai membentuk hubungan tentang topik yang 

dipelajari. Pada tahap keempat, Free Orientation siswa bekerja secara mandiri menyelesaikan 

permasalahan yang lebih komplek. Pada tahap kelima, Integration siswa meringkas dan 

mereview tentang topik tertentu.  Pada penelitian ini menggunakan materi persamaan lingkaran, 

pada tahap pertama guru menginformasikan bahwa materi yang akan dipelajari yaitu materi 

persamaan lingkaran dan menanyakan pengetahuan awal siswa tentang  lingkaran, tahap kedua 

siswa mencari komponen lingkaran yang diperlukan untuk menemulan persamaan lingkaran, 

tahap ketiga siswa mencari hubungan antara yang diketahui yaitu komponen lingkaran dengan 

apa yang diperlukan untuk menemukan persamaan lingkaran, tahap keempat siswa mulai 

mengerjakan LKS terbimbing untuk menemukan persamaan lingkaran, tahap kelima siswa 

meringkas dan merievew hasil penemuan persamaan lingkaran.  

Model pembelajaran langsung  adalah model pembelajaran yang terdiri dari lima fase 

antara lain Fase pertama adalah menyampaikan tujuan dan menyiapkan Siswa, fase 

keduamendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, fase ketiga membimbing pelatihan, 

fase keempat mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, serta fase yang terakhir 

memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan   

Pada tahapan belajar  Van Hiele dan model pembelajaran langsung ada beberapa 

kelebihan dan kelemahan. Pada tahapan belajar Van Hiele guru hanya berperan sebagai 

fasilitator sehingga dapat melatih siswa untuk berpikir kritis namun hal ini menyebabkan siswa 

yang pasif tidak mendapatkan pengetahuan yang diinginkan oleh guru (Tolga, 2009). Sedangkan 

pada model pembelajaran langsung guru berperan penting dalam proses pembelajaran sehingga 

seluruh siswa mendapatkan pengetahuan yang diinginkan oleh guru namun hai ini menjadikan 

siswa terlalu bergantung pada guru dan menyebabkan siswa kurang mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis mereka.  

Lingkaran  merupakan salah satu materi kajian geometri analitik yang kebanyakan 

mahasiswa menemui kesulitan, terutama dalam memahami persamaan lingkaran beserta garis 

sinngungnya dikarenakan materi yang banyak , serta mengaplikasikan pada kehidupan sehari-

hari misalnya dalam menyelesaikan sola mengenai persamaan lingkaran dan garis 

singgungnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu inovasi 

pembelajaran diantaranya dengan menggunakan tahapan belajar van Hiele atau model 

pembelajaran langsung. Berdasarkan wawancara dan studi lapangan peneliti dengan dosen 

yang mengampu mata kuliah geometri analitik, peneliti mendapatkan data bahwa 75% hasil 

belajar mahasiswa pada subbab lingkaran tidak tuntas.  

Casbari (2001) melakukan penelitian dengan hasil bahwa penggunaan pendekatan Van 

Hiele dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan prestasi belajar dan  motivasi 

belajar siswa dan dalam pembelajaran matematika memberikan suasana belajar mengajar 

(class atmosphere) yang lebih menyenangkan.Diah (2014) melakukan penelitian dengan hasil 

bahwa penggunaan model pembelajaran langsung dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan subyekmahasiswa angkatan 2015 yaitu berjudul “Studi Perbandingan prestasi 

belajar mahasiswa antara yang diajar dengan tahapan belajar  van Hiele dan model 

pembelajaran langsung pada materi lingkaran ”. Adapun rumusan masalah adalah 

Apakah prestasi belajar siswa yang diajar dengan tahapan belajar van Hiele lebih baik 

daripada yang diajar dengan model pembelajaran langsung. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang diajar dengan tahapan 

belajar van Hiele lebih baik daripada yang diajar dengan model pembelajaran 

langsung. 
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METODE 

Rancangan Penelitian 

Adapun rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti dapat digambarkan dalam 

tabel, sebagai berikut. 

 

Rancangan Penelitian 

Kelas Perlakuan Tes 

Eksperimen X O1 

Kontrol Y O2 

 

Keterangan : 

X  : Tahapan belajar van Hiele. 

Y  : Model pembelajaran langsung. 

O1 = O2 : Tes 

        Populasi dan sampel 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2015 

yang terdiri dari empat kelas yaitu kelas 2015  A, 2015  B, 2015  C dan 2015 D.  

Sampelyang dipilih secara acak didapat kelas 2015 A sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas 

yang diajar menggunakan tahapan belajar van Hiele dan kelas 2015 C sebagai kelas 

kontrol, yaitu kelas yang diajar menggunakan Model pembelajaran langsung. Kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diajar oleh dosen dan materi yang sama. Dalam penelitian ini 

kelas eksperimen yaitu kelas 2015 A berjumlah 35 orang dan kelas kontrol yaitu kelas 

2015C berjumlah 34 orang. 

        Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes. Yang dimaksud 

metode tes dalam penelitian ini adalah tes yang bertujuan untuk mendapatkan data 

kuantitatif tentang prestasi belajar yang dicapai mahasiswa setelah diberi perlakuan yang 

berbeda. Tes dilakukan setelah siswa diberi perlakuan. 

Instrument Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen 

yang digunakan adalah tes, RPStahapan belajar Van Hiele, RPS model pembelajaran 

langsung. 

       Teknik Analisis Data 

       Uji Normalitas 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Membuat daftar distribusi frekuensi untuk masing-masing kelas 

b. Menghitung skor rata-rata (𝑥 ̅) dan simpangan baku (s) dengan  

menggunakan rumus : 

�̅� = 
∑ fixi

∑ fi
( Sudjana, 2005 : 70) 

𝑠2= 
n ∑ fixi

2−(∑ fixi)
2

n(n−1)
( Sudjana, 2005 : 95) 

c.  Menghitung tabel frekuensi harapan dan pengamatan. 

      Langkah-langkah yang digunakan : 

1) Menentukan batas bawah ( xi ) pada tiap-tiap kelas 

2)  Menentukan besarnya bilangan baku (z) untuk tiap-tiap kelas  

interval  dengan rumus : 
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zi = 
𝑥𝑖−�̅�

s
      untuk i = 1,2,3,….,n        ( Sudjana,2005: 99) 

Keterangan  

zi = Bilangan baku                  𝑥 ̅ = Skor rata-rata            

xi= batas bawah kelas ke i                  s  = simpangan baku 

3) Menghitung luas tiap kelas interval ( L ) 

 

4) Menghitung frekuensi yang diharapkan (Ei) 

                                Ei = L x n 

d.   Menentukan Hipotesis 

  Ho = Populasi berdistribusi normal 

  H1 = Populasi tidak berdistribusi normal 

e.  Menentukan taraf nyata 𝛼 = 0,05 

f. Menentukan nilai 𝜒2 dengan rumus : 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘
𝑖=1  

     Keterangan: 

k  = banyaknya kelas interval 

                      Oi = frekuensi pengamatan  

                      Ei = frekuensi harapan 

g. Mencari nilai  𝜒2
(1-α)(k-3) dari daftar chi-kuadrat 

h. Menentukan kriteria pengujian : 

     - Ho diterima jika  𝜒2<𝜒2
(1-α)(k-3) , sampel berasal dari populasi  

berdistribusi normal. 

    -Ho ditolak jika 𝜒2 𝜒2
(1-α)(k-3) , sampel berasal dari populasi  

berdistribusi normal. 

i. Menarik kesimpulan 

 

       Uji Homogenitas varians 

Uji Homogenitas Varians bertujuan untuk mengetahui apakah varians penelitian 

homogen atau tidak. Langkah-langkah yang dilakukan  sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis 

    H0 = 𝜎1
2= 𝜎2

2 

 H1 = 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 
b. Menentukan taraf nyata 𝛼 = 0,10 

c. Menghitung F dengan rumus : 

 F = 
varians terbesar

varians terkecil
 

d. Mencari nilai 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

dari daftar distribusi F dimana : 

v1adalah derajat kebebasan pembilang 

v2adalah derajat kebebasan penyebut 

e. Menentukan Kriteria H0 diterima atau ditolak 

                H0 diterima bila F <F1

2
α(v1,v2)

      atau 

                H0 ditolak bila F ≥ F1

2
α(v1,v2)

 

f. Menarik kesimpulan  

 

Uji kesamaan dua rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk membandingkan dua keadaan yang berbeda dengan 

menggunakan uji t. 

a. Jika 𝜎1
2= 𝜎2

2= 𝜎, 𝜎 tidak diketahui, maka prosedur pengujian yang  ditempuh 

sebagai  
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berikut: (Sudjana, 2005 : 243) 

1) Menentukan hipotesis 

                    H0 = µ1≤ µ2  Prestasi belajar siswa yang diajar tahapan belajar van 

Hiele tidak lebih baik daripada siswa yang diajar model 

pembelajaran langsung 

                     H1 = µ1> µ2  Prestasi belajar siswa yang diajar tahapan belajar van 

Hiele lebih baik daripada siswa yang diajar model 

pembelajaran langsung 

2) Menentukan taraf nyata 𝛼 = 0,05 

3) Menentukan kriteria pengujian 

                     H0 diterima jika t <𝑡(1−𝛼)dengan dk = ( n1 + n2 -2) 

4) Menghitung statistik ujinya dengan rumus : 

                     t = 
𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅

𝑠√
1

𝑛1
+√

1

𝑛2

( Sudjana, 2005 : 239) 

dengan s2 = 
(n1−1)s1

2+(n2−1)s2
2

n1+n2−2
 

5) Menarik kesimpulan 

b. Jika 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 dan keduanya tidak diketahui, maka prosedur    

pengujian yang  ditempuh sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis 

  H0 = µ1≤ µ2 Prestasi belajar siswa yang diajar tahapan belajar van 

Hiele tidak lebih baik daripada siswa yang diajar model 

pembelajaran langsung 

                            H1 = µ1> µ2  Prestasi belajar siswa yang diajar tahapan belajar van 

Hiele lebih baik daripada siswa yang diajar model 

pembelajaran langsung 

2) Menentukan taraf nyata 𝛼 = 0,05 

3)  Menentukan kriteria pengujian 

                      H0 diterima jika -
w1t1+w2t2

w1+w2
< t’ <

w1t1+w2t2

w1+w2
 

Dengan : w1 = 
𝑠1

2

𝑛1
 ; w2 = 

𝑠2
2

𝑛2
 

                       t1= 𝑡
(1−

1

2 
𝛼)(𝑛1−1)

   ;    t2= 𝑡
(1−

1

2 
𝛼)(𝑛2−1) 

4) Menghitung statistik ujinya dengan rumus : 

t’ = 
x1̅̅ ̅−x2̅̅ ̅

√
s1

2

n1
+√

s2
2

n2

                            ( Sudjana, 2005 : 241) 

5) Menarik kesimpulan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil uji normalitas kelas eksperimen didapat   𝜒2 = 2,5676 dan  𝜒2
(1-α)(k-3) =  𝜒2

(0,095)(3) = 

7,81. Hipotesis ( Ho) berada pada daerah  penerimaan yaitu 𝜒2<𝜒2
(1-α)(k-3) yang berarti kelas 

eksperimen merupakan sampel  yang berasal dari populasi  berdistribusi normal. 

Dari hasil uji normalitas kelas kontrol didapat   𝜒2 = 3,081 dan𝜒2
(1-α)(k-3) =  𝜒2

(0,095)(3) = 

7,81. Hipotesis ( Ho) berada pada daerah    penerimaan yaitu 𝜒2<𝜒2
(1-α)(k-3) yang berarti kelas 

kontrol merupakan sampel  yang berasal dari populasi  berdistribusi normal. 

Dari hasil uji homogenitas didapat Fhitung 1,133 kurang dari nilai F dari daftar yaitu 1,74 

maka  H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memiliki varians homogen. 

Setelah diketahui kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

homogen maka dilakukan uji kesamaan dua rata-rata dengan uji t diperoleh nilai t hitung 2,508 
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lebih dari t daftar yaitu 1,67 sehingga Ho ditolak artinya prestasi belajar mahasiswa yang diajar 

tahapan belajar van hiele lebih baik daripada yang diajar model pembelajaran langsung. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan didasarkan atas 

fakta dan data yang diperoleh yaitu prestasi belajar mahasiswa yang diajar tahapan belajar van 

hiele lebih baik daripada yang diajar model pembelajaran langsung dengan menggunakan 

beberapa uji antara lain uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel tersebut berdistribusi 

normal didapat  kelas eksperimen dengan   𝜒2 = 2,5676 dan𝜒2
(1-α)(k-3) =  𝜒2

(0,095)(3) = 7,81. 

Hipotesis ( Ho) berada pada daerah    penerimaan yaitu 𝜒2<𝜒2
(1-α)(k-3) yang berarti kelas 

eksperimen merupakan sampel  yang berasal dari populasi  berdistribusi normal. Uji normalitas 

kelas kontrol didapat   𝜒2 = 3,081 dan𝜒2
(1-α)(k-3) =  𝜒2

(0,095)(3) = 7,81. Hipotesis ( Ho) berada pada 

daerah    penerimaan yaitu 𝜒2<𝜒2
(1-α)(k-3) yang berarti kelas kontrol merupakan sampel  yang 

berasal dari populasi  berdistribusi normal. Uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel 

tersebut memiliki varians yang homogen didapat Fhitung 1,133 kurang dari nilai F dari daftar 

yaitu 1,74 maka  H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memiliki varians 

homogen dan uji kesamaan dua rata-rata dengan uji t diperoleh nilai t hitung 2,508 lebih dari t 

daftar yaitu 1,67 sehingga Ho ditolak artinya prestasi belajar mahasiswa yang diajar tahapan 

belajar van hiele lebih baik daripada yang diajar model pembelajaran langsung. 

Saran 

Bagi para guru dan calon guru atau peneliti pendidikan hendaknya mempertimbangkan 

menggunakan tahapan belajar van Hiele pada materi lingkaran karena telah teruji bahwa prestasi 

belajar mahasiswa yang diajar dengan tahapan belajar van Hiele lebih baik daripada yang diajar 

dengan model pembelajaran langsung. 
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Abstrak 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti 

mengumpulkan data dengan memberikan soal kemudian menganalis dan menarik 

kesimpulan dari jawaban siswa. Berdasarkan hasil analisis jawaban diketahui bahwa 

tidak ada siswa yang dapat menjawab dengan benar semua soal yang diberikan. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pada tahap membaca soal siswa tidak 

dapat memaknai kalimat yang dibaca dengan baik, (2) pada tahap memahami 

masalah, kesalahan yang dilakukan siswa meliputi: (a) tidak menuliskan apa yang 

diketahui, (b) menuliskan yang diketahui dan ditanyakan tidak sesuai dengan 

permintaan soal, (c) tidak menuliskan yang ditanyakan dalam soal, (d) tidak 

memahami maksud pertanyaan pada soal, (3) pada tahap transformasi siswa tidak 

mengetahui metode yang akan digunakan, (4) pada tahap ketrampilan proses masih 

ada siswa yang tidak dapat menyelesaikan sesuai langkah-langkah penyelesaian soal, 

(5) pada penulisan jawaban akhir beberapa siswa tidak bisa  menuliskan jawaban 

dengan konteks soal atau tidak menuliskan jawaban akhir. 

Kata kunci: Kesalahan, Soal Cerita Matematika, Analisis Kesalahan Newman 

 

PENDAHULUAN 

Kemampuan untuk menyelesaikan soal aritmatika sosial penting untuk kehidupan sehari-

hari maupun untuk belajar selanjutnya. Namun masih banyak siswa tidak bisa menyelesaikan 

soal cerita mengenai aritmatika sosial. Hal ini terlihat pada hasil ulangan materi aritmatika 

sosial yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Untuk itu, perlu diadakan 

penelitian untuk menganalisis kesalahan siswa dalam pengerjaan soal agar ke depan guru dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Menurut Mudjiono dalam Priyoko 

(2012) untuk menyelesaikan soal terlebih dahulu siswa harus dapat memahami isi soal cerita 

tersebut, setelah itu menarik kesimpulan obyek-obyek yang harus diselesaikan dan tahap akhir 

yaitu penyelesaian. Hingga saat ini, keterampilan berpikir dan menyelesaikan soal cerita 

matematika masih cukup rendah. Kesulitan yang paling banyak dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan dalam memahami soal.  Hal ini cenderung karena 

siswa sering kali menghapal rumus materi dari pada memahami soal dan memikirkan langkah 

untuk penyelesaiannya. Sedangkan kemampuan belajar tidak hanya sekedar menghapal materi 

atau rumus namun mengkontruksi pengetahuannya (Amri, 2010:22). 

 

Untuk menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita digunakan Analisis 

Newman. Analisis Newman diperkenalkan oleh Anne Newman pada tahun 1977, seorang guru 
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bidang studi matematika di Australia. Menurut Suyitno (2015) Rindyana (2015), Jha (2012), dan 

Visitasari (2012) dalam metode ini, ada lima kegiatan untuk menemukan kesalahan yang terjadi 

pada pekerjaan siswa ketika menyelesaikan suatu masalah berbentuk soal cerita, yaitu: (1) 

tahapan membaca (reading), (2) tahapan memahami (comprehension) makna suatu 

permasalahan, (3) tahapan transformasi (transformation), (4) tahapan keterampilan proses 

(process skill), dan (5) tahapan penulisan jawaban (encoding).  

METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Arikunto, 2013:3). Dalam 

penelitian ini menceritakan analisis kesalahan hasil jawaban siswa menjawab soal cerita materi 

aritmatika sosial. Peneliti menyiapkan soal cerita yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Soal 

tes tersebut mencakup kemungkinan siswa melakukan kesalahan-kesalahan menurut tahapan 

analisis kesalahan Newman. Selain itu peneliti menggunakan wawancara untuk  

mengidentifikasi bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

menurut tahapan analisis kesalahan Newman yaitu tahap membaca, memahami, transformasi, 

keterampilan proses, dan tahap penulisan jawaban. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII 

yang dipilih sebanyak enam orang dengan kemampuan tinggi dan sedang. Soal dikerjakan 

selama 30 menit dan guru bersama peneliti mengawasi siswa agar pekerjaan dari pikiran siswa 

sendiri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti menganalisis hasil jawaban setelah ke enam siswa mengisi lembar soal cerita 

tentang aritmatika sosial. Soal terdiri dari tiga indikator yaitu: 1) menyelesaikan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan diskon dan pajak, 2) menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan untung, rugi, persentase untung, persentase rugi, bruto, netto, dan tara, 3) dan 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bunga tunggal.  

Soal cerita yang diberikan adalah sebagai berikut: 1) Anita membeli 1 (satu) stel 

pakaian dengan harga Rp250.000,00. Berapa rupiahkah Anita harus mebayar jika toko pakaian 

itu memberi diskon sebesar 25% kepada Anita? 2) Bu Ratna membeli 4 kotak jeruk dengan 

harga Rp1.000.000,00. Pada kotak tertulis brutto 40 kg, dan netto 36 kg. Pedagang itu kemudian 

menjual kembali jeruk dengan harga Rp 7.500,00 per kg. Apakah Bu Ratna mengalami 

untung/rugi dan berapa besar keuntungan/kerugiannya? 3) Habib menyimpan uang di BPR 

sebesar Rp5.000.000,00 dengan suku bunga 12%setahun dengan bunga tunggal. Tentukan: a. 

besarnya uang setelah 3 tahun; b. besarnya bunga pada akhir bulan keenam c. besarnya bunga 

pada hari ke-73  setelah menabung. 

Setelah siswa mengerjakan soal, kemudian hasil jawaban dianalisis peneliti. Data ini 

digunakan untuk identifikasi jenis kesalahan siswa. Berikut adalah jenis kesalahan masing-

masing siswa pada saat menyelesaikan soal cerita aritmatika sosial  dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Analisis Kesalahan Jawaban Siswa 

 

No Jenis 

Siswa Soal Kesalahan 

  Siswa 

    1 2 3 4 5 6 

1 

1  V   V   V   V   X   X  

2  V   X   X   X   X   X  

3  V   V   X   V   V   X  

4  V   V   V   V   V   V  

5  V   V   V   V   V   V  

2 

1  V   X   X   X   X   X  

2  V   X   X   X   X   X  

3  V   V   X   X   X   X  

4  V   V   V   X   X   X  

5  V   V   V   X   X   X  

3 

1  X   X   X   X   X   X  

2  X   X   X   X   X   X  

3  V   V   X   X   X   X  

4  V   V   V   X   X   X  

5  V   V   X   X   X   X  

 

Catatan : 

1. Membaca 

2. Pemahaman  

3. Transformasi  

4. Ketrampilan proses  

5. Penulisan Jawaban akhir  

 

Dengan melihat tabel terlihat siswa kesulitan dalam membaca soal, sehingga tidak dapat 

memaknai kalimat yang dibaca dengan tepat. Pada tahap transformasi siswa bisa, namun dalam 

proses tidak bisa yang menyulitkan dalam menuliskan jawaban akhir. Berikut disajikan tabel 

rekapitulasi persentase kesalahan yang dilakukan siswa:  

 

Tabel 2. Rekapitulasi Persentase Kesalahan Siswa 
 

Kesalahan pada Tahap Persentase 

Membaca 72,2% 

Pemahaman 77,7% 

Transformasi 44,4% 

Keterampilan Proses 33,3% 

Penulisan Jawaban Akhir 38,8% 

 

Dari tabel 2 terlihat bahwa paling banyak kesalahan terbesar siswa adalah pada waktu 

memahami soal sebanyak 77,7%. Hal ini berkaitan dengan tahapan membaca soal yang 

dilakukan siswa. Pada tahap membaca siswa tidak dapat memaknai kalimat yang mereka baca 

dengan benar sehingga tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan dinyatakan dalam soal 
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dengan benar. 

Terdapat 6 siswa sebagai subyek pengambilan data pada penelitian ini. Jawaban siswa 

dikoreksi kemudian dikelompokkan ke dalam 5 tipe kesalahan menurut Newman. Berikut 

adalah pembahasan analisis kesalahan masing-masing siswa pada saat menyelesaikan soal cerita 

aritmatika sosial.  

 

1. Kesalahan Membaca 

 Kesalahan membaca adalah siswa tidak bisa membaca masalah yang terdapat dalam 

soal dengan tepat sehingga salah dalam menentukan strategi penyelesaian soal. Hal ini dapat 

dilihat dari jawaban siswa seperti gambar di bawah ini: 

 

 
 

Seharusnya setelah diketahui besar diskon maka untuk besar pembayaran adalah harga 

barang sebelum diskon dikurangi diskon sehingga jawaban siswa menjadi salah. 

Berdasarkan hasil wawancara, siswa tidak mengetahui apa yang ditanyakan dari soal. 

Walaupun soal merupakan soal cerita yang menggunakan bahasa Indonesia namun siswa 

tidak dapat memaknai kalimat yang mereka baca dengan tepat. 

 

2. Kesalahan Memahami 

 Kesalahan memahami adalah siswa tidak memahami apa yang diketahui, 

ditanyakan dan informasi penting dari soal sehingga salah dalam menyelesaikan soal. Hal 

ini dapat dilihat dari jawaban siswa seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa salah memahami apa yang ditanyakan soal sehingga salah dalam menyelesaikan soal. 

Seharusnya dari hasil yang diperoleh dicari bunga perbulan dan dikalikan bunga sebanyak 

bulan yang diminta. Ketika bunga 3 tahun dari jawaban sebelumnya diperoleh, hasil bunga 

yang diperoleh langsung dibagi untuk 5 bulan.  

 

 Berdasarkan tabel 2 terlihat dominasi kesalahan terbesar siswa adalah pada tahap 
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memahami soal. Hal ini sesuai dengan penelitian Rindyana (2015) yang menyatakan bahwa 

kesalahan yang banyak dialami siswa dalam mengerjakan soal cerita adalah pada tahap 

pemahaman. Siswa tidak dapat memahami arti keseluruhan soal dengan baik sehingga 

mengalami kesulitan dalam menjelaskan informasi yang terdapat dalam soal. 

 

3. Kesalahan  Transformasi 

 Kesalahan transformasi adalah siswa belum dapat mengubah soal ke dalam bentuk 

matematika dengan benar dan salah menggunakan strategi untuk menyelesaikan soal 

sehingga jawaban menjadi salah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa seperti gambar di 

bawah ini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siswa menggunakan metode penyelesaian yang salah. Dalam hal ini siswa juga mengalami 

kesulitan dalam penulisan jawaban akhir disebabkan metode penyelesaian yang tidak tepat. 

Siswa tidak memahami arti atau maksud kalimat dalam soal. Priyoko (2012) menyatakan 

tipe kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan transformasi. 

Kesalahan dalam menentukan metode akan mengurangi effektifitas pengerjaan soal 

 

 Berdasarkan hasil wawancara, siswa tidak memahami langkah mencari persentase 

untung. Walaupun mereka mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanya. Namun 

mereka tidak dapat mentransformasi apa yang mereka ketahui untuk mencari penyelesaian. 

Oleh karena sudah merasa tidak bisa mereka juga tidak menyelesaikan sampai pada jawaban 

akhir. Kesalahan juga terjadi pada saat siswa memasukkan informasi yang ditulis pada soal 

ke dalam formula penyelesaian soal. 

 

4. Kesalahan Keterampilan Proses 

Kesalahan keterampilan proses adalah siswa belum menggunakan prosedur yang benar dan 

mengarah pada kesalahan perhitungan sehingga mengakibatkan jawaban salah. Hal ini dapat 

dilihat dari jawaban siswa seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahan pada proses ini biasanya dimulai pada tahap pemahaman sehingga tahap 

keterampilan proses ikut menghasilkan penyelesaian yang salah tetapi bukan kesalahan pada 
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prosedur matematikanya. Seharusnya untuk mencari persentase untung adalah besar untung 

yang dibagi dengan harga beli dan dikali dengan seratus persen. Namun siswa membagi 

untung dengan harga jual dan dikali seratus persen. Berdasarkan hasil wawancara, siswa 

sudah sangat yakin kalau prosedur dan perhitungannya benar tetapi pada saat ditanya 

kembali masih salah melakukan prosedur dan proses penghitungan. 

 

5. Kesalahan Penulisan Jawaban 

Kesalahan penulisan jawaban adalah siswa tidak bisa menuliskan sesuai konteks soal, tidak 

menuliskan jawaban dan tidak ada kesimpulan jawaban. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 

siswa seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masih banyak siswa yang belum terbiasa dengan pembagian yang hasil akhirnya adalah 

bilangan berkoma. Siswa juga masih banyak yang menuliskan jawaban akhir secara singkat 

dan belum dapat mempresentasikan informasi yang ditanyakan dalam soal secara 

keseluruhan. Siswa tidak menyelesaikan soal sesuai konteks soal, tidak membuat jawaban 

dan kesimpulan sesuai permintaan soal.  

 

Faktor-faktor Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan hasil penelitian diperoleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal yaitu :  

1.  Tahap membaca soal (reading errors) adalah sebagai berikut. 

a. Tidak memahami istilah yang terdapat pada soal. 

b. Tidak menguasai kosa kata materi aritmetika sosial. 

2. Tahap memahami masalah (comprehension errors) adalah sebagai berikut. 

a. Tidak bisa menyebutkan apa yang diketahui dengan lengkap. 

b. Tidak mengidentifikasi apa yang diketahui dengan tepat sehingga salah penafsiran. 

c. Tidak membaca soal dengan seksama. 

d. Tidak memahami arti keseluruhan soal dengan baik. 

e. Tidak dapat menjelaskan informasi yang terdapat dalam soal. 

3.  Transformasi(transformation errors) adalah sebagai berikut. 

a. Tidak dapat merencanakan solusi untuk mengerjakan soal. 

b. Salah dalam menentukan rumus. 

c. Salah dalam menentukan operasi matematika yang digunakan. 

4.  Tahap keterampilan proses (process skills errors) adalah sebagai berikut. 

a. Tidak menyadari melakukan kesalahan pada operasi hitung yang dilakukan. 

b. Tidak bisa melakukan operasi hitung dengan benar. 

5.  Penyebab kesalahan kecerobohan (careless errors) adalah sebagai berikut. 

a. Kurang teliti dalam  perhitungan. 

b. Tidak mengecek kembali jawaban ujian sebelum dikumpulkan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan 

membaca, memahami, transformasi, keterampilan proses dan kesalahan jawaban akhir. 

Persentase kesalahan terbesar pada waktu membaca dan memahami soal sehingga siswa tidak 

bisa menyelesaikan soal cerita tentang aritmatika sosial dengan baik. Adapun faktor 
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penyebabnya ialah tidak bisa menangkap masalah yang terdapat dalam soal, tidak bisa 

menyusun makna kata yang dipikirkan ke bentuk matematika, kurangnya pemahaman konsep 

materi untuk penyelesaian soal, kurangnya latihan soal dan tidak teliti dalam mengerjakan soal. 

Disarankan kepada guru dalam memberikan soal cerita terutama materi aritmatika sosial 

memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa yang mungkin terjadi. Guru perlu 

memahamkan konsep kepada siswa terutama yang menjadi prasyarat untuk materi selanjutnya. 

Perlu diadakan penelitian tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial. 
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Abstrak : 

 
Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika merupakan hal yang 

sangat penting. Persepsi guru merupakan faktor yang mempengaruhi penguasaan 

pemecahan masalah matematika pada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan persepsi guru tentang pemecahan masalah matematika siswa di 

Sekolah Menengah Pertama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya berupa angket yang 

disusun dengan menggunakan Skala Likert. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 

(enam) orang guru matematika SMP di Malang. Pemilihan guru dilakukan dengan 

melihat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Guru yang dipilih merupakan guru dengan 

kategori nilai tinggi, sedang dan rendah. Analisis data angket dilakukan dengan 

menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru (66,67%) sudah memahami pentingnya pemecahan masalah bagi 

siswa. Siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam pembelajaran 

sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kegiatan 

pembelajaran, pemecahan masalah masih jarang diberikan guru pada siswa karena 

guru beranggapan bahwa mengajarkan pemecahan masalah membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Soal yang menjadi masalah bagi siswa menurut guru merupakan 

soal yang tidak bisa diselesaikan siswa dengan menggunakan prosedur rutin yang 

telah dipelajari, soal-soal tersebut saat ini sudah tersedia pada buku pelajaran yang 

ada di sekolah, namun 66,67% guru berpendapat bahwa soal yang menjadi masalah 

merupakan soal berbentuk cerita.  

 
   Kata kunci: Persepsi, Kemampuan, Pemecahan masalah 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Matematika sangat penting untuk dikuasai oleh seseorang. Karena banyak pekerjaan yang 

membutuhkan seorang ahli matematika, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. 

Sudrajat (2010) mengatakan bahwa lapangan pekerjaan seperti perbankan, asuransi, teknologi 

penerbangan, komputer, proses produksi, penelitian, perencanaan dan pengembangan 

menggunakan ahli matematika. Permasalahan dalam kehidupan pun dapat diselesaikan dengan 

menggunakan bantuan matematika. Contohnya masalah kesenjangan ekonomi, kesehatan, 

pertanian, industri dan sektor lainnya. Selain mengetahui manfaat matematika dalam kehidupan, 

seseorang juga harus mengetahui tujuan pembelajaran matematika.  

National Council of Educational Research and Training (2006) mengungkapkan bahwa 

tujuan mempelajari matematika adalah untuk dapat berfikir secara kreatif  dan  memiliki sikap 

yang baik dalam memecahkan masalah secara sistematis. Sementara itu menurut Permendiknas 

(2006) tujuan mata pelajaran matematika tingkat SMP adalah melatih siswa untuk memahami, 

menjelaskan dan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah, menggunakan penalaran, 
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mengkomunikasikan gagasan dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan serta memiliki keuletan dalam pemecahan masalah. Berdasarkan pendapat di atas 

disimpulkan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan dalam pembelajaran 

matematika.  

Pemecahan masalah sudah mulai menjadi perhatian di dunia pendidikan semenjak 

diperkenalkan oleh Polya dalam bukunya “How to solve it” tahun 1973. Buku tersebut menjadi 

buku best seller  dengan perjualan lebih dari satu juta kopi dan telah ditranslet dalam 17 bahasa. 

Polya (1973) menyatakan ada empat (4) langkah untuk menyelesaikan suatu “masalah”, yaitu 

memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana dan melihat kembali hasil yang 

telah diperoleh. Sebelumnya pada tahun 1910 Jhon Dewey dalam bukunya “How We Think” juga 

telah memperkenalkan tentang pemecahan masalah. Dewey (1910) menyebutkan ada lima (5) 

langkah pemecahan masalah, yaitu memahami adanya suatu masalah, mengidentifikasi masalah, 

menggunakan pemahaman sebelumnya untuk membuat hipotesis, menguji hipotesis dan 

mengevaluasi hasil yang telah dibuat. 

“Masalah” dalam matematika berbeda pengertiannya dengan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Dikehidupan sehari-hari “masalah” dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara 

yang diinginkan dengan kenyataan. Sementara itu dalam matematika “masalah” merupakan suatu 

soal yang bersifat tidak rutin. Sumardyono (2011) mengatakan “masalah” merupakan suatu soal 

yang dihadapkan pada siswa yang manantang untuk dikerjakan dan cara pengerjaannya tidak 

langsung diketahui dari materi yang telah dipelajari. Menurut Posamentier dan Krulik (2009:2) 

masalah merupakan situasi yang dihadapi oleh peserta didik yang membutuhkan pemecahan, 

namun jawabannya tidak dapat segera ditemukan. Sementara itu Shadiq (2014:8) mengatakan 

bahwa masalah adalah sesuatu yang memerlukan jawaban tapi tidak dapat dijawab secara 

langsung. Dari pendapat ini disimpulkan bahwa “masalah” dalam matematika merupakan soal-

soal yang diberikan pada siswa yang tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan prosedur 

rutin yang telah dipelajari.  

Soal dalam matematika ada beberapa tipe. Menurut Departemen Matematika dan Ilmu 

Komputer di Saint Louis University dalam Department of Mathematics and Computer Science 

(1993) ada lima tipe soal matematika yaitu: soal yang memerlukan ingatan (memory), 

keterampilan (skills), penerapan keterampilan pada situasi yang biasa (familiar), situasi yang 

tidak biasa (unfamiliar), soal yang melatih keterampilan untuk diterapkan pada situasi yang tidak 

biasa (unfamiliar). Sementara itu Kirkley (2003) menyebutkan ada 3 jenis soal yang biasanya 

diberikan pada siswa, yaitu: (1) Soal yang terstruktur dengan baik (well structured problems), 

merupakan soal yang penyelesaiannya sudah dapat diduga oleh siswa, jawabannya satu dan semua 

informasi untuk penyelesaian soal sudah ada pada bagian pernyataan; (2) Soal yang terstruktur 

secara cukup (moderately structured problems), maksudnya soal memiliki lebih dari satu strategi 

penyelesaian, memiliki satu jawaban dan untuk menyelesaikannya diperlukan informasi 

tambahan; (3) Soal yang strukturnya jelek (ill structured problems), yaitu soal yang 

penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara langsung, memiliki banyak strategi, banyak 

penyelesaian dan memerlukan informasi tambahan untuk menyelesaikannya. Soal yang 

merupakan masalah adalah soal yang tidak biasa (unfamiliar) dan soal yang strukturnya jelek (ill 

structured problems).  

Guru dalam menyusun soal selain memperhatikan tipe soal juga harus mengetahui jenis 

masalah yang dibuat. Hudoyo (1998) mengatakan bahwa ada empat jenis masalah matematika 

yaitu masalah translasi (masalah sehari-hari yang memerlukan translasi dari bentuk verbal ke 

bentuk matematika), masalah aplikasi (menggunakan berbagai keterampilan dan prosedur 

matematika), masalah proses (menggunakan langka-langkah dan pola) dan masalah teki-teki 

(digunakan untuk rekreasi dalam belajar matematika).  

Pemecahan masalah merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari jalan keluar dari 

suatu kesulitan yang sedang dialami (Polya, 1973:3). Sedangkan menurut Kantowski (1980) 

pemecahan masalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk menemukan solusi dari 

masalah  yang dihadapinya. Pemecahan masalah penting  untuk diberikan pada siswa karena 

memiliki beberapa tujuan dan peranan. Charles dan O’Daffer (1997) menyatakan tujuan 
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pemecahan masalah matematika yaitu, untuk melatih keterampilan berpikir, memilih strategi, 

membangkitkan kepercayaan diri, menggunakan pengetahuan yang saling berhubungan dan 

mengembangkan kemampuan. Stanic & Kilpatrick (1989) mengatakan bahwa peranan 

pemecahan masalah adalah untuk pembuktian matematika, memotivasi siswa, menarik  perhatian 

siswa dengan menyediakan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas yang 

menyenangkan dalam menyelesaikan soal rutin, dan penguatan keterampilan konsep yang telah 

diajarkan secara langsung. Sementara itu McIntosh (2000) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah memiliki 3 (tiga) peranan, yaitu (1) pemecahan masalah sebagai konteks (problem 

solving as a context for doing mathematics), maksudnya masalah dijadikan salah satu cara untuk 

memotivasi siswa dalam belajar matematika; (2) pemecahan masalah sebagai keterampilan 

(problem solving as a skill), maksudnya bahwa pemecahan masalah merupakan suatu 

keterampilan kognitif siswa dalam menyelesaikan suatu masalah, dan (3) pemecahan masalah 

sebagai seni (problem solving as a art), yakni memandang pemecahan masalah sebagai seni 

menemukan (art of discovery) penyelesaian, menggunakan berbagai strategi dan berbagai hasil. 

National Council of Teachers of Mathematics (2000) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah perlu diberikan pada siswa dari usia pra sekolah sampai 12 tahun, hal ini memungkinkan 

siswa untuk: membangun pengetahuan baru matematika, dapat menyelesaikan masalah dalam 

matematika dan ilmu pengetahuan lain/kehidupan nyata, menggunakan berbagai strategi dalam 

menyelesaikan masalah serta melihat kembali proses penyelesaian masalah dalam matematika. 

Namun kenyataannya saat ini banyak guru yang beranggapan bahwa pemecahan masalah 

merupakan kemampuan tambahan untuk siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Monia 

(2013) diperoleh informasi bahwa pemecahan masalah biasanya diberikan guru apabila semua 

konsep matematika telah dikuasai siswa. Pemecahan masalah biasanya tidak diberikan guru jika 

alokasi waktu tidak cukup. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tambichik dan Subahan (2010) 

yang menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam pemecahan masalah disebabkan oleh guru yang 

jarang memberikannya pada siswa. Guru biasanya hanya memberikan keterampilan kognitif 

berupa kemampuan mengingat, memahami dan menghafal. Sementara itu Hera (2013) 

menyatakan bahwa rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa disebabkan kurangnya 

guru dalam memanfaatkan instrumen pembelajaran. Nguyen, D. H dan Rebello, N.S (2009) 

menyatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam memecahkan masalah disebabkan siswa 

terbiasa meniru contoh yang diberikan oleh guru.  

Kesulitan siswa dalam memecahkan masalah dapat diatasi dengan bantuan guru. Gooding 

(2009) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan 

siswa dalam memecahkan masalah, yaitu: memberikan motivasi pada siswa supaya memahami 

masalah yang diberikan dengan baik, ajari siswa untuk mengingat informasi yang dianggap 

penting, pastikan siswa telah memahami struktur dalam masalah sebelum melakukan perhitungan, 

sediakan alat manipulatif untuk membantu siswa dalam memahami masalah, mendorong siswa 

untuk selalu menuliskan hasil pemikiran mereka dan dorong siswa untuk memeriksa kembali 

jawaban yang telah mereka berikan. 

Kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dapat dilakukan dengan berbagai metode. Adhi (2010) dalam penelitiannya 

menggunakan metode Think-Talk-Write untuk meningkatkan komunikasi dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa di SMP, Fauziah (2010) menggunakan strategi React untuk 

meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah siswa SMP, sementara itu Mutiara (2015) 

menggunakan metode eksplorasi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Sebelum guru menggunakan suatu metode untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa, guru tersebut terlebih dahulu harus memahami tentang pemecahan masalah. 

Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan dan melatihkan pemecahan 

masalah pada siswa.  

Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Persepsi Guru Tentang Pemecahan Masalah Matematika Siswa di Sekolah Menengah  Pertama” 
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METODE 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Djajasudarma (2006:11) 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data atau 

kata-kata tertulis. Subjek penelitian ini adalah guru matematika SMP di Malang yang berjumlah 

6 orang. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket disusun dengan 

menggunakan Skala Likert. Dalam Skala Likert respons alternatif yang disediakan adalah “sangat 

setuju”, “setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju”. Setelah memilih jawaban 

responden diminta untuk menuliskan alasan memilih jawaban tersebut. Hal ini  bertujuan untuk 

mengetahui latar belakang atau alasan yang dikemukakan oleh responden. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu mencari 

persentase dari jumlah guru yang memilih jawaban menurut pengalamannya dan mendeskripsikan 

persepsi guru tersebut secara kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Angket yang diberikan pada responden memuat beberapa pernyataan. Adapun daftar 

pernyataan yang ada pada angket dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 1: Daftar Pernyataan dalam Angket 

No Pernyataan 

1. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah untuk melatih siswa dalam 

pemecahan masalah 

2. Masalah dalam matematika merupakan soal yang tidak dapat diselesaikan dengan 

prosedur rutin yang telah dipelajari 

3. Pemecahan masalah adalah usaha yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi 

4. Dengan menguasai pemecahan masalah dalam matematika siswa akan mampu 

menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan lain/kehidupan sehari-hari 

5. Guru dalam pembelajaran telah memberikan pemecahan masalah pada siswa  

6. Banyaknya waktu yang diperlukan merupakan salah satu alasan guru tidak  melatih 

siswa dalam pemecahan masalah 

7. Kemampuan pemecahan masalah hanya dapat dikuasai oleh siswa yang 

berkemampuan tinggi 

8. Berbagai strategi dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah 

9. Buku matematika yang digunakan di sekolah saat ini sudah memuat soal pemecahan  

masalah 

10. Soal pemecahan masalah merupakan soal berbentuk cerita 

11. Perhatikan soal berikut ini: 

 

a. Zahra mempunyai 20 ayam ras, sementara Syakila mempunyai 25 ayam ras. 

Ayam ras siapakah yang lebih banyak, berikan alasanmu! 

Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penghasil lampu sepeda motor 

mengemas 20 lampu dalam satu paket. Setiap 36 paket dimasukkan dalam 

satu kardus. Toko Sejati merupakan penjual suku cadang sepeda motor. Toko 

tersebut memesan 5760 lampu kepada perusahaan tersebut. Berapa kardus 

lampu yang akan diterima oleh Toko Sejati? 
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No Pernyataan 

 b. Ayah memelihara beberapa ayam dan kambing. Jumlah kaki ayam dan kaki 

kambing 20. Jumlah kepala ayam dan kepala kambing 8. Berapa banyak ayam 

dan kambing yang dipelihara ayah?  

c. Hitunglah hasil dari 1 - 2 + 3 - 4 + .....- 100  

 
Yang termasuk soal pemecahan masalah adalah soal a, b, dan c 

12. 

 

Dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah guru hendaknya selalu memberikan 

contoh dan mendemontrasikan hasilnya. 

 

Dari angket yang telah diisi oleh responden diperoleh hasil seperti yang digambarkan pada 

diagram berikut ini: 

 

 
Gambar 1   Hasil Jawaban Responden 

 

Berdasarkan gambar 1 di atas disimpulkan bahwa guru sudah memahami tentang tujuan 

pembelajaran matematika, yang salah satunya adalah pemecahan masalah. Diketahui bahwa 

83,33% responden sangat setuju dan 16,67 % setuju, hal ini karena reponden berpendapat bahwa 

kemampuan pemecahan masalah dalam matematika dapat ditransfer untuk memecahkan masalah 

lain. Siswa yang telah terbiasa memecahkan masalah matematika akan memiliki keterampilan 

menyeleksi dan menganalisa informasi serta memiliki kemampuan intelektual karena terbiasa 

melakukan penemuan. 

Masalah dalam matematika merupakan soal yang tidak bisa diselesaikan dengan prosedur 

rutin yang telah dipelajari. Berdasarkan hasil jawaban responden 50 % setuju, 33,33 % ragu-ragu 

dan 16,67 %  tidak setuju. responden yang setuju mengatakan bahwa soal akan menjadi masalah 

bagi siswa jika siswa tidak dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus yang telah 

diberikan. Siswa perlu memikirkan langkah-langkah yang harus dikerjakannya untuk sampai pada 

jawaban yang dituju. Responden yang ragu-ragu beralasan bahwa tidak semua siswa mampu 

menyelesaikan soal yang diberikan pada mereka. Sementara responden yang tidak setuju 

mengatakan, apabila soal masih dapat diselesaikan berarti bukan masalah bagi siswa. Ini 

menunjukkan bahwa masih ada guru yang kurang memahami pengertian masalah dalam 

matematika. Guru yang tidak memahami soal yang menjadi masalah bagi siswa akan keliru 
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memberikannya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan 

tidak akan tercapai. 

Berbeda dengan pendapat reponden tentang masalah, pengertian pemecahan masalah telah 

dipahami oleh seluruh guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa 50% responden 

sangat setuju dan lainnya setuju tentang pengertian pemecahan masalah yang merupakan usaha 

siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Respoden beralasan bahwa siswa yang 

memiliki kemampuan pemecahan masalah adalah mereka yang mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri.  

Pemecahan masalah penting diberikan pada siswa, karena dengan memiliki kemampuan 

pemecahan masalah matematika, siswa akan mampu menyelesaikan masalah pada ilmu 

pengetahuan lain/kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian ini diperoleh 16,67% responden 

sangat setuju, 33,33% setuju, 33,33% ragu-ragu dan 16,67% tidak setuju jika siswa akan mampu 

menyelesaikan masalah lain jika mereka mampu menguasai pemecahan masalah matematika. 

Responden yang sangat setuju dan setuju menyatakan bahwa jika siswa sudah terbiasa 

menyelesaikan masalah matematika mereka juga akan memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah pada bidang lain atau kehidupan sehari-hari. Mereka sudah memiliki 

kemampuan untuk menganalisa, memilih informasi, memikirkan solusi dari permasalahan yang 

dihadapi.  

Pentingnya pemecahan masalah untuk diberikan pada siswa, tidak didukung oleh 

pelaksanaannya disekolah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa 16,67% responden 

sangat setuju, 16,67% setuju jika pemecahan masalah telah diberikan pada siswa dalam 

pembelajaran. Sedangkan 66,67% responden menyatakan tidak setuju, mereka beralasan bahwa 

pemecahan masalah dalam pembelajaran membutuhkan waktu yang lama sehingga alokasi waktu 

yang ada tidak mencukupi. Dari persepsi guru ini diketahui bahwa masih ada guru yang memiliki 

kesalahpahaman tentang pemecahan masalah dalam pembelajaran.  

Lamanya waktu yang diperlukan guru untuk memberikan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran sangat disetujui oleh 66,67% responden sedangkan 33,33% tidak setuju. Responden 

yang menyetujui beralasan bahwa pemecahan memerlukan pemikiran tingkat tinggi sehingga sulit 

untuk dipahami siswa. Kesulitan ini akan dapat teratasi jika guru memberikannya secara berulang-

ulang sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk  memahamkannya pada siswa. pendapat 

ini memberikan gambaran bahwa guru belum  memahami cara menerapkan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran dan bagaimana membagi alokasi waktu agar dapat memenuhi tujuan 

pembelajaran.  

Kemampuan pemecahan masalah menurut jawaban yang diberikan responden, sebanyak 

50% menyatakan sangat tidak setuju jika hanya akan mampu dikuasai oleh siswa yang 

berkemampuan tinggi, hal ini karena kemampuan tersebut akan dapat dikuasai oleh semua siswa 

asalkan mereka sudah terbiasa dihadapkan pada masalah dan dilatih untuk menyelesaikannya. 

Sedangkan 50 % lagi menyatakan setuju jika pemecahan masalah hanya akan mampu dikuasai 

oleh siswa yang berkemampuan tinggi karena biasanya hanya siswa tersebut yang dapat 

memahami materi dan menyelesaikan soal-soal cerita yang diberikan. Dari jawaban dan alasan 

ini dapat diapresiasikan bahwa sebagian guru memang telah memahami bahwa pemecahan 

masalah merupakan keterampilan yang bisa dikuasai oleh semua siswa, bukan hanya untuk siswa 

yang berkemampuan tinggi, namun sebagian yang lain belum. 

Menyelesaikan soal yang berupa masalah dapat dikuasai oleh seluruh siswa. Berbagai 

strategi dapat diterapkan untuk mencari solusi dari masalah yang ada. 100 % responden 

memberikan jawaban sangat setuju bilamana berbagai strategi dapat digunakan. Responden 

beralasan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah tidak hanya dapat dilakukan dengan satu 

strategi, namun dapat dilakukan dengan berbagai strategi sesuai dengan pengetahuan dan 

pemikiran siswa. 

Pada saat ini soal-soal yang disajikan dalam buku pelajaran di sekolah telah memuat soal 

pemecahan masalah. Berdasarkan gambar 1 di atas diketahui 83,33 % responden menyatakan 

sangat setuju dan 16,67 % setuju. Namun, soal pemecahan masalah yang ada pada buku pelajaran 

masih sedikit bila dibandingkan dengan soal rutin, soal tersebut juga belum diketahui 
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karakteristiknya. Hal ini menunjukkan bahwa soal pemecahan masalah masih harus 

dikembangkan oleh guru. 

Temuan lain dari penelitian ini adalah kesalahan responden dalam menyatakan bentuk soal 

pemecahan masalah. Dari jumlah responden 66,67% responden setuju, 13,33% tidak setuju dan 

13,33% sangat tidak setuju jika soal pemecahan masalah merupakan soal yang berbentuk cerita.  

Responden yang setuju beralasan bahwa soal-soal pemecahan masalah yang biasa mereka temui 

merupakan soal berbentuk cerita, sementara responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju 

beralasan bahwa soal pemecahan masalah bukan hanya berbentuk soal cerita namun juga dapat 

disusun dari soal bentuk lain. Hal ini sama halnya dengan temuan yang diperoleh oleh Afgani dan 

Fitrajaya (2003) bahwa dari 72 guru, 64,4 % menyatakan soal pemecahan masalah merupakan 

soal berbentuk cerita sehingga dalam penyusunan soal guru merasa kesulitan. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini peneliti meminta pendapat responden tentang bentuk soal pemecahan 

masalah. Adapun soal yang ditampilkan adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari soal yang ditampilkan di atas 33,33 % jawaban responden menyatakan soal a, b dan c 

merupakan soal pemecahan masalah karena berupa soal cerita, namun 50% ragu-ragu karena soal 

cerita yang disajikan ada yang bisa diselesaikan dengan prosedur rutin, dan 16,67% tidak setuju 

karena soal a bukan soal pemecahan masalah, yang termasuk soal pemecahan masalah adalah soal 

b,c dan d. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa sebagian guru belum sepenuhnya memahami 

tentang bentuk soal pemecahan masalah. 

Penyelesaian soal pemecahan masalah dalam pembelajaran hendaknya diberikan contoh 

dan didemontrasikan terlebih dahulu oleh guru, kemudian baru meminta siswa untuk 

mengerjakannya. Pernyataan ini disetujui oleh 33,33% responden, mereka beralasan dengan 

memberikan contoh dan mendemontrasikannya akan membuat siswa lebih memahami materi 

yang diajarkan. Sementara itu 50% responden ragu-ragu, karena tidak semua materi yang 

diajarkan harus diberi contoh dan didemontrasikan. 13,33% responden lainnya tidak setuju jika 

setiap materi pelajaran harus diberi contoh dan didemontrasikan oleh guru, hal ini akan membuat 

siswa hanya terbiasa meniru prosedur yang ada pada contoh. Pendapat ini agak keliru karena soal-

soal pemecahan masalah seharusnya diselesaikan dahulu oleh siswa tanpa bantuan guru, dan bila 

siswa kesulitan guru baru memberikan bimbingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ibrahim (2012) juga diperoleh informasi bahwa guru dalam pembelajaran lebih sering 

memberikan contoh soal dan menyelesaikannya kemudian menyajikan soal-soal yang hampir 

mirip dengan contoh tersebut. Jika hal ini terus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, maka 

akan membuat kemampuan berfikir matematis siswa tidak berkembang dengan baik. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Berdasarkan hasil pemaparan di atas guru berpendapat bahwa pemecahan masalah 

matematika merupakan salah satu tujuan dan inti dari pembelajaran matematika. Karena  dengan 

menguasai pemecahan masalah matematika siswa nantinya akan mampu menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan dan dalam ilmu pengetahuan lainnya. Guru juga beranggapan bahwa pemecahan 

masalah sangat penting untuk dikuasai oleh siswa.  Namun ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: a) pentingnya pemecahan masalah yang dipahami guru tidak sejalan dengan 

pembelajaran yang dilaksanakan dikelas b) guru masih beranggapan bahwa soal pemecahan 

masalah merupakan soal berbentuk cerita, c) banyaknya waktu yang tersita untuk mengajarkan 

pemecahan masalah membuat beberapa guru tidak melaksanakannya, d) memberikan contoh soal  

merupakan cara yang benar menurut guru untuk mempermudah siswa dalam memecahkan 

masalah. Hal lain yang dapat ditemukan dari penelitian ini adalah buku-buku disekolah saat ini 

sudah memuat soal pemecahan masalah. Siswa juga seharusnya sudah diberi kesempatan untuk 

membuat dan menyelesaikan soal sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan supaya guru menambah 

pengetahuannya tentang pemecahan masalah, pengertian masalah, bentuk soal pemecahan 

masalah dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran matematika. Guru juga harus 

bisa mengatur waktu melatih siswa agar memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah.  
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Abstrak 

 
Problem-based Learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran 

yang selaras dengan kurikulum 2013, dan yang cocok digunakan untuk membekali 

siswa dengan keterampilan dasar di era global, yakni Critical Thinking and Problem 

Solving, Communication, Collaboration, Creativity and Innovation.Dalam PBL, 

siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dunia nyata (real-world 

problems) yang kompleks, otentik, dan “íll-structured” yakni  masalah terbuka yang 

memiliki beberapa solusi dan mengharuskan siswa untuk mempertimbangkan 

beberapa petunjuk yang mengarah kepada prosedur solusi.  PBL mempunyai asumsi 

bahwa belajar adalah proses aktif, terpadu, dan konstruktif yang dipengaruhi oleh 

faktor sosial dan kontekstual.  Salah satu aspek dalam faktor sosial tersebut adalah 

adanya interaksi antar individu siswa yang ada dalam kelompok. Agar proses belajar 

dalam kelompok tersebut berlangsung dengan optimal, diperlukan sejumlah 

kemampuan dasar dalam hal interaksi interpersonal. Dengan implementasi PBL, 

kemampuan-kemampuan tersebut dengan sendirinya akan terlatihkan. Dengan kata 

lain, kemampuan interaksi interpersonal merupakan salah satu penyebab sekaligus 

akibat dari digunakannya PBL dalam pembelajaran. 

 

Kata kunci: Problem-based learning, Pembelajaran, Interaksi interpersonal.  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-based Learning), yang selanjutnya disebut PBL, 

adalah suatu model pembelajaran yang memberi kesempatan dan memfasilitasi siswa untuk 

belajar melalui pemecahan masalah. Teori-teori psikologi mengatakan bahwa apabila siswa 

belajar melalui pengalaman memecahkan masalah, dengan sendirinya siswa belajar materi 

(konten) maupun strategi berpikir. Dalam PBL, fokus belajar siswa terletak pada masalah yang 

kompleks (rich problems) yang tidak memiliki jawaban tunggal. Siswa bekerja dalam kelompok 

kolaboratif untukmengidentifikasi apa yang akan dipelajari dengan cara memecahkan masalah. 

Siswa terlibat dalam belajar mandiri (self-directed learning/SDL), dan kemudian menerapkan 

pengetahuan yang baru dipelajari pada masalah, untuk selanjutnya merefleksikan apa yang sudah 

dipelajari dan keefektifan strategi yang digunakan. Guru memfasilitasi proses pembelajaran dan 

bukannya mentransfer pengetahuan kepada siswa.  

PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang selaras dengan kurikulum 2013, dan 

yang cocok digunakan untuk membekali siswa dengan keterampilan dasar di era global, yakni 

Critical Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration, Creativity and 

Innovation.Selain belajar memecahkan masalah, siswa juga merefleksikan pengalaman mereka 

(Barrows, 2000). PBL cocok untuk membantu siswa menjadi pembelajar aktif (active learner) 

karena pembelajarannya melibatkan masalah dunia nyata, yang membuat siswa bertanggung 

jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. PBL menekankan pada dua hal penting yaitu 
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membantu siswa mengembangkan strategi, dan membangun pengetahuan (Hmelodan Ferrari, 

1997; Kolodner dkk., 1996). 

Dalam PBL, siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dunia nyata (real-

world problems) yang kompleks, otentik, dan “íll-structured” yakni  masalah terbuka yang 

memiliki beberapa solusi dan mengharuskan siswa untuk mempertimbangkan beberapa petunjuk 

yang mengarah kepada prosedur solusi.  PBL mempunyai asumsi bahwa belajar adalah proses 

aktif, terpadu, dan konstruktif yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan kontekstual.  Salah satu 

aspek dalam faktor sosial tersebut adalah adanya interaksi antar individu siswa yang ada dalam 

kelompok. Agar proses belajar dalam kelompok tersebut berlangsung dengan optimal, diperlukan 

sejumlah kemampuan dasar dalam hal interaksi interpersonal. Dengan implementasi PBL, 

kemampuan-kemampuan tersebut dengan sendirinya akan terlatihkan. Dengan kata lain, 

kemampuan interaksi interpersonal merupakan salah satu penyebab sekaligus akibat dari 

digunakannya PBL dalam pembelajaran matematika.  

Menurut Perelman (1992), PBL memenuhi tiga kriteria penting yang mendorong belajar 

agar optimal, yaitu: (1) PBLmenyediakan lingkungan yang memberi kesempatan kepada siswa 

untuk terlibat dalam praktek dan menerima umpan balik dari siswa lain dan dari guru; (2) Siswa 

menerima bimbingan dan dukungan dari teman-temannya.Pembelajaran tidak berjalan satu arah 

(dari guru ke siswa), tetapi multi arah, termasuk siswa lain dan tutor/fasilitator. Sebagaimana 

dikatakan oleh Savery & Duffy (1995), pembelajaran terjadi melalui multi-interaksi dalam 

lingkungan belajar; (3) Pembelajarannya bersifat fungsional - berdasarkan pemecahan masalah 

nyata. Menurut Camp (1996), PBL didasarkan pada landasan kolaborasi dan integrasi dalam 

konteks kelompok kecil. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa PBL tergantung pada 

kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah, 

dan/atau menghasilkan solusi. 

Pengamat interaksi kelompok sering mendapati siswa yang tidak bekerja secara produktif, 

membuang-buang waktu, mengulangi informasi lama, atau menjadi konfrontatif. Terlepas dari 

masalah yang diajukan kepada sekelompok siswa, belajar itu sebanding dengan kemampuan 

kelompok yang bekerja secara efektif bersama-sama. Hitchcock dan Anderson (1997) 

mengidentifikasi lima disfungsi kelompok kecil sebagai berikut: (1) Apatis, atau kurangnya 

interaksi yang bermakna; (2) Keterbatasan atau fokus diskusi yang mengabaikan aspek lain dari 

suatu masalah; (3) Anggota kelompok disfungsional, yaitu yang tidak berpartisipasi atau 

melakukan pekerjaan yang sama dengan anggota yang lain dalam kelompok; (4) Siswa yang 

dijadikan kambing hitam, yang diabaikan oleh anggota kelompok lainnya; (5) Siswa yang 

mendominasi, yang mengganggu, atau mencegah orang lain.  

Banyak pihak mempelajari PBL karena hal itu merupakan salah satu tuntutan Kurikulum 

2013. Selain itu, para pendidik tertarik kepada  PBL karena menekankan pada pembelajaran aktif, 

dapat dialihgunakan dan berpotensi untuk memotivasi siswa. Dengan alasan-alasan tersebut, 

makalah ini bermaksud untuk membahas tentang PBL dan karakteristiknya, serta beberapa upaya 

untuk mengoptimalkan interaksi interpersonal siswa dalam bekerjasama untuk memecahkan 

masalah. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Problem-based Learning (PBL) 

Problem-based learning (PBL) adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar tentang suatu subjek melalui pengalaman 

memecahkan masalah terbuka (open-ended problem). Dalam PBL, siswa belajar strategi berpikir 

sekaligus pengetahuan baru. Format PBL berasal dari pemikiran di sekolah kedokteran, namun 

sekarang digunakan juga di bidang-bidang lain. PBL dikembangkan di McMaster University 

Medical School di Kanada pada tahun 1960-an dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia. Tujuan 

dari PBL adalah untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan yang fleksibel, 

keterampilan pemecahan masalah yang efektif, belajar mandiri, keterampilan kolaborasi yang 

efektif dan motivasi intrinsik.  
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Salah satu ciri khas PBL adalah berpusat pada siswa, yang artinya memberi kesempatan 

belajar yang relevan dengan siswa, dan sebagian tujuan belajar ditentukan oleh siswa sendiri. Ini 

tidak berarti bahwa guru kehilangan otoritasnya untuk menentukan materi yang akan dipelajari 

siswa.  Namun, ciri khas ini menempatkan sebagian tanggung jawab secara eksplisit di pundak 

siswa. Membuat tugas dan kegiatan yang memerlukan masukan dari siswa, diharapkan juga 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 

Salah satu kritik umum terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah bahwa 

siswa, sebagai pemula, tidak mengetahui apa yang penting untuk dipelajari, terutama dalam 

subjek yang mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Para ahli tidak sepenuhnya 

membantah pernyataan ini, namun menekankan bahwa siswa datang untuk belajar bukan ibarat 

papan tulis kosong, tetapi sebagai individu yang mempunyai pengetahuan sebelumnya yang dapat 

mempengaruhi pembelajaran mereka saat ini. Siswa seringkali memiliki pengetahuan tentang 

konten dan keterampilan yang lebih banyak daripada yang dibayangkan guru. Guru tidak perlu 

mempertanyakan apakah pembelajaran siswa sebelumnya itu benar atau tidak. Bagaimanapun 

keadaan pembelajaran siswa sebelumnya, hal itu bisa membantu atau menghambat usaha siswa 

untuk mempelajari informasi baru.  

PBL berfokus pada belajar melalui pengalaman yang melibatkan investigasi, penjelasan, 

dan penyelesaian masalah yang bermakna (Barrows, 2000; Torp & Sage, 2002). PBL dimulai 

dengan asumsi bahwa belajar merupakan proses aktif, terpadu, dan konstruktif  yang dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sosial dan kontekstual (Barrows, 2000). Selain itu, Wilkerson dan Gijselaers 

(1996) mengatakan bahwa PBL mempunyai ciri khas sebagai berikut: (a) Merupakan pendekatan 

yang berpusat pada siswa; (b) Guru lebih berperan sebagai fasilitator, daripada sebagai penyebar 

pengetahuan; (c) Masalah terbuka (open-ended problems) (yang dalam PBL disebut “ill-

structured”), yang berfungsi sebagai stimulus awal dan kerangka kerja untuk belajar. Guru juga 

bertujuan untuk mengembangkan kepentingan intrinsik siswa dalam materi pelajaran, 

menekankan belajar yang tidak hanya mengingat, memprakarsai tugas kelompok, dan membantu 

siswa menjadi pembelajar mandiri (self-directed learner). 

Belajar dikatakan "berpusat pada siswa" karena siswa diberi kebebasan untuk mempelajari 

topik-topik yang paling menarik bagi mereka dan cara mempelajarinya. Siswa harus 

mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, memimpin diskusi kelas, dan menilai pekerjaan sendiri 

dan pekerjaan teman sekelas mereka (Gallagher, 1997; Reynolds, 1997). Selaras dengan pendapat 

tersebut, Seltzer dkk. (1996) mengatakan bahwa dengan melakukan kegiatan, siswa 

mengembangkan kesadaran yang lebih dalam dan memperoleh konsep penting, dan ini 

merupakan prinsip dasar pendekatan konstruktif tentang belajar. Selain menekankan belajar 

dengan "melakukan," PBL menuntut siswa untuk menyadari metakognisi (Gijselaers, 1996). 

Artinya, siswa harus belajar menjadi sadar tentang informasi yang sudah diketahui tentang suatu 

masalah, informasi yang perlu diketahui untuk memecahkan masalah, dan strategi yang 

digunakan untuk memecahkan masalah. Jika siswa dapat mengartikulasikan pemikiran tersebut, 

hal ini akan membantu siswa menjadi pemecah masalah yang efektif dan pembelajar yang 

mandiri.  

Tugas kelompok juga merupakan aspek penting dari PBL untuk beberapa alasan. Pertama, 

tugas kelompok membantu mengembangkan masyarakat belajar yang membuat siswa merasa 

nyaman dalam mengembangkan ide-ide baru dan memunculkan pertanyaan tentang materi. 

(Allen, Duch, & Groh, 1996). Selain itu, tugas kelompok meningkatkan kemampuan komunikasi 

dan kemampuan siswa untuk mengelola dinamika kelompok. Tugas kelompok juga menarik dan 

memotivasi siswa karena siswa menjadi aktif terlibat dalam tugas dan dipandang bertanggung 

jawab atas tindakan mereka oleh semua anggota kelompok (Cohen, 1994). Oleh karena itulah 

dapat dikatakan bahwa tugas kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun, 

kelompok-kelompok tidak selalu dapat bekerja secara efektif tanpa bimbingan. Biasanya guru 

memfasilitasi dan memonitor interaksi kelompok karena banyak siswa yang belum pernah diajar 

cara bekerja efektif dalam kelompok (Bridges & Hallinger, 1996; Wilkerson, 1996). Masalah 

terbuka yang didesain dengan baik yang memerlukan masukan dan keterampilan dari semua 
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anggota kelompok juga sangat penting bagi pengalaman bekerja kelompok yang positif (Cohen, 

1994). Siklus belajar dalam PBL dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 

 

 

Pada siklus ini, yang juga dikenal sebagai proses tutorial PBL, di awal pembelajaran, siswa 

diberi skenario masalah. Kemudian siswa merumuskan dan menganalisis masalah dengan 

mengidentifikasi fakta yang relevan dengan skenario. Langkah identifikasi fakta ini membantu 

siswa menyatakan atau menuliskan kembali masalah yang diberikan, sehingga siswa dapat 

memahami masalah dengan lebih baik, dan pada gilirannya akan dapat membuat hipotesis tentang 

solusi-solusi yang mungkin. Bagian penting dari siklus ini adalah mengidentifikasi hal-hal yang 

belum diketahui pada masalah yang diberikan (knowledge deficiencies). Defisiensi pengetahuan 

inilah yang menjadi masalah belajar (learning issues) yang diteliti siswa selama mereka belajar 

mandiri. 

Setelah belajar mandiri, siswa menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh dan 

mengevaluasi hipotesis berdasarkan hal-hal yang telah dipelajari. Pada penyelesaian setiap 

masalah, siswa merefleksikan pengetahuan abstrak yang diperoleh. Guru membantu siswa belajar 

keterampilan kognitif yang diperlukan untuk pemecahan masalah dan kolaborasi. Karena siswa 

mandiri dalam mengelola tujuan dan strategi belajar untuk memecahkan masalah ill-

structured,mereka juga memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk belajar sepanjang 

hayat. Guru matematika harus mengajar siswa tidak hanya untuk memecahkan masalah tapi juga 

untuk belajar tentang matematika melalui pemecahan masalah. Karena, banyak siswa dapat 

mengembangkan kefasihan prosedural, namun siswa kurang memiliki pemahaman konseptual 

yang mendalam yang diperlukan untuk memecahkan masalah baru atau membuat hubungan 

antara ide-ide matematika. 

Berikut ini adalah sebagian kesempatan yang diperoleh siswa jika mereka belajar dengan 

PBL, (1) memeriksa dan mencoba apa yang diketahui siswa; (2) menemukan apa yang ingin 

dipelajari siswa; (3) mengembangkan keterampilan siswa agar mencapai kinerja yang lebih 

tinggi; (4) meningkatkan keterampilan komunikasi siswa; (5) menyatakan dan mempertahankan 

posisi dengan bukti dan argumen yang jelas; (5) menjadi lebih fleksibel dalam mengolah 

informasi dan melaksanakan kewajiban; (6) berlatih keterampilan praktis yang dibutuhkan siswa 

setelah lulus. 

 

2. Tujuan PBL 

PBL memberi pengalaman terbimbing kepada siswa dalam belajar melalui pemecahan 

masalah dunia nyata yang kompleks. PBL dirancang dengan beberapa tujuan penting (Barrows 

dan Kelson, 1995), di antaranya untuk membantu siswa: (a) mengonstruk basis pengetahuan yang 

luas dan fleksibel; (b) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang efektif; (c) 

mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup yang mandiri; (d) menjadi kolaborator yang 

efektif; (e) menjadi termotivasi secara intrinsik untuk belajar. 

Gambar 1. Siklus PBL (Hmelo-Silver, 2004) 
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Mengonstruk pengetahuan yang luas dan fleksibel tidak hanya dengan mempelajari fakta 

dari suatu domain, tetapi juga mencakup mengintegrasikan informasi di beberapa domain. 

Pengetahuan tersebut juga dikondisikan fleksibel dalam arti dapat dipanggil kembali dan mudah 

diterapkan pada berbagai keadaan yang sesuai. (Bransford et al., 1990). Pengetahuan yang 

fleksibel ini berkembang pada saat individu menerapkan pengetahuannya pada berbagai situasi 

masalah (Kolodner, 1993).Untuk mendorong siswa mengembangkan pengetahuan fleksibel dan 

keterampilan memecahkan masalah yang efektif, guru harus merencanakan pembelajaran dengan 

konteks yang memerlukan penggunaan keterampilan tersebut.  

Untuk mencapai tujuan yang kedua, yaitu mengembangkan keterampilan pemecahan 

masalah yang efektif, meliputi kemampuan untuk menerapkan metakognisi yang tepat dan 

strategi penalaran. Misalnya, penalaran hipotetis-deduktif merupakan strategi yang tepat untuk 

pemecahan masalah medis, sedangkan penalaran analogis atau penalaran berbasis kasus mungkin 

lebih tepat untuk banyak domain desain seperti arsitektur (Kolodner et al, 1996).  

 Keterampilan metakognitif mengacu pada proses kontrol terhadap rencana pemecahan 

masalah, memantau kemajuan, dan mengevaluasi apakah tujuan seseorang telah tercapai 

(Schoenfeld, 1985). Strategi metakognitif juga penting untuk tujuan ketiga dari pengembangan 

keterampilan belajar seumur hidup yang mandiri. Ada beberapa sub-keterampilan dalam belajar 

mandiri (Hmelo dan Lin, 2000; Zimmerman, 2002). Pertama, siswa harus memiliki kesadaran 

metakognitif tentang apa yang dipahami dan yang tidak dipahami. Kedua, siswa harus mampu 

menetapkan tujuan belajar, mengidentifikasi apa yang ingin dipelajari lebih banyak pada tugas 

yang dikerjakan. Ketiga, siswa harus mampu merencanakan proses belajar mereka sendiri dan 

memilih strategi belajar yang tepat. Dengan kata lain, siswa harus memilih tindakan yang tepat 

untuk mencapai tujuan. Akhirnya, pada saat melaksanakan rencana yang sudah diputuskan, siswa 

harus mampu memantau dan mengevaluasi apakah tujuan mereka tercapai atau tidak. 

Tujuan keempat, menjadi kolaborator yang baik, berarti mengetahui cara berpartisipasi 

dengan baik dalam kelompok. Hal ini mencakup membangun tujuan yang sama, menafikan 

perbedaan, negosiasi tindakan yang akan diambil oleh kelompok akan, dan menyusun 

kesepakatan (Barron, 2002). Tugas ini membutuhkan pertukaran ide secara terbuka dan 

keterlibatan semua anggota kelompok (Cohen, 1994; Wenger, 1998). Menjelaskan ide seseorang 

merupakan hal yang penting bagi kolaborasi yang produktif, dan juga berfungsi untuk 

meningkatkan pembelajaran (Webb dan Palincsar, 1996). Tujuan menjadi kolaborator yang baik 

dan proses belajar kolaboratif sering terjalin bersama. Tujuan akhir dari PBL adalah membantu 

siswa menjadi termotivasi secara intrinsik. Motivasi intrinsik terjadi ketika dalam mengerjakan 

tugas, siswa termotivasi oleh kepentingan, tantangan, atau kepuasannya sendiri. 

 

3. Masalah dan Perannya dalam PBL 

Dalam makalah ini, istilah "masalah" menandakan keadaan yang berbeda dari tujuan yang 

diinginkan dan adanya ketidakpastian dalam pencapaian tujuan tersebut (Bransford dan Stein, 

1984). Dengan kata lain, suatu masalah terjadi ketika seorang pemecah masalah memiliki tujuan 

tetapi tidak memiliki cara yang jelas untuk mencapai tujuan. Pemecahan masalah merupakan 

identifikasi masalah dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menghasilkan 

pencapaian tujuan (Martines, 1998). Masalah dapat dibagi menjadi dua jenis, (1) Masalah 

didefinisikan dengan baik atau “well-structured problems”, yaitu masalah yang terdefinisi 

dengan baik, dapat dirumuskan dengan jelas, diselesaikan dengan mengingat dan menerapkan 

prosedur tertentu, dan menghasilkan solusi yang dapat dievaluasi berdasarkan standard yang 

terkenal dan disepakati (Frederiksen, 1984). (2) “ill-structured problems,”  merupakan masalah 

yang lebih kompleks dan memberikan sedikit petunjuk yang mengarah ke prosedur solusi 

(Frederiksen, 1984).  

Masalah dalam PBL biasanya berbentuk kasus, narasi kompleks, atau tantangan dunia 

nyata yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Tidak ada jawaban benar atau salah, namun ada 

solusi yang masuk akal berdasarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dianggap 

perlu untuk mengatasi masalah. Oleh karena itu, sebagian solusinya tergantung pada pemerolehan 

dan pemahaman tentang fakta, serta berdasarkan kemampuan untuk berpikir kritis, yakni 
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kemampuan untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi, serta menerapkan 

informasi yang tepat untuk konteks tertentu. Dalam berpikir kritis maupun berpikir kreatif, siswa 

dituntut untuk menentukan apa yang diketahui, lalu mengumpulkannya dengan informasi yang 

tidak diketahui, guna memperoleh pengetahuan baru. 

Masalah “ill-structured” ditandai dengan belum jelasnya cara untuk memperoleh solusi, 

misalnya adanya unsur masalah yang tidak diketahui, adanya beberapa solusi, dan beberapa 

kriteria untuk mengevaluasi solusi. Selain itu, masalah yang “íll-structured” membantu siswa 

mempelajari konsep, ide, dan teknik yang penting, karena masalah tersebut mendorong diskusi 

kelompok dan memberikan pengalaman kepada siswa untuk  memecahkan masalah, dan 

berfungsi sebagai stimulus awal dan kerangka kerja dalam pembelajaran.   

Dalam literatur PBL, istilah “ill-structured”digunakan untuk menggambarkan masalah 

terbuka yang memiliki beberapa solusi dan mengharuskan siswa "untuk mempertimbangkan 

banyak metode sebelum memutuskan solusi tertentu "(Shelton & Smith, 1998). Masalah “ill-

structured” membantu siswa belajar sekumpulan konsep penting, ide, dan teknik "(Gallagher, 

1997), karena siswa menghidupkan diskusi kelompok dan memberikan siswa pengalaman 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh para ahli di lapangan. 

Berikut ini ini adalah karakteristik “ill-structured problems” yang diadaptasi dari Allen, 

Duch & Groh (1996) dan Gallagher (1997): (1) Memerlukan informasi tambahan untuk 

memahami masalah dari yang awalnya tersedia; (2) Mengandung beberapa alur solusi; (3) 

Terdapat perubahan ketika diperoleh informasi baru; (4) Mencegah siswa mengetahui bahwa 

mereka telah membuat keputusan yang "benar"; (5) Membangkitkan minat dan kontroversi dan 

menyebabkan siswa untuk mengajukan pertanyaan; (6) Bersifat terbuka (open-ended) dan cukup 

kompleks untuk kolaborasi dan berpikir di luar hal-hal yang diingat (recall); (7) Berisi konten 

yang otentik untuk bidang yang dipelajari. 

Selain itu, masalah juga harus realistik dan beresonansi dengan pengalaman siswa. Masalah 

yang baik akan memberi feedback (balikan) yang memungkinkan siswa mengevaluasi keefektifan 

pengetahuan, penalaran, dan strategi belajarnya sendiri. Masalah tersebut juga harus mendorong 

konjektur (dugaan) dan argumentasi. Solusi masalah harus cukup kompleks dan melibatkan 

banyak bagian yang saling berhubungan (interrelated pieces), serta harus memotivasi siswa untuk 

mengetahui dan mempelajarinya. Karena siswa menghasilkan hipotesis dan mempertahankannya 

kepada orang lain dalam kelompok, mereka secara terbuka mengartikulasikan keadaan 

pemahaman siswa saat itu, meningkatkan konstruksi dan mengatur tahapan untuk belajar di masa 

depan (Koschmann et al., 1994). Masalah tersebut juga harus mendorong siswa agar terlibat 

dalam proses pembelajaran berdasarkan pemahaman awal mereka. Masalah yang baik juga 

melatih keterampilan komunikasi siswa, yaitu pada waktu siswa presentasi di depan kelas. 

Masalah yang multidisiplin harus membantu membangun pengetahuan yang luas dan fleksibel, 

karena informasi tidak dipelajari secara terpisah-pisah (in isolation). 

 

4. Peran Fasilitator 

Mempunyai masalah yang baik merupakan kondisi yang perlu tetapi belum cukup untuk 

penerapan PBL yang efektif. Peran fasilitator sangat penting untuk membuat PBL berfungsi 

dengan baik. Dengan penekanan pada belajar melalui pemecahan masalah dan membuat aspek 

kunci keahlian tampak nyata, PBL merupakan model pemagangan kognitif (Collins et al., 1989). 

Dalam PBL, guru/ fasilitator merupakan pelajar yang ahli, yang dapat memodelkan strategi yang 

baik untuk belajar dan berpikir, dan bukannya seseorang yang ahli dalam konten itu sendiri. 

Fasilitator membantu siswa belajar melalui pemodelan dan pelatihan, terutama melalui 

penggunaan strategi mempertanyakan (Hmelo-Silver dan Barrows, 2003). 

Fasilitator semakin mengurangi bantuannya ketika siswa menjadi lebih berpengalaman 

dengan PBL sampai akhirnya siswa mengadopsi banyak peran fasilitator. Fasilitator bertanggung 

jawab baik untuk memindahkan siswa melalui berbagai tahap PBL maupun memantau proses 

kelompok. Pemantauan ini menjamin bahwa semua siswa terlibat dan mendorong mereka baik 

untuk mengeksternalisasi pemikiran mereka sendiri maupun untuk saling mengomentari 

pemikiran (Hmelo-Silver masing-masing, 2002; Koschmann et al., 1994). 
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Berdasarkan ciri khas PBL, maka tugas PBL fasilitator adalah sebagai berikut: (a) 

Membimbing perkembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mendorong siswa untuk 

menjustifikasi pemikiran mereka dan (b) Mengeksternalisasi refleksi diri dengan mengarahkan 

pertanyaan yang tepat kepada individu. Fasilitator memainkan peran penting dalam memodelkan 

pemecahan masalah dan keterampilan Self-directed Learning (SDL) yang diperlukan untuk 

mengevaluasi penalaran dan pemahaman seseorang. 

Fasilitator mendukung secara langsung beberapa tujuan PBL. Pertama, ia memodelkan 

pemecahan masalah dan proses SDL. Kedua, fasilitator membantu siswa belajar untuk 

berkolaborasi dengan baik. Asumsi yang mendasari adalah bahwa jika fasilitator mendukung 

pembelajaran dan proses kolaborasi, siswa lebih mampu mengonstruk pengetahuan dengan 

fleksibel. Ada beberapa isu penting dalam memahami bagaimana memfasilitasi dan mengapa 

sangat sulit bagi fasilitator yang nyaman dengan satu kelompok dan sejumlah kecil siswa untuk 

kemudian memantau kelas khas dengan beberapa kelompok dan banyak siswa. Memfasilitasi 

adalah keterampilan lunak, yang mencakup mengetahui dengan tepat kapan suatu pertanyaan bisa 

ditanyakan, ketika siswa keluar jalur (off-track), dan ketika proses PBL terhenti. Peran fasilitator 

sangat penting dalam memodelkan kemampuan berpikir dan menyediakan scaffolding 

metakognitif. Hmelo-Silver (2000) berhasil memfasilitasi beberapa kelompok, menggunakan 

model fasilitasi mengembara (a wandering model of facilitation). Dalam model ini, fasilitator 

berpindah dari kelompok ke kelompok, menyesuaikan waktu yang dihabiskan dengan masing-

masing kelompok di kelas sesuai dengan kebutuhan mereka.  

 Fasilitator tidak pasif selama pembelajaran, tetapi ia juga tidak mengambil peran 

tradisional, yakni mendominasi di atas panggung. Peran fasilitator dapat untuk memodelkan 

berbagai jenis strategi pemecahan masalah, yang kadang-kadang disebut ‘belajar magang 

kognitif’ (cognitive apprenticeship learning) (Brown, Collins, & Newman, 1989). Siswa juga 

dapat saling memodelkan berbagai strategi pemecahan masalah. Peran fasilitator yang paling 

umum adalah bertanya kepada  siswa tentang proses belajar mereka dengan mengajukan 

pertanyaan meta-kognitif, seperti ‘Bagaimana kamu mengetahui itu? Asumsi apa yang kau buat?’ 

Pertanyaan semacam ini dimaksudkan agar siswa menjadi reflektif terhadap diri sendiri tentang 

proses belajar mereka, sehingga muncul ciri khas PBL lainnya, yaitu lebih berpusat pada proses 

daripada berpusat pada produk.  

 

5. Belajar Kolaboratif dalam PBL 

Kelompok pemecahan masalah kolaboratif merupakan ciri khas PBL. Hal ni karena 

struktur kelompok kecil membantu mendistribusikan beban kognitif antar anggota kelompok, 

sedangkan kelebihannya adalah bahwa anggota kelompok mendistribusikan keahlian dengan 

mengijinkan seluruh kelompok untuk mengatasi masalah yang biasanya akan terlalu sulit jika 

dikerjakan sendirian (Pea, 1993; Salomon, 1993). Gagasan mendistribusikan keahlian sangat 

relevan di PBL karena pada saat siswa membagi masalah belajar, mereka menjadi "Ahli" dalam 

topik-topik tertentu. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kelompok kecil berdiskusi dan 

berdebat di sesi PBL meningkatkan pemecahan masalah dan pemikiran tingkat tinggi serta 

mendorong konstruksi pengetahuan bersama-sama. (Blumenfeld et al, 1996;. Brown, 1995;. Vye 

et al, 1997). 

Dalam kelompok PBL, siswa sering bekerja sama untuk membangun penjelasan 

kolaboratif. Sebagian besar kelompok PBL butuh bantuan untuk berkolaborasi secara efektif. 

Dalam model PBL tradisional (Barrows, 2000), fasilitator membantu memastikan bahwa semua 

siswa terlibat dalam diskusi. Dengan tidak adanya fasilitator khusus, ada berbagai teknik yang 

dapat membantu membangun kolaborasi yang produktif. Misalnya, pengajaran timbal balik, dan 

penggunaan peran siswa, telah digunakan untuk mendukung pembelajaran kolaboratif yang 

efektif  dengan siswa K-16. (O'Donnell, 1999; Palincsar dan Herrenkohl, 1999).  

 

6. Keterampilan Interpersonal dalam Bekerja Kelompok 

Dalam rangka menerapkan PBL yang efektif, diperlukan keterampilan-keterampilan 

khusus, yakni keterampilan interpersonal bagi fasilitator maupun bagi siswa.Hal ini karena PBL 
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berpusat pada siswa dan memberi kesempatan yang besar kepada siswa untuk bekerjasama dalam 

kelompok. Meskipun pada awalnya siswa belum terbiasa atau belum memiliki keterampilan-

keterampilan tersebut, namun dengan pengalamannya belajar menggunakan PBL, makin lama 

siswa akan terbiasa dan menjadi terlatih. Keterampilan interpersonal yang berkaitan dengan 

proses kelompok memegang peranan penting untuk pemecahan masalah dan belajar yang efektif.  

Katzenbach & Smith (2003) mengatakan bahwa agar suatu kelompok bisa bekerja dengan efektif, 

perlu memiliki keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan interpersonal.Siswa yang 

memiliki keterampilan tersebut mempunyai peluang yang lebih besar untuk belajar dibanding 

siswa yang tidak memiliki keterampilan tersebut (Yates &Gerdes, 1996). Keterampilan yang 

diperlukan untuk kerja dalam tim yang sukses antara lain: (a) Keterampilan dalam membuat 

keputusan bersama atau konsensus; (b) Keterampilan dialog dan diskusi; (c) Keterampilan 

mengatasi konflik; (d) Keterampilan kepemimpinan tim.  

 

a. Keterampilan Pengambilan Keputusan Konsensus 

Jika suatu kelompok mencapai konsensus, setiap anggota kelompok menyetujui keputusan 

yang diambil dan siap mendukungnya. Arti konsensus adalah bahwa setiap anggota tim 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan setiap orang setuju dengan keputusan yang 

diambil. Dalam PBL, untuk mencapai konsensus, setiap siswa harus berpartisipasi, memiliki 

kesempatan yang sama untuk didengar, dan ide-ide mereka menjadi bagian dari ide-ide 

kelompok.Pengambilan keputusan konsensus, menurut definisi, melibatkan kontribusi dari semua 

anggota, tidak hanya beberapa anggota terpilih saja. Konsensus didasarkan pada kebutuhan 

individu untuk memahami satu sama lain. Oleh karena itu untuk mencapai konsensus, siswa perlu 

memiliki kemampuan untuk terlibat dalam dialog dan diskusi secara efektif. 

 

b. Keterampilan Dialog dan Diskusi 

Dialog adalah suatu proses yang memberi kesempatankepada siswauntuk saling 

memahami. Dialog bukan hanya teknik, tapi prinsip yang didasarkan pada keyakinan bahwa 

identifikasi masalah dan pemecahan masalah terkait erat dengan inti masalah. Dialog adalah 

proses yang membangun makna dan definisi tentang masalah,yang disepakati oleh siswa dalam 

suatu kelompok. Dalam suatu dialog, biasanya siswa mengajukan pertanyaan untuk memperjelas 

makna agar akurat dalam memahami sudut pandang orang lain dan ketertarikan kepadasuatu 

masalah.  Yang ditekankan dalam dialog bukanlah apakah seseorang setuju atau tidak setuju 

dengan orang lain, tetapi apakah seseorang memahami pandangan orang lain. Oleh karena itu, 

dibutuhkan keterampilan mendengarkan secara efektif dan berpikir kritis. 

Menurut Peterson (1997), terdapat dua prosedur yang efektif untuk meningkatkan dialog 

yaitu brainstreaming, dan klarifikasi. Brainstreaming (berbeda dengan brainstorming) adalah 

prosedur untuk mengumpulkan secara berurutan ide-ide yang berkaitan dengan masalah dari 

anggota kelompok. Sedangkan curah pendapat (brainstorming) melibatkan pengumpulan 

informasi secara acak yang cenderung mendukung individu yang lebih banyak bicara atau yang 

lebih cepat berpikir. Dalam Brainstreaming semua anggota kelompok memperoleh kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi dalam pengumpulan ide. Dengan memberikan kesempatan yang 

sama, akan menumbuhkan rasa memiliki pada siswa dan mengurangi kecenderungan untuk 

berpikir satu arah. Dalam suatu dialog, perlu ditanyakan pertanyaan yang memperjelas, dan 

bukannya yang menantang atau memberi pertimbangan subjektif (berdasarkan nilai-nilai tertentu) 

pada suatu item. 

Diskusi digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan atau mencapai kesepakatan 

tentang suatu masalah. Agar diskusi efektif, maka harus ada dialog. Ketika tidak ada pemahaman 

yang sama tentangsuatu masalah atau kepedulian terhadap sesuatu, atau tentang apa yang perlu 

dilakukan, maka pengambilan keputusan akan sulit berjalan dengan efektif. Diskusi bukanlah 

debat, dan tidak untuk tujuan memperoleh kemenangan. Diskusi adalah keterampilan yang 

membuat terlihatnya proses berpikir, memungkinkan munculnya asumsi agar siap ditanggapi, dan 

mengekspos sumber perselisihan.  
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Diskusi yang efektif berfokus pada topik diskusi, dan bukan pada kepribadian.Dalam suatu 

diskusi yang efektif, fasilitator memegang peranan penting, karena diskusi bisa menjadi tidak 

fokus dan tanpa tujuan jika tidak dilakukan dengan benar. Fasilitator harus fokus pada proses, 

bukan isi diskusi. Fasilitator harus memantau diskusi sehingga memungkinkan siswa mencapai 

keputusan, menantang asumsi dan melibatkan semua anggota kelompok. Fasilitator harus 

memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam diskusi. 

Selain itu, fasilitator sebaiknya tidak menyisipkan pendapatnya sendiri, melainkan harus fokus 

mendorong interaksi dan diskusi siswa ke arah pengambilan keputusan. Fasilitator juga harus 

menghindari manipulasi. Artinya, memindahkan pendapat-pendapat anggota tim ke pendapat atau 

solusi yang ditawarkan fasilitator. Jika hal ini terjadi, siswa akan terbiasa bergantung pada guru, 

dan bukannya menjadi pembelajar dan pengambil keputusan yang mandiri. Meskipun demikian, 

tutor dapat membantu tim apabila mereka kekurangan informasi pada saat diskusi. 

 

c. Keterampilan Mengatasi Konflik 

Konflik merupakan sesuatu yang wajar, umum, dan diperlukan untuk pertumbuhan tim. 

Namun, konflik bisa menjadi destruktif bagi proses belajar siswa jika bersifat pribadi atau menjadi 

kendala dalam menyelesaikan tugas. Konflik dapat terjadi ketika siswa tidak memiliki 

keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi dalam tim. Misalnya, kurangnya keterampilan 

dialog akan menghasilkan kesalahpahaman, kurangnya makna kebersamaan, atau kebingungan. 

Sumber konflik yang lain adalah perbedaan gaya berpikir siswa. Tim biasanya terdiri dari 5 

sampai 10 siswa, masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, pandangan yang unik 

tentang dunia, dan berbagai gaya berpikir. Keragaman ini menjadi sumber daya yang kaya bagi 

pemecahan masalah. Gaya berpikir menentukan caraseorang siswa mengumpulkan informasi dan 

bagaimana siswa menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah.  

Tidak memahami atau tidak menghargai gaya berpikir siswa lain juga akan menimbulkan 

konflik. Misalnya, seorang siswa yang lebih intuitif akan mempertimbangkan beberapa pilihan 

bersamaan ketika menganalisis informasi, atau bergerak dari satu langkah analisis ke langkah 

analisis yang lain. Sebaliknya, seorang pemikir sistematis akan membuat rencana untuk 

pemecahan masalah, dan menyelesaikan satu analisis sebelum melompat ke langkah berikutnya. 

Jika siswa tidak saling memahami gaya berpikir masing-masing dan cara masing-masing dalam 

menganalisis data, maka pemikir sistematis akan menganggap bahwa pemikir intuitif banyak 

tingkah dan impulsif, sedangkan pemikir intuitif akan menganggap bahwa pemikir sistematis 

lambat dan bodoh. Banyak potensi konflik dapat diminimalkan jika siswa menyadari berbagai 

gaya kognitif yang dimiliki oleh individu-individu dalam kelompok. 

Menurut Senge (2004), konflik dapat dikelola dan diminimalkan dengan cara sebagai 

berikut: (1) Fokus pada proses dan bukan pada orang sebagai sumber konflik; (2) Menyediakan 

lingkungan yang aman dan tidak mengancam yang memungkinkan munculnya konflik ke 

permukaan, namun bisa diselesaikan; (3) Mengembangkan tujuan bersama; (4) Membangun 

makna dan perspektif bersama; (5) Melembagakan pendekatan yang umum untuk memecahkan 

masalah dan menyelesaikan tugas-tugas tim; (6) Menekankan kolaborasi; (7) Memahami 

perbedaan tentang cara individu mengumpulkan dan menganalisis data, misalnya gaya berpikir. 

Hitchcock dan Anderson (2007) merekomendasikan bahwa aturan-aturan dasar perlu 

dibentuk untuk mengatur interaksi siswa, dan untuk mendorong tercapainya tujuan. Aturan dasar 

berfungsi untuk mencegah terjadinya krisis dengan cara membentuk harapan yang jelas, dan 

membangun norma-norma perilaku yang bertindak sebagai referensi untuk mendiagnosis proses 

jika muncul masalah. Aturan dasar harus muncul dari pemikiran anggota kelompok. Contoh 

aturan dasar: (a) Siswa harus datang tepat waktu; (b) Tidak ada justifikasi terhadap nilai-nilai 

selama brainstreaming / brainstorming dan klarifikasi; (c) Siswa datang ke setiap kegiatan 

kelompok yang telah disiapkan.  

d. Keterampilan Memimpin Tim 

Pada awal kegiatan kelompok, setiap individu harus diberi kesempatan untuk bersikap 

tegas dan belajar tentang nilai bagi pikiran dan tindakannya. Setiap anggota timharus dapat 

memimpin tim. Hal ini dapat terjadi jika ada pembagian tanggung jawab dalam kegiatan tim, yang 
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biasa disebut dengan istilah ‘berbagi peran’ (role-sharing). Kepemimpinan bersama mengarah 

pada akuntabilitas dan kompetensi bersama.Pemimpintimseharusnya fokus pada proses daripada 

isi dari proses pemecahan masalah. Pemimpin tidak hanya melakukan peran sebagai fasilitator, 

tetapi mendorong dan mengelola komunikasi, partisipasi, dan konsensus. Pemimpin bertugas 

mengelola dan melaksanakan dialog dan diskusi dengan tepat, serta menyelesaikan konflik secara 

bijaksana jika muncul. Yang paling penting, pemimpin menjaga agar tim tetap berfungsi dalam 

proses pemecahan masalah. Selain itu, keterampilan kepemimpinan yang efektif akan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk lebih mampu mengelola diri sendiri.  

 

KESIMPULAN  

 

PBL didasarkan pada landasan kolaborasi dan integrasi dalam konteks kelompok kecil. 

Dengan kata lain, PBL tergantung pada kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam 

mengidentifikasi dan menganalisis masalah, kemudian menghasilkan solusi. Ketergantungan PBL 

pada saat efektivitas kelompok inilah yang dapat menjadi sumber kesulitan bagi para peneliti 

untuk menegaskan bahwa PBL dapat meningkatkan belajar siswa (students’ learning). 

Belajar kelompok tidak hanya berguna dalam pemerolehan pengetahuan, tetapi juga 

melatih keterampilan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, tanggung jawab, berbagi 

informasi, dan menghormati pendapat orang lain. Sehingga, PBL dapat dianggap sebagai model 

pembelajaran dalam kelompok kecil yang menggabungkan pemerolehan pengetahuan dan 

pengembangan keterampilan dan sikap. Adapun keterampilan yang diperlukan untuk kerja dalam 

tim yang sukses antara lain: (a) Keterampilan dalam membuat keputusan bersama atau konsensus; 

(b) Keterampilan dialog dan diskusi; (c) Keterampilan mengatasi konflik; (d) Keterampilan 

kepemimpinan tim.  
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Abstrak 

 
Guru menggunakan buku siswa dari Kemendikbud dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang langkah-langkah pembelajarannya mengikuti rangkaian di 

buku siswa tanpa menyusun lembar kerja siswa (LKS). Padahal siswa mengalami 

kesulitan memahami masalah sehari-hari sebagai contoh masalah “agen tiket” yang 

terdapat di buku siswa pada pokok bahasan persamaan linear dua variabel karena sulit 

dibayangkan oleh siswa SMP. Untuk itu diperlukan pengembangan perangkat berupa 

RPP dan LKS untuk membelajarkan materi persamaan linear dua variabel 

menggunakan masalah sehari-hari yang sering dijumpai dan mudah dibayangkan oleh 

siswa. Penelitian pengembangan ini bertujuan mengembangkan perangkat 

pembelajaran berbasis masalah yang valid, praktis dan efektif. Model pengembangan 

Plomp yang digunakan hanya empat fase pertama. Fase implementasi tidak digunakan 

karena keterbatasan waktu dan biaya. Berdasarkan analisis data, perangkat yang 

dikembangkan valid, praktis dan efektif. 

Kata kunci: perangkat pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah, persamaan 

linear dua variabel 
 

PENDAHULUAN 

Perangkat pembelajaran merupakan suatu perangkat yang dipergunakan dalam proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu Devi (2009: 1-5) mengemukakan bahwa setiap guru pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, memotivasi siswa untuk berpatisipasi aktif. Perangkat pembelajaran 

yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu tanggal 21 

Oktober 2015 terhadap hasil belajar siswa di dua kelas VIII pada pokok bahasan persamaan linear 

dua variabel tahun ajaran 2014/2015, didapatkan bahwa 62,5% siswa dalam satu kelas 

mendapatkan nilai di bawah Standar Ketuntasan Minimal (SKM) 75. Tidak jauh berbeda, kelas 

yang dibelajarkan oleh guru dengan perangkat yang sama juga menunjukkan bahwa 51,52% siswa 

mendapatkan nilai di bawah 75. Dari studi pendahuluan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman siswa terhadap materi persamaan linear dua variabel masih tergolong rendah. Selain 

hasil belajar, peneliti juga melakukan observasi terhadap perangkat pembelajaran yang digunakan 

dalam membelajarkan persamaan linear dua variabel. Berdasarkan observasi yang dilakukan, RPP 

yang digunakan oleh guru mengacu pada kegiatan buku siswa dari kemendikbud. Guru belum 

sempat membuat LKS dikarenakan banyaknya administratif yang harus dikerjakan dan jam 

mengajar yang dipegang. Sedangkan teks soal cerita yang terdapat di buku siswa kurang familier 

sehingga sulit dipahami oleh siswa.  

Zamroni (2013:11) menyatakan bahwa daya serap siswa pada materi sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV) belum maksimal dikarenakan masih banyak guru matematika yang 

menggunakan pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Guru aktif mentransfer 
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pengetahuan kepada siswa, sedangkan siswa menerima pelajaran dengan pasif. Zamroni 

menyarankan proses belajar hendaknya dikemas dalam kegiatan yang kontekstual, 

menyenangkan dan melibatkan keaktifan siswa. 

Padmavathy (2013:50) menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah lebih efektif 

digunakan dalam pembelajaran matematika.Dengan mengadopsi PBM dalam pembelajaran, guru 

dapat membuat siswa menjadi pemikir yang kreatif dalam mengambil suatu kesimpulan.Selain 

itu, dapat menyebabkan siswa memiliki sikap positif terhadap matematika dan membantu siswa 

untuk meningkatkan prestasi, serta dapat menyebabkan memori jangka panjang karena 

memberikan pengalaman pembelajaran baru bagi siswa. 

Permana dan Sumarmo (2007:122) menyimpulkan bahwa kemampuan penalaran 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari pada penalaran  

matematis siswa melalui pembelajaran biasa. Selain itu, secara umum siswa bersikap positif 

terhadap pembelajaran matematika dengan pembelajaran berbasis masalah. Dengan pembelajaran 

berbasis masalah siswa mau bekerja sama, saling membantu dan saling memberikan pendapat 

(sharing ideas) dalam menyelesaikan permasalahan. 

Ibrahim (2012:60) mengemukakan bahwa kehadiran kecerdasan emosional pada 

pembelajaran matematika berbasis masalah akan mendukung atau memandu kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan siswa mulai dari fase pertama pembelajaran hingga fase akhir pembelajaran, 

sehingga diperolehnya hasil pembelajaran matematika secara utuh. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pengembangan perangkat pembelajaran berbasis masalah materi persamaan linear dua variabel 

kelas VIII. 

METODE 

Model pengembangan Plomp (dalam Hobri, 2010:17) yang digunakan adalah fase satu 

sampai dengan fase empat yang terdiri atas: (1) fase investigasi awal, (2) fase desain, (3) fase 

realisasi/konstruksi, (4) fase tes, evaluasi, dan revisi.   

Produk yang telah dikembangkan yaitu berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis masalah pada materi persamaan linear dua variabel 

dengan KD 3.2 menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam konteks nyata dan 

KD 4.1 membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan 

dengan persamaan linear dua variabel diuji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Uji 

kevalidan dilaksanakan dengan pengisian angket validasi oleh tiga validator yaitu satu orang 

dosen jurusan matematika yang telah menempuh pendidikan minimal S2 dan dua orang guru 

matematika Sekolah Menengah Pertama yang berpengalaman mengajar minimal 3 tahun dengan 

pendidikan minimal S1 Pendidikan Matematika.Untuk menguji kepraktisan RPP dan LKS 

dilakukan uji coba dengan dilaksanakannya pembelajaran menggunakan perangkat yang telah 

dikembangkan. Selama proses pembelajaran berlangsung,  diberikan lembar observasi kegiatan 

guru dan lembar observasi kegiatan siswa kepada dua orang observer untuk diisi selama uji coba 

berlangsung. Lembar observasi kegiatan guru untuk mengukur kepraktisan RPP yang 

dikembangkan sedangkan untuk menguji kepraktisan LKS yang telah dikembangkan, diberikan 

angket respon untuk siswa subjek coba.Subjek uji coba pada penelitian ini adalah 36siswa kelas 

8-5 SMP Negeri 21 Malang.Keefektifan diukur menggunakan lembar observasi kegiatan siswa 

dan apabila minimal 80% siswa mendapatkan nilai di atas Standar Ketuntasan Minimal pada KD 

3.2 dan 4.1, maka perangkat dikatakan efektif. 

Teknik analisis data hasil uji kevalidan menggunakan modifikasi langkah– langkah dalam 

Hobri (2010) yaitu, membuat tabel hasil rekapitulasi data penilaian dari tiga validator, 

menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari setiap validator untuk setiap indikator dengan rumus, 

menentukan rata-rata nilai untuk setiap indikator, menentukan nilai rata-rata total, dan 

menentukan tingkat kevalidan perangkat pembelajaran berdasarkan Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1   Tabel Kriteria Tingkat Kevalidan 

Nilai Kategori Keterangan 

𝟏 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟏, 𝟕𝟓 Tidak Valid Revisi Total 

𝟏, 𝟕𝟓 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟐, 𝟓 Kurang Valid Revisi Sebagian 

𝟐, 𝟓 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟑, 𝟐𝟓 Cukup Valid Revisi Sebagian 

𝟑, 𝟐𝟓 ≤ 𝑽𝒂 < 𝟒 Valid Tidak Revisi 

𝑽𝒂 = 𝟒 Sangat Valid Tidak Revisi 

(Dimodifikasi dari Hobri, 2010:53) 

 

Teknik analisis data uji kepraktisan menggunakan modifikasi langkah-langkah  dalam 

Hobri (2010)  yaitu menentukan rata-rata hasil observasi untuk setiap indikator, menentukan nilai 

rata-rata total untuk semua aspek, dan menentukan tingkat kepraktisan perangkat pembelajaran 

berdasarkan Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2   Tabel Kriteria Tingkat Kepraktisan. 

Nilai Kategori Keterangan 

𝟏 ≤ 𝑷 < 𝟏, 𝟕𝟓 Tidak Praktis Revisi Total 

𝟏, 𝟕𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟐, 𝟓 Kurang Praktis Revisi Sebagian 

𝟐, 𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟑, 𝟐𝟓 Cukup Praktis Revisi Sebagian 

𝟑, 𝟐𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟒 Praktis Tidak Revisi 

𝑷 = 𝟒 Sangat praktis Tidak Revisi 

(Dimodifikasi dari Hobri, 2010:56) 

 

Teknik analisis data hasil uji keefektifan adalah dengan menghitung nilai hasil ulangan 

harian siswa pada materi Persamaan Linear Dua Variabel sesuai dengan pedoman penilaian yang 

terdapat di RPP dan dari lembar observasi kegiatan siswa. Apabila nilai ulangan harian pada 

materi PLDV diperoleh hasil bahwa minimal 80% siswa mendapat nilai di atas SKM yang 

ditetapkan yaitu nilai 75, maka perangkat pembelajaran dikatakan efektif. Apabila presentase 

siswa yang mendapat nilai di atas SKM kurang dari 80%, maka perangkat belum dapat dikatakan 

efektif.  Selain menghitung nilai hasil ulangan, teknik analisis data uji kepraktisan menggunakan 

modifikasi langkah-langkah  dalam Hobri (2010)  yaitu menentukan rata-rata nilai setiap observer 

di setiap pertemuan, menentukan nilai rata-rata total untuk semua aspek, dan menentukan tingkat 

keefektifan perangkat pembelajaran berdasarkan Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3   Tabel Kriteria Tingkat Keefektifan. 

Nilai Kategori Keterangan 

𝟏 ≤ 𝑬𝒇 < 𝟏, 𝟕𝟓 Tidak Efektif Revisi Total 

𝟏, 𝟕𝟓 ≤ 𝑬𝒇 < 𝟐, 𝟓 Kurang Efektif Revisi Sebagian 

𝟐, 𝟓 ≤ 𝑬𝒇 < 𝟑, 𝟐𝟓 Cukup Efektif Revisi Sebagian 
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𝟑, 𝟐𝟓 ≤ 𝑬𝒇 < 𝟒 Efektif Tidak Revisi 

𝑬𝒇 = 𝟒 Sangat Efektif Tidak Revisi 

(Dimodifikasi dari Hobri, 2010:63) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengembangan ini adalah perangkat pembelajaran berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis masalah pada 

materi persamaan linear dua variabel dengan KD 3.2 menentukan nilai variabel persamaan linear 

dua variabel dalam konteks nyata dan KD 4.1 membuat dan menyelesaikan model matematika 

dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Pembelajaran berbasis 

masalah dalam pendekatan saintifik yang dimaksud adalah pembelajaran yang memadukan 

sintaks pembelajaran berbasis masalah ke dalam lima tahapan dalam pendekatan saintifik. 

Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk dua pertemuan.Pertemuan pertama untuk 

materi menentukan selesaian persamaan linear dua variabel dalam konteks nyata, pertemuan 

kedua untuk menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode 

substitusi, eliminasi, gabungan antara substitusi dan eliminasi serta grafik dari masalah nyata. 

Berdasarkan uji kevalidan  perangkat pembelajaran dinyatakan valid. Skor rata-rata 

penilaian kevalidan untuk RPP dan LKS secara berturut-turut adalah 3,67 dan 3,64. Tabel 4 

berikut menyajikan analisa hasil uji kevalidan RPP  dan Tabel 5 berikut menyajikan analisa hasil 

uji kevalidan LKS. 

 

Tabel 4 Analisa Data Hasil Validasi RPP 

No Aspek yang Dinilai 
Kriteria 

Kevalidan 

Tingkat 

Kevalidan 
Keterangan 

Isi RPP 

1. Kelengkapan komponen RPP meliputi 

identitas mata pelajaran, KI, KD, indikator 

pencapaian kompetensi, materi ajar, kegiatan 

pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan 

media / alat / sumber belajar. 

4 
Sangat 

Valid 
Tidak revisi 

2. Indikator yang dirumuskan sesuai dengan 

kompetensi dasar. 
3,67 Valid Tidak revisi 

3. Materi pembelajaran yang disajikan sesuai 

dengan tuntutan indikator. 
3,33 Valid Tidak revisi 

4. Materi yang disajikan sesuai dengan materi 

pada LKS. 
3,33 Valid Tidak revisi 

5. Kelengkapan kegiatan pembelajaran meliputi 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 
4 

Sangat 

Valid 
Tidak revisi 

6. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

aktif belajar. 
3,67 Valid Tidak revisi 

7. Mengarahkan guru untuk terjadinya interaksi 

antar siswa. 
3,67 Valid Tidak revisi 

8. Menunjukkan langkah pembelajaran yang 

urut. 
3,67 Valid Tidak revisi 

Bahasa dan Tampilan 

9. Bahasa yang digunakan komunikatif. 3,67 Valid Tidak revisi 

10. Setiap kalimat yang digunakan dalam RPP 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

makna ganda. 

3,67 Valid Tidak revisi 

11. Ukuran dan jenis font yang digunakan tepat. 3,67 Valid Tidak revisi 

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik 

12. Kegiatan “Mengamati” memfasilitasi siswa 3,67 Valid Tidak revisi 
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untuk mengamati materi yang akan dipelajari. 

13. Kegiatan “Menanya” menuntut siswa untuk 

membuat pertanyaan terkait materi yang akan 

dipelajari. 

3,67 Valid Tidak revisi 

14. Kegiatan “Mengumpulkan Informasi” 

memfasilitasi siswa untuk bereksperimen 

dalam rangka memahami konsep persamaan 

linear dua variabel 

3,67 Valid Tidak revisi 

15. Kegiatan “Menalar” memfasilitasi siswa untuk 

mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. 
3,67 Valid Tidak revisi 

16. Kegiatan “Mengomunikasikan” memfasilitasi 

siswa untuk menyampaikan pendapatnya. 
3,67 Valid Tidak revisi 

Kesesuaian dengan Pembelajaran Berbasis Masalah 

17. RPP menunjukkan “Tahapan Orientasi Siswa 

pada Masalah”, yaitu guru menyampaikan 

indikator yang akan dipelajari, pemberian 

masalah dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

motivasi serta menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan yaitu membentuk kelompok” 

3,67 Valid Tidak revisi 

18. RPP menunjukkan “Tahapan 

Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar”, 

yaitu guru meminta siswa mengamati, 

membuat pertanyaan serta menggali informasi 

dari LKS yang diberikan. 

3,67 Valid Tidak revisi 

19. RPP menunjukkan “Tahapan Membimbing 

Pengalaman Individu atau Kelompok”, yaitu 

guru meminta siswa mengerjakan bagian 

menalar di LKS 

3,67 Valid Tidak revisi 

20. RPP menunjukkan “Tahapan Mengembangkan 

dan Menyajikan Hasil Karya”, yaitu guru 

meminta siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dengan kelompoknya. 

3,67 Valid Tidak revisi 

21. RPP menunjukkan “Tahapan Menganalisis 

dan Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah” yaitu melakukan refleksi atau 

evaluasi dalam pembelajaran 

3,67 Valid Tidak revisi 

 

Tabel 5 Analisa Data Hasil Validasi LKS 

No Aspek yang Dinilai 
Skor 

Kevalidan 

Tingkat 

Kevalidan 
Keterangan 

Kelayakan Isi 

1. Isi LKS sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi. 
3,67 Valid Tidak revisi 

2. LKS dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 
3,67 Valid Tidak revisi 

3. Materi yang dikembangkan sesuai dengan 

materi persamaan linear dua variabel 
3,67 Valid Tidak revisi 

4. LKS yang dikembangkan tidak memuat nilai-

nilai negatif. 
3,67 Valid Tidak revisi 

Kesesuaian dengan Pendekatan Saintifik dan Pembelajaran Berbasis Masalah 

5. Susunan aktivitas pada LKS sesuai dengan 

sintaks pendekatan saintifik (Mengamati, 

Menanya, Mengumpulkan Informasi, 

Menalar, dan Mengomunikasikan). 

3,33 Valid Tidak revisi 

6. Susunan aktivitas pada LKS sesuai dengan 

sintaks pembelajaran berbasis maslah 

(Orientasi Siswa Pada Masalah, 

3,67 Valid Tidak revisi 
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Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar, 

Membimbing Pengalaman Individu atau 

Kelompok, Mengembangkan dan Menyajikan 

Hasil Karya, Menganalisis dan Mengevaluasi 

Proses Pemecahan Masalah. 

7. Aktivitas pada LKS menuntun siswa untuk 

menemukan sendiri konsep, memahami 

konsep, serta menyelesaikan permasalahan 

terkait persamaan linear dua variabel. 

3,67 Valid Tidak revisi 

8. Aktivitas pada LKS menuntut siswa untuk 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 
3,67 Valid Tidak revisi 

Bahasa dan Tampilan 

9. Tulisan dan simbol pada LKS menggunakan 

font yang tepat, sehingga dapat dibaca dengan 

baik. 

3,67 Valid Tidak revisi 

10. Ilustrasi, gambar dan foto sesuai dengan 

materi yang akan dipelajari dan membantu 

siswa untuk belajar. 

3,67 Valid Tidak revisi 

11. Desain tampilan LKS menarik. 3,67 Valid Tidak revisi 

12. Tersedianya tempat yang cukup untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKS. 
3,67 Valid Tidak revisi 

13. Bahasa yang digunakan komunikatif. 3,67 Valid Tidak revisi 

 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan juga memenuhi kriteria praktis dengan skor 

kepraktisan RPP 3,77 dan skor kepraktisan LKS 3,35. Tabel 6 dan Tabel 7 berikut menyajikan 

hasil analisa data uji kepraktisan RPP dan LKS 

 

Tabel 6 Analisa Data Hasil Observasi Kegiatan Guru 

No Aspek yang Dinilai 

Skor 

Kepraktis 

an 

Tingkat 

Kepraktis

an 

Keterangan 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru mengorganisasikan kelas untuk belajar. 4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

2. Guru mempresensi siswa. 4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

3. Guru menyampaikan motivasi. 3,5 Praktis Tidak revisi 

4. 

Guru menyampaikan apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa terkait materi prasyarat 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

3,75 Praktis Tidak revisi 

5. Guru menyampaikan topik pembelajaran. 3,75 Praktis Tidak revisi 

6. Guru mengelompokkan siswa. 4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

Kegiatan Inti 

7. Guru meminta siswa untuk melaksanakan 

kegiatan “Mengamati” dengan cara membaca 

masalah pada LKS. 

4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

8. Guru meminta siswa untuk melakukan 

kegiatan “Menanya” dengan menuliskan di 

LKS pertanyaan mengenai hal yang belum 

dimengerti siswa. 

3,75 Praktis Tidak revisi 

9. Guru meminta siswa untuk melakukan 

kegiatan “Mengumpulkan Informasi” dengan 

mendiskusikan masalah-masalah yang 

terdapat pada LKS. 

4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

10. Guru membimbing siswa yang mengalami 3,75 Praktis Tidak revisi 
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kesulitan dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang memancing siswa untuk 

menemukan suatu informasi. 

11. Guru meminta siswa melakukan kegiatan 

“Menalar” berdasarkan data yang telah 

diperoleh siswa pada kegiatan 

“Mengumpulkan Informasi”. 

4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

12. Guru membimbing siswa untuk melakukan  

kegiatan “Mengomunikasikan” dengan 

meminta salah satu / beberapa kelompok 

untuk mempresentasikan jawabnnya. 

4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

13. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya, menjawab, atau berpendapat 

pada kelompok lain atau dengan memberikan 

sanggahan atas hasil kerja kelompoknya. 

3,75 Praktis Tidak revisi 

Kegiatan Penutup 

14. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan kesimpulan mengenai 

materi yang telah mereka pelajari. 

3 
Cukup 

Praktis 

Revisi 

sebagian 

15. Guru memberikan informasi terkait materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

16. Guru mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 
4 

Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

Tahapan Orientasi Siswa Pada Masalah 

17. Guru menyampaikan indikator yang akan 

dipelajari, pemberian masalah dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai motivasi serta 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan yaitu 

membentuk kelompok 

3,75 Praktis Tidak revisi 

Tahapan Mengorganisasikan Siswa Untuk Belajar 

18. Guru meminta siswa untuk mengamati, 

membuat pertanyaan serta menggali informasi 

dari LKS yang diberikan 

4 
Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

Tahapan Membimbing Pengalaman Individu atau Kelompok 

19. Guru meminta siswa mengerjakan bagian 

menalar di LKS 
4 

Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

Tahapan Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

20. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dengan kelompoknya 
4 

Sangat 

Praktis 
Tidak revisi 

Tahapan Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

21. Guru bersama dengan siswa melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap yang telah 

dipelajari 

3 
Cukup 

Praktis 

Revisi 

sebagian 

 

Tabel 7 Analisa Data Hasil Uji Kepraktisan LKS 

No Aspek yang Dinilai 

Skor 

Kepraktis

an 

Tingkat 

Kepraktis

an 

Keterangan 

1 

Saya mudah memahami informasi, petunjuk 

kerja, dan pertanyaan pada LKS yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

3,28 Praktis Tidak revisi 

2 
LKS yang digunakan dalam pembelajaran 

memuat kegiatan belajar yang menarik. 
3,33 Praktis Tidak revisi 

3 

Kegiatan belajar pada LKS yang digunakan 

dalam pembelajaran membuat saya terlibat 

aktif dalam pembelajaran. 

3,31 Praktis Tidak revisi 
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4 

Kegiatan belajar pada LKS yang digunakan 

dalam pembelajaran membantu saya 

memahami penggunaan materi yang dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari 

3,28 Praktis Tidak revisi 

5 

Saya dapat membayangkan masalah 

kehidupan sehari-hari yang digunakan pada 

LKS yang digunakan dalam pembelajaran. 

3,28 Praktis Tidak revisi 

6 

Kegiatan belajar pada LKS yang digunakan 

dalam pembelajaran memberikan kesempatan 

pada saya untuk menemukan konsep dan 

menyelesaikan masalah. 

3,44 Praktis Tidak revisi 

7 

Kegiatan belajar pada LKS yang digunakan 

dalam pembelajaran mendorong saya untuk 

mengembangkan model untuk menyelesaikan 

masalah 

3,28 Praktis Tidak revisi 

8 

Kegiatan belajar pada LKS yang digunakan 

dalam pembelajaran mendorong saya untuk 

berinteraksi dan bekerjasama dengan teman 

atau lingkungan 

3,33 Praktis Tidak revisi 

9 

Kegiatan belajar pada LKS yang digunakan 

dalam pembelajaran menuntut saya dapat 

menggunakan pengetahuan yang telah saya 

miliki sebelumnya untuk menemukan konsep 

dan menyelesaikan masalah. 

3,28 Praktis Tidak revisi 

10 
LKS yang digunakan dalam pembelajaran 

memiliki tampilan yang menarik 
3,56 Praktis Tidak revisi 

11 

LKS yang digunakan dalam pembelajaran 

menggunakan tata bahasa yang baik dan 

benar. 

3,44 Praktis Tidak revisi 

 

Uji keefektifan perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilakukan dengan melihat 

skor hasil observasi kegiatan siswa saat proses pembelajaran dan perolehan nilai akhir siswa. Skor 

hasil observasi kegiatan siswa adalah 3,62. Tabel 8 berikut menyajikan hasil analisa data uji 

keefektifan. 

 

Tabel 8 Analisa Data Hasil Observasi Kegiatan Siswa 

No Aspek yang Dinilai 

Skor 

Keefektif 

an 

Tingkat 

Keefektif 

an 

Keterangan 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Siswa mengingat kembali materi prasyarat. 4 
Sangat 

efektif 
Tidak revisi 

2. Siswa duduk berkelompok. 4 
Sangat 

efektif 
Tidak revisi 

Kegiatan Inti 

3. Siswa melaksanakan kegiatan “Mengamati” 

dengan cara membaca masalah pada LKS. 
3,75 Efektif Tidak revisi 

4. Siswa melakukan kegiatan “Menanya” dengan 

menuliskan di LKS pertanyaan mengenai hal 

yang belum dimengerti siswa. 

3,75 Efektif Tidak revisi 

5. Siswa melakukan kegiatan “Mengumpulkan 

Informasi” dengan mendiskusikan masalah-

masalah yang terdapat pada LKS. 

4 
Sangat 

Efektif 
Tidak revisi 

6. Siswa melakukan kegiatan “Menalar” 

berdasarkan data yang telah diperoleh siswa 

pada kegiatan “Mengumpulkan Informasi”.  

3,5 Efektif Tidak revisi 
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7. Siswa melakukan kegiatan 

“Mengomunikasikan” dengan bertanya, 

menjawab, atau berpendapat pada kelompok 

lain atau dengan memberikan sanggahan atas 

hasil kerja kelompoknya. 

3,5 Efektif Tidak revisi 

8. Terjadi interaksi antara guru dan siswa melalui 

kegiatan tanya jawab. 
3,75 Efektif Tidak revisi 

Kegiatan Penutup 

9. Siswa menyampaikan kesimpulan mengenai 

materi yang telah mereka pelajari. 
3 

Cukup 

efektif 

Revisi 

sebagian 

Tahapan Orientasi Siswa Pada Masalah 

10. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai indikator yang akan dipelajari, 

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

diberikan kemudian berkumpul dengan 

anggota kelompok 

3,75 Efektif Tidak revisi 

Tahapan Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 

11. Siswa mengamati, membuat pertanyaan serta 

menggali informasi dari LKS yang diberikan 
3,75 Efektif Tidak revisi 

Tahapan Membimbing Pengalaman Individu atau Kelompok 

12. Siswa mengerjakan bagian menalar di LKS 3,75 Efektif Tidak revisi 

Tahapan Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

13. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dengan 

kelompoknya 
4 

Sangat 

Efektif 
Tidak revisi 

Tahapan Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

14. Siswa bersama dengan guru melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap apa yang telah 

dipelajari 

3 
Cukup 

Efektif 

Revisi 

sebagian 

 

Persentase siswa yang mendapatkan nilai di atas SKM adalah 83,33%. Dengan demikian, 

perangkat yang dikembangkan efektif untuk digunakan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Perangkat pembelajaran berbasis masalah materi persamaan linear dua variabel kelas VIII 

dinyatakan valid, praktis, dan efektif.Ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran tidak perlu 

direvisi. Namun beberapa revisi tetap dilaksanakan berdasarkan saran atau komentar validator 

demi penyempurnaan  produk.  

Produk yang dikembangkan memiliki kelebihan yaitu (1) dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik dalam pembelajaran; (2) masalah dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan 

mudah dibayangkan oleh siswa; (3) LKS yang dikembangkan berisi instruksi atau informasi 

dimana siswa dapat membangun pengetahuannya secara mandiri; (4) LKS yang dikembangkan 

memiliki tampilan yang menarik; (5) perangkat yang dikembangkan telah diujicobakan pada 

siswa kelas VIII dalam satu kelas yang belum pernah menerima materi persamaan linear dua 

variabel. Jadi, perangkat pembelajaran terbukti memungkinkan untuk diterapkan dalam 

pembelajaran. Selain itu perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki kelemahan antara 

lain dampak dari perangkat pembelajaran yang dikembangkan akan lebih terlihat apabila yang 

melaksanakan uji coba adalah guru mitra yang terlebih dahulu diberikan penjelasan kemudian 

setelah melaksanakan proses pembelajaran diberikan angket. Akan tetapi dalam penelitian dan 

pengembangan ini, yang melaksanakan uji coba adalah pengembang dikarenakan situasi dan 

kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan. 

Perangkat pembelajaran ini dapat menjadi alternatif perangkat pembelajaran persamaan 

linear dua variabel. Perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

contoh atau bahan pertimbangan guru SMP dalam mengembangkan perangkat pembelajaran lain 

dengan model pembelajaran berbasis masalah dalam pendekatan saintifik. Pengembangan produk 
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yang serupa, diharapkan yang menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan 

adalah praktisi atau guru model bukan pengembang, sehingga dampak perangkat pembelajaran 

yang telah dikembangkan lebih terlihat. 
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Abstrak 

Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Model 

pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam 

beraktifitas secara nyata. Kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk tugas proyek 

secara kelompok pada pemecahan permasalahan real permasalahan penerapan teori 

graph.  

Materi penerapan teori graph yang diimplementasikan pada permasalahan 

nyata yaitu varian TSP, varian VRP, maximum flow, minimum cost flow, matching, 

network untuk penjadwalan proyek. Pada pembelajaran ini, mahasiswa melakukan 

eksplorasi untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, survey lapangan, 

pemecahan masalah dalam kelompok kolaboratif, interpretasi hasil dan 

mengkomunikasikan laporan hasil survey lapangan. Pada implementasi model 

project-based learning diharapkan mahasiswa secara kritis mengungkapkan ide-ide 

dalam kelompok kolaboratif, mulai dari merencanakan sesuatu tentang cara 

memperoleh pengetahuan, memproses secara kolaboratif dan bermakna, 

menyimpulkan, hingga saling tukar informasi diantara kelompok sebelum kemudian 

dilakukan presentase kelompok. 

Pada akhir proses pembelajaran, dilakukan refleksi terhadap aktivitas dan 

hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu 

maupun kelompok. Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk mengungkapkan 

perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Dosen dan mahasiswa 

mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses 

pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk 

menjawab permasalahan pada implementasi pembelajaran berbasis proyek pada 

matakuliah penerapan teori graph. 

 

Kata Kunci: problem base learning, penerapan teori graph 

PENDAHULUAN 

Dalam menghadapi era globalisasi, tuntutan belajar mahasiswa di perguruan tinggi  selain 

dituntut mempunyai kemampuan akademik (hard skill), mahasiswa juga dituntut untuk dapat 

meningkatkan kemampuan personalnya (soft skills), sehingga siap memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya setelah menyelesaikan studi. Untuk itu diperlukan paradigma belajar yang 

berorientasi pada proyek, masalah, penyelidikan (inquiry), penemuan dan penciptaan (Wilson, 

1996). Ini berarti diperlukan paradigma belajar yang memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengarungi seluruh ranah pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor), 

serta mengembangkan seluruh kecerdasannya (emosional, spiritual, dan sosial). 

Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa agar memiliki 

kreativitas berfikir, mempertajam kemampuan pemecahan masalah, dan latihan berinteraksi 

serta membantu dalam penyelidikan yang mengarah pada penyelesaian masalah-masalah nyata 

adalah project-based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis proyek (Esche, 2002 dan 

Turgut, 2008). Project-based learning dapat menstimulasi motivasi, proses, dan meningkatkan 
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prestasi belajar mahasiswa dengan menggunakan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

situasi nyata. Pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model yang inovatif, dan lebih 

menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Fokus pembelajaran 

melibatkan mahasiswa dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas 

bermakna yang memiliki potensi yang besar untuk memberi pengalaman belajar yang lebih 

menarik dan bermakna bagi mahasiswa (Asan, 2015). 

Teori graph merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang dapat digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum jurusan 

matematika (katalog FMIPA UM 2015) capaian pembelajaran penerapan teori graph adalah (1) 

Mampu memahami masalah dan menyusun algoritma pemecahan masalah, (2) Mampu berpikir 

kritis, (3) Mampu memahami masalah, merancang model matematik, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) Mampu memiliki pengetahuan tentang perkembangan 

matematika dan penerapannya, serta (5) Mampu merencanakan dan mengendalikan proses 

optimisasi di bidang industri, pengambilan keputusan, dan bisnis. Materi pokok meliputi (1) 

Algoritma dalam varian traveling salesman problem (TSP), dan penerapannya, (2) Matching, 

matching dalam jaringan bipartisi, matching dalam jaringan nonbipartisi, dan penerapannya, (3) 

Maksimum flow,  algoritma-algoritma untuk maksimum flow dan penerapannya, (4) Minimum 

cost flow, algoritma-algoritma minimum cost flow dan penerapannya, (5) Pemodelan varian 

Vehicle Routing Problem (Vehicle Routing Problem Pickup and Delivery (VRPPD), Vehicle 

Routing Problem with Time Windows  (VRPTW), Vehicle Routing Problem with Simultaneous 

Deliveries and Pick-ups (VRPSDP), Multiple Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP) dan 

penerapanya, serta (6) Penerapan network untuk penjadwalan projek. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diimplementasikan model pembelajaran berbasis 

proyek pada matakuliah Penerapan Teori Graph. 

KAJIAN PUSTAKA 

Konsep Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)  

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-based learning) merupakan sebuah model 

pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. 

PBL merupakan sebuah model pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar 

kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Pembelajaran Berbasis Proyek berfokus 

pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama (central) dari suatu disiplin, melibatkan 

mahasiswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainya, memberi 

peluang mahasiswa bekerja secara otonom mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan 

puncaknya menghasilkan produk karya mahasiswa bernilai, dan realistik (Okudan. Gul E. dan 

Sarah E. Rzasa, 2004). Dalam Pembelajaran Berbasis Proyek mahasiswa belajar dalam situasi 

problem yang nyata, yang dapat melahirkan pengetahuan yang bersifat permanen dan 

mengorganisir proyek-proyek dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek berfokus pada 

kreatifitas berfikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara mahasiswa dengan kawan sebaya 

mereka untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru. Pembelajaran project-based 

learning merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan faham 

pembelajaran konstruktivis yang menuntut peserta didik menyusun sendiri pengetahuannya 

(Doppelt, 2003). Konstruktivisme adalah teori belajar yang mendapat dukungan luas yang 

bersandar pada ide bahwa mahasiswa membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks 

pengalamannya (Wilson, 1996). Pendekatan project-based learning dapat dipandang sebagai 

salah satu pendekatan penciptaan lingkungan belajar yang dapat mendorong mahasiswa 

mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan secara personal.   

 

Penerapan Teori Graph 
Dalam kehidupan sehari-hari, matematika sering digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sederhana sampai permasalahan yang memerlukan kombinasi antara 

matematika dan ilmu lain. Matematika memerlukan media untuk mengaplikasikan apa yang 
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dimiliki, sedangkan media memerlukan matematika sebagai alat untuk memperoleh solusi. 

Dalam matematika terdapat banyak cabang ilmu, salah satunya adalah teori graph.  Teori graph 

dapat diterapkan dalam berbagai bidang antara lain rancang bangun, jaringan listrik, 

pengoptimalan jaringan PDAM, memodelkan struktur pada kimia, pengoptimalan masalah 

penjadwalan dan pengoptimalan persoalan distribusi. 

 

Pemodelan Masalah Distribusi 

1. Traveling Salesman Problem (TSP) 
Salah satu permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diselesaikan 

dengan Teori Graph adalah Traveling Salesman Problem. Traveling Salesman Problem 

(disingkat dengan TSP) termasuk ke dalam persoalan yang sangat terkenal dalam teori graph. 

Nama persoalan ini diilhami oleh masalah seorang pedagang yang akan mengunjungi sejumlah 

kota. Uraian persoalannya adalah: diberikan sejumlah kota dan jarak antar kota, tentukan sikel 

terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari kota asal 

dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Kota 

dapat dinyatakan sebagai titik graph, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan 

antar dua buah kota. Persoalan perjalanan pedagang tidak lain adalah menentukan sikel 

Hamilton yang memiliki bobot minimum pada  graph terhubung. Permasalahan TSP dapat 

diselesaikan dengan menggunakan beberapa metode diantaranya adalah metode Cheapest Link, 

metode Nearest Neighbor Heuristic, metode Nearest Insertion Heuristic dan metode Farthest 

Insertion Heuristic (Wahyuningsih & Satyananda, 2015) 

 

2. Vehicle Routing Problem (VRP) 

Karakteristik solusi varian VRP dibahas Wahyuningsih & Satyananda (2015) dan solusi 

MTVRP dibahas pada Wahyuningsih & Satyananda (2014). Permasalahan VRP adalah sebuah 

problem kombinatorial yang terletak pada irisan dua masalah yang sudah dikenal, yaitu: 

a. Travelling Salesman Problem (TSP) 

Jika kapasitas dari kendaraan C tak terhingga, maka kita bisa mendapatkan sebuah keadaan 

untuk Multiple Travelling Salesman Problem (MTSP). Sebuah keadaan MTSP dapat diubah 

menjadi keadaan TSP yang ekuivalen dengan cara menyambungkan salinan dari node 0 dari 

graph  k-1 (dengan k adalah jumlah rute) dan ujung-ujung perpotongannya (tidak ada sisi 

diantara titik-titik depot sejumlah k).  

b. Bin Packing Problem (BPP) 

Pertanyaannya adalah apakah ada solusi yang mungkin untuk sebuah keadaan VRP 

dimisalkan keadaan itu adalah sebuah keadaan BPP. Penyelesaian dari masalah ini sama 

secara konseptual dengan pemodelan VRP dimana semua biaya pada sisi dianggap nol, 

sehingga semua solusi memiliki biaya yang sama. 

 

Dengan kata lain VRP atau Vehicle Routing Problem adalah permasalahan dalam 

menentukan sejumlah rute untuk sekumpulan kendaraan identik yang harus melayani sejumlah 

outlet dari depot pusat dengan tujuan untuk meminimalisasi jarak tempuh dan jumlah kendaraan 

keluar. 

Batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan permasalahan VRP antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Setiap permintaan barang dari pelanggan dapat terpenuhi. 

2. Setiap outlet hanya dikunjungi hanya satu kali dan hanya oleh satu kendaraan saja. 

3. Setiap rute kendaraan berawal dan berakhir di depot. 

4. jumlah total permintaan yang dapat dilayani dalam satu rute oleh ebuah kendaraan tidak 

melebihi kapasitas kendaraan tersebut. 

Pada permasalah VRP, graph G dianggap sebagai peta yang menjelaskan kemungkinan 

jalur yang dapat dilalui, yang mana setiap titik mewakili depot dan outlet, setiap sisi 

menunjukkan jalan yang menghubungkan antar titik, dan setiap bobot pada graph mewakili 
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jarak antara kedua titik tersebut. Dalam permasalahan VRP suatu depot dapat mengirimkan 

produk ke lebih dari satu tujuan dengan beberapa kendaraan. Ada banyak pilihan dalam 

menentukan rute yang dapat dilalui oleh kendaraan dan urutan-urutan outlet yang akan dituju. 

Setiap urutan outlet yang berbeda akan menghasilkan rute dengan total jarak tempuh yang 

berbeda. Hasil akhir yang diinginkan adalah sejumlah rute dengan total jarak tempuh yang 

minimum.   

 

3. Minimum Cost Flow 

Minimum Cost Flow dapat diapliksikan untuk optimalisasi biaya distribusi di perusahaan.  

Minimum Cost Flow merupakan salah satu kajian dalam teori graph. Misal G = (V, E) adalah 

jaringan terhubung langsung (directed network) dengan himpunan titik-titik V dan himpunan 

sisi E, setiap sisi (i, j)  E mempunyai harga cij dan lapasitas uij ≥ 0. Misal n = |V| dan m = |E|, 

maka setiap titik i  V mempunyai penawaran atau permintaan b(i). Jika b(i) ≥ 0 maka titik i 

adalah penawaran (supply). Jika b(i) < 0  maka titik i adalah titik permintaan (titik tujuan). 

Suatu (feasible) flow adalah fungsi  ijxx   yang didefinisikan oleh sisi-sisi   Eji ,  

yang memenuhi :  

1.  Batas  keseimbangan massa 
     

  Viibxx
Eijj

ji

Ejij

ij  


,
,,

 

2.  Batas kapasitas   Ejivx ijij  ,,0  dimana   0
Ei

ib . 

Harga dari suatu aliran adalah 
 


Eji

ijij xc
,

 

Minimum cost flow adalah flow yang mempunyai harga minimum. 

Aplikasi minimum cost flow untuk optimalisasi biaya distribusi dapat digambarkan 

sebagai berikut. Data distribusi menyangkut perhitungan biaya pengiriman, perhitungan 

kapasitas maksimum pengiriman, kapasitas produksi (titik pemberi), kemampuan maksimum 

pengiriman hasil produksi pada masing-masing toko. Dari data distribusi tersebut diperoleh 

biaya yang optimal. 

 

METODOLOGI 
Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yang dimplementasikan pada matakuliah 

penerapan teori graph ini diadaptasi dari Rosenfeld, S & Yehuda, B. 2001. dan Gabriella, B & 

Hazy, J. 2000 sebagai berikut. 

1. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start with the Essential Question) 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi 

penugasan mahasiswa dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Pemilihan topik yang 

sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan eksplorasi dan investigasi mendalam.  

2. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project) 

Perencaanaan dimulai dengan pembagian kelompok dan pengundian topik untuk tugas 

proyek. Masing-masing kelompok secara kolaboratif menyusun rencana survey lapngan. 

Dengan demikian semua mahasiswa diharapkan akan merasa memiliki pekerjaan tersebut. 

Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam 

menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang 

mungkin, serta mengetahui metode/algoritma untuk membantu penyelesaian proyek. 

3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 

Dosen dan mahasiswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan 

proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain. 

1. Membuat timeline untuk menyelesaikan proyek 

2. Membuat deadline penyelesaian proyek 

3. Mahasiswa dalam kelompok merencanakan cara/metode/algoritma yang baru  
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4. Membimbing mahasiswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan 

dengan proyek 

5. Meminta mahasiswa untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu 

cara/metode/algoritma untuk memecahkan masalah. 

6. Memonitor aktivitas mahasiswa dan kemajuan proyek (Monitor the Student and the 

Progress of the Project) 

Tim dosen bertanggung jawab utuk melakukan monitor terhadap aktivitas mahasiswa selama 

menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi mahasiswa pada 

setiap proses. Dengan kata lain, dosen berperan menjadi mentor bagi aktivitas mahasiswa. 

Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubric yang dapat merekam 

keseluruhan aktivitas yang penting. 

4. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

Penilaian dilakukan untuk membantu dosen dalam mengukur ketercapaian standar, berperan 

dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing mahasiswa, member umpan balik tentang 

tingkat pemahaman yang sudah dicapai mahasiswa, membantu guru dalam menyusun 

strategi pembelajaran berikutnya. 

 

 

5. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) 

Pada akhir proses pembelajaran, dosen dan mahasiswa  melakukan refleksi terhadap aktivitas 

dan hasil proyek yang sudah dijalankan untuk  memperbaiki kinerja selama proses 

pembelajaran. 

 

PEMBAHASAN 
Implementasi langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek pada pelaksanaan 

perkuliahan penerapan teori graph adalah sebagai berikut. 

1. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start with the Essential Question) 

Pembelajaran dimulai dengan memberikan RPS kepada mahasiswa dengan mencermati 

bidang kajian pada matakuliah penerapan teori graph. Bidang kajian mata kuliah ini adalah 

(1) Algoritma dalam varian Traveling salesman problem (TSP), dan penerapannya,  

(2) Matching, matching dalam jaringan bipartisi, matching dalam jaringan nonbipartisi, dan 

penerapannya,  

(3) Maksimum flow,  algoritma-algoritma untuk maksimum flow dan penerapannya,  

(4) Minimum cost flow, algoritma-algoritma minimum cost flow dan penerapannya,  

(5) Pemodelan varian Vehicle Routing Problem (VRP) dan penerapanya, serta 

(6) Penerapan network untuk penjadwalan projek. 

Pemilihan topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan eksplorasi dan 

investigasi mendalam. Topik yang sesuai untuk survai lapangan disepakati varian TSP, 

matching, maksimum flow, minimum cost flow, varian VRP dan network untuk 

penjadwalan. 

2. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project) 

Perencaanaan dimulai dengan pembagian kelompok dan pengundian topik untuk tugas 

proyek. Masing-masing kelompok secara kolaboratif menyusun rencana survey lapangan. 

Dengan demikian semua mahasiswa diharapkan akan merasa memiliki pekerjaan tersebut. 

Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam 

menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang 

mungkin, serta mengetahui metode/algoritma untuk membantu penyelesaian proyek. 

Proposal dan laporan survey lapangan yang sudah dibuat masing-masing kelompok dan 

 beberapa mengalami perubahan dengan adanya kondisi di lapangan adalah sebagai berikut. 

No Kelompok Tema Judul 

1 Ayu Seva Inayati, 

Ica Selvia Arianti, 

TSPTW Optimalisasi Rute Pendistribusian Produk Pangan 

Dari PT INDOMARCO ADI PRIMA PAKIS 
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Nurroh Fitri A.R, 

Nurul Fauziah 

Dengan Menggunakan Algoritma Pada Traveling 

Salesman Problem With Time Windows (TSPTW) 

2 Indrasari Kurnia D, 

Novia Anggraini, 

Retno Apriantika 

MTSP Optimalisasi Rute Pendistribusian Barang dari PT 

Jalur Nugraha Ekarurir (JNE) Malang 

Menggunakan Algoritma untuk Permasalahan 

Multiple Traveling Salesman Problem (MTSP) 

3 Asri Handayani, 

Natalia Putri Dwi 

A., Silvy Febtiani 

E. E 

VRPSDP Penerapan VRPSDP Pada Pendistribusian 

 Roti  DI PT JORDAN BAKERY KEDIRI 

4 M. Rois Maulana, 

Suluh Santoso 

Putro, Faisal 

Hadiansyah 

VRPTW Optimalisasi Rute Pendistribusian  Gula KREBET 

BARU MALANG Menggunakan VEHICLE 

ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS 

(VRPTW) 

5 Bety 

Ratnaningtyas, 

Kiky Ayu Ernanti, 

Nur Hasanah 

MTVRP Penyelesaian Masalah MTVRPMenggunakan 

Algoritma-algoritma untuk Pendistribusian Ice 

Cream Walls di PT Lukindari Permata Malang 

6 Miftahul Amin 

Wahyuni, Pratiwi 

Ratih Dewi, 

Zuroidah Zeni 

Nurushofa 

Minimum 

Cost Flow 

Optimalisasi Biaya Pendistribuan Barang DI PT. 

LUKINDARI PERMATA INDONESIA Dengan 

Menggunakan Algoritma Minimum Cost Flow 

7 Firdaus 

Yunanadam, Indra 

Ghani Kusuma W, 

Muhamad Faisal 

Maximum 

Flow 

Penyelesaian  Masalah  Pada  Pendistribusian  

Sayur  dan Buah Agrowisata Batu  Menggunakan 

Algoritma Maximum  Flow   

8 Ainul Fidia, 

Anisaturochmah, 

Hanan Saleh 

Matching Penerapan Algoritma Matching pada Pencocokan 

Tentor dan Siswadi Lembaga Bimbingan Belajar 

Private “Cherries” 

9 Audrey Talitha 

Mada, Alif Cindy 

D K, Ida Catur 

Rahayu 

Penjadwalan Schedulling Analysis pada Pabrik Permen Coklat 

di Wisata Kampung Coklat Blitar 

 

3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 

Dosen dan mahasiswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan 

proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain. 

1. Membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Dalam proyek ini melibatkan instansi 

lain sehingga diperlukan surat pengantar dari Dekan untuk survay lapangan. 

2. Membuat deadline penyelesaian proyek. Waktu survay disepakati paling lama dua 

minggu. Hal ini dalam penyelesaian proyek masing-masing kelompok diwajibkan 

presentasi hasil survay lapangan. 

3. Mahasiswa dalam kelompok merencanakan cara/metode/algoritma yang baru. Algoritma 

dapat diperoleh dari sumber utama berupa jurnal dan buku, sedangkan skripsi dan laporan 

PKL dapat digunakan sebagai analisis situasi dan pembanding.    

4 Membimbing mahasiswa dalam peoses menyelesaikan proyek dan membantu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi di lapangan. 

5 Meminta mahasiswa untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu 

cara/metode/algoritma untuk memecahkan masalah. 

6 Memonitor aktivitas mahasiswa dan kemajuan proyek (Monitor the Student and the 

Progress of the Project) 
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Tim dosen bertanggung jawab utuk melakukan monitor terhadap aktivitas mahasiswa selama 

menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi mahasiswa pada 

setiap proses. Dengan kata lain, dosen berperan menjadi mentor bagi aktivitas mahasiswa. 

Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubric yang dapat merekam 

keseluruhan aktivitas yang penting. 

4. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

Pada langkah ini pada waktu suatu kelompok presentasi laporan hasil survay, maka setiap 

mahasiswa membuat resume dan pertanyaan.  Penilaian dilakukan dengan memberi quis 

untuk membantu dosen dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi 

kemajuan masing-masing mahasiswa, memberi  umpan balik tentang tingkat pemahaman 

yang sudah dicapai mahasiswa. 

5. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) 

Pada akhir proses pembelajaran, melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang 

sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada 

tahap ini mahasiswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek. Dosen dan mahasiswa mengembangkan diskusi dalam rangka 

memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu 

temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap  pembelajaran. 

 

Selama di lapangan, mahasiswa mengambil data yang berkaitan, kemudian 

menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sejumlah algoritma dan software bantu. 

Beberapa software yang digunakan: 

- VRP: Sofware TSP-VRP (Wahyuningsih, S., and Satyananda, D., 2014 dan 2015) 

- TSP : Sofware TSP-VRP (Wahyuningsih, S., and Satyananda, D., 2014 dan 2015)  

- Matching: WinQSB 

- Minimum Flow: GIDEN 

- Maximum cost flow: aplikasi dari Iip Regianto 

- Penjadwalan: Microsoft Project 

 

Berikut beberapa contoh penggunaan software bantu: 

1. MTVRP dengan software TSP-VRP 

a. Penentuan bobot sisi 
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b. Penentuan parameter VRP 

 

c. Rute hasil 

 
d. Visualisasi rute 
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2. Matching dengan software GIDEN 

a. Penentuan permasalahan 

 

b. Pengisian data 

 

c. Hasil proses 
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d. Visualisasi matching 

 

 

PENUTUP 

Pada implementasi model project-based learning pada matakuliah penerapan teori graph 

ini,  terlihat bahwa mahasiswa secara kritis mengungkapkan ide-ide dalam kelompok 

kolaboratif, mulai dari merencanakan sesuatu tentang cara memperoleh pengetahuan, 

memproses secara kolaboratif dan bermakna, menyimpulkan, hingga saling tukar informasi 

diantara kelompok sebelum kemudian dilakukan presentase kelompok. 

Secara umum, mahasiswa bisa memberikan beberapa alternatif solusi dengan beberapa 

algoritma, bisa menggunakan software bantu untuk mempercepat perhitungan, dan bisa 

menjelaskan proses yang terjadi. Terkadang ada perbedaan antara software dengan hasil 

perhitungan manual, dikarenakan permasalahan pembulatan atau ada perbedaan dalam 

implementasi suatu algoritma. 

Refleksi pada akhir proses pembelajaran dilakukan terhadap aktivitas dan hasil proyek 

yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. 

Mahasiswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan 

proyek. Dosen dan mahasiswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja 

selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan/solusi baru untuk 

menjawab permasalahan yang dihadapi pada implementasi pembelajaran berbasis proyek pada 

matakuliah penerapan teori graph. 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATAN HASIL BELAJAR 

MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR   
 

 

Saudah 

SMP Negeri  3 Blitar 

Saudah_solor@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

 
Artikel hasil penelitian  ini bertujuan untuk: (1)  mendeskripsikan penerapan  

model Problem Based Learning (PBL)  dalam pelaksanaan pembelajaran materi 

Bangun Ruang Sisi Datar   bagi siswa  kelas VIII SMP Negeri 3 Blitar Tahun 

Pelajaran 2015/2016.  (2)  mendiskripsikan peningkatan hasil   belajar pada materi 

Bangun Ruang Sisi Datar   setelah diterapkan proses pembelajaran model Problem 

Based Learning (PBL)  bagi siswa    kelas VIII SMP Negeri 3  Blitar. Metode  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  dengan dua 

siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan model  pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

Bangun Ruang Sisi Datar bagi siswa kelas VIIIC SMPN 3 Blitar. 

Kata kunci: Problem Based Learning (PBL), Peningkatan hasil belajar, Bangun 

Ruang  Sisi Datar 
 

PENDAHULUAN 

Berawal dari rasa keprihatinan  guru akan dampak negative perkembangan sosial media 

yang begitu pesat bagi siswa. Yang mengakibatkan  siswa sekarang hampir kehilangan waktu 

belajarnya, semakin malas untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah, sulit diajak 

konsentrasi. Sehingga dengan kondisi sekarang ini yang sering menjadi permasalahan siswa 

dalam belajar adalah mereka kurang  terampil dan tidak mempunyai keuletan bahkan merasa 

kesulitan didalam menyelesaikan bentuk-bentuk soal pemecahan masalah. Kenyataannya 

didalam menyelesaikan soal-soal  bentuk pemecahan masalah dibutuhkan  keterampilan berfikir 

dan penguasaan pengetahuan prasyarat yang cukup. Sementara tuntutan perkembangan 

teknologi membutuhkan sumber daya manusia yang handal, dalam  arti manusia-manusia yang 

cerdas, terampil, kratif,  pantang menyerah, dan beranggungjawab. Untuk melatih dan 

menumbuhkan nilai-nilai itu dalam diri siswa salah satunya siswa terbiasa dengan proses dan  

pola pikir dalam pemecahan masalah. Untuk menjelaskan keterangan ini, pada  hari Selasa 

tanggal 12 April 2016 guru  melakukan observasi di kelas VIII C dengan cara memberi  soal tes 

awal dalam  bentuk soal pemecahan masalah. seperti  pada  teks soal 1.1,   

Teks Soal 1.1  

“Seorang pengusaha peti kemas menerima pesanan sejumlah peti kemas dari rekanannya. 

Peti kemas itu terbuat dari bahan triplek.  Jika anda diminta untuk membuat sebuah 

rancangan peti kemas tersebut dari selembar triplek berbentuk persegi panjang  berukuran 

180 cm x 120 cm yang  terdia,  (a) buatlah rancangan peti kemas itu beserta langkah-

langkahnya,  (b) gambarkan hasil rancanganmu  dan lengkap dengan ukuran-ukurannya”  

 

Dari observasi guru dalam test awal mendapatkan hasil yang jauh dari yang diharapkan yaitu 

hanya 30% siswa yang  tuntas dari jumlah 36 siswa kelas VIIIC. 

Berangkat dari  permasalahan  nyata ini guru merasa    harus bisa memberi solusi dari 
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permasalahan siswa ini.  Guru harus bisa membuat siswa dapat belajar lebih bermakna lagi, 

berkesan  dan  menarik.   Hasil suatu penelitian menyatakan, Guru merupakan variabel yang 

paling besar pengaruh (30%) terhadap hasil belajar siswa, (Hattie; 2003).  Siapa guru yang 

membelajarkan jauh lebih penting daripada dimana anak itu belajar,  (Konantopoulus; 2005)  

keduanya dalam (Sander; 2013). Model  pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

merupakan  pembelajaran yang menggunakan permasalahan dalam dunia nyata sebagai konteks 

bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan terampil dalam pemecahan masalah 

(Zubaidah,2013;85). Keterampilan yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh siswa  dalam tim 

adalah mendiskusikan, meyelidiki, mengumpulkan informasi, mempresentasikan . Hal ini akan 

menyebabkan pembelajaran menjadi aktif yang dapat membimbing  siswa  ke arah peningkatan 

ketrampilan,  kinerja ilmiah yang mencakup prestasi akademis, mutu interaksi hubungan antar 

pribadi, rasa harga diri, persepsi dukungan sosial, dan keselarasan antar para  siswa.   

Pembelajaran   bangun ruang sisi datar  materi SMP kelas VIII  pada Kompetensi Dasar 

KD) “Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas“, ditinjau dari 

karakteristik materi ini  pembelajaran akan lebih bermakna  apabila konsep baru diperoleh siswa 

dari permasalahan yang berkaitan dengan dunia nyata. Di sekitar kita banyak ditemukan benda-

benda ruang yang berbentuk kubus, balok, prisma dan limas. Benda-benda ini  dapat  dijadikan 

sebagai  media dan  sumber belajar dalam pembelajaran  kompetensi dasar menghitung luas 

permukaan kubus, balok, prisma dan limas,  terutama pada penyelesaian soal-soal pemecahan 

masalah yang  menjadi permasalahan bagi siswa. Berdasarkan kajian tersebut  peneliti tertarik  

melaksanakan penelitian dengan judul:” Penerapan Model Pembelajaran Problem  Based 

Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Bangun Ruang Sisi Datar Bagi Siswa   

Kelas VIII SMP Negeri 3 Blitar Tahun pelajaran 2015/2016”.   

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah: 

(1) Bagaimana penerapan   model  pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  pada materi 

Bangun Ruang Sisi Datar bagi siswa kelas VIII SMP Negeri  3 Blitar ?,  (2) Apakah  ada 

peningkatan hasil   belajar pada materi Bangun Ruang sisi datar setelah diterapkan  

pembelajaran model Problem Based Learning (PBL)  bagi Siswa    kelas VIII SMP Negeri 3  

Blitar.    

Adapun indikator keberhasilan dari penelitian ini, Penerapan model pembelajaran 

Problem  Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Bangun 

Ruang Sisi Datar bagi siswa   kelas VIIIC  SMP Negeri 3 Blitar Tahun pelajaran 2015/2016 

apabila : (1) Keterlaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi 

Bangun Ruang Sisi Datar bagi siswa kelas VIIIC terbukti  efektif, dan, (2) Hasil belajar siswa 

kelas VIIIC setelah diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi 

Bangun datar Sisi Datar  terbukti meningkat. Keterlaksanaan  pembelajaran  dikatakan efektif 

apabila:  (a) hasil observasi aktivitas guru  sekurang-kurangnya dalam kreteria baik, (b) hasil 

observasi aktivitas siswa sekurang-kurangnya  dalam kreteria  baik, (c) mendapat respon positif 

dari siswa. Hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL)  dikatakan meningkat apabila: (a) hasil test akhir siswa mencapai ketuntasan klasikal, (b) 

hasil penilaian afektif/ sikap dalam kriteria sekurang-kurangnya cenderung baik.  

Menurut Sudjana (2010: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito (dalam Depdiknas, 2006: 125) 

mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke 

arah positif yang relatif permanen pada diri orang yang belajar.   Jika dikaji lebih mendalam, 

maka hasil belajar dapat tertuang dalam taksonomi Bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga 

ranah (domain) yaitu domain kognitif atau kemampuan berpikir, domain afektif atau sikap, dan 

domain psikomotor atau keterampilan , dengan perincian  sebagai berikut: (1) Ranah Kognitif, 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. (2) Ranah Afektif, berkenaan dengan 

sikap dan nilai. ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau 

reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, (3) Ranah 

Psikomotor, meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi neuromuscular  
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(menghubungkan, mengamati). (https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), (online) 

Diakses Tanggal 17 April 2016 .  

Menurut De Gallaw (dalam Zubaidah, 2013 :70)  Mendiskripsikan PBL sebagai bentuk 

student- centered learning, ialah bentuk pembelajaran yang mana setiap siswa memperoleh  

kesempatan belajar yang relevan dengan kebutuhan belajarnya. Pemberian tugas dan aktivitas 

yang menantang dan menuntut pemikiran siswa akan dapat meningkatkan motivasis  untuk 

mencari, menganalis dan menentukan jawaban terkait tugas dan aktivitas. Menurut Hastings 

(dalam Zubaidah,2013:78) mengemukakan bahwa PBL dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis dan analitis serta menghadapkan siswa pada latihan untuk memecahkan masalah. 

Berfikir kritis adalah proses terorganisasi yang melibatkan aktivitas mental yang mencakup 

kemampuan merumuskan masalah, memberi argumentasi, melakukan observasi, dan menyusun 

laporan, melakukan deduksi, melakukn induksi, melakukan evaluasi, memutuskan dan 

melaksanakan, dan berinteraksi dengan yang lain dalam memecahkan masalah. Menurut Arends 

(dalam Zubaidah, 2013: 81)  PBL terdiri dari lima tahap utama yang dimulai dari guru 

memperkenalkan diri pada masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. 

Sintaks PLB menurut Arends (2008) Fase ke-1, Memberikan orientasi tentang permasalahan 

pada siswa Fase ke-2, Mengorganisasikan siswa untuk meneliti, Fase ke- 3, Membimbing 

penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok, Fase ke- 4, Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, Fase ke- 5, Menganalisis dan mengevaluasi proses. 

METODE  

Penelitian ini dilakukan di SMPN 3 Blitar  Jl. Sudanco Supriyadi Nomor 30  Kecamatan 

Sananwetan Kota Blitar. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menyamakan pengertian 

tentang istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini perlu adanya penegasan ruang lingkup. 

(a) Materi Bangun Ruang Sisi Datar  yang dimaksud adalah  materi  Bangun Ruang Sisi Datar  

kelas VIII semester genap pada KD 5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, 

prisma dan limas. (b) Siswa yang dimaksudkan  adalah siswa  kelas VIII C SMP Negeri 3 Blitar 

Tahun Pelajaran 2015/2016. (c) Peneliti yang dimaksud  adalah guru  yang sekaligus bertindak 

sebagai peneliti dalam penelitian ini. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini,  

guru pengajar yang   bertindak sebagai peneliti,  dan siswa kelas VIII C yang    berjumlah 36  

siswa. Peneliti   menggunakan   rancangan penelitian PTK model Kemmis dan Mc. Taggart 

dengan dua siklus. PTK ini   mempunyai empat tahapan penting pada setiap siklusnya. Tahapan-

tahapan tersebut adalah (a) perencanaan/planning, (b) tindakan/acting, (c) 

pengamatan/observing, dan (d) refleksi/reflecting. Pada tahapan penelitian  ini peneliti membagi   

2 (dua)  bagian tindakan:   Siklus 1 atau tindakan1 yang terdiri dari pertemuan ke-1 dan 

pertemuan ke-2, kemudian  Siklus 2 atau tindakan 2 yang terdiri dari pertemuan ke-1 dan 

pertemuan  ke-2. Pada siklus  1  peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada KD menghitung luas permukaan dan 

volume kubus, balok, prisma dan limas   pada indikator  (1) menemukan rumus luas permukaan 

kubus dan balok, (2) menghitung luas permukaan kubus dan balok, (3) menemukan rumus luas 

permukaan prisma dan limas, (4) menghitung luas permuakaan prima dan limas.   Sedangkan 

pada Siklus 2  peneliti melaksanakan   pembelajaran dengan model  Problem Based Learning 

(PBL)  KD  menghitung luas permukaan dan volume  kubus, balok, prisma dan limas   pada 

indikator  (5) menemukan rumus volme kubus dan balok,  (6) menghitung volume kubus dan 

balok, (7) menemukan  rumus volume  prisma dan limas, (8) menghitung volume prisma dan 

limas.  

Adapun langkah-langkah penelitian melalui tahapan (a) Perencanaan (b) Tahap tindakan, 

tahapan ini peneliti melaksanakan  pembelajaran   sesuai dengan RPP model pembelajaran 

Problem Based Learning  (PBL) lima sintak  yaitu  sesuai potongan RPP berikut ini: 
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Tabel 1. Kegiatan awal pembelajaran 

Diskripsi Kegiatan Sintak  
KBM 

Waktu 

(menit) Guru  Siswa 

Pra Kegiatan 

a. Guru mengucakan salam 

b. Guru meminta  salah satu 

siswa memimpin do’a 

c. Guru menanyakan kehadiran 

siswa 

 

a. Siswa menjawab salam 

b. Siswa dan guru berdo’a 

bersama dipimpin salah satu 

siswa 

c. Siswa  mengecek dan 

melaporkan kehadiran 

temannya 

Klasikal 

 

 

 

3  

 

FASE KE-1  ORIENTASI SISWA PADA MASALAH  

1. Guru memberi apersepsi 

dengan mengingatkan 

kembali tentang unsur-unsur  

kubus dan balok, dengan 

menunjukkan   contoh benda 

bangun ruang kubus maupun 

balok yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari  

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran baik secara 

kognitif dab afektif ( seperti 

pada poin D di atas) 

sekaligus tagihan  penilaian 

yang akan diambil  

3. Guru memotivasi siswa 

dengan menyampaikan 

pentingnya pengetahuan dan 

manfaat mempelajarai 

materi luas permukaan 

kubus dan balok 

1. Siswa memperhatikan dan 

turut aktif berinteraksi 

untuk merivisi pemahaman 

tentang unsur-unsur kubus 

dan balok 

 

 

 

2. Siswa memperhatikan dan 

memahai arah dan tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

3. Siswa memperhatikan  

   dan merevisi pemahamannya 

tentang pengertian kubus dan 

balok 

 

Klasikal      2  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

Berikut sintak untuk kegiatan inti pembelajaran yang meliputi fase-2 yaitu mengorganisasikan 

siswa untuk belajar, fase-3 yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, fase-

4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan fase-5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. 

 

Tabel 2. Kegiatan inti pembelajaran 

Diskripsi Kegiatan Sintak  
KBM 

Waktu 

(menit) Guru  Siswa 

FASE KE-2  MENGORGANISASIKAN SISWA UNTUK BELAJAR 

1. Guru membagi siswa ke 

dalam 6 kelompok yang 

terdiri atas 5-6 orang secara 

heterogen 

2. Guru membagikan LK kepada 

masing-masing siswa  

3. Guru menayangkan slide 

Akuarium dalam benttuk 

power point dan menjelaskan 

kaitannya dengan masalah  

1. Siswa bergabung dan 

duduk dengan anggota  

kelompoknya 

2. Masing-masing siswa 

menerima LK 

3. Siswa memperhatikan 

tanyangan dan 

memahami sile 

kaitannya dengan 

pemecahan masalah 

Klasikal 

 

 

 

Individual 

 

 

Klasikal 

     5 
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FASE KE-3 MEMBIMBING PENYELIDIKAN INDIVIDUAL MAUPUN KELOMPOK 

1. Guru meminta siswa 

memahami masalah 1 yang ada 

pada LK secara individu dan 

mencermati buku siswa 

halaman 213-216 

2. Guru meminta kepada 

kelompok yang semua 

anggotanya tidak memahami 

masalah untuk bertanya kepada 

guru 

3. Dengan alat peraga benda yang 

berbentuk kubus maupun 

balok, secara klasikal guru 

membimbing  siswa  untuk 

dapat memahami masalah  

4. Guru membimbing  siswa 

anggota kelompok yang masih  

mengalami hambatan  diberi 

bimbingan (scaffolding) 

peranyaan pertanyaan arahan.  

5. Guru mengarahkan masing-

masing kelompok 

menyelesaikan masalah yang 

ada pada LK 

6. Guru  berkelilng mengamati 

dan melakukan penilaian sikap 

rasa ingin tahu, kerja sama, 

tanggungjawab dan tidak 

mudah menyerah yang tampak 

pada diri siswa  

 

7. Guru meminta kepada 

kelompok yang mengalami 

hambatan  bertanya kepada 

guru dan diberi bimbingan 

dalam bentuk 

pertanyaan/arahan 

1. siswa memahami soal-1 

yang ada pada LK secara 

individu/dalam kelompok 

dengan mencermati buku 

siswa halaman 213-216 

2. Kelompok  yang tidak 

memahami masalah 

bertanya kepada guru 

 

 

3. Siswa memperhatikan dan 

berinteraksi tanya jawab 

dengan guru. 

 

 

4. Siswa secara individual  

menerima bimbingan dari 

guru dan menjawab 

pertanyaan/ melakukan apa 

yang diperintahkan. 

5. Masing-masing kelompok 

berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah 

yang ada pada LK 

6. Siswa sebisa mungkin 

menunjukkan sikap rasa 

ingin tahu, kerja sama, 

tanggungjawab dan tidak 

mudah menyerah dalam 

kerja kelompok maupun 

individu dengan baik  

7. Kelompok yang tidak 

memahami bermasalah 

bertanya kepada guru untuk  

menerima bimbingan dalam 

bentuk pertanyaan/arahan 

Individual 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

Klasikal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Kelompok  

 

 

 

Individu 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 

30 

FASE  KE-4 MENGEMBANGKAN DAN MENYAJIKAN HASIL KARYA 

1. Setelah semua  kelompok 

menyelesaikan LK, guru 

mengarahkan  kelompok untuk 

menyiapakan  laporannya 

2.  Guru meminta beberapa 

kelompok untuk   

mempersentasikan hasil 

kerjanya dan   yang lain 

memajangkan hasil kerjanya di 

dinding. 

 

1. Semua kelompok 

menyiapkan laporannya 

 

 

2.  Beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerjanya dan ditanggapi 

oleh yang  lain, dan   

masing-masing kelompok 

memajangkan hasil 

kerjanya di dinding 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

Kelompok 

    15  
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Diskripsi Kegiatan Sintak  
KBM 

Waktu 

(menit) Guru  Siswa 

FASE KE-5  MENGANALISIS DAN MENGEVALUASI PROSES PEMECAHAN 

MASALAH 

1. Guru memberikan umpan balik 

dengan menglarifikasi dan 

merevisi hasil diskusi dan 

presentasi  

2.  Guru minta siswa untuk 

membuat rangkuman  

3. Guru memberi Test  kepada 

siswa secara individu 

1. Siswa memperhatikan dan 

merevisi hasil 

pekerjaannya apabila ada 

yang masih salah 

2. Siswa membuat 

rangkuman 

3. Siswa secara individual 

mengerjaan Test 

Individual 

 

 

 

 

Individual 

 

Individual 

        15  

 

Pada kegiatan akhir pembelajaran sintak yang dilakukan tertuang dalam Tabel.3 berikut 

Tabel 3. Kegiatan akhir  pembelajaran 

Diskripsi Kegiatan Sintak  
KBM 

Waktu 

(menit) Guru  Siswa 

FASE KE-5  MENGANALISIS DAN MENGEVALUASI PROSES PEMECAHAN 

MASALAH 

1. Guru memberi penghargaan/ 

reward kepada kelompok yang 

terbaik 

2. Guru memberikan tugas PR 

3. Guru  menginformasikan materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

4. Guru menutup pembelajaran 

dengan ucapan salam 

1. Kelompok  dan siswa 

terbaik menerima reward/ 

penghargaan  

2. Siswa menadai tugas / PR 

3. Siswa merespon informasi 

guru tentang materi 

pertemuan berikutnya 

4. Siswa menjawab salam  

 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

       15  

 

Tahapan berikutnya adalah (c) Tahap Observasi, pada tahapan ini, peneliti yang sekaligus 

guru dibantu seorang  rekan  sejawat ibu Tintje Putri Januari,S.Pd.sebagai observer.   (d) 

Tahapan refleksi, tahapan ini   dilakukan pada akhir siklus 1 dan akhir siklus 2  setelah 

pertemuan ke dua.  

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid atau sah, diperlukan suatu alat pengumpul 

data atau instrumen penelitian . Instrumen  yang digunakan pada penelitian ini : (1) instrumen 

lembar observasi  aktivitas guru  (2) instrumen lembar observasi aktivitas siswa  (3) instrumen 

lembar angket siswa, (4)  lembar instrumen tes akhir, (5) instrumen lembar penilain sikap, (6) 

lembar catatan lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data  dari  masing-masing instrumen 

diuraikan sebagai berikut: (a) Observasi/ Pengamatan, (b) Pemberian Test (c) Pemberian 

Angket,  

Analisis data dilaksanakan setelah data  observasi, data tes, data penilaian afektif dan data 

angket terkumpul   pada setiap akhir pertemuan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah analisis data kualitatif dan data kuantitatif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap hasil perencanaan  peneliti menyiapkan: (1)  silabus, (2)  RPP sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran model Problem Based Learning (PBL), (3) materi, sumber 

belajar, media pembelajaran berupa kardus kemasan kosmetik berbentuk kubus dan balok, 

lembar kerja kelompok, (4) instrumen-instrumen. Instrumen yang disiapkan meliputi instrumen 

penilaian keterlaksanaan pembelajaran dan instrumrn penilaian hasil belajar siswa. Instrumen 

penilaian keterlaksanaan pembelajaran  meliputi: (1)  lembar observasi aktivitas guru dengan 
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sintak model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  (2)   lembar observasi aktivitas 

siswa menggunakan sintak model Problem Based Learning (PBL), (3) lembar angket siswa. 

Instrumen penilaian hasil belajar siswa meliputi: (1)  lembar penilaian pengetahuan dengan 

pemberian tes akhir, (2) lembar penilaian sikap, dan  (3)   Catatan lapangan,  serta  kamera 

sebagai alat dokumentasi.  Perencanaan untuk pertemuan ke 2 pada sikus 1 maupun siklus 2 

terdapat perbaikan-perbaikan beberapa   instrument hasil revisi tindakan pertemuan ke 1.  

Pada kegiatan awal pembelajaran peneliti bertindak menjadi   guru memasuki ruangan 

dan   memulai pembelajaran  dengan   mengucapkan salam, siswa dengan  serentak  menjawab 

salam dilanjutkan guru minta  seorang siswa untuk memimpin berdo’a.  Selesai berdo’a guru 

menanyakan kehadiran siswa, beberapa siswa merespon.  Kemudian  guru memulai  

pembelajaran  sintak model  PBL fase ke-1 “orientasi siswa pada masalah”.  Mula-mula guru    

memberi  apersepsi  dengan  menunjukkan  beberapa benda ruang yang dibawakan guru sebagai 

media dan sumber belajar pada pembelajaran. Dengan media itu guru dan siswa melakukan  

tanya jawab tentang materi prasyarat  berkaitan dengan materi. Dalam kegiatan tanya jawab 

beberapa siswa turut aktif menjawab beberapa pertanyaan guru sebagian siswa lainnya 

mendengarkan.  Selanjutnya guru menginformasikan tujuan pembelajaran, baik   kognitif 

maupun afektif yang harus dicapai. Guru juga menginformasikan  teknik  penilaian 

kemampuan/ kognitif   melalui test tulis di akhir pembelajaran  dan  penilaian afektif/ sikap 

dalam kerja kelompok   yang berlangsung  melalui observasi.  Penilaian sikap meliputi sifat rasa 

ingin tahu siswa terhadap pemecahan masalah, sikap kerja sama dalam kerja kelompok, sikap 

tanggungjawab  terhadap kelompoknya, sikap tidak mudah menyerah dalam pemecahan 

masalah. Kemudian guru menjelaskan pelaksanaan pembelajaran model PBL yang sedang 

berlangsung  terutama tentang  langkah-langkah dalam  pembelajaran PBL. Selanjutnya   guru  

memberi motivasi dengan menguraikan manfaat  belajar materi menghitung luas permukaan 

kubus dan balok pada kehidupan sehari-hari  berkaitan dengan pendidikan yg ditempuh nanti 

dan pekerjaan dalam kehidupannya di kelak kemudian hari.  

Pada kegiatan  inti pembelajaran,  guru  melaksanakan  sintak model PBL fase ke-2  

”mengorganisasikan siswa untuk belajar”. Pada fase ini guru mengelompokkan siswa menjadi 6 

kelompok dengan jumlah anggota masing-masing 6 siswa secara heterogen. Siswa duduk 

berkelompok  dan guru   membagikan lembar kerja kelompok . Kemudian guru memberi 

tanyangan slide yang merupakan bagian dari permasalahan pada lembar kerja. Selanjutnya  

pembelajaran berlanjut  pada  sintak PBL fase ke-3, ”membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok”. Pada fase ini  pertama-tama guru  minta  siswa untuk membaca 

permasalahan  dengan cermat kemudian memahami permasalahan pada lembar kerja. Guru 

meminta siswa untuk membuka buku paket Matematika Konsep dan Aplikasi sebagai referensi. 

Kemudian guru menghimbau  kelompok   untuk bertanya apabila semua anggota kelompoknya 

masih  belum memahami   permasalahan. Beberapa kelompok tampak binggung belum bisa 

memahami permasalahan. Kemudian dengan alat peraga guru membantu siswa untuk dapat 

memahami permasalahan  dengan cara  memberikan scaffolding berupa pertanyaan arahan. 

Salah satu Scaffolding yang dilakukan guru dengan kelompok 3, Adapun dialog guru dan siswa 

dalam  scaffolding  sebagai berikut:  

 

 Guru : Coba ibu bertanya  Kalian menghendaki  akuarium rancanganmu nanti  

              berbentuk apa? 

   Siswa : Kubus bu 

   Guru  : Baik, Kalau berbentuk kubus. Pada kubus mempunyai berapa sisi? Siswa: ada  

                6 sisi   bu, 

   Guru  : Setiap sisi kubus itu berbentuk apa?  

   Siswa : Persegi bu 

   Guru  : baik, Sekarang apa yang dapat kalian lakukan terhadap selembar   kaca ini? 

   Siswa : diukur dan dipotong-potong bu 
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Selanjutnya  guru mengarahkan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dan 

menyarankan kelompok lain untuk bertanya apabila mengalami kesulitan, sementara guru 

berkeliling untuk melakukan penilaian afektif/sikap siswa dalam kerja kelompok. 

Sintak  PBL  fase ke-4 ”mengembangkan dan menyajikan hasil karya”.  Pada fase ini  

dari beberapa kelompok  ditemukan hasil dan pola pemikiran yang berbeda-beda dalam 

menyelesaikan permasalahan tetapi  pada dasarnya  mempunyai hasil akhir yang sama 

benarnya. Pada tahap ini dapat diketahui kreativitas berfikir siswa, pengalaman belajar siswa, 

interaksi siswa.  Seperti salah satu contoh yang  ditunjukan dari  hasil kerja kelompok 1 dalam 

memecahkan masalah ini , di dalam penyelesaiannya  menghasilkan  desain berupa kubus. 

Mereka  memulainya dari cara mengukur panjang lembaran kaca menjadi 3 bagian yang sama 

dan membagi lebar lembaran kaca menjadi 2 bagian yang sama sehingga dari lembaran kaca 

yang berukuran 240 cm x 160 cm  diperoleh 6 persegi yang bersisi 80 cm sebagai sisi kubus.  

Hasil kelompok 2, 3, 4, dan 5 menghasilkan desain yang sama yaitu desain kubus bersisi 80 cm 

tetapi memperoleh sisi kubus dari menghitung luas lembaran kaca 240 cm x 160 cm dibagi 

dengan banyak sisi kubus 6 hasilnya sama dengan 80 cm sebagai panjang sisi desain kukus. 

Terus yang berbeda hasil kerja kelompok 6 menghasilkan desain berbentuk balok   yang 

berukuran 160 cm x 48 cm x 48 cm dengan cara membagi lembaran kaca menjadi 4 buah 

persegi panjang berukuran 48 cm x 160 cm dan 2 buah persegi  berukuran sisi 48 cm meskipun 

masih ditemukan sisa bahan  lembaran kaca  tetapi ide mereka sangat kreatif.  Dari sini nilai 

pengembangan dan kreativitas siswa akan tampak dan guru patut memberikan aprisiasi dengan 

memberikan kesempatn mereka untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka yang 

berbeda-beda itu.  Selanjutnya  guru mengarahkan semua kelompok untuk menyiapkan laporan 

kemudian memberi kesempatan  kelompok 1 untuk mewakili kelompok yang mempunyai 

jawaban  hampir sama dengan kelompok lain  untuk mempresentasikan hasil kerjanya.  

Kemudian untuk kesempatan ke dua pada  kelompok 6  untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Kedua kelompok secara bergilir mempresentasikan hasil kerja kelompok  

Sintak PBL fase  fase ke-5 ”menganalisis dan, mengevaluasi proses pemecahan masalah”. 

Secara klasikal guru memberi penegasan bahwa hasil kerja masing-masing kelompok pada 

umumnya sudah bagus. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 mempunyai penyelesaian yang hampir 

sama  yaitu menghasilkan desain  kubus. Sedangkan   kelompok 6  mengahasilkan  balok  

sebagai desain akuariumnya. Masing-masing kelompok juga menyelesaiakan permasalahan 

dengan menghitung luas permuakaan kubus atau balok hasil desaiannya. Mereka juga 

menuliskan alasan dan argumentasi masing-masing. Maka kedua  jenis penyelesaian ini masing-

masing bisa diterima dan keduanya dinilai benar. Pekerjaan kedua  kelompok dapat dilihat 

dalam lampiran.  Kemudian   guru minta semua siswa untuk mengerjakan  tes akhir berupa  

kuis/tes tertulis.   

Selanjutnya pada kegiatan akhir  pembelajaran sebagai penutup guru memberikan reward 

pada kelompok  maupun siswa yang paling aktif. Guru meminta semua siswa untuk memberi  

tepuk tangan yang meriah buat  kelompok yang paling aktif dan kerja sama antar semua anggota 

kelompoknya juga bagus. Kemudian   Guru juga memberikan reward dengan meminta tepuk 

tangan yang meriah buat siswa-siswa  yang selalu aktif dan   menunjukkan sikap 

Guru : Bagus,  Perlukah kalian menggambar jaring-jaring kubus pada 

lembaran ini 

 Siswa : tidak bu.  

Guru :Seandainya  kalian menggambar jaring-jaring apa yang   terjadi? 

 Siswa : Banyak sisa kaca yang terbuang bu 

Guru :  Bagus. Akhirnya nanti diberi perekat juga bukan?  

Siswa : Iya bu 

Guru : Baik sudah paham? Silahkan sekarang dilanjutkan langkah 

berikutnya.  

Siswa : Baik bu terima kasih 

Guru : Sama-sama.  
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tanggungjawab, kerja keras  dalam kerja kelompok, diskusi,  tanya jawab maupun presentasi. 

Kemudian guru mengiformasikan materi untuk pertemuan yang akan datang . Teakhir  guru 

menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan ucapan salam.  

 Tahap pembahasan ini,  membahas tentang (1)  keterlaksanaan  pembelajaran dengan 

model Problem Based learning (PBL), (2) hasil belajar siswa pada materi bangun datar sisi 

datar KD 5.3 luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas setelah dilaksanakan  

pembelajaran model Problem Based learning (PBL). Keterlaksanaan pembelajaran model 

Problem Based Learning (PBL) dalam penelitian ini ditunjukkan dari  (a) hasil  observasi 

aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran (b) hasil observasi aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dan (3) hasil angket siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning  (PBL). Dari refleksi siklus 1 dan siklus 2 diperoleh  hasil 

observasi aktivitas guru pada siklus 1 pertemuan ke-1  mendapatkan  presentase  88%  dalam 

kriteria baik,  pertemuan ke-2 mendapatkan persentase 92%  dalam kriteria sangat baik, 

sehingga terjadi kenaikan 4% dan pada  siklus 2 pertemuan ke-1 mendapatkan persentase 96% 

dalam kriteria sangat baik dan pertemuan ke-2 mendapatkan persentase 100% dalam kriteria 

sangat baik, ada kenaikan 4%.  Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 1 

pertemuan ke-1 mendapatkan  presentase  75%  dalam kriteria baik,  pertemuan ke-2 

mendapatkan persentase 81%  dalam kriteria  baik, ada kenaikan 6% dan siklus 2 pertemuan ke-

1 mendapatkan persentase 84% dalam kriteria baik dan pertemuan ke-2 mendapatkan persentase 

90% dalam kriteria  baik terdapat kenaikan 6%.  Hasil angket siswa pada  siklus 1 pertemuan 

ke-1 mendapatkan  presentase  73,25%  dalam kriteria belum mendapat respon positif,  

pertemuan ke-2 mendapatkan persentase 75%  dalam kriteria  mendapat respon positif, dan 

siklus 2 pertemuan ke-1 mendapatkan persentase 75,31% dalam kriteria  mendapat respon 

positif,  dan pertemuan ke-2 mendapatkan persentase  78,87% dalam kriteria  mendapat respon 

positif, baik dari siklus 1 dan siklus 2 ada kenaikan persentase 3,56 % dan terjadi peningkatan 

kreteria keberhasilan. 

Berkaitan dengan ini, Sudjana (2009: 65) menyatakan bahwa penilaian proses belajar 

mengajar yang dapat mengungkapkan keterlaksanaan kegiatan belajar-mengajar baik oleh guru 

maupun siswa adalah melalui observasi. Melalui observasi didapatkan keaslian data primer yang 

diperoleh dari pelaku yang diobservasi.  Dan menurut teori behavioristik, belajar adalah 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah 

laku. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara 

stimulus dan respon.Keterlaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini ditunjukkan oleh hasil 

observasi aktivitas guru sebagai data wajib dan  hasil observasi aktivitas siswa sebagai data 

pendukung serta dilengkapi dengan hasil respon siswa sebagai data peuunjang. Aktivitas siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran merupakan bentuk  respon  yang ditunjukkan siswa,  dari hasil 

stimulus yang diberikan guru pada saat  melaksanakan pembelajaran.  

Data keterlaksanaan pelaksanaan pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini 

selalu menunjukkan  kenaikan hasil dan  kreteria  yang konsisten mulai dari   pertemuan ke-

1,pertemuan ke-2 siklus 1 dan pertemuan 1, pertemuan ke-2 siklus 2. Berdasarkan indikator  

keberhasilan yang sudah ditetapkan di bab I  dapat diambil kesimpulan bahwa  Penerapan  

Pembelajaran  Model Problem Based Learning (PBL) pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Bagi Siswa Kelas VIII C  Teruji dan Terbukti Efektif. Hal ini relevan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Cazzola  (2010) Problem Based Learning is construktivist learner- centred 

insructional approach based on the analysis, resolution and discussion of a given problem. It 

can be applied to any subject indeed is especially useful for  the teaching of mathematic dalam ( 

Ismiasri, Tatiek: 2013)   

Hasil belajar siswa dalam penelitian ini ditunjukkan oleh (1) hasil nilai tes akhir  (2) hasil 

penilaian afektif/ sikap dan (3) hasil catatan lapangan. Adapun hasil nilai tes akhir pada siklus 1 

pertemuan ke-1 mendapatkan  presentase  72,22%  dalam kriteria belum mencapai ketuntasan 

klasikal,  pertemuan ke-2 mendapatkan persentase 82,86%  dalam kriteria belum mencapai 
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ketuntasan klasikal, meskipun belum menunjukkan ketuntasan klasikal tetapi sudah tampak 

kenaikan hasil persentase 10,64%, Sedangkan siklus 2 pertemuan ke-1 mendapatkan persentase 

86,11% dalam kriteria mencapai ketuntasan klasikal dan pertemuan ke-2 mendapatkan 

persentase 91,18% dalam kriteria  mencapai ketuntasan klasikal.  Dari hasil  ini menunjukkan 

kenaikan  persentase  hasil belajar  siswa sebesar 5,7% dan terbukti dapat membantu siswa 

mencapai ketuntasan belajar klasikal.  Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Katiasri, et.al (2013) bahwa Penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah secara 

kelompok membantu mencapai ketuntasan belajar.  Untuk  hasil penilaian afektif/ sikap pada 

pembelajaran Model Problem Based Learning (PBL) pada penelitian ini  siklus 1 pertemuan ke-

1 untuk sikap rasa ingin tahu dalam  kriteria cenderung baik, sikap kerja sama dalam  kriteria 

cenderung  cukup, sikap tanggungjawab dalam kriteria  cenderung baik dan sikap tidak mudah 

menyerah dalam  kriteria cenderung cukup. Pada pertemuan ke-2 untuk sikap rasa ingin tahu 

dalam  kriteria  cenderung baik, sikap kerja sama mendapat kriteria  cenderung baik, sikap 

tanggungjawab mendapat kriteria cenderung  baik dan sikap tidak mudah menyerah mendapat 

kriteria cenderung  cukup.  siklus 2 pertemuan ke-1 untuk sikap rasa ingin tahu dalam kriteria  

cenderung  baik, sikap kerja sama dalam  kriteria baik, sikap tanggungjawab dalam  kriteria 

cenderung baik dan sikap tidak mudah menyerah dalam  kriteria cenderung cukup.  Sedangkan 

pada pertemuan ke-2 untuk sikap rasa ingin tahu  dalam  kriteria  cenderung baik, sikap kerja 

sama dalam  kriteria  cenderung baik, sikap tanggungjawab dalam cenderung  kriteria baik dan 

sikap tidak mudah menyerah dalam kriteria cenderung  baik.  

Menurut  Ausebel belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru 

pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang ( Trianto, 2007: 

25). Menurut Vygotsky bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau 

menangani tugas-tugas yang belum  dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam 

jangkauan mereka yang disebut dengan “zona of proximal development”yakni daerah tingkat 

perkembangan sedikit berada diatas daerah  perkembangan seseorang saat ini(Trianto, 2007;27). 

Vigotsky  juga yakin fungsi  mental yang lebih tinggi muncul dalam percakapan dan kerjasama 

antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu diserap ke dalam individu tersebut.  

Satu lagi ide terpenting Vigotsky adalah scaffolding  yakni pemberian bantuan  kepada anak 

selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut kemudian  

memberikan kesempatan  kepada anak  untuk menggambil alih tanggungjawab itu (Trianto, 

2007;27).  

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar setelah Dilaksanakan 

Pembelajaran  Model Problem Based Learning (PBL) telah Teruji dan Terbukti menunjukkan 

hasil yang semakin meningkat secara konsisten. Berdasarkan   diskripsi hasil penelitian 

menunjukkan   pembelajaran model Problem Based Learning (PBL) pada materi bangun ruang 

sisi datar dilaksanakan melalui proses membangun pemahaman untuk membuat pembelajaran 

menjadi bermakna. Pada saat proses membangun pemahaman   siswa dalam pembelajaran ini  

melalui  langkah-langkah  pemecahan masalah yang membutuhkan percakapan dan kerjasama 

antara individu. Permasalahan yang diberikan merupakan permasalahan dalam kehidupan nyata 

yang sering dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga  masih  berada dalam tingkat 

zona proximal developmen siswa. Proses pemecahan masalahan dalam pelaksanaan 

pembelajaran model PBL pada materi ini dilaksanakan guru melalui scaffolding.  Berdasarkan 

indikator keberhasilan yang ditetapkan pada bab I, Pelaksanaan pembelajaran model Problem 

Based Learning (PBL)  pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar setelah dilaksanakan Model 

Problem Based Learning  terbukti menunjukkan hasil  belajar siswa yang  semakin meningkat 

secara konsisten dari pertemuan ke-1, pertemuan ke-2 siklus 1 dan pertemuan ke-1, pertemuan 

ke-2 siklus 2 penelitian ini.  

 Berdasarkan pembahasan ini sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan 

pada bab I penelitian ini,  dapat diambil kesimpulan bahwa  Penerapan Pembelajaran Model 

Problem Based Learning (PBL) dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Bangun 

Ruang Sisi Datar  bagi siswa kelas VIII C SMPN 3 Blitar. 
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Pelaksanaan pembelajaran model Problem Based Learning (PBL) dalam penelitian  ini 

tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang muncul dalam penelitian ini dapat dibagi 

dalam tiga aspek, yaitu aspek guru, aspek siswa, dan aspek  lembar kerja. Kendala yang terjadi 

dari aspek guru,  guru belum dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang direncanakan 

dalam RPP. Hal ini terjadi pada kegiatan awal, ketika penyampaian pengetahuan prasyarat dan 

pangaturan duduk kelompok. Untuk itu, guru berupaya mengatur penggunaan waktu secara 

efektif dan efisien, dengan menyampaikan pada siswa untuk duduk berdekatan dengan anggota 

kelompok pada pertemuan sebelumnya. Sementara itu, kendala yang terjadi dari aspek siswa 

antara lain siswa , masih ada siswa yang tergantung pada guru. Oleh karena itu, selama 

pembelajaran guru harus selalu memberikan motivasi, bimbingan, perhatian, dan penguatan 

kepada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa lebih aktif dan antusias dalam mengerjakan 

tugasnya, sehingga siswa tidak bergantung pada guru dalam belajar. Sedangkan, kendala yang 

ada dari aspek  lembar kerja, terdapat beberapa kalimat yang  sulit dipahami maksudnya. Untuk 

mengatasi hal ini, guru memberikan bimbingan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif 

supaya bisa dipahami siswa. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penerapan  pembelajaran  model Problem Based Learning (PBL) pada materi Bangun 

Ruang Sisi Datar bagi siswa kelas VIII C  teruji  efektif. Terbukti dari data keterlaksanaan 

pelaksanaan pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini selalu menunjukkan hasil 

kenaikan persentase dan   kreteria  yang  selalu konsisten dari  pertemuan ke-1,pertemuan ke-2 

siklus 1 dan pertemuan 1, pertemuan ke-2 siklus 2. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada 

materi Bangun Ruang Sisi Datar setelah dilaksanakan pembelajaran model Problem Based 

Learning (PBL) terbukti dengan meningkatnya  hasil belajar siswa dari siklus1 pertemuan ke-1, 

pertemuan ke-2 dan siklus 2 pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 penelitian ini.  Penerapan 

Pembelajaran Model Problem Based Learning (PBL) dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar  bagi siswa kelas VIII C SMPN 3 Blitar  

Saran bagi guru, diharapkan guru dapat mengatur penggunaan waktu secara efektif dan 

efisien, sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP. Yang biasa terjadi ketidak tepatan waktu  

pada kegiatan awal, ketika penyampaian pengetahuan prasyarat dan pangaturan tempat duduk 

kelompok. Bagi siswa, diharapkan siswa mempunyai kreativitas sendiri dan tidak selalu 

bergantung pada guru,  siswa lebih bisa menghargai waktu dan selalu membiasakan diri untuk 

membaca. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat mengembangkan penerapan pembelajaran model 

Problem Based Learning (PBL) pada materi yang sama di kelas yang berbeda  atau pada materi 

yang berbeda dikelas yang berbeda.  Bagi Sekolah, Diharapkan sekolah bisa membuat kebijakan 

mengenahi penyediaan buku-buku  di perpustakaan sebagai  bahan referensi buat peneliti, guru 

dan siswa. Sekolah juga diharapkan membuat kebijakan mengenahi penyediaan sarana 

prasarana pembelajaran yang memadai dalam hal ini tempat duduk yang fleksibel untuk 

memudahkan siswa mengatur tempat duduk berkelompok. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan level penalaran mahasiswa 

berdasarkan taksonomi SOLO. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengelompokkan mahasiswa berdasarkan 

kemampuan awal yang terdiri dari 3 kategori, tinggi, sedang, dan rendah. Subyek 

penelitian adalah masing-masing 1 mahasiswa dari masing-masing kategori. Subyek 

diberikan soal tes kemampuan penalaran matematis untuk diselesaikan. Soal tes 

yang diberikan berkaitan dengan konstruksi bukti keberlakuan sifat bilangan 

berpangkat pada himpunan bilangan kompleks yang melibatkan kemampuan 

penalaran. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

penalaran adalah Taksonomi SOLO. Taksonomi SOLO meringkas respon 

mahasiswa terhadap suatu tugas/ soal tes dalam 5 level: 1) prastruktural, 2) 

unistruktural, 3) multistruktural, 4) relasional, dan 5) extended abstract. Dari hasil 

analisis jawaban subyek, diperoleh bahwa S1 dengan kemampuan tinggi 

menunjukkan level penalaran pada extended abstract, S2 dengan kemampuan 

sedang menunjukkan kemampuan penalaran pada level multistructural, sedangkan 

S3 dengan kemampuan rendah memberikan memiliki kemampuan penalaran pada 

level unistructural.  
 
Kata kunci: level penalaran, mahasiswa, taksonomi SOLO 

 

PENDAHULUAN 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa salah satu kualifikasi 

kemampuan lulusan pendidikan tinggi adalah menguasai konsep, teori, metode, dan/atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat 

yang terkait pembelajaran. Penalaran yang disebut secara eksplisit dapat dipandang sebagai 

tokoh sentral dalam standar tersebut. Penalaran merupakan bagian integratif dari semua bidang 

ilmu. Dengan penalaran, mahasiswa dapat menguasai bidang ilmu yang ditekuninya. 

Penguasaan bidang ilmu itu sendiri merupakan kemampuan dasar dalam menjalani proses 

pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. 
Dominowski (dalam Napitupulu, 2008) menyatakan bahwa penalaran adalah bagian 

tertentu dari pekerjaan memecahkan masalah. Shadiq (2004) mendefinisikan bahwa penalaran 

merupakan suatu proses berfikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan 

baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan 

atau diasumsikan sebelumnya. NCTM (2000) menyatakan bahwa orang yang bernalar dan 

berpikir secara analitik cenderung memperhatikan pola, struktur, dan keteraturan. Dari beberapa 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penalaran adalah suatu proses menganalisis pola, 

struktur, dan keteraturan untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan pernyataan yang telah 

dijamin atau diasumsikan kebenarannya.   

Identifikasi mengenai level penalaran mahasiswa bermanfaat dalam mendukung upaya 
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pengembangan level berpikir mahasiswa. Pengetahuan tentang level penalaran matematis 

mahasiswa akan memberikan gambaran tentang desain pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

pengembangan level berpikir mahasiswa. Dengan pembelajaran yang didesain dengan baik, 

level penalaran matematis mahasiswa dapat berkembang. 

Capaian pembelajaran lulusan sarjana minimal setara dengan jenjang 6 Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  Jenjang 6 KKNI seringkali dikorespondensikan 

dengan level kognitif menurut Bloom. Taksonomi Bloom sendiri mengalami beberapa kali 

revisi. Krathwohl (2001) mengembangkan taksonomi Bloom menjadi 2 dimensi, pengetahuan 

dan proses kognitif. Dimensi proses kognitif terdiri dari 6 fase, C1: remember, C2: understand, 

C3: apply, C4: analyze, C5: evaluate, dan C6: create. Pengembangan Taksonomi Bloom yang 

terbaru yang dinyatakan oleh Dettmer (2006) membagi menjadi 4 domain, cognitive, affective, 

sensorimotor, dan social. Domain kognitif sendiri dibagi menjadi 8 fase yaitu C1: know, C2: 

comprehend, C3: apply, C4: analyze, C5: evaluate, C6: synthesize, C7: imagine, dan C8: create. 

Jenjang 6 KKNI setara dengan minimal C4 taksonomi ini. Dengan penyetaraan ini, mahasiswa 

lulusan sarjana paling tidak memiliki kemampuan memecah atau menggabungkan informasi 

bagian-bagian informasi, mengidentifikasi keterkaitannya, dan menyusunnya menjadi informasi 

utuh untuk suatu tujuan tertentu. 
Taksonomi SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) telah digunakan untuk 

menganalisis struktur berpikir matematis siswa, pemahaman tentang konsep matematika, dan 

kemampuan pemecahan masalah dengan rentang pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat 

atas (Lian dan Yew, 2011). Taksonomi SOLO melevelkan pemahaman yang kompleks dalam 5 

level: prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan extended abstract. Level 

pemahaman mahasiswa menurut taksonomi ini dapat berbeda-beda tergantung topik yang 

sedang dipelajari. Sebagai contoh, mahasiswa A memberikan kualitas respon pada level 

extended abstract untuk topik X namun memberikan kualitas respon level multistructural untuk 

topik Y. Menurut Potter dan Kustra (2012), hal ini wajar terjadi ketika mahasiswa menerima 

informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya 

Potter dan Kustra (2012)  merancang scaffolding berbasis kualitas respon yang dianalisis 

menggunakan taksonomi SOLO. Berdasarkan taksonomi SOLO, dapat didesain pembelajaran 

yang sesuai dengan level pemahaman mahasiswa. 
Level kognitif minimal yang harus dicapai mahasiswa dengan kualitas respon yang 

diberikan terkait erat. National Centre for Teaching and Learning menyandingkan level dan 

domain kognitif dari taksonmi SOLO dan taksonomi Bloom. Mahasiswa yang telah mencapai 

level 4 taksonomi Bloom yaitu analyzing semestinya mampu memberikan respon minimal pada 

level relational. Berdasarkan kualitas respon ini kemudian dilakukan analisis level penalaran 

mahasiswa. Selanjutnya, hasil analisis diharapkan dapat berguna untuk memetakan bantuan apa 

yang sesuai bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan penalarannya. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dikatakan demikian karena dari 

penelitian ini diperoleh data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian dilaksanakan 

pada satu kelas mahasiswa yang menempuh matakuliah Fungsi Kompleks. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2016. Sebanyak 30 siswa diberikan tes. Dari 30 mahasiswa, 

diambil 3 mahasiswa yang mewakili tiap kemampuan, tinggi, sedang, dan rendah. Klasifikasi ini 

diperoleh dari nilai yang diperoleh mahasiswa ketika tes. 
Soal tes divalidasi oleh dua dosen dengan bidang keahlian yang sesuai. Soal digunakan 

untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa dapat menggeneralisir keberlakuan sifat bentuk 

pangkat kompleks dari sifat bentuk pangkat real. Berikut soal yang diberikan: 

 

 

 

 

1. Perhatikan bahwa untuk 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ berlaku 𝑥𝑎𝑦𝑎 = (𝑥𝑦)𝑎. 

a. Apakah 𝑧𝛼𝑤𝛼 = (𝑧𝑤)𝛼 berlaku untuk pangkat kompleks? 

b. Apakah 𝑧𝛼𝑤𝛼 = (𝑧𝑤)𝛼 berlaku untuk nilai prinsip pangkat kompleks? 

785



 

 

 

 

 

Data penelitian dikumpulkan dengan cara menganalisis hasil pekerjaan mahasiswa dalam 

mengonstruksi dugaan apakah sifat bentuk pangkat bilangan real berlaku untuk bentuk pangkat 

bilangan kompleks.  Untuk menganalisis hasil pekerjaan mahasiswa, peneliti menggunakan 

rubrik penilaian yang mengidentifikasi konsep-konsep terkait yang perlu dipahami mahasiswa 

untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Hasil pekerjaan mahasiswa kemudian dibandingkan 

dengan jawaban skor maksimal untuk memperoleh level penalaran matematis mahasiswa 

berdasarkan taksonomi SOLO.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal tes menuntut mahasiswa untuk menguasai beberapa konsep, yaitu: (1) sifat-sifat 

bentuk pangkat bilangan real, (2) sifat-sifat logaritma real, (3) definisi pangkat kompleks, (4) 

definisi logaritma kompleks, (5) definisi nilai prinsip pangkat kompleks, (6) sifat-sifat argumen 

bilangan kompleks, dan (7) sifat-sifat argumen prinsip bilangan kompleks. Dari konsep-konsep 

yang dibutuhkan tersebut, dilakukan pelevelan kemampuan penalaran mahasiswa berdasarkan 

deskripsi respon yang dinyatakan oleh Bigss & Collis (1982: 24-25) seperti terlihat pada Tabel 

1. 
Tabel 1. Deskripsi Indikator Taksonomi SOLO 

SOLO 

Description 

1 

Capacity 

2 

Relating 

Operation 

3 

Consistency and 

Closure 

Response Structure 

Extended 

Abstract 

Maximal: cue 

+ relevant data 

+ interrelations 

+ hypotheses 

Deduction and 

induction. Can 

generalize to 

situations not 

experienced 

Inconsistencies 

resolved. No felt need 

to give closed decisions 

– conclusions held 

open, or qualified to 

allow logically possible 

alternatives. (R1, R2, or 

R3) 
 

Relational High: cue + 

relevent data + 

interrelations 

Induction. Can 

generalize 

within given or 

experienced 

context using 

related aspects 

No inconsistency within 

the given system, but 

since closure is unique 

so inconsistencies may 

occur when he goes 

outside the system  
Multistructural Medium: cue + 

isolated 

relevent data 

Can 

“generalize” 

only in terms 

of a few 

limited and 

independent 

aspects 

Although has a feeling 

for consistency can be 

inconsistent because 

closes too soon on 

basis of isolated 

fixations on data, and 

so can come to 

different conclusions 

with the same data 

 

 

Unistructural Low: cue + one 

relevant datum 

Can 

“generalize” 

only in terms 

of one aspect 

No felt need for 

consistency, thus closes 

too quickly: jumps to 

conclusions on one 

aspects, and so can be 

very inconsistent 

 

 
Prestructural  Minimal: cue 

and response 

Denial, 

tautology, 

No felt need for 

consistency. Closes 
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confused transduction. 

Bound to 

specifics 

without even seeing the 

problem 

 
X= irrelevant or inappropriate;  = related and given in display;  = related and hypothetical, not given 

Analisis Level Penalaran Matematis S1 Berdasarkan Taksonomi SOLO 

Ditinjau dari aspek capacity, S1 dapat menggunakan potongan informasi yang diberikan 

untuk mendapatkan kembali informasi-informasi lain yang dibutuhkan (cue + relevant data). 

Hal ini terlihat bahwa S1 menggunakan definisi pangkat kompleks, untuk mendefinisikan 𝑧𝛼 

dan 𝑤𝛼. Kemudian S1 menggunakan definisi logaritma kompleks yaitu ln(𝑧) = log
𝑒
|𝑧| +

𝑖 arg(𝑧). S1 juga mampu mengaitkan sifat logaritma kompleks dengan sifat logaritma real 

(interrelations). S1 dapat menjelaskan mengapa sifat logaritma real, yaitu  log
𝑎
𝑏 + log

𝑎
𝑐 =

log
𝑎
(𝑏𝑐) berlaku di sini. Selain itu, S1 juga menggunakan sifat argumen arg(𝑧) + arg(𝑤) =

arg(𝑧𝑤). S1 juga dapat menduga bahwa berlaku atau tidaknya sifat argumen arg(𝑧) +
arg(𝑤) = arg(𝑧𝑤) menjadi dasar berlaku atau tidaknya  𝑧𝛼𝑤𝛼 = (𝑧𝑤)𝛼 untuk pangkat 

kompleks (hypotheses) 

Pada aspek relating operation, S1 menggeneralisir keberlakuan sifat pangkat real secara 

umum untuk pangkat kompleks sesuai dengan kondisi-kondisi yang berlaku di dalamnya. Selain 

itu S1 juga memberikan kasus khusus dimana sifat pangkat real bisa berlaku/ tidak berlaku 

untuk nilai prinsip pangkat kompleks tertentu. S1 mampu menunjukkan pada bagian mana bukti 

dari (a) yang menyebabkan sifat tidak berlaku untuk kasus (b). S1 menggunakan sifat bahwa 

arg(𝑧) + arg(𝑤) = arg(𝑧𝑤) tidak berlaku untuk argumen prinsip Arg(𝑧), atau dengan kata 

lain, Arg(𝑧) + Arg(𝑤) ≠ Arg(𝑧𝑤). Karena sifat ini tidak terpenuhi, maka untuk nilai prinsip 

pangkat kompleks, 𝑧𝛼𝑤𝛼 ≠ (𝑧𝑤)𝛼. S1 kemudian menambahkan penjelasan bahwa untuk nilai 

prinsip pangkat kompleks,  𝑧𝛼𝑤𝛼 = (𝑧𝑤)𝛼 asalkan Arg(𝑧) + Arg(𝑤) = Arg(𝑧𝑤). 
S1 berhasil menempatkan potongan potongan informasi, dalam hal ini konsep-konsep 

matematika yang dibutuhkan, dan mengaitkannya untuk mengambil kesimpulan. Setelah 

menemukan bahwa sifat 𝑧𝛼𝑤𝛼 = (𝑧𝑤)𝛼 berlaku untuk pangkat kompleks, S1 dapat 

mengevaluasi sifat berbeda yang dimiliki oleh nilai prinsip pangkat kompleks yang 

menyebabkan sifat  tersebut tidak berlaku. S1 bahkan mengembangkan ke kasus-kasus dimana 

sifat tersebut berlaku atau tidak berlaku. Dari hal ini terlihat bahwa pada aspek consistency and 

closure, S1 tidak menutup kesimpulan yang diperoleh, artinya kesimpulan yang diperoleh dapat 

memiliki alternatif lain yang logis asalkan syarat terpenuhi.  

Analisis Level Penalaran Matematis S2 Berdasarkan Taksonomi SOLO  

Pada aspek capacity, S2 dapat menggunakan potongan informasi yang diberikan untuk 

mendapatkan kembali informasi-informasi lain yang dibutuhkan namun informasi-informasi 

tersebut masih saling terpisah satu sama lain (cue + isolated relevant data). Hal ini terlihat dari 

belum terkaitnya penggunaan beberapa konsep oleh S2 seperti definisi pangkat kompleks, 

logaritma kompleks, dan ketidaktunggalan argumen bilangan kompleks arg(𝑧). 
Kesimpulan yang diperoleh oleh S2 menjadi tidak tepat karena S2 tidak dapat mengaitkan 

sifat argumen dan argumen utama dari dua bilangan kompleks. Ditinjau dari aspek relating 

operation, S2 gagal mengaitkan sifat Arg(𝑧) dengan ketidakberlakuan sifat bentuk pangkat real 

pada nilai prinsip pangkat kompleks. S2 menyimpulkan bahwa sifat 𝑧𝛼𝑤𝛼 = (𝑧𝑤)𝛼 berlaku 

untuk nilai prinsip pangkat kompleks. Ditinjau dari aspek consistency and closure, kesimpulan 

yang diambil kurang tepat karena hanya berdasarkan beberapa konsep yang terbatas. 

 

787



 

 

Analisis Level Penalaran Matematis S3 Berdasarkan Taksonomi SOLO  

S3 hanya memiliki informasi tentang sifat pangkat real dan menggunakan  satu definisi 

tentang pangkat kompleks, yitu 𝑧𝛼 = 𝑒𝛼 ln𝑧. S3 tidak dapat menemukan informasi lain yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan hal tersebut S3 menunjukkan 

indikator aspek capacity pada level low. Pada aspek relating operation, S3 melakukan langkah-

langkah yang tidak sistematis berdasar hanya pada satu definisi tersebut. Pada pengambilan 

kesimpulan, S3 langsung menyimpulkan bahwa sifat pangkat real berlaku untuk pangkat 

kompleks dan nilai prinsip pangkat kompleks. Dari sini terlihat bahwa pada aspek consistency 

and closure, S3 melompat kepada kesimpulan yang hanya berdasar pada satu konsep dan 

bersifat tidak konsisten. 

Secara ringkas, level penalaran ketiga subyek berdasarkan taksonomi SOLO dapat 

dinyatakan pada Tabel 2.   
Tabel 2. Deskripsi Level Penalaran S1, S2, dan S3 

Subyek 
1 

Capacity 

2 

Relating Operation 

3 

Consistency and Closure 
Level SOLO 

S1 Maximal: 

menggunakan 

beberapa konsep 

yang saling terkait, 

membuat dugaan 

terkait situasi yang 

tidak diberikan 

Antar konsep terkait 

berdasarkan prinsip-

prinsip keberlakuan 

secara umum. 

Kesimpulan diambil 

berdasarkan konsep yang 

valid dan konsisten, 

kesimpulan tidak tertutup 

untuk alternatif 

penyelesaian lain dengan 

syarat dan kondisi yang 

terpenuhi 

Extended abstract 

S2 Medium: 

menggunakan 

beberapa konsep 

yang tidak saling 

terkait 

Membuat 

perumuman 

keberlakuan suatu 

sifat berdasarkan 

konsep yang 

terbatas dan tidak 

saling terkait. 

Kesimpulan yang diambil 

kurang konsisten karena 

hanya berdasarkan konsep 

yang masih terpisah 

Multistructural 

S3 Low: menggunakan 

satu konsep 

Membuat 

perumuman hanya 

berdasarkan satu 

konsep 

Terjadi “lompatan” dalam 

pengambilan kesimpulan, 

pengambilan kesimpulan 

tidak konsisten.  

Unistructural 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian dan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Mahasiswa dengan kemampuan tinggi dapat mencapai level extended abstract. 

Mahasiswa ini mampu mengaitkan beberapa potong informasi dan menggunakannya 

pada ranah yang lebih luas. 

2. Mahasiswa dengan kemampuan sedang mencapai level multistructural. Mahasiswa ini 

mampu menggunakan beberapa potong informasi namun belum dapat menemukan 

kaitan antar informasi-informasi yang dimiliki. 

3. Mahasiswa dengan kemampuan rendah masih mencapai level unistructural. Mahasiswa 

ini hanya menggunakan satu potong informasi. Proses penarikan kesimpulan tidak jelas 

dan berputar-putar karena dia tidak memiliki informasi yang cukup. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran bagi dosen dalam 

membantu mahasiswa meningkatkan level penalarannya yaitu sebagai berikut. 
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1. Untuk membantu mahasiswa dengan level penalaran yang masih dibawah level 

relational, dosen dapat meminta mahasiswa untuk membentuk kelompok peer-tutoring 

dengan mahasiswa dengan kemampuan tinggi. 

2. Secara khusus, untuk mahasiswa dengan level unistructural, agar dapat meningkat 

menjadi level multistructural, dosen dapat membantu dengan memberikan tugas yang 

memfasilitasi mahasiswa untuk “memanggil” informasi-informasi yang dibutuhkan 

secara otomatis. Perlu ditekankan bahwa mahasiswa tidak perlu mengingat satu-per satu 

informasi tersebut. Mahasiswa dapat berangkat dari satu ide, kemudian dosen dapat 

meminta mahasiswa menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ide awal tersebut. Hal ini 

sekaligus membantu mahasiswa untuk membuat kaitan antar ide.  

3. Untuk mahasiswa dengan level penalaran multistructural, agar dapat meningkat ke level 

relational dosen dapat membantu dengan menyediakan tugas mengidentifikasi koneksi 

antar ide-ide, mengapa ide-ide itu saling terhubung, dan dengan cara apa ide-ide 

tersebut disusun untuk membentuk suatu kesimpulan atau dugaan baru. 
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Abstrak 

 
Pada umumnya, siswa SMP masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal cerita. Oleh karena itu, guru perlu membantu siswa misalnya 

dengan menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Artikel ini 

merupakan suatu kajian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis 

kemampuan siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita Persamaan Linear Satu 

Variabel (PLSV) berdasarkan tahapan Newman. Instrumen yang digunakan adalah 

angket (tahap reading) dan soal tes (tahap comprehension, transformation, process 

skills, dan encoding). Analisis kemampuan ini dilakukan terhadap tiga orang siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Prajekan, masing-masing mewakili level kognitif tinggi, 

sedang, dan rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tahap reading dan 

comprehension mampu dilalui oleh ketiga siswa. Tahap transformation mampu 

dilalui oleh kedua siswa kecuali siswa dengan level kognitif rendah karena pada 

tahap ini, siswa tersebut melakukan kesalahan dalam menentukan pemisalan variabel 

serta membuat model matematika yang kurang tepat. Tahap process skills hanya 

mampu dilalui oleh siswa dengan level kognitif tinggi karena siswa dengan level 

kognitif sedang dan rendah melakukan kesalahan dalam proses perhitungan. Tahap 

encoding tidak mampu dilalui oleh ketiga siswa, karena ketiga siswa tersebut 

menuliskan jawaban akhir yang kurang tepat. 

Kata kunci: soal cerita, PLSV, tahapan Newman  

 

PENDAHULUAN 

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006, matematika perlu dipelajari oleh siswa di 

sekolah dengan tujuan agar siswa memiliki kemampuan dalam mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjelaskan suatu keadaan atau masalah. 

Hal tersebut dinilai penting, karena dengan kemampuan ini siswa diharapkan dapat menerapkan 

konsep yang telah dipelajarinya di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

siswa dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan matematika. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan guru untuk membimbing siswa dalam hal ini adalah dengan melatih siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

Menurut Hartini (2008) soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang menyajikan 

permasalahan terkait kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita. Lebih lanjut, Tambunan (1999) 

menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika merupakan 

suatu keterampilan yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan soal matematika dalam bentuk 

cerita. Kemampuan ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika yang diberikan. 

Menurut Tumardi (2011) penyelesaian soal cerita matematika merupakan sesuatu yang 

dianggap sulit oleh siswa. Di samping itu, Hartini (2008) menyatakan bahwa kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita dapat tercermin dari kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

proses penyelesaian soal cerita tersebut. Newman (dalam Clement, 1980) menyarankan lima 
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tahapan yang harus dilalui siswa untuk menyelesaikan soal cerita matematika yaitu: 1) membaca 

soal (reading); 2) memahami soal (comprehension); 3) transformasi (transformation); 4) 

keterampilan proses (process skills); dan 5) penulisan jawaban akhir (encoding). Newman juga 

menyatakan bahwa siswa yang menyelesaikan soal cerita dengan mengerjakan setiap tahap dari 

lima tahapan tersebut dengan benar maka siswa tersebut akan menemukan jawaban akhir yang 

benar. Akan tetapi, jika siswa melakukan kesalahan pada salah satu tahapan dari lima tahapan 

tersebut maka jawaban akhir yang ditemukan siswa juga akan salah. 

Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) merupakan salah satu materi yang wajib 

dipelajari oleh siswa SMP/MTs. Konsep PLSV banyak diterapkan dalam masalah di kehidupan 

sehari-hari yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Oleh karena itu, diharapkan siswa dapat 

memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan soal cerita PLSV sehingga siswa tidak 

akan mengalami kesulitan dalam mempelajari materi-materi lain yang berkaitan dengan soal 

cerita. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryanti dkk (2015), 

menunjukkan bahwa masih ada siswa yang memiliki kemampuan yang kurang baik dalam 

menyelesaikan soal cerita PLSV, siswa ini cenderung pasif serta tidak dapat menyelesaikan 

semua permasalahan yang diberikan dengan tepat dan akurat. Dengan demikian, kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita PLSV perlu dianalisis sehingga dapat diketahui sampai 

di mana kemampuan siswa sebenarnya. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yaitu dengan menggunakan 

lima tahapan Newman. 

Penelitian terkait analisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika SMP berdasarkan lima tahapan Newman adalah penelitian yang telah dilakukan 

oleh Faizati (2014). Dalam penelitiannya, Faizati menemukan bahwa siswa dengan level 

kemampuan kognitif tinggi (S1), sedang (S2), dan rendah (S3) mampu melalui tahap reading. 

Hanya siswa dengan level kognitif tinggi (S1) yang mampu melalui tahap comprehension, 

transformation, dan process skills. Selain itu, tidak ada siswa yang mampu melalui tahap 

encoding. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan 

siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita PLSV berdasarkan tahapan Newman 

METODE 

Artikel ini merupakan suatu kajian deskriptif kualitatif untuk menganalisis kemampuan 

siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita PLSV berdasarkan tahapan Newman. Indikator 

yang digunakan untuk menganalisis kemampuan siswa disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Indikator Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita  

PLSV Berdasarkan Tahapan Newman 
Tahapan Newman Indikator 

Membaca soal (reading) Siswa mampu membaca dan memahami kata/istilah yang ada 

pada soal. 

Memahami soal (comprehension) Siswa mampu menentukan hal-hal yang diketahui dan 

ditanyakan dengan tepat. 

Transformasi (transformation) Siswa mampu menentukan pemisalan variabel dan membuat 

model matematika dari permasalahan secara tepat. 

Kemampuan proses (process skills) Siswa mampu menyelesaikan model matematika yang 

dibuatnya dengan langkah-langkah penyelesaian dan 

perhitungan yang tepat. 

Penulisan jawaban akhir (encoding) Siswa mampu menuliskan jawaban akhir dengan tepat. 

  

Kajian ini melibatkan siswa kelas VIIIC SMP Negeri 2 Prajekan sebanyak 28 siswa. 

Instrumen yang digunakan adalah soal tes dan angket. Soal tes yang digunakan yaitu satu soal 

uraian berupa soal cerita PLSV. Berdasarkan kelengkapan jawaban siswa terhadap soal tes dan 

masukan dari guru matematika di SMP tersebut, maka ditentukan tiga orang siswa sebagai 

perwakilan dari tiga level kognitif yaitu tinggi (S1), sedang (S2), dan rendah (S3). Ketiga siswa 

ini diberikan angket untuk menganalisis tahapan reading, kemudian analisis terhadap tahapan 
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comprehension, transformation, process skills, dan encoding dilakukan berdasarkan hasil 

pekerjaan siswa terhadap soal tes yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kajian ini ditemukan bahwa siswa dengan level kognitif tinggi (S1), sedang (S2), 

dan rendah (S3) mampu melalui tahap reading. Hal ini dapat diketahui berdasarkan respon 

siswa terhadap angket (Gambar 2). Ketiga siswa menyatakan bahwa mereka mampu membaca 

kalimat yang ada pada soal. Selain itu, siswa juga mengungkapkan bahwa tidak ada kata/istilah 

yang dirasa sulit untuk dibaca dan dipahami karena kata/istilah yang digunakan dalam soal 

adalah kata/istilah yang sudah biasa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

ketiga siswa juga mampu melalui tahap comprehension. Hal ini dapat diketahui berdasarkan 

hasil pekerjaan siswa yang mampu menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dengan 

tepat (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Respon siswa dengan level kognitif tinggi (S1),  

sedang (S2), dan rendah (S3) terhadap angket (tahap reading) 

Lima tahun yang lalu, usia Ibu adalah 2 kali usia Dina. Jumlah usia Ibu dan Dina 

saat itu adalah 30 tahun. Tentukanlah usia Ibu saat ini 

Gambar 1. Soal Tes 
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Siswa dengan level kognitif tinggi (S1) dan sedang (S2) mampu melalui tahap 

transformation. Hal ini berdasarkan hasil pekerjaan siswa yang mampu menentukan pemisalan 

variabel dan membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan secara tepat 

(Gambar 4). Pada tahap menentukan pemisalan variabel, keputusan siswa untuk memisalkan 

usia Dina saat ini sebagai variabel awal yaitu 𝑥 tahun adalah keputusan yang tepat, sehingga 

selanjutnya siswa dapat menentukan pemisalan variabel untuk usia Dina lima tahun yang lalu 

yaitu (𝑥 − 5) tahun dan pemisalan variabel untuk usia Ibu lima tahun yang lalu yaitu 2(𝑥 − 5) 
tahun. Dengan demikian, siswa mampu membuat model matematika yang tepat dari 

permasalahan yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dengan level kognitif rendah (S3) belum mampu melalui tahap transformation. Hal ini 

berdasarkan hasil pekerjaan siswa yang kurang tepat dalam menentukan pemisalan variabel dan 

membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan (Gambar 5). Pada tahap 

menentukan pemisalan variabel, keputusan awal siswa untuk memisalkan usia Dina saat ini 

sebagai variabel awal yaitu 𝑥 tahun adalah keputusan yang tepat, sehingga selanjutnya siswa 

dapat menentukan pemisalan variabel untuk usia Dina lima tahun yang lalu yaitu (𝑥 − 5) tahun. 

Tetapi, siswa melakukan kesalahan dalam menentukan pemisalan variabel untuk usia Ibu lima 

tahun yang lalu, pemisalan variabel yang tepat untuk usia Ibu lima tahun yang lalu adalah 2(𝑥 −
5) tahun. Namun, pemisalan variabel yang dituliskan siswa untuk usia Ibu lima tahun yang lalu 

adalah (2𝑥 − 5) tahun. Dengan demikian, model matematika yang dibuat siswa menjadi kurang 

tepat.  

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil pekerjaan siswa dengan level kognitif tinggi (S1) dan 

sedang (S2) pada tahap transformation 

Gambar 3. Hasil pekerjaan siswa dengan level kognitif tinggi (S1),  

sedang (S2), dan rendah (S3) pada tahap comprehension 
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Siswa dengan level kognitif tinggi (S1) mampu melalui tahap process skills. Hal ini 

berdasarkan hasil pekerjaan siswa yang mampu menyelesaikan model matematika yang 

dibuatnya dengan langkah-langkah penyelesaian dan perhitungan yang tepat (Gambar 6). Siswa 

dengan level kognitif sedang (S2) dan rendah (S3) belum mampu melalui tahap process skills. 

Hal ini berdasarkan hasil pekerjaan mereka yang dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8. Siswa 

dengan level kognitif sedang (S2) telah menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam 

menyelesaikan model matematika yang telah dibuatnya, yaitu menemukan nilai 𝑥 terlebih 

dahulu kemudian mensubstitusikannya pada model matematika 2(𝑥 − 5) + 5 untuk 

menentukan usia Ibu saat ini. Tetapi, dalam proses penyelesaian model matematika tersebut 

siswa melakukan kesalahan dalam proses perhitungan yang dilakukannya. Siswa dengan level 

kognitif rendah (S3) juga telah menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan 

model matematika yang telah dibuatnya, yaitu menemukan nilai 𝑥 terlebih dahulu kemudian 

mensubstitusikan nilai 𝑥 pada model matematika yang merepresentasikan usia Ibu saat ini. 

Tetapi, model matematika yang dibuat siswa pada tahap transfomation untuk merepresentasikan 

usia Ibu saat ini kurang tepat, selain itu siswa juga melakukan kesalahan dalam proses 

perhitungan yang dilakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil pekerjaan siswa dengan level kogniti tinggi (S1) 

pada tahap process skills 

Gambar 5. Hasil pekerjaan siswa dengan level kognitif rendah (S3)  

pada tahap transformation 

794



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dengan level kognitif tinggi (S1), sedang (S2), dan rendah (S3) belum mampu 

melalui tahap encoding. Hal ini berdasarkan hasil pekerjaan mereka yang dapat dilihat pada 

Gambar 9, 10, dan 11. Siswa dengan level kognitif tinggi (S1) sudah mampu membaca soal, 

memahami soal, menentukan pemisalan variabel dan membuat model matematika yang tepat 

serta menyelesaikan model matematika yang dibuatnya dengan langkah-langkah dan 

perhitungan yang tepat. Akan tetapi, siswa tersebut melakukan kecerobohan dalam menuliskan 

jawaban akhir yang diperolehnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil pekerjaan siswa pada tahap 

encoding (Gambar 9), siswa menuliskan jawaban akhir tanpa menyertakan satuan (tahun) untuk 

merepresentasikan usia Ibu saat ini sehingga jawaban akhir yang dituliskannya menjadi kurang 

lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil pekerjaan siswa dengan level kognitif sedang (S2)  

pada tahap process skills 

Gambar 9. Hasil pekerjaan siswa dengan level kognitif tinggi (S1)  

pada tahap encoding 

Gambar 8. Hasil pekerjaan siswa dengan level kognitif rendah (S3) 

pada tahap process skills 
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Siswa dengan level kognitif sedang (S2) menuliskan jawaban akhir dengan lengkap, tetapi 

jawaban akhir yang dituliskannya kurang tepat karena siswa melakukan kesalahan dalam proses 

perhitungan pada tahap process skills. 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dengan level kognitif rendah (S3) juga menuliskan jawaban akhir dengan lengkap, tetapi 

jawaban akhir yang dituliskan siswa kurang tepat karena siswa melakukan kesalahan dalam 

membuat model matematika pada tahap transformation. Selain itu, siswa juga melakukan 

kesalahan dalam proses perhitungan pada tahap process skills. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan paparan data, dapat dilihat bahwa hasil kajian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Faizati (2014) yaitu: a) siswa dengan level kemampuan kognitif tinggi (S1), sedang 

(S2), dan rendah (S3) mampu melalui tahap reading; b) Hanya siswa dengan level kognitif 

tinggi (S1) yang mampu melalui tahap process skills; dan c) Tidak ada siswa yang mampu 

melalui tahap encoding. Perbedaannya yaitu pada tahap comprehension dan transformation. 

Dalam kajian ini, tahap comprehension mampu dilalui oleh siswa dengan level kemampuan 

kognitif tinggi (S1), sedang (S2), dan rendah (S3). Tahap transformation mampu dilalui oleh 

siswa dengan level kemampuan kognitif tinggi (S1) dan sedang (S2). Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Faizati (2014), tahap comprehension dan transformation hanya 

mampu dilalui oleh siswa dengan level kemampuan kognitif tinggi (S1). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yaitu tahap reading dan comprehension 

mampu dilalui oleh siswa dengan level kognitif tinggi, sedang, dan rendah. Tahap 

transformation mampu dilalui oleh kedua siswa kecuali siswa dengan level kognitif rendah 

karena pada tahap ini siswa tersebut melakukan kesalahan dalam menentukan pemisalan 

variabel serta membuat model matematika yang kurang tepat. Tahap process skills hanya 

mampu dilalui oleh siswa dengan level kognitif tinggi karena siswa dengan level kognitif 

sedang dan rendah melakukan kesalahan dalam proses perhitungan. Tahap encoding tidak 

mampu dilalui oleh ketiga siswa, karena ketiga siswa tersebut menuliskan jawaban akhir yang 

kurang tepat.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam kajian ini, disarankan kepada guru 

untuk menggunakan lima tahapan Newman sebagai salah satu alternatif untuk menganalisis 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Selain itu, guru perlu membimbing siswa 

agar dapat memodelkan kalimat cerita menjadi kalimat matematika dengan tepat. Guru juga 

perlu memperhatikan keterampilan siswa dalam menggunakan beberapa operasi matematika 

untuk memperoleh jawaban akhir yang tepat.  

 

 

Gambar 10. Hasil pekerjaan siswa dengan level kognitif sedang (S2)  

pada tahap encoding 

Gambar 11. Hasil pekerjaan siswa dengan level kognitif rendah (S3) 

pada tahap encoding 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yang dapat meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 5 Malang. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilaksanakan selama dua siklus melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu 

hasil observasi selama proses pembelajaran yang berpedoman pada lembar 

observasi, catatan lapangan, hasil skor LKS siswa setiap pertemuan, dan hasil skor 

tes akhir siklus siswa. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 

pemecahan masalah persamaan linear dua variabel siswa kelas VIII-1 meningkat 

setelah mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran TPS. Peningkatan tersebut 

ditunjukkan dengan persentase ketuntasan nilai skor LKS meningkat dari 58,9% 

menjadi 84,9%, dan meningkat lagi menjadi 100%. Persentase ketuntasan nilai tes 

akhir siklus meningkat dari 53,1% menjadi 61,8%, dan meningkat lagi menjadi 

79,5% pada akhir siklus II. 

Kata kunci: Think Pair Share, Keterampilan Pemecahan Masalah 
 

PENDAHULUAN 

Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah menjelaskan, “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai 

keberhasilan belajar pada siswa. Pemilihan strategi pembelajaran adalah komponen penting 

dalam keberhasilan belajar siswa dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar  siswa. Proses pembelajaran pada hakekatnya bertujuan untuk mengembangkan 

kreativitas dan keaktifan siswa melalui interaksi dan pengalaman belajar. Pembelajaran yang 

baik adalah guru harus mampu melihat siswa agar keadaan dan cara belajar siswa menjadi aktif, 

serta dapat berlangsung sesuai dengan harapan. 

Pemerintah telah banyak berupaya memperbaiki masalah pendidikan yang bertujuan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama yang berhubungan pada proses pembelajaran. 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan salah seorang guru SMP Negeri 5 Malang, 

bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya pembaruan kurikulum, 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penggunaan metode mengajar, melaksanakan 

penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar. Namun, upaya ini belum 

memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya hasil belajar 

matematika siswa. Matematika dianggap pelajaran yang sulit dan kurang diminati karena 

kurangnya pencapaian pembelajaran sesuai kurikulum yang diterapkan selama ini. 

Menyelesaikan soal matematika membutuhkan keterampilan dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan. Menurut Polya (1985), soal matematika tidak akan menjadi 
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masalah bagi seorang siswa jika siswa itu mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan, baik 

ditinjau dari segi kematangan maupun ilmunya, juga berkeinginan untuk menyelesaikannya. Hal 

tersebut terbukti dari observasi peneliti di SMP Negeri 5 Malang bahwa siswa masih sering 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan pemecahan masalah misalnya memahami soal yang diberikan,  memodelkan soal ke 

dalam bentuk matematika, dan menafsirkan soal aplikatif yang membutuhkan beberapa langkah 

pengerjaan. Kurangnya pemahaman konsep awal yang harus dilalui siswa menjadi salah satu 

kunci utama terjadinya permasalahan tersebut. Selain itu, materi prasyarat yang diberikan pada 

materi tertentu masih belum dipahami betul oleh siswa sehingga siswa masih kebingungan 

ketika guru mengajarkan materi yang baru. 

Pemecahan masalah adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Menurut Hudojo (1980), pemecahan masalah adalah proses yang dialami seseorang saat 

menerima suatu masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga, 

pada saat guru memberikan suatu masalah pada siswanya, guru dapat melihat bagaimana proses 

siswa dalam menyelesaikan masalah dengan membimbing atau sebagai fasilitator. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterampilan pemecahan masalah ini begitu penting dalam proses belajar 

mengajar. Terdapat berbagai cara agar guru dapat  melihat keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah. Guru dapat merujuk dari berbagai sumber serta dapat memodifikasinya 

dengan menyesuaikan keadaan kelas yang ada. Menurut Widjajanti (2009) prosedur pemecahan 

masalah adalah mencari cara atau metode melalui kegiatan mengamati, memahami, mencoba, 

menemukan, dan meninjau kembali.  

Pembelajaran di SMP Negeri 5 Malang sudah menggunakan kurikulum 2013 yang identik 

dengan pendekatan saintifik, namun guru jarang menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi sebagai upaya untuk meningkatkan ketertarikan serta minat siswa dalam belajar 

matematika. Meskipun guru sudah menyiasati dengan menggunakan pendekatan saintifik yang 

lebih berpusat pada siswa, namun guru jarang menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi . Hal tersebut dikarenakan guru selalu dikejar target untuk menyelesaikan cukup 

banyak materi dengan waktu yang cukup singkat dalam satu semester. Oleh karena itu, 

kreativitas guru menjadi menurun sehingga terkadang pencapaian hasil belajar siswa kurang 

maksimal.  

Salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan dalam teori konstruktivisme 

adalah pembelajaran kooperatif. Menurut Suprijono (2010), dengan pembelajaran kooperatif 

para siswa termotivasi untuk belajar dengan baik, siap dengan pekerjaannya, dan menjadi penuh 

perhatian selama jam pelajaran. Lebih lanjut dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

terbukti dapat meningkatkan berpikir kritis serta meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah. Pembelajaran kooperatif menerapkan banyak pilihan metode didalamnya. 

Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. Menurut Kaddoura 

(2013), model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) adalah pembelajaran yang 

dilakukan dengan langkah-langkah: (1) Tahap Think, guru memancing siswa untuk berpikir 

dengan memberikan masalah kemudian menjawab permasalahan tersebut secara individu. (2) 

Tahap Pair, siswa berdiskusi mengenai jawaban permasalahan yang dikerjakan secara individu 

dan memecahkan permasalahan baru bersama pasangannya. (3) Tahap Share, siswa 

menyampaikan hasil diskusi berpasangan ke seluruh kelas dan siswa lain menanggapi hasil 

diskusi. Keberhasilan penerapan pembelajaran ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Pranyta (2011) dan Hasanah (2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengatasi permasalahan yang 

sudah dipaparkan. Materi yang disampaikan pada penelitian ini adalah Persamaan Linear Dua 

Variabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah model 

pembelajaran TPS yang dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII-1 SMP Negeri 5 Malang. 
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METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. Menurut Mulyasa (2013), penelitian tindakan kelas merupakan suatu cara 

memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru, karena guru merupakan orang yang serba 

tahu mengenai permasalahan, kesulitan, serta kondisi siswa di kelas tersebut. Tahap-tahap yang 

dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian tindakan kelas yaitu, perencanaan (planning), 

pelaksanaan (action), pengamatan (observation), dan diakhiri dengan refleksi (reflexion). 

Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc 

Taggart (dalam Arikunto, 2010).  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Malang dengan subjek penelitian yaitu siswa 

kelas VIII-1 SMP Negeri 5 Malang yang terdiri dari 34 siswa, yakni 20 siswa perempuan dan 14 

siswa laki-laki. Terdapat dua data pada penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif berupa data hasil observasi yang dilakukan peneliti dan observer yang akan 

dijadikan bahan untuk menganalisis data kemudian dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan. 

Sumber data kualitatif berasal dari deskripsi, catatan, atau saran dari berbagai pihak, yaitu 

validator pada saat memvalidasi perangkat dan instrumen pembelajaran, catatan lapangan, dan 

lembar observasi kegiatan guru dan siswa yang didapat dari observasi pada saat pembelajaran 

berlangsung. Data kuantitatif berupa data dari skor yang diperoleh siswa. Skor tersebut meliputi 

skor kuis, lembar kegiatan siswa, dan hasil tes akhir siklus. Sumber data kuantitatif berasal dari 

siswa, guru, validator, dan observer. 

Data yang didapat oleh peneliti sebelum penelitian adalah data hasil wawancara kepada 

guru bidang studi matematika dan siswa kelas VIII-1 dan dokumentasi nilai-nilai terdahulu dari 

siswa kelas VIII. Data yang diperoleh setelah penelitian tindakan kelas ini berupa data hasil 

observasi, data hasil pengerjaan LKS, dan data hasil tes akhir. Data pengamatan diperoleh dari 

kegiatan pengamatan yang dilakukan pengamat selama pembelajaran berlangsung berupa 

lembar observasi kegiatan siswa dan guru. Hasil pengamatan dianalisis menggunakan rumus 

jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal pada nilai keseluruhan. Data hasil LKS dan 

tes disajikan dalam bentuk persentase dan dianalisis secara deskriptif. Persentase ketuntasan 

belajar klasikal (𝑃𝐾) dihitung dengan rumus banyaknya siswa yang tuntas belajar dibagi 

dengan banyaknya siswa dalam satu kelas.  

Keterampilan pemecahan masalah dikatakan meningkat jika skor pemecahan masalah 

pada lembar kegiatan siswa dan tes pemecahan masalah meningkat dari siklus I ke siklus 

berikutnya. Kriteria keberhasilan pada penelitian ini adalah aktivitas guru dan siswa pada saat 

pembelajaran dikategorikan minimal “Baik” dan persentase ketuntasan klasikal nilai lembar 

kegiatan dan tes akhir siklus pemecahan masalah siswa minimal 75%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus I dilaksanakan dalam 3 pertemuan seperti 

dalam tabel berikut. 
Tabel 2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan Hari, tanggal Materi 

I Sabtu, 9 Januari 2016 

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 

II Senin, 11 Januari 2016 

Menentukan selesaian persamaan linear dua variabel dan 

menyajikan selesaian persamaan linear dua variabel dalam 

bentuk grafik. 

III Kamis, 14 Januari 2016 Tes akhir siklus I 

Observasi kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran pada siklus I dilakukan 

oleh 3 observer. Hasil observasi kegiatan guru selama proses pembelajaran terlihat pada tabel 3 

800



 

 

berikut. 
Tabel 3 Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus I 

Pertemuan 
Observer 

Persentase Kategori 
I II III 

I 0,8 0,78 0,78 78,67 % Baik 

II 0,78 0,8 0,82 80 % Baik Sekali 

 

Adapun hasil observasi kegiatan siswa selama proses pembelajaran adalah 
Tabel 4 Hasil Observasi Kegiatan Siswa Siklus I 

Pertemuan 
Observer 

Persentase Kategori 
I II III 

I 0,77 0,79 0,77 77,67 % Baik 

II 0,77 0,75 0,79 77 % Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus I termasuk kategori baik. Berdasarkan nilai LKS I pada pertemuan 

pertama, 14 siswa mendapatkan nilai kurang dari 80 dan 20 siswa mendapatkan nilai lebih dari 

atau sama dengan 80. Sehingga dapat disimpulkan ada 58,9 % siswa di kelas VIII-1 yang 

berhasil melewati kelima fase pemecahan masalah dengan baik. Sedangkan pada LKS II pada 

pertemuan kedua, terdapat 5 siswa mendapatkan nilai kurang dari 80 dan 28 siswa mendapatkan 

nilai lebih dari atau sama dengan 80. Sehingga dapat disimpulkan ada 84,9 % siswa di kelas 

VIII-1 yang berhasil melewati kelima fase pemecahan masalah dengan baik. Berdasarkan hasil 

tes siklus I, ada 13 siswa mendapatkan nilai kurang dari 80 dan 21 siswa mendapat nilai lebih 

dari atau sama dengan 80. Sehingga dapat disimpulkan ada 61,8 % siswa di kelas VIII-1 yang 

tuntas dalam tes akhir siklus I. Berdasarkan hasil observasi, skor LKS, dan nilai tes akhir siklus 

I siswa kelas VIII-1, kriteria keberhasilan penelitian pada siklus I belum tercapai, sehingga 

penelitian ini dilanjutkan ke siklus II. 

Beberapa hal yang diperbaiki untuk siklus II yaitu, (1) guru menentukan kelompok 

belajar siswa, (2) guru memperbaiki struktur Lembar Kegiatan Siswa, sehingga siswa lebih 

mudah belajar menggunakan LKS tersebut, (3) guru harus membuat suasana kelas menjadi 

menarik dan hidup sehingga siswa menjadi lebih tertarik kepada pelajaran Matematika, (4) guru 

memberikan penambahan poin (+) untuk siswa yang aktif pada saat pembelajaran termasuk 

presentasi di depan kelas. Berikut ini pelaksanaan tindakan pada siklus II. 
Tabel 5 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan Hari, tanggal Materi 

I Senin, 18 Januari 2016 
Menentukan selesaian SPLDV dari permasalahan nyata 

menggunakan metode grafik dan substitusi 

II Kamis, 21 Januari 2016 
Menentukan selesaian SPLDV dari permasalahan nyata 

menggunakan metode eliminasi 

III Kamis, 28 Januari 2016 Tes akhir siklus II 

 

Observasi kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran pada siklus II dilakukan 

oleh 2 observer. Hasil observasi kegiatan guru selama proses pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel 6 berikut. 
Tabel 6 Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus II 

Pertemuan 
Observer 

Persentase Kategori 
I II 

I 0,82 0,82 82 % Baik Sekali 

II 0,86 0,84 85 % Baik Sekali 

 

Adapun hasil observasi kegiatan siswa selama proses pembelajaran disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 7 Hasil Observasi Kegiatan Siswa Siklus II 

Pertemuan 
Observer 

Persentase Kategori 
I II 

I 0,79 0,77 78 % Baik 

II 0,84 0,84 84 % Baik Sekali 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus II termasuk kategori minimal “Baik”. Berdasarkan nilai LKS I dan 

LKS II sebagian besar siswa di kelas VIII-1 telah berhasil melewati kelima fase pemecahan 

masalah dengan baik. Hal tersebut terbukti bahwa sebanyak 100% siswa kelas VIII-1 

mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 80. Berdasarkan hasil tes akhir siklus II, ada 7 

siswa dari 34 siswa kelas VIII-1 mendapatkan nilai kurang dari 80 dan 27 siswa mendapatkan 

nilai lebih dari atau sama dengan 80. Sehingga dapat disimpulkan ada 79,5 % siswa di kelas 

VIII-1 yang tuntas dalam tes akhir siklus II. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka penelitian 

ini dikatakan berhasil dan penelitian ini dapat dihentikan pada siklus II.  

Pelaksanaan penelitian ini menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) pada materi persamaan linear dua variabel yang terdiri dari beberapa tahapan. Berikut ini 

dibahas tahapan-tahapan tersebut. 

1. Kegiatan Awal Pembelajaran 

Pada awal pembelajaran, guru memastikan kemampuan prasyarat siswa, yaitu dengan 

memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari oleh siswa. 

Langkah selanjutnya, guru memberikan motivasi kepada siswa. Pada awalnya, hanya beberapa 

siswa saja yang cukup antusias dengan cerita yang diberikan. Pada tindakan selanjutnya, guru 

memberikan motivasi dengan cerita yang lebih menarik sesuai dengan kesenangan siswa 

sehingga siswa lebih antusias dengan motivasi yang diberikan. 

Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan model 

pembelajaran yang akan diterapkan. Selain itu, guru juga menyampaikan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini tertera pada Permendikbud No. 103 Tahun 2014. Guru 

menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai agar siswa dapat 

mengetahui apa yang akan mereka pelajari. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan model pembelajaran, guru membagi kelompok untuk pembelajaran siswa pada 

tahap Pair. 

2. Tahap Think agar Siswa Dapat Memahami Masalah dan Merencanakan Penyelesaian 

Pada kegiatan inti, siswa diberikan lembar kegiatan siswa (LKS) untuk dikerjakan secara 

individu dan berpasangan. Pada tahap Think, siswa belajar secara individu terlebih dahulu. Hal 

tersebut dilakukan agar siswa dapat mengamati dengan memahami masalah yang diberikan dan 

merencanakan penyelesaian dari masalah tersebut. Pada tahap Think, siswa juga dilatih untuk 

merencanakan strategi yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah. Guru meminta siswa 

untuk menuliskan cara menyelesaikan masalah yang diberikan. Kegiatan ini didukung oleh 

pendapat Shadiq (2004) bahwa siswa merencanakan strategi atau cara penyelesaian. Oleh 

karena itu, siswa diminta untuk membuat aturan-aturan yang dibuat sendiri untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Siswa juga diminta untuk menuliskan pertanyaan mengenai hal 

yang belum mereka ketahui. 

3. Tahap Pair agar Siswa Melaksanakan Strategi Penyelesaian dan Memeriksa Kembali 

Hasil Penyelesaiannya 

Pada tahap Pair, siswa diminta untuk belajar berpasangan dan berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan yang ada di LKS. Pada tahap ini, mereka mendiskusikan jawaban mereka 

masing-masing yang diperoleh pada tahap Think. Hal ini didukung oleh pendapat Kadduora 

(2013) yang menjelaskan bahwa pada tahap Pair, siswa bersama pasangan atau teman sebangku 

mendiskusikan jawaban dari masing-masing yang diperoleh pada tahap Think, kemudian 

mengidentifikasi jawaban yang paling tepat dan benar. Setelah itu, siswa bersama pasangannya 

dapat mengerjakan soal-soal lainnya.  
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Pada tahap ini, siswa dilatih untuk melaksanakan strategi penyelesaian yang sudah 

direncanakan, dan memeriksa kembali hasil pekerjaan yang mereka kerjakan. Pada tahap ini 

pula, siswa memenuhi kegiatan menggali informasi dan menalar. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan keaktifan siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya dan ketepatan mereka dalam 

mengerjakan langkah-langkah penyelesaian.  

4. Tahap Share agar Siswa Membagi Ide 

Pada tahap Share sekaligus kegiatan mengomunikasikan, siswa diminta untuk 

membagikan ide dan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Guru bertindak sebagai fasilitator 

dan memimpin diskusi dalam kelas. Guru meminta siswa mempresentasikan beberapa 

permasalahan yang diberikan, kemudian guru memberikan penguatan materi dan mengaitkan 

dengan konsep yang ada. Pada tahap ini, peran guru sangat penting untuk membimbing siswa 

agar dapat terampil menyelesaikan suatu masalah karena didasari oleh konsep yang telah 

mereka pelajari. Pada siklus I, siswa masih enggan untuk maju ke depan kelas dan 

mempresentasikan hasil diskusi dengan pasangannya karena malu. Namun, pada siklus II, siswa 

sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya karena guru memberikan 

penghargaan berupa nilai kepada siswa yang maju ke depan kelas. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Mala (2010) yang mengatakan bahwa reward untuk siswa diberikan sebagai pemicu 

prestasi agar siswa lebih giat belajar.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Diana (2014). Diana menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) sesuai tahapannya yaitu (1) tahap Think, peneliti meminta siswa untuk mengerjakan LKS 

secara individu, (2) tahap Pair, peneliti meminta siswa untuk berpasangan dan mengerjakan 

LKS secara berkelompok, (3) tahap Share, peneliti meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas, dapat diketahui keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada kelas VIII-1 

SMP Negeri 5 Malang mengalami peningkatan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan, langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif TPS yang dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada 

materi Persamaan Linear Dua Variabel siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 5 Malang adalah tahap 

Think, guru membagi kelompok belajar yang beranggotakan dua siswa dan menfasilitasi siswa 

dengan memberikan LKS yang terkait dengan materi Persamaan Linear Dua Variabel. 

Kemudian, guru meminta siswa mengamati dan menuliskan pertanyaan tentang hal yang belum 

mereka mengerti secara individu. Tahap Pair, guru meminta siswa berdiskusi berpasangan 

mengenai pekerjaannya pada tahap Think, kemudian siswa menggali informasi dan menalar 

secara berpasangan melalui mengerjakan LKS dengan materi Persamaan Linear Dua Variabel 

yang telah diberikan. Tahap akhir adalah tahap Share, guru meminta beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Siswa lain dapat menanggapi hasil diskusi. 

Kemudian, guru memberikan penguatan materi kepada siswa dan mengambil kesimpulan 

bersama. 

Peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas VIII-I SMP Negeri 5 Malang 

ditunjukkan dengan peningkatan skor LKS dan tes akhir pada siklus I ke siklus II. Peningkatan 

juga dibuktikan dengan persentase ketuntasan klasikal skor LKS dan tes akhir siklus I ke siklus 

II. Hasil skor LKS pada akhir siklus I menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa secara 

klasikal adalah 58,9% pada pertemuan pertama dan 84,9% pada pertemuan kedua. Hasil skor 

LKS pada akhir siklus II menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa secara klasikal 

adalah 100% pada pertemuan pertama dan kedua. Kemudian, hasil tes pada akhir siklus I 

menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa secara klasikal adalah 61,8% dan hasil tes 

pada akhir siklus II menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa secara klasikal adalah 
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79,5%. 

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan untuk penelitian, penulisan, atau kegiatan 

belajar lebih lanjut mengenai pembelajaran TPS adalah model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

memberikan hasil positif terhadap pembelajaran, yaitu dapat meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah pada siswa. Oleh karena itu, pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan bagi guru dalam pembelajaran matematika di sekolah. Selain itu, untuk peneliti 

lain disarankan melakukan penelitian pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS pada materi lain yang memiliki karakteristik sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS, guru sebaiknya memiliki penguasaan kelas yang baik 

sehingga dapat mengondisikan kelas agar tidak ramai dan gaduh, dan pembagian kelompok 

harus berdasarkan kemampuan akademik dan karakteristik siswa agar siswa nyaman dalam 

kegiatan diskusi dan dapat belajar dengan efektif. 
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Abstrak 

 

Indonesia dalam tes PISA dua periode terakhir menempati posisi sepuluh 

terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa literasi matematis siswa Indonesia masih 

tergolong rendah. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi matematis siswa. 

Salah satunya dengan melakukan penelusuran proses berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal PISA. Studi deskriptif ini bertujuan untuk mengaji fase-fase 

proses berpikir yang dilalui siswa dalam menyelesaikan soal PISA. Studi deskriptif 

ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Singosari, kabupaten Malang, dengan pemberian 

tes kepada 32 siswa kelas VIII ungulan. Soal PISA yang dimaksud adalah soal yang 

setara dengan tes PISA dari hasil adaptasi paket latihan tes PISA Kemendikbud tahun 

2014. Dari studi deskriptif ini diperoleh bahwa: (1) tidak semua fase dilalui dengan 

baik oleh setiap siswa, (2) belum terdapat siswa yang melalui fase review (3) dua 

dari tiga siswa gagal melalui fase pertama. Gunakan soal yang lebih bervariasi dan 

lakukan wawancara untuk hasil yang maksimal. 

Kata kunci: Proses berpikir, siswa SMP, PISA 
 

PENDAHULUAN 

PISA (Programme Internasional of Student Assessment) merupakan survey internasional 

tiga tahunan dalam program pendidikan yang diselenggarakan oleh Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) sejak tahun 2000, terhadap siswa berumur lima belas 

tahun dengan peserta lebih dari enam puluh negara (Stacey, 2010; Kemdikbud, 2015). PISA 

mengukur tiga kemampuan yang dikenal dengan istilah ‘literasi’ yaitu kemampuan siswa dalam 

membaca (reading literacy), matematika (mathematical literacy), dan sains (science literacy) 

yang menekankan pada penggunaan keterampilan yang telah didapat dari pembelajaran di 

sekolah, dalam konteks keseharian (Shiel, 2007; Purnomo, 2015; Kemdikbud, 2015). Dalam 

bidang matematika, PISA mengukur apakah siswa yang duduk di akhir tahun pendidikan dasar 

ini telah mampu merumuskan, menerapkan dan menginterpretasikan konsep, pengetahuan dan 

keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam konteks dunia nyata (OECD, 

2013). Satu paket kemampuan inilah yang dikenal sebagai literasi matematis. Literasi matematis 

secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam memahami dan menerapkan 

dasar-dasar matematika untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari (Kemdikbud, 2015), bukan sekedar kemampuan/kelancaran dalam berhitung.  

Pada tes PISA tahun 2012 Indonesia menempati posisi ke-64 dari 65 negara peserta, dan 

pada tahun 2015 Indonesia naik sedikit ke peringkat 69 dari 76 negara peserta (OECD, 2013; 

Choughlan, 2015). Fakta ini menunjukkan bahwa literasi matematis siswa Indonesia masih 

tergolong rendah. Oleh karena itu, adanya upaya untuk meningkatkan literasi matematis siswa 

sangat diperlukan. Guru menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan literasi 

matematis siswa (Trajuningsih, 2014). Secara bersamaan, siswa itu sendiri juga harus berupaya 

meng-upgrade kemampuannya.  

Guru dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan literasi matematis siswa, salah 

satunya adalah dengan menambah intensitas pemberian latihan soal-soal yang bercirikan PISA, 
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dalam pembelajaran matematika, yaitu berupa soal-soal nonrutin dan kontekstual (Trajuningsih, 

2014). Dengan demikian, siswa  tidak asing lagi jika menghadapi soal-soal bertipe PISA dan 

nantinya akan terbiasa menjadi problem solver dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-

hari. Selain itu, para guru dapat pula melakukan analisis/diagnosis atas kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal PISA, sehingga diketahui jenis-jenis kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam mengerjakan dan dapat disiapkan solusi untuk mengatasinya, 

contohnya dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya (Sunarti, 2015). Hal lain 

yang dapat dilakukan oleh para guru untuk meningkatkan literasi matematis siswa ialah 

melakukan penelusuran proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal-soal (setipe) PISA. 

Dengan cara ini, guru dapat mengetahui di tahap-tahap manakah siswa menemui kendala dalam 

struktur kognitif mereka ketika mengerjakannya. Seorang siswa tidaklah mungkin memiliki 

tingkat literasi matematis tinggi jika masih terdapat kebuntuan (masalah) dalam proses 

berpikirnya. Dalam studi deskriptif ini, upaya yang dipilih ialah cara ketiga, yaitu melakukan 

penelusuran proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal setara PISA. 

Guru dapat menelusuri proses berpikir siswa menggunakan beberapa dasar peninjauan, 

antara lain sebagai berikut: (1) ditinjau berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah 

menurut Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakannya dan melihat 

kembali, sebagaimana yang dilakukan oleh Sujiati (2011); (2) ditinjau berdasarkan proses 

asimilasi dan akomodasi dalam skema kognitif siswa, seperti yang diteliti oleh Muhtarom 

(2012); (3) ditinjau berdasarkan proses metakognisi menurut Mageira dan Zawojewski, 

sebagaimana yang disusun oleh Maulidya (2015); atau (4) ditinjau berdasarkan proses berpikir 

matematis siswa dengan fase-fase penyelesaian masalah menurut Mason, dkk., sebagaimana 

yang ditulis oleh Trajuningsih (2014). Studi deskriptif ini menggunakan tinjauan keempat yaitu 

berdasarkan proses berpikir matematis siswa yang digagas oleh Mason et all. 

Menurut Mason, dkk.(2012) terdapat dua hal mendasar pada proses berpikir matematis 

yaitu specializing dan generalizing. Specializing berarti memilih contoh-contoh dengan tiga 

kategori berikut: (1) secara acak, dalam rangka memahami soal; (2) secara sistematis, sebagai 

langkah awal dalam membuat generalisasi; (3) dengan cermat, sebagai tindak lanjut dalam 

menguji suatu generalisasi. Jika tidak terdapat pola, specializing dapat diartikan sebagai 

penyederhanaan soal, membuatnya lebih spesifik/khusus hingga menemukan kemungkinan-

kemungkinan lain. Generalizing berarti mendeteksi adanya pola utama untuk menemukan tiga 

kondisi berikut: (1) suatu hal apakah yang mendekati benar (dugaan); (2) mengapa hal itu 

sepertinya benar (justifikasi); (3) di manakah/kapankah hal itu akan menjadi benar (jika soalnya 

diganti). Mason, dkk.(2010) menyebut rubric sebagai suatu format untuk menulis catatan 

tentang apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang, selanjutnya dikenal dengan istilah: STUCK? 

(menemui hambatan), AHA! (menemukan jalan keluar), CHECK and REFLECT.  Mason, 

dkk.(2010) melanjutkan, bahwa proses berpikir dalam mengerjakan suatu soal terbagi atas tiga 

fase dan masing-masing fase terdiri atas tiga aspek. Tiga fase dan aspek-aspeknya antara lain 

sebagai berikut: (1) entry (know,want, introduce)- bagaimana suatu informasi masuk dalam 

pikiran; (2) attack (try, maybe, why)- mempertanyakan kebenaran dan perubahan yang mungkin 

terjadi; dan (3) review (check, reflect,extend)- melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang telah 

diperoleh. Ketiganya saling terkait dan bisa berjalan bolak-balik (tidak linear). Istilah stuck! dan 

aha! yang merupakan bagian dari rubric terdapat dalam seluruh fase (entry, attack dan reflect), 

sedangkan check dan reflect termasuk dalam fase review. Keterkaitan antara proses, fase dan 

aspek dalam rangkaian berpikir matematis yang dikemukakan dapat dilihat pada gambar 1 di 

bawah ini. 
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Gambar 1. Proses, fase, aspek dan rubric dalam rangkaian berpikir matematis. 

Diadopsi dari Mason, dkk. (2000:22,26) 

Dalam studi deskriptif ini, penelusuran proses berpikir siswa akan dilakukan dengan 

mendeskripsikan alur pemikiran yang menggambarkan tahap-tahap berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal berdasarkan indikator, fase dan aspek berpikir matematis. 

METODE 

Studi deskriptif ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2016 di SMP Negeri 3 

Singosari, kabupaten Malang, dengan cara memberikan tes singkat berisi satu soal PISA (soal 

terdiri atas bagian a dan b) kepada 32 siswa kelas VIII, dengan komposisi 9 siswa laki-laki dan 

23 siswa perempuan. Soal PISA yang dimaksud dalam studi deskriptif ini adalah soal yang 

setara dengan soal pada tes PISA dan merupakan hasil adaptasi dari paket latihan tes PISA 

Kemendikbud tahun 2014. Sebelumnya, soal ini merupakan soal level rendah (judul aslinya 

adalah Ferris Wheel). Semua informasi telah diberikan secara lengkap dalam soal, baik berupa 

kata-kata maupun tercantum dalam gambar. Kemudian, penulis adaptasi dengan cara mengubah 

latar belakang cerita (menjadi bernuansa lokal), dan menghilangkan salah satu informasi yang 

diberikan, sehingga siswa perlu berhati-hati dalam mengerjakannya karena telah berubah 

menjadi soal dengan level lebih tinggi dibandingkan dengan soal aslinya. Soal yang diujikan 

dapat disimak pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 2.1 Naskah soal  
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  Hasil tes selanjutnya diperiksa/koreksi dan dilakukan pengelompokan berdasarkan 

banyak soal yang dijawab benar menjadi tiga kategori, yaitu kategori A: menjawab benar 0 soal, 

B: menjawab benar 1 soal, dan C: menjawab benar 2 soal. Selanjunya, dari masing-masing 

kategori A, B, dan C, dipilih secara acak satu jawaban siswa, sehingga diperoleh tiga jawaban 

siswa untuk menjadi subjek pengamatan lebih lanjut dalam studi deskriptif ini. Kemudian, 

jawaban dari ketiga subjek terpilih, diamati kecocokannya dengan indikator-indikator dalam 

proses berpikir matematis Mason, yang terdapat dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Fase, aspek dan indikator proses berpikir matematis Mason 

Fase Aspek Indikator 

Entry Know  Membaca soal dengan seksama 

Mengetahui ide, keterampilan, fakta dari pengalaman 

sebelumnya yang relevan dengan soal 

Menemukan hal-hal yang tersirat dalam soal (apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan) 

Mengetahui soal lain yang mirip dengan soal yang 

dihadapi 

Want Ingin mengelompokkan informasi 

Ingin mewaspadai adanya bagian yang ambigu 

Ingin menyelesaikan soal 

Introduce Memahami/membuat gambar, diagram, atau tabel 

Memilih elemen apa saja yang perlu dimisalkan dalam 

bentuk simbol dan memilih simbol yang akan digunakan 

Merekam dan menyusun apa yang diketahui dari soal 

Attack  Try Mengajukan dugaan 

Memodifikasi dugaan yang salah agar menjadi benar 

Maybe Menguji apakah dugaan yang diajukan berlaku untuk 

semua kasus 

Menolak dugaan yang diajukan dengan memberi contoh 

penyangkal dan menggunakannya untuk memprediksi 

kasus lain 

Why Memiliki alasan logis dalam menerima dan menolak suatu 

dugaan 

Memiliki alasan logis bahwa manipulasi aljabar yang 

dilakukan benar 

Meyakini secara lisan/tertulis bahwa setiap langkah 

penyelesaian yang dilakukan benar dalam sajian yang 

sistematis 

Review  Check  Memeriksa ketepatan perhitungan 

Memeriksa  ketepatan alasan pada setiap langkah 

penyelesaian 

Memeriksa  bahwa rangkaian implikasi masuk akal 

Memeriksa  kesesuaian selesaian dengan pertanyaan 

Reflect Melihat kembali ide-ide/kejadian penting dalam 

penyelesaian, bagian mana yang sulit, dan apa yang dapat 

dipelajari dari penyelesaian tsb  

Melihat kembali implikasi dari dugaan-dugaan 

Melihat kembali apakah langkah-langkah yang dilakukan 

dapat dibuat lebih jelas 
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Extend Melakukan generalisasi hasil untuk konteks yang lebih 

luas 

Mencari penyelesaian dengan cara yang berbeda 

Mencoba menyelesaikan permasalahan sejenis jika 

konteks, fakta, atau hal yang ditanyakan pada soal diubah 

Dalam studi deskriptif ini didefinisikan beberapa hal sebagai berikut: (1) Seorang siswa 

dikatakan telah melalui salah satu fase dari proses berpikir matematis dengan baik jika seluruh 

aspek dalam fase terkait telah terpenuhi; (2) Suatu aspek dikatakan terpenuhi jika dalam 

jawaban siswa muncul paling sedikit satu indikator yang terkait dengan masing-masing aspek. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 32 siswa peserta tes, hanya 3 siswa yang menjawab benar soal bagian a dan 21 siswa 

yang menjawab benar soal bagian b. Terdapat satu hal yang unik di sini. Soal bagian a termasuk 

soal yang mudah, karena semua informasi telah tersedia dalam gambar. Namun, kenyataannya, 

hanya 9,3% siswa yang menjawab dengan benar. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas 

bagaimana proses berpikir siswa dalam usahanya menyelesaikan soal nomor 1 bagian a. Sampel 

jawaban siswa dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut.  

 
Gambar 2.2a Pekerjaan siswa DA dari kategori A 

 

Dari pekerjaan siswa DA di gambar 2.2a menunjukkan bahwa ketika mengerjakan soal 

bagian a, siswa tersebut belum membaca soal dengan seksama, sehingga ia tidak menemukan 

hal-hal yang tersirat (diameter kincir) pada pertanyaan, ia pun tidak menangkap bahwa soal ini 

ada kaitannya dengan konsep lingkaran, khususnya tentang diameter dan jari-jari. Dari jawaban 

siswa, belum bisa diketahui apakah sebelum ini DA pernah menemui soal yang serupa dengan 

soal yang diujikan. Oleh karena itu perlu dilakukan wawancara untuk mengetahuinya. Karena 

belum terdapat indikator dari aspek know yang terpenuhi, maka dapat dikatakan siswa DA 

belum memenuhi aspek know.  

Siswa DA berusaha mengamati gambar yang diberikan (diketahui dari pernyataan yang 

bergaris bawah merah), tetapi kurang cermat (mengabaikan jarak antara permukaan tanah 

dengan dasar kincir) sehingga informasi yang ia peroleh tidak lengkap dan pada proses 

penyelesaiannya terdapat kesalahan, dengan kata lain DA tidak merekam dan menyusun 

informasi dari soal. DA pun tidak menggunakan suatu simbol untuk memudahkan penulisan. 

Ketiga indikator pada aspek introduce belum terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa DA 

belum memenuhi aspek introduce.  

DA tertarik untuk menyelesaikan soal, terbukti dia telah berusaha mengerjakannya 

sampai selesai (memenuhi aspek want). Namun, tidak semua aspek dari fase entry terpenuhi, 

sehingga dapat dikatakan bahwa DA belum melalui fase entry dengan baik.  

DA membuat dugaan bahwa ketinggian titik M adalah “titik tengah dari titik tertinggi” 

(memenuhi aspek try), dengan alasan bahwa ia memerolehnya dari gambar. Padahal gambar 

tidak menerangkan hal itu (alasan tidak logis, sehingga aspek why belum terpenuhi). DA belum 

menguji kebenaran dugaannya atau pun membua contoh penyangkal, sehingga DA belum 

memenuhi aspek maybe . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DA belum melalui fase 

attack dengan baik, karena tidak semua aspek pada fase attack terpenuhi.  

DA telah memeriksa ketepatan perhitungan (50 : 2 =  25), serta kesesuaian selesaian dan 
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pertanyaan yaitu tentang ukuran tinggi dengan satuan meter (memenuhi aspek check), tetapi 

indikator dari aspek reflect dan extend belum muncul. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

DA belum melampaui fase review dengan baik. 

DA mengalami stuck?pada fase entry ketika memahami gambar untuk menentukan 

berapakah ketinggian titik pusat kincir (titik M) dari permukaan tanah. DA mengalami aha!, 

yaitu mengetahui ketinggian titik tertinggi (R) [diketahui pada soal]. Pada fase attack, stuck? 

yang dialami ialah membuat dugaan bahwa ketinggian titik M, merupakan titik tengah dari ruas 

garis PR. Aha! yang dialami DA setelah itu ialah menentukan ketinggian titik tengahnya dengan 

cara membagi nilai dari ketinggian titik tertinggi (R) yang diketahui pada soal,oleh bilangan 

dua. DA tidak melanjutkan ke fase check dan reflect sehingga tak menyadari kesalahannya. 

Ketika dikonfirmasi dalam wawancara singkat ketika ia mengumpulkan lembar jawaban (karena 

DA adalah siswa pertama yang mengumpulkan hasil pekerjaannya), terungkap bahwa DA 

terkecoh oleh gambar pada soal, dan baru menyadari bahwa terdapat jarak kincir ke tanah 

sehingga mempengaruhi panjang diameter kincir. Dari soal lain yang pernah diberikan, DA 

mendapat skor sempurna. Padahal mayoritas siswa gagal menyelesaikannya. Hal ini semakin 

memperkuat bahwa DA sebenarnya telah memahami konsep dengan baik, hanya saj ia terkecoh 

di soal ini. 

 

 
Gambar 2.2b Pekerjaan siswa SI dari kategori B 

Dari pekerjaan siswa SI di gambar 2.2b menunjukkan bahwa siswa tersebut belum 

membaca soal dengan seksama, sehingga ia tidak menemukan hal-hal yang tersirat (diameter 

kincir) pada pertanyaan, ia pun tidak menangkap bahwa soal ini ada kaitannya dengan konsep 

lingkaran, khususnya tentang diameter dan jari-jari. Dari jawaban siswa, belum bisa diketahui 

apakah sebelum ini SI pernah menemui soal yang serupa dengan soal yang diujikan, sehingga 

perlu dilakukan wawancara untuk mengetahuinya. Karena belum terdapat indikator dari aspek 

know yang terpenuhi, maka dapat dikatakan siswa SI belum memenuhi aspek know. SI tertarik 

untuk menyelesaikannya (memenuhi aspek want) hingga mendapatkan jawaban akhir. Namun 

pemahamannya terhadap gambar pada soal masih salah sehingga ia pun gagal 

merekam/menyusun hal yang diketahui dari soal maupun menyimbolkannya. Karena belum 

terdapat indikator dari aspek introduce yang terpenuhi, maka dapat dikatakan siswa  SI belum 

memenuhi aspek introduce. Karena tidak semua aspek pada fase entry terpenuhi, maka dapat 

dikatakan SI belum melalui fase entry dengan baik. 

SI membuat dugaan bahwa jarak P dan R adalah 50 meter (memenuhi aspek try). Namun, 

alasan yang diberikan kurang logis, yaitu bahwa titik M berada di antara P dan R (belum 

memenuhi aspek why), indikator pada aspek maybe juga tidak satu pun muncul. Karena tidak 

semua aspek pada fase attack terpenuhi, dapat dikatakan SI belum melalui fase attack dengan 

baik. 

SI telah memeriksa ketepatan perhitungan: 
50

2
= 25, tetapi tidak memeriksa ketepatan 

alasan dan logisnya implikasi yang dibuat. SI juga tidak memeriksa kesesuaian antara selesaian 

dan pertanyaan yaitu satuan yang digunakan seharusnya adalah meter. Sehingga aspek check 

belum terpenuhi, begitu pula indikator dari aspek reflect dan extend belum ada yang muncul. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SI belum melampaui fase review. 

 Stuck? dan aha! yang dialami SI serupa dengan yang dialami DA. Mereka mengalami 

stuck? pada fase entry ketika memahami gambar untuk menentukan berapakah ketinggian titik 

pusat kincir (titik M) dari permukaan tanah  dan mengalami aha! yaitu mengetahui ketinggian 

titik tertinggi (R) [diketahui pada soal], Pada fase attack, stuck? yang dialami ialah membuat 

dugaan bahwa ketinggian titik M, merupakan titik tengah dari ruas garis PR. Aha! yang dialami 

SI ialah menentukan ketinggian titik tengahnya dengan cara membagi nilai dari ketinggian titik 
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tertinggi (R) yang diketahui pada soal, oleh bilangan dua. Sebagaimana S1, SI juga tidak 

melanjutkan ke fase check dan reflect sehingga tak menyadari kesalahannya. Karena 

keterbatasan waktu, penulis belum melakukan wawancara dengan SI untuk mengonfirmasi 

jawabannya. Namun, dari hasil pengamatan terhadap jawaban SI pada soal yang lain (yang 

dijawab dengan benar/skor sempurna), SI telah menguasai konsep lingkaran dengan baik. 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa SI terkecoh oleh gambar pada soal, dan tidak  

menyadari bahwa terdapat jarak kincir ke tanah sehingga mempengaruhi panjang diameter 

kincir. 

Menurut Hayati (2015), salah satu penyebab para siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal seperti yang dilakukan DA dan SI adalah mereka telah puas saat 

mendapatkan jawaban sehingga merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali atas 

jawaban yang diperolehnya. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan kesempatan melakukan 

refleksi (bisa lebih dari sekali), sehingga subjek dapat lebih cermat dalam membaca dan 

memahami soal. Menurut Sunarti (2015), siswa perlu diberi bantuan (scaffolding) agar dapat 

memahami soal dengan baik, yaitu memberikan penjelasan bahwa menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan merp tahap penting dalam memahami mslh(explaining). 

 

 
Gambar 2.2c Pekerjaan siswa IK dari kategori C 

 

Dari pekerjaan siswa IK di gambar 2.2c menunjukkan bahwa siswa tersebut telah 

membaca soal dengan seksama, mengetahui bahwa soal ini relevan dengan konsep lingkaran, 

memahami fakta bahwa kincir berada lima meter di atas permukaan tanah (memenuhi aspek 

know). IK telah berusaha mengamati gambar yang diberikan dan merekam informasi yang 

diperoleh bahwa jarak P dengan tanah adalah 5 meter (memenuhi aspek introduce), dan 

menyelesaikan soal yang diberikan dengan sebaik-baiknya hingga mendapatkan jawaban akhir 

(memenuhi aspek want). Karena memenuhi aspek know, why, dan introduce, maka dapat 

dikatakan bahwa IK telah melalui fase entry dengan baik.  

IK membuat dugaan bahwa untuk menentukan ketinggian titik M, perlu menjumlahkan 

jari-jari kincir dengan jarak kincir dengan tanah (memenuhi aspek try), dengan alasan logis yang 

ia peroleh dari gambar (memenuhi aspek why). Namun IK belum memenuhi fase attack 

walaupun aspek try dan why telah terpenuhi, karena indikator pada aspek maybe tidak satu pun 

muncul. Ketercapaian indikator pada aspek maybe sebenarnya dapat digali dengan wawancara, 

tetapi wawancara belum dapat dilakukan karena keterbatasan waktu. 

IK telah memeriksa kesesuaian selesaian dan pertanyaan yaitu tentang ukuran tinggi 

dengan satuan meter (memenuhi aspek check), ia pun melihat kembali manipulasi aljabar yang 

dilakukan (memenuhi aspek reflect). Namun, indikator pada aspek extend belum muncul. Oleh 

karena itu, IK belum melampaui fase review. Untuk menggali ketercapaian indikator pada 

aspek extend bisa dilakukan dengan wawancara dan memberikan tantangan-tantangan baru 

kepada siswa. Apalagi, dari hasil pengamatan terhadap jawaban IK pada soal yang lain (yang 

dijawab dengan benar/skor sempurna juga), IK telah menguasai konsep lingkaran dengan baik, 

dengan kemampuan logika yang baik ia akan bisa memenuhi fase extend, dengan banyak 

berlatih soal-soal yang terkait. 

Stuck? dan aha! yang dialami IK sedikit berbeda dengan yang dialami dua siswa 

sebelumnya. Stuck? pada fase entry yang dialami IK, ialah ketika memahami gambar untuk 

menentukan berapakah ketinggian titik pusat kincir (titik M) dari permukaan tanah, ia merasa 

perlu untuk mengetahui berapa jarak kincir ke tanah dan berapa diameter kincir. IK mengalami 

aha! yaitu mengetahui ketinggian titik tertinggi (R) [diketahui pada soal], dan mengurangkan 

jarak tersebut dari ketinggian titik R untuk memeroleh diameter kincir. Pada fase attack, stuck? 

yang dialami ialah membuat dugaan bahwa ketinggian titik M, merupakan jumlah dari jarak 
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kincir ke tanah dengan jari-jari kincir, sedangkan jari-jari kincir belum diketahui. Aha! yang 

dialami SI ialah menentukan jari-jari kincir dengan cara  titik  M dengan cara membagi nilai dari 

diameter [yang telah diperoleh sebelumnya], oleh bilangan dua. Selanjutnya, SI menjumlahkan 

jarak kincir ke tanah dengan jari-jari kincir.  IK telah mengerjakan dengan hati-hati langkah 

demi langkah, mempertimbangkan apakah jawabannya logis dan tepat, baik perhitungan 

maupun kesesuaian antara seselaian dengan pertanyaan. Oleh karena itu penulis menyimpulkan 

bahwa setelah beberapa kali mengalami stuck? dan aha!, IK melanjutkan proses check dan 

reflect, sehingga ia berhasil mendapatkan jawaban yang diharapkan. 

Dari hasil pengamatan terhadap ketiga jawaban siswa di atas, dapat disimpulkan bahwa 

suatu soal dapat diselesaikan dengan baik jika seorang penjawab soal melalui proses beserta 

fase-fasenya dengan baik. Fase pertama dan utama adalah fase entry, yang memuat aktivitas 

membaca soal dengan seksama dan memahaminya. Mason, dkk. (2000) menjabarkan syarat 

memahami soal antara lain menemukan hal yang tersurat maupun tersirat dalam soal serta 

mengaitkan dengan hal lain dari pengalaman sebelumnya yang relevan dengan soal. 

Kemampuan memahami soal inilah yang belum dikuasai oleh setidaknya dua dari tiga subjek 

studi deskriptif ini, bahkan dalam lingkup yang lebih luas belum dikuasai oleh 90,7% siswa di 

kelas unggulan yang menjadi responden. Hal ini sejalan dengan pendapat Prakitipong dan 

Nakamura (2006) yang menyatakan bahwa kesalahan terbanyak yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal adalah pada tahap pemahaman (comprehension). Kesalahan pada tahap ini 

diperkuat oleh kemampuan membaca yang kurang (Hayati, 2015). 

Namun studi deskriptif ini membantah kesimpulan yang diambil oleh Prakitipong dkk. 

(2006) bahwa siswa yang berkemampuan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih 

baik daripada siswa yang berkemampuan rendah. Faktanya, semua subjek dalam studi ini 

merupakan siswa dengan kemampuan tinggi, tetapi dua diantara mereka gagal memahami soal 

yang diberikan, karena terkecoh oleh gambar pada soal (kecerobohan). Oleh sebab itu, siswa 

perlu dilatih dengan beragam variasi soal beserta representasinya, agar terbiasa berhati-hati 

dalam menafsirkan informasi yang terdapat pada soal dalam bentuk representasi yang berbeda. 

Hal ini dibenarkan oleh Hudiono (2006) yang menyatakan bahwa siswa yang sering dilatih 

dengan soal multirepresentasi mengalami peningkatan pemahaman dan hasil belajar.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari uraian hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa  (1) siswa DA dan SI 

belum melalui fase entry, fase attack, maupun fase review. Sedangkan siswa IK telah melalui 

fase entry dan fase attack tetapi belum melalui fase review. Hal ini berarti, tidak semua fase 

dilalui dengan baik oleh setiap siswa, (2) belum terdapat siswa yang melalui fase review (3) dua 

dari tiga siswa gagal melalui fase entry (belum bisa melalui dengan baik) saat mengerjakan soal 

bagian a, karena terkecoh oleh informasi yang terdapat pada gambar; (4) siswa tidak dapat 

menyelesaikan soal a dengan baik, salah satunya karena belum terbiasa dengan soal yang 

menggunakan representasi berbeda (kesulitan memahami gambar). 

Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti selanjutnya antara lain: (1) gunakan soal 

yang lebih bervariasi untuk menggali lebih dalam kemampuan siswa; (2) lakukan wawancara 

dengan alokasi waktu yang memadai terhadap subjek untuk lebih mendalami proses 

berpikirnya; (3) dapat dikaji lebih dalam tentang kemampuan representasi siswa; (4) dapat 

dilakukan penelitian lanjutan tentang proses berpikir maupun representasi untuk soal bagian b. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan tahapan Polya 

yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi statistika pada 

siswa kelas X SMKN 4 Malang. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilakukan dalam 2 siklus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase siswa yang lulus tes 

akhir mengalami peningkatan, yaitu pada tes awal siswa memperoleh 0% meningkat 

menjadi 19,4% pada tes akhir siklus I dan meningkat menjadi 70,97% pada tes akhir 

siklus II. Peningkatan ini juga didukung oleh nilai rata-rata siswa berdasarkan pada 

hasil Lembar`Kerja Siswa. Pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 64 dengan 

kategori cukup yang meningkat menjadi 75,9 dengan kategori baik pada siklus II. 

Selain itu juga didukung oleh keterlaksanaan pembelajaran, yang dapat dilihat dari 

hasil observasi terhadap aktivitas guru dan siswa yang juga memenuhi kriteria 

minimum yaitu pada kategori “baik”. 

Kata kunci: Tahapan Polya, Pemecahan Masalah 
 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari setiap siswa tentunya dihadapkan dengan suatu masalah. 

Demikian juga, Sukmadinata (2013:4) menyatakan bahwa masalah itu sendiri merupakan 

bagian dari kehidupan manusia. Menurut Hudojo (2005:123) memecahkan masalah merupakan 

aktivitas dasar yang dilakukan oleh manusia, karena kenyataan yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari menunjukkan bahwa sebagian besar kehidupan kita dihadapkan dengan masalah-

masalah. Masalah yaitu terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, 

antara apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan. 

Menurut Lidinillah (2009), “dalam pembelajaran matematika, masalah dapat disajikan 

dalam bentuk soal tidak rutin yang berupa soal cerita, penggambaran fenomena atau kejadian, 

ilustrasi gambar atau teka-teki”. Selain itu, Dewi dkk (2014) menyatakan bahwa masalah 

matematika biasanya berupa kata-kata atau peristiwa yang dalam penyelesaiannya 

membutuhkan keterampilan untuk menerjemahkan kedalam model matematika yang sesuai. 

Sedangkan menurut Field (2014), masalah matematika adalah masalah yang menyetujui adanya 

representasi, analisis, dan memungkinkan untuk diselesaikan dengan menggunakan metode 

matematika. Dengan demikian, masalah matematika adalah soal cerita atau fenomena atau 

kejadian yang mengandung konsep matematika dan memungkinkan untuk diselesaikan, akan 

tetapi tidak ada cara langsung yang segera dapat dipergunakan. 

Kemampuan pemecahan masalah perlu dimiliki oleh setiap siswa. Menurut Krulik & 

Rudnick (1988:4), hal ini dikarenakan pemecahan masalah memberikan hubungan antara fakta, 

algoritma dan situasi masalah dalam kehidupan nyata yang kita hadapi. Menurut Hudojo 

(2005:126) dengan melatih siswa untuk menyelesaikan masalah maka siswa akan mampu 

mengambil keputusan sebab siswa tersebut mempunyai keterampilan tentang bagaimana 

mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi dan menyadari betapa perlunya 
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meneliti kembali hasil yang telah diperolehnya. Selain itu, Krulik & Rudnick (1988:6) 

menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah keterampilan dasar dari pendidikan matematika. 

Menurut Eviliyanida (2010) “pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya 

siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman”. Oleh karena itu, pengajaran pemecahan 

masalah perlu dan penting bagi siswa dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Kariadinata (2015:168) pemecahan masalah dalam matematika adalah suatu 

proses yang melibatkan konsep, keterampilan dan proses untuk memecahkan masalah. 

Sedangkan Polya (1981) mengartikan pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Dengan 

demikian, pemecahan masalah adalah suatu usaha individu menggunakan pengetahuan, 

keterampilan, dan pemahamannya untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Sedangkan 

kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan seseorang dalam memecahkan suatu 

masalah. Seperti halnya Hertiavi, M.A dkk (2010:53) menyatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah berarti kecakapan dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh 

sebelumnya ke dalam situasi yang belum dikenal. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika (Permendiknas No. 22, 2006) yaitu siswa 

dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Dalam Permendikbud No. 81A (2013) juga dijelaskan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan harus memberikan kesempatan kepada siswa agar benar-benar 

memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, serta mendorong siswa untuk bekerja 

memecahkan masalah, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya. Salah satu pembelajaran 

matematika yang dapat melatih dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

adalah pembelajaran soal matematika berbentuk cerita yang terkait dengan kehidupan nyata. 

Menurut Ifanali (2014) pemberian soal matematika berbentuk cerita memberikan pengalaman 

bagi siswa untuk dapat memecahkan masalah matematika. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada guru matematika yang belum 

menerapkan pembelajaran yang mengaitkan masalah matematika dengan kehidupan nyata. Hal 

ini didukung dari hasil wawancara tidak terstruktur pada tanggal 25 Januari 2016 kepada salah 

satu guru matematika di SMKN 4 Malang yang telah mempunyai pengalaman mengajar selama 

13 tahun yaitu tahun 2003-2008 mengajar di SMA, dan tahun 2008-sekarang mengajar di SMK. 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa beliau belum menerapkan pembelajaran yang 

mengaitkan masalah matematika dengan kehidupan nyata, tetapi lebih sering memberikan soal 

matematika rutin yang dalam penyelesaiannya hanya mengandalkan kepada ingatan siswa akan 

materi atau rumus yang telah dipelajari.  

Menindaklanjuti hasil wawancara tersebut, pada tanggal 2 Februari 2016 peneliti 

memberikan tes pra-tindakan kepada siswa kelas X PS-A dan siswa kelas X PS-C SMKN 4 

Malang terkait materi yang telah dipelajari. Soal tes yang diberikan berupa masalah matematika 

bentuk soal cerita, dan pada salah satu soal tersebut diketahui bahwa luas tanah milik pak Andi 

adalah 6 m x 10 m, luas kolam renang adalah 1/5 luas tanah tersebut, pak Andi merencanakan 

membuat sebuah jalan setapak dengan lebar yang sama dan mengelilingi kolam renang, dan 

ditanyakan lebar jalan setapak. Dari hasil tes siswa tersebut diketahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa masih tergolong rendah, yaitu: 1) nilai rata-rata siswa kelas X PS-A 

adalah 42,25 dan terdapat 4 siswa yang memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 75 dari 

32 siswa yang mengikuti tes, dan 2) nilai rata-rata siswa kelas X PS-C adalah 30,55 dan tidak 

ada siswa yang memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 75 dari 33 siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dan tes pra-tindakan, maka salah satu langkah yang dapat 

diambil peneliti untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yaitu 

dengan menerapkan tahapan pemecahan masalah Polya. Ada 4 tahap pemecahan masalah 

menurut Polya (1973), antara lain: 1) memahami masalah (understanding the problem), 2) 

menyusun rencana (devising a plan), 3) melaksanakan rencana (carrying out the plan), dan 4) 

memeriksa kembali (looking back). Indikator kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 
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tahapan Polya menurut Irianti (2015) dan Haz (2014) dengan modifikasi peneliti, antara lain: 1) 

memahami masalah yaitu siswa dapat menentukan hal yang diketahui dan hal yang ditanyakan 

dari soal; 2) menyusun rencana pemecahan yaitu siswa dapat menentukan syarat lain yang tidak 

diketahui pada soal seperti rumus atau informasi lainnya (jika ada), siswa dapat menggunakan 

semua informasi yang ada pada soal, dan siswa dapat membuat rencana atau langkah-langkah 

penyelesaian soal tersebut; 3) melaksanakan rencana yaitu siswa dapat menyelesaikan soal 

sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat sejak awal; dan 4) memeriksa kembali yaitu 

siswa dapat memeriksa kembali atau menguji jawaban yang diperoleh dan membuat 

kesimpulan. 

Menurut Anwar & Amin (2013) dengan menggunakan tahapan Polya siswa akan menjadi 

terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang tidak hanya mengandalkan ingatan yang baik saja, 

tetapi juga diharapkan dapat mengaitkannya dengan situasi nyata yang pernah dialaminya. 

Selain itu, menurut Sukayasa (2012) fase-fase pemecahan masalah menurut Polya lebih populer 

digunakan dalam memecahkan masalah matematika dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini 

dikarenakan 1) fase-fase dalam proses pemecahan masalah menurut Polya cukup sederhana, 2) 

aktivitas-aktivitas pada setiap fase yang dikemukakan cukup jelas, dan 3) fase-fase pemecahan 

masalah menurut Polya telah lazim digunakan dalam pemecahan masalah matematika. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (1) Ifanali (2014), diperoleh hasil bahwa 

penerapan tahapan Polya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah soal cerita 

pecahan siswa kelas VII SMP Negeri 13 Palu; (2) Mushoffa (2014), diperoleh hasil bahwa 

penerapan tahapan Polya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah logika 

matematika siswa kelas X-A SMA YPI Darussalam Cerme Kabupaten Gresik; dan (3) Harwati 

(2014), diperoleh hasil bahwa penerapan pembelajaran problem solving strategi Polya dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Malang pada 

materi lingkaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 

penerapan tahapan Polya yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi 

statistika pada siswa kelas X SMKN 4 Malang. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui skor kemampuan pemecahan 

masalah siswa sebelum dan setelah tindakan. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata tentang peristiwa yang tampak selama proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas. Penelitian ini dilakukan di SMKN 4 Malang pada 

bulan Maret – April 2016 yang beralamatkan di Jln. Tanimbar No. 22 Malang. Subjek penelitian 

adalah seluruh siswa kelas X PS-C SMKN 4 Malang yang berjumlah 34 orang siswa 

diantaranya 14 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Data yang dikumpulkan yaitu: hasil 

validasi perangkat dan instrumen penelitian oleh validator ahli dan validator praktisi, hasil 

Lembar Kerja Siswa, hasil tes akhir siklus, hasil observasi aktivitas guru dan siswa, dan hasil 

catatan lapangan. Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini mengikuti alur yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan Mc Taggart (dalam Arikunto, 2010:137) meliputi tahapan: (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Keempat komponen tersebut merupakan 

tahap-tahap pelaksanaan tindakan dalam satu siklus. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:337), aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi data. Reduksi data dilakukan dengan cara 

memilah data yang diperoleh yaitu mulai dari mengklasifikasikan, menyederhanakan, dan 

menyusun data yang terkumpul meliputi hasil observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas 

siswa, dan hasil catatan lapangan. Kemudian data tersebut dideskripsikan secara naratif dengan 

tujuan agar memperoleh gambaran secara keseluruhan dalam bentuk paparan data. Gambaran 

tersebut berupa uraian mengenai aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. 
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Selanjutnya berdasarkan hasil pada penyajian data dibuat kesimpulan yang kemudian akan 

diverifikasi atau dilakukan keabsahan temuan data. Dari temuan tersebut, dilakukan refleksi 

sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun 

tindakan selanjutnya. Sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan cara sebagai berikut. 

Data Hasil Validasi 

Data hasil validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian yang diperoleh dari setiap 

validator dihitung dengan rumus: 𝑽(𝒊) = 
𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐𝒓 (𝒊)

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓
, i = 1, 2 

Kemudian dihitung skor rata-rata hasil validasi dengan rumus:  

𝑽 = 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐𝒓

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐𝒓
 

Sehingga diperoleh kriteria kevalidan yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1 Kriteria Kevalidan Perangkat dan Instrumen Penelitian 

Interval Kategori 

3,0 < 𝑉 ≤ 4,0 Sangat Valid 

2,5 < V ≤ 3,0 Valid 

2,0 < V ≤ 2,5 Kurang Valid 

1,0 ≤ V ≤ 2,0 Tidak Valid 

(Diadopsi dari Arikunto dengan modifikasi peneliti, 2010:319) 

Data Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Nilai rata-rata kelas dalam pengerjaan LKS dihitung dengan rumus: 𝑹𝒌 = 
𝑺𝒓

𝑺
 

dimana: 𝑅𝑘 = Nilai rata-rata kelas, 𝑆𝑟= Jumlah nilai seluruh kelompok, S = Jumlah kelompok 

Dari nilai rata-rata kelas diperoleh taraf kemampuan pemecahan masalah sebagai berikut. 

Tabel 2 Taraf Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan Hasil LKS 

Interval Kategori 

80 ≤ 𝑅𝑘 ≤ 100 Sangat Baik 

66 ≤ 𝑅𝑘 < 80 Baik 

56 ≤ 𝑅𝑘 < 66 Cukup 

40 ≤ 𝑅𝑘 < 56 Kurang 

0 ≤ 𝑅𝑘 < 40 Sangat Kurang 

(Diadopsi dari Arikunto, 2012:281) 

 Ketuntasan belajar siswa secara klasikal berdasarkan hasil tes akhir dihitung dengan rumus: 

𝑲𝑩𝒌 = 
𝑺𝒌

𝑺
 𝒙 100%, dengan: 𝐾𝐵𝑘 = persentase ketuntasan belajar klasikal 

                 𝑆𝑘= jumlah siswa yang memperoleh skor ≥ 75 

                                               S = jumlah seluruh siswa 

 Data hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa dihitung dengan rumus berikut. 

P = 
𝑺𝒑

𝑺𝒎𝒂𝒙
 𝒙 𝟏𝟎𝟎%,dengan: p= Persentase hasil penilaian observer 

                                               𝑆𝑝= Jumlah skor yang diperoleh dari observer 

                         𝑆𝑚𝑎𝑥 = Jumlah skor maksimal 

Dari persentase hasil penilaian observer diperoleh taraf keberhasilan yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3 Kriteria Keberhasilan Aktivitas Guru dan Siswa.  

Interval Kategori 

80% < p ≤100% Sangat Baik 

60% < p ≤ 80% Baik 

40% < p ≤ 60% Cukup Baik 

0% < p ≤ 40% Kurang Baik 

(Diadopsi dari Arikunto dengan modifikasi peneliti, 2010:243) 

Kriteria Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu 1) skor 

aktivitas guru dan siswa memenuhi kriteria minimal baik, 2) nilai rata-rata kelas dalam 

pengerjaan LKS memenuhi kriteria minimal baik, 3) skor tes akhir siklus siswa memenuhi 
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kriteria ketuntasan minimal yaitu 75 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal ≥ 70%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran Tahapan Polya 

Tahapan Polya merupakan salah satu langkah-langkah pemecahan masalah yang 

dikembangkan oleh Polya. Menurut Polya (1973:5-16) terdapat empat tahap yang harus dilalui 

dalam memecahkan suatu masalah yaitu 1) memahami masalah (understanding the problem), 2) 

menyusun rencana (devising a plan), 3) melaksanakan rencana (carrying out the plan), dan 4) 

memeriksa kembali (looking back). Dalam penelitian ini, tahapan Polya diterapkan pada 

pembelajaran untuk pemecahan masalah. 

Sebelum melakukan pembelajaran, peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dengan tiap kelompoknya terdiri dari 3-4 siswa. Pada siklus I, peneliti membagi siswa menjadi 9 

kelompok secara heterogen yaitu siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.Pembagian 

kelompok pada siklus I dibentuk berdasarkan kemampuan akademik siswa yang dilihat dari 

hasil tes pra-tindakan. Pada pelaksanaan tindakan terdapat 3 siswa dari 34 siswa kelas X PS-C 

SMKN 4 Malang yang dinyatakan pindah sekolah. Dengan demikian, pada siklus II peneliti 

membagi siswa menjadi 8 kelompok secara heterogen berdasarkan kemampuan akademik siswa 

yang dilihat dari hasil tes akhir siklus I. Pembentukan kelompok secara heterogen dilakukan 

agar siswa yang berkemampuan tinggi dapat membantu siswa yang berkemampuan rendah. 

Selain itu juga bertujuan agar siswa dapat berbagi informasi, berdiskusi, saling bekerjasama dan 

memotivasi sesama anggota kelompok sehingga siswa dapat dengan mudah mengikuti 

pembelajaran. 

Pembelajaran tahapan Polya terdiri dari tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan akhir. Kegiatan awal pembelajaran meliputi: mengecek kehadiran siswa, 

menyampaikan materi prasyarat yang terkait, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

memotivasi siswa dengan cara menjelaskan manfaat dari materi yang akan dipelajari dan contoh 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan inti pembelajaran ini terdapat 

empat tahap kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan tahapan Polya yaitu tahap 

pemahaman masalah, tahap penyusunan rencana, tahap pelaksanaan rencana, dan tahap 

pengecekan kembali. Keempat tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap pemahaman masalah 

Pada tahap ini siswa diarahkan untuk membaca dan memahami masalah atau soal yang 

diberikan. Selain itu, siswa dituntut untuk mampu menunjukkan bagian utama dari masalah 

yang ada, informasi apa saja yang terdapat pada soal, apa terdapat syarat-syarat penting pada 

soal. Dalam hal ini siswa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari 

masalah atau soal. Kesalahan atau kurangnya siswa dalam menuliskan hal yang diketahui dan 

hal yang ditanyakan akan berpengaruh pada langkah penyelesaian masalah selanjutnya. 

Pada siklus I, peneliti mengarahkan siswa untuk memahami masalah yang termuat dalam 

LKS melalui diskusi kelompok yaitu siswa diminta untuk membaca masalah 1 secara individu 

kemudian mendiskusikannya dengan kelompok. Aktivitas ini dimaksudkan agar siswa mampu 

memahami masalah yaitu mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang diketahui dan 

ditanyakan dari masalah. Pada pertemuan 1 siswa masih bingung untuk menuliskan hal apa 

yang diketahui dan hal apa yang ditanyakan dari masalah, sehingga peneliti mengarahkan siswa 

untuk membaca kembali, kemudian menanyakan kepada siswa informasi apa saja yang 

diperolehnya setelah membaca. Seperti halnya Hudojo (2005:134) menjelaskan ada beberapa 

langkah yang dapat dilakukan untuk memamahi masalah, langkah pertama yaitu bacalah dan 

bacalah ulang masalah tersebut, serta pahami kata demi kata, kalimat demi kalimat.Pada 

pertemuan kedua siswa sudah mulai terbiasa untuk mengidentifikasi masalah. 

Pada siklus II, siswa sudah terbiasa mengidentifikasi masalah. Meskipun demikian, 

peneliti tetap memberikan instruksi kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah dengan 

menuliskan hal apa yang diketahui dan hal apa yang ditanyakan dari masalah. Siswa masih 

mengalami kesulitan dalam memahami masalah yang mempunyai beberapa syarat-syarat 
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penting.Akibatnya siswa tidak dapat menuliskan hal yang diketahui dan hal yang ditanyakan 

secara lengkap.Ketika mengerjakan soal tes akhir siklus II ada siswa yang tidak menuliskan hal 

yang diketahui dan ditanyakan secara lengkap sehingga penyelesaian masalah dan solusi yang 

diperoleh kurang tepat. 

2. Tahap penyusunan rencana 

Pada tahap ini siswa diminta untuk menuliskan cara atau strategi yang akan digunakan 

untuk memecahkan masalah yang diberikan. Melalui diskusi kelompok siswa mencari hubungan 

antara informasi yang tersedia dalam soal dan apa yang ditanyakan dari soal. Apabila ada siswa 

yang mengalami kesulitan, peneliti memberikan rangsangan berupa pertanyaan kepada siswa 

untuk memunculkan ide dan gagasan siswa dalam menyusun rencana pemecahan. Tindakan 

yang dilakukan peneliti yaitu dengan menanyakan kepada siswa hal apa yang diketahui dari 

masalah, hal apa yang ditanyakan dari masalah, kemudian bagaimana hubungan antara hal yang 

diketahui dan hal yang ditanyakan jika dikaitkan dengan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Peneliti juga mengarahkan siswa untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian 

masalah yang akan digunakan beserta rumusnya agar memudahkan siswa dalam pengerjaan soal 

pada tahap pelaksanaan rencana. 

Tahap ini cukup sulit dilakukan bagi siswa kelas X PS-C SMKN 4 Malang, karena siswa 

belum terbiasa menuliskan rencana penyelesaian terlebih dahulu untuk memecahkan suatu 

masalah. Pada siklus I pertemuan pertama siswa masih bingung untuk menuliskan rencana. 

Siswa berpikir jika menyusun rencana itu hanya menuliskan apa yang akan dilakukan sesuai 

dengan hal yang ditanyakan, misal ditanyakan berapa mean dari data tunggal yang diberikan 

maka rencana yang dibuat siswa yaitu mencari mean dari data tunggal yang diberikan. 

Menyusun rencana yang dimaksudkan peneliti yaitu menuliskan cara atau strategi yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan masalah sehingga apa yang dilakukan siswa belum sesuai 

dengan maksud peneliti. Dengan demikian, peneliti menegaskan kepada siswa untuk 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah yang akan dilakukan dengan bercerita dan 

jika diperlukan rumus maka dituliskan pula rumusnya. Setelah mendengarkan penjelasan 

peneliti, mayoritas siswa memilih untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

yang direncanakannya dalam bentuk poin-poin. Pada pertemuan kedua siswa sudah mulai 

terbiasa menuliskan rencana penyelesaian, akan tetapi masih ada juga siswa yang belum 

menuliskan rencana sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, peneliti menjelaskan kembali 

bagaimana rencana pemecahan yang dimaksudkan. 

Pada siklus II, peneliti memberikan penekanan pada tiap kelompok untuk menuliskan 

rencana penyelesaian secara lengkap beserta rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

masalah. Siswa menuliskan rencana penyelesaian yang akan digunakan dalam bentuk poin-poin 

agar mempermudahnya dalam pelaksanaan rencana. Pada siklus II ini masing-masing siswa 

mencoba secara individu untuk menyusun rencana penyelesaian, kemudian mendiskusikannya 

kedalam kelompok. Dengan mencoba, masing-masing siswa diharapkan dapat mempunyai 

pengalaman dan terbiasa dalam menyusun rencana pemecahan masalah, dan dengan diskusi 

siswa dimungkinkan dapat mengetahui rencana pemecahan masalah lain, karena masing-masing 

siswa bisa saja memiliki cara yang berbeda. 

Peneliti menerapkan kegiatan diskusi agar dapat melibatkan seluruh siswa dalam 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah pada kelompoknya. Menurut Suherman, dkk 

(2003:99) “dengan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil akan 

memberikan peluang bagi mereka untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi, saling tukar ide 

antar siswa, dan memperdebatkan alternatif pemecahan masalah yang bisa digunakan”. Selain 

itu, Suherman (2003:99) menjelaskan bahwa dalam kelompok kecil, siswa dimungkinkan untuk 

mampu menyelesaikan masalah yang lebih baik dibanding kalau mereka bekerja sendiri-sendiri 

dan siswa juga mampu menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memahami permasalahan 

secara lebih mendalam. 
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3. Tahap pelaksanaan rencana 

Pada tahap ini siswa diminta untuk melakukan rencana pemecahan masalah yang telah 

dibuat dengan menggunakan keterampilan dan pemahaman konsep yang telah dimiliki. Pada 

siklus I masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dan kurang teliti dalam melakukan 

perhitungan dan melakukan kesalahan pada saat pelaksanaan rencana. Pada pertemuan pertama 

peneliti membagikan satu LKS untuk tiap kelompok sehingga ada beberapa siswa yang masih 

pasif dan hanya bergantung pada teman kelompoknya. Untuk mengatasi hal ini pada pertemuan 

kedua peneliti membagikan LKS ke masing-masing siswa dalam tiap kelompok sehingga siswa 

dituntut untuk mencoba menyelesaikan masalah secara individu kemudian mendiskusikan 

hasilnya bersama kelompok. 

Pada siklus II, peneliti membagikan LKS kepada masing-masing siswa dalam tiap 

kelompok sehingga masing-masing siswa dapat memahami, berpikir, dan mempunyai 

pengalaman sendiri dalam menyelesaikan masalah. Kemudian peneliti mengarahkan siswa agar 

mendiskusikan hasil pekerjaannya kedalam kelompok. Jika dalam kelompok masih ada 

kesulitan atau ada yang belum dipahami siswa dipersilahkan untuk bertanya kepada peneliti. 

Pada siklus II ini pembelajaran cukup tenang dan terkondisikan, karena masing-masing siswa 

aktif mencoba menyelesaikan masalah dan aktif dalam diskusi kelompok. 

4. Tahap pengecekan kembali 

Pada tahap ini siswa diminta untuk mengecek kembali atau menguji kebenaran hasil yang 

diperolehnya untuk mengetahui apakah jawaban yang diperolehnya benar atau tidak. Siswa juga 

diminta untuk memeriksa kembali apakah langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian 

masalah sudah benar. Suherman (2003:103) menyatakan bahwa “memikirkan atau menelaah 

kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan 

yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah”. 

Suherman (2003:103) juga menjelaskan bahwa hal-hal penting yang dikembangkan dalam 

langkah terakhir dari tahapan pemecahan masalah Polya adalah: mencari kemungkinan adanya 

generalisasi, melakukan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh, mencari cara lain untuk 

menyelesaikan masalah yang sama, mencari kemungkinan adanya penyelesaian lain, dan 

menelaah kembali proses penyelesaian masalah yang telah dibuat. 

Pada siklus I pertemuan 1 siswa masih bingung bagaimana cara melakukan pengecekan 

kembali, sehingga pada pertemuan 2 peneliti memberikan penjelasan dan menegaskan kembali 

cara melakukan tahap pengecekan kembali. Pada pertemuan 2 siswa sudah mulai terbiasa 

melakukan pengecekan kembali, namun masih ada minoritas siswa yang belum melakukan 

pengecekan kembali. Pada siklus II, siswa sudah terbiasa melakukan pengecekan kembali. Akan 

tetapi, masih saja ada siswa yang belum menerapkan tahap pengecekan kembali sehingga guru 

menjelaskan dan menegaskan kembali pentingnya melakukan tahap ini. 

Peneliti menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

hadapan kelompok lain. Kemudian peneliti mengarahkan siswa dalam kelompok lain untuk 

menanggapi hasil diskusi kelompok yang presentasi. Pada siklus I pertemuan 1, siswa berani 

menuliskan hasil diskusi kelompoknya di papan tulis kemudian dibahas bersama kelompok lain. 

Pada pertemuan 2, siswa mampu menjelaskan hasil diskusi kelompoknya di hadapan kelompok 

lain. Pada siklus II pertemuan 1, siswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya di papan tulis dan 

bahkan berani menjelaskannya kepada kelompok lain di depan kelas. Peneliti mengarahkan 

siswa dalam kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kelompok yang presentasi sehingga 

terjadi adanya interaksi antara siswa-siswa, dan siswa-peneliti. Pada pertemuan 2 siswa 

menuliskan hasil diskusi kelompoknya di papan tulis, namun berhubung waktu pembelajaran 

pada pertemuan ini lebih pendek dari hari lain dan materi yang dipelajari cukup banyak maka 

peneliti membahas bersama siswa solusi dari kelompok yang presentasi dan bagaimana 

penyelesaian masalah yang benar. Pada kegiatan ini terjadi adanya interaksi antara siswa-

peneliti. Di akhir pembelajaran, peneliti bersama siswa membuat kesimpulan dan melakukan 

refleksi. 
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Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa dengan Pembelajaran 

Tahapan Polya 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas X PS-C SMKN 4 Malang 

meningkat setelah diterapkan pembelajaran tahapan Polya. Hal ini didukung oleh nilai rata-rata 

kelas siswa berdasarkan hasil LKS yang mengalami peningkatan yaitu pada siklus I mencapai 

64 dengan kategori “cukup” menjadi 75,9 dengan kategori “baik” pada siklus II. Peningkatan ini 

juga didukung oleh persentase hasil tes akhir siklus siswa yang menunjukkan bahwa persentase 

hasil tes akhir siklus I mencapai 19,4% menjadi70,97% pada siklus II dari 31 siswa kelas X PS-

C SMKN 4 Malang yang memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 75. Selain itu, juga 

didukung oleh hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Pada siklus I diperoleh bahwa 

hasil observasi aktivitas guru mencapai persentase 89,23% dengan kategori “sangat baik” dan 

hasil observasi aktivitas siswa mencapai persentase 84,65% dengan kategori “sangat baik”. 

Sedangkan pada siklus II diperoleh bahwa hasil observasi aktivitas guru mencapai persentase 

86,03% dengan kategori “sangat baik” dan hasil observasi aktivitas siswa mencapai persentase 

80,32% dengan kategori “sangat baik”. Persentase hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada 

siklus II mengalami penurunan dibandingkan persentase hasil observasi aktivitas guru dan siswa 

pada siklus I. Hal ini dikarenakan (1) aktivitas guru saat mengomunikasikan manfaat atau 

pentingnya materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari beserta contoh 

penerapannya dilakukan dengan kategori cukup baik, (2) terdapat 6% aktivitas guru yang belum 

terlaksana dengan baik yaitu guru belum menegaskan materi yang akan dipelajari pada kegiatan 

awal dan belum menegaskan materi yang telah dipelajari pada kegiatan akhir, (3) pada 

pertemuan 2 siswa kurang menguasai materi prasyarat dan kurang antusias dalam pembelajaran 

dikarenakan materi yang dipelajari cukup banyak dan tergolong materi yang sulit, dan (4) 

keberanian siswa untuk bertanya terkait topik pembelajaran masih kurang. Meskipun demikian, 

hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada siklus II tetap mencapai kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan peneliti yaitu minimal pada kategori “baik”. 

Berdasarkan data peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa tersebut maka 

pembelajaran tahapan Polya dikatakan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas X PS-C SMKN 4 Malang. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan tahapan 

Polya yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi statistika pada siswa 

kelas X SMK Negeri 4 Malang yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Tahap pemahaman masalah.  

Pada tahap ini guru meminta siswa untuk membaca dan memahami masalah yang 

diberikan dengan baik. Kemudian guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah 

yang diberikan, dengan cara meminta siswa untuk menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari masalah dengan lengkap. 

2. Tahap penyusunan rencana pemecahan masalah. 

Pada tahap ini guru meminta siswa untuk menuliskan cara atau strategi yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dalam LKS. Guru membimbing siswa 

untuk menuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan dengan bercerita atau menuliskannya dalam bentuk poin-poin beserta rumus yang 

akan digunakan. Untuk menghindari kesalahan dan mempermudah siswa dalam menyelesaikan 

masalah, guru selalu mengingatkan kepada siswa agar menuliskan rencana dengan lengkap 

beserta rumusnya (jika ada). 

3. Tahap pelaksanaan rencana pemecahan masalah. 

Pada tahap ini guru meminta siswa untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Guru 

meminta siswa untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan perhitungan dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pada saat menyajikan data dalam bentuk diagram 
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batang dan diagram garis, guru harus menekankan kepada siswa bahwa ketika menyajikan data 

siswa harus memperhatikan dan memperkirakan dengan benar perkembangan data pada waktu 

tertentu. Hal ini dilakukan agar perkembangan data dari waktu ke waktu yang disajikan dalam 

diagram batang dan diagram garis sesuai dengan data yang diketahui. Apabila ada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaan rencana, maka guru membimbing siswa untuk menuju 

pada jawaban yang benar. 

4. Tahap pengecekan kembali. 

Pada tahap ini guru meminta siswa untuk menguji kebenaran hasil yang diperoleh atau 

mengecek kembali langkah-langkah penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Tujuannya 

yaitu untuk mengetahui apakah solusi yang diperoleh sudah benar atau langkah-langkah 

penyelesaian masalah yang dilakukan sudah benar dan tidak ada kesalahan. Untuk menguji 

apakah diagram batang dan diagram garis yang diperoleh sudah benar dan sesuai dengan data 

yang diketahui, guru meminta siswa untuk menentukan pasangan (absis, ordinat) dari diagram 

garis dan diagram batang yang diperolehnya berdasarkan bidang kartesius. Kemudian 

mencocokkannya dengan data yang diketahui dalam soal. Untuk topik yang lain dalam statistika 

siswa dapat melakukan tahap ini dengan memeriksa kebenaran langkah-langkah penyelesaian 

masalah yang telah dilakukannya, dan dapat pula menguji solusi yang diperoleh dengan 

memasukkannya pada persamaan yang diketahui. Jika solusi yang diperoleh sudah tepat dan 

memenuhi soal atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan sudah benar, maka 

siswa membuat kesimpulan terkait jawaban dari masalah yang diberikan. 

Berdasarkan kesimpulan dan kondisi penelitian di lapangan, maka saran yang peneliti 

berikan yaitu: 1) bagi guru matematika pembelajaran dengan tahapan Polya hendaknya 

diterapkan dalam pembelajaran sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa; 2) dibutuhkan totalitas guru dalam 

mengajar baik dari segi pengelolaan kelas, manajemen waktu, penguasaan materi, 

pembimbingan kepada siswa, atau pun sikap guru dalam mengajar agar penerapan tahapan 

Polya dapat berjalan dengan lebih baik; 3) bagi para calon peneliti yang hendak menerapkan 

pembelajaran tahapan Polya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

sebaiknya memperhatikan materi yang cocok dan sesuai untuk pemecahan masalah, 

mempersiapkan perangkat dan rencana pembelajaran dengan baik, serta memperhatikan 

karakteristik siswa yang akan dijadikan subjek penelitian; 4) bagi para calon peneliti yang 

hendak menerapkan tahapan Polya dalam proses pemecahan masalah sebaiknya memperhatikan 

dan mempersiapkan dengan baik soal yang akan diberikan. 
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Abstrak 

 

Berpikir kritis telah menjadi salah satu kompetensi dari tujuan pendidikan. Selama 

menempuh pendidikan, berpikir kritis dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

pemahaman materi matematika yang dipelajari dengan mengevaluasi secara kritis 

terhadap argumen pada buku teks, jurnal, teman diskusi termasuk argumentasi guru 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Karakteristik kegiatan berpikir kritis 

meliputi fokus, memberikan alasan, membuat kesimpulan, mengetahui situasi, 

bertanya dan refleksi. Guru matematika pada tingkat sekolah bisa meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpikir kritis dengan cara antara lain: (i) menggunakan 

strategi pembelajaran yang membuat siswa berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran daripada hanya mengandalkan pada materi dan penghafalan catatan, 

(ii) memfokuskan pembelajaran dalam proses pembelajaran daripada semata mata 

fokus pada materi, (iii) menggunakan teknik asesmen yang memberikan siswa suatu 

tantangan intelektual daripada recall ingatan. Terdapat beberapa hambatan yang  

dapat menghalangi pembelajaran yang mengembangkan berpikir kritis, antara lain:  

(i) kurang latihan, (ii) keterbatasan sumber, dan (iii) kendala waktu.  Masih banyak 

guru yang kesulitan untuk mengikutsertakan siswa dalam aktivitas berpikir kritis dan 

siswa jarang menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah 

yang terjadi secara nyata.  

Kata Kunci: pembelajaran matematika, matematika sekolah, berpikir kritis 

 

PENDAHULUAN 
 Berpikir kritis merupakan kegiatan mengevaluasi-mempertimbangkan 

kesimpulan yang akan diambil manakala menentukan beberapa faktor pendukung untuk 

membuat keputusan. Kemampuan berpikir kritis merupakan hal penting karena membuat 

pebelajar bisa “menyelesaikan masalah sosial, ilmiah, dan praktik secara efektif” (Shakirova, 

2007). Berpikir kritis sebagai “proses pendisiplinan secara intelektual pada pengkonsepan, 

penerapan, analisis, mensintesis, dan/atau mengevaluasi informasi yang didapatkan dari, atau 

yang dihasilkan dari observasi, pengalaman, refleksi, penalaran,  atau komunikasi sebagai 

pemandu untuk kepercayaan dan tindakan secara aktif dan terampil” (Scriven and Paul, 2007). 

Robert Duron (2006), mendefinisikan berpikir kritis sebagai kemampuan untuk 

membuat analisis dan melakukan evaluasi terhadap data atau informasi. Johnson (2002), 

mendefinisikan berpikir kritis adalah proses sistematis dan jelas yang digunakan dalam kegiatan 

mental seperti menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, menganalisa asumsi dan 

melakukan penelitian ilmiah. Anggelo (1995), berpikir kritis merupakan kegiatan 

mengaplikasikan rasional, kegiatan berfikir tinggi yang meliputi menganalisis, mensintesis, 

mengenal permasalahan dan penyelesaiaanya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Selanjutnya 

Krulik,dan Milou (2003) mengemukakan bahwa, berpikir kritis  adalah kemampuan untuk 

menganalisis masalah, memeriksa kelengkapan  data   untuk menyelesaikan masalah, 

memutuskan  ada tidaknya informasi tambahan dalam masalah tersebut dan menganalisis 

situasi. Halpern (2007), berpikir kritis adalah memberdayakan ketrampilan atau strategi kognitif 

dalam menentukan tujuan. Cottrell (2005),  berpikir kritis adalah aktivitas kognitif terkait 

dengan penggunaan pikiran. Kalelioglu dan Gulbahar (2013), berpikir kritis adalah sebuah cara 

berpikir, dan satu kumpulan keterampilan, yang mendorong pendekatan informasi, sadar, 
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sistemik, dan menyebabkan argumen dan kesimpulan yang valid, didukung dan tahan terhadap 

kritik. Ennis (1993), berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang dipercaya dan dilakukan. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan hal penting pada abad ke 21 yang merupakan era 

informasi dan teknologi, karena siswa harus merespons perubahan dengan cepat dan efektif, 

sehingga memerlukan kemampuan intelektual yang fleksibel, kemampuan menganalisis 

informasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. 

Namun demikian, menurut Tempelaar, (2006), (Bartlett, 2002; Rippin dkk, , 2002),  menyatakan 

masih banyak guru yang kesulitan untuk mengikutsertakan siswa dalam aktivitas berpikir kritis, 

dan siswa jarang menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang 

terjadi secara nyata. 

 

PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini akan dibahas antara lain: hubungan berpikir kritis dengan desain 

pembelajaran, model kemampuan berpikir kritis, Questioning Techniques, hambatan berpikir 

kritis dan faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis 

 

Hubungan Berpikir Kritis dengan Desain Pembelajaran  
Siswa yang mempunyai kemampuan untuk mendengar, tidak selalu secara aktif 

mendengarkan, dan mereka yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui, tidak selalu 

berpikir secara kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan yang dipelajari dan harus 

dikembangkan, dipraktikkan, serta secara terus menerus terpadu pada  kurikulum untuk 

mengajak siswa berpartisipasi dalam pembelajaran aktif. Untuk mendukunga  ini, perhatian 

harus lebih terfokus pada penerapan materi, proses pembelajaran, dan metode asesmen. 
Dalam penerapan materi, teknik pembelajaran yang meningkatkan penghafalan menawarkan 

pengetahuan secara sementara, tidak mendukung berpikir kritis. Meskipun beberapa materi, 

memang membutuhkan penghafalan, penerapan materilah yang menstimulasi berpikir. Celuch 

and Slama, 1999; Kang and Howren, 2004), menyatakan bahwa model pembelajaran dengan 

ceramah dan penghafalan catatan tidak meningkatkan berpikir kritis. Strategi pembelajaran yang 

menggunakan High Order Thinking Skill siswa akan membawa pada peningkatan kemampuan 

berpikir kritis (Duplass and Ziedlier, 2002; Hemming, 2000) 

Pembelajaran yang mendukung berpikir kritis antara lain: questioning techniques yang 

membutuhkan siswa untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi untuk 

menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan (berpikir) daripada hanya mengulang 

informasi (menghafal). Karena berpikir kritis adalah kebiasaan mental yang membutuhkan 

siswa untuk berpikir tentang pikiran mereka dan tentang cara meningkatkan prosesnya, hal itu  

memerlukan  siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir hing-order, bukan menghafal data 

atau hanya menerimanya (Scriven and Paul, 2007; Schafersman, 1991; Tempelaar, 2006). 

Metode Socrates merupakan proses pembelajaran yang dibimbing dengan pertanyaan yang 

sering dikenal dengan pertanyaan Socrates. Metode Socrates adalah cara mencari kebenaran 

dengan selalu mempertanyakan oleh diri sendiri dan dijawab sendiri. Menurut Phillips (2004), 

metode Socrates mengandung pencarian sesuatu, memberikan jawaban dengan berpikir filosofis 

dan intelektual.  

Selain itu, asesmen harus menekankan pada berpikir daripada fakta (Ennis, 1993). 

Penilaian tugas, quiz, atau tes harus bisa menjadi tantangan intelektual  daripada memory recall 

(Schafersman, 1991). Instrumen soal uraian dan studi kasus memerlukan siswa untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan pada situasi baru dan merupakan indikator yang lebih baik dalam 

pemahaman daripada soa yang berbentuk  objektif atau benar/salah. Tetapi, guru dapat 

menciptakan soal obyektif yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, pertanyaan yang 

menanyakan siswa untuk mengidentifikasi, memerlukan lebih banyak berpikir kritis dan analisis 

daripada pertanyaan yang menanyakan siswa untuk mengidentifikasi hal yang benar dari sebuah 

definisi yang diberikan.  

826



 

 

 

Model Kemampuan Berpikir Kritis 

 Menurut Davis dkk (2003), meskipun siswa merasa bahwa berpikir kritis adalah 

kemampuan yang penting, tapi mereka secara khas tidak tahu bagaimana cara berpikir kritis.  

Siswa tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk berpikir kritis, dan prioritas mereka pada 

pengalaman belajar seringkali tidak memerlukan mereka untuk berpikir kritis. Oleh karena itu, 

guru yang berharap untuk mengintegrasikan kemampuan ini pada pengalaman mengajar di kelas 

mereka, pertama tama harus memodel perilaku (Hemming, 2000). Siswa harus mempelajari 

bagaimana cara berpikir secara kritis sebelum mereka bisa menerapkan kemampuan mereka. 

Aktivitas berpikir kritis berdasarkan pada struktur  mencakup 4 elemen, “ill-structured 

problem, criteria for assessing thinking, student assessment of thinking, and improvement of 

thinking” (Broadbear, 2003). Illstructured problem  adalah pertanyaan, studi kasus, atau 

skenario yang tidak mempunyai  jawaban benar/salah yang pasti, dapat diperdebatkan dan 

memerlukan keputusan reflektif. Elemen kedua, criteria for assessing thinking, menyediakan 

siswa dengan sebuah framework untuk berpikir tentang pikiran mereka. Elemen ketiga, 

memberikan siswa dengan suatu umpan balik individual berdasarkan respons mereka, 

memperkenankan mereka untuk menunjukkan kriteria spesifik dimana mereka dapat menilai 

pemikiran mereka, (Lundquist, 1999). Yang terakhir, proses menyimpulkan dengan peningkatan 

cara berpikir.  

 

Questioning Techniques 
  

 Haynes and Bailey (2003) menekankan pentingnya mengajukan pertanyaan yang tepat 

untuk merangsang cara berpikir kritis siswa. Peneliti lain (Brown and Kelley, 1996; Hemming, 

2000), juga terfokus pada mengintegrasikan questioning techniques dalam diskusi kelas untuk 

mendukung lingkungan belajar dimana siswa dapat mendemonstrasikan dan mempraktikkan 

kemampuan berpikir kritis. Metode Socrates merupakan proses pembelajaran yang dibimbing 

dengan pertanyaan yang sering dikenal dengan pertanyaan Socrates. Metode Socrates adalah 

cara mencari kebenaran dengan selalu mempertanyakan oleh diri sendiri dan dijawab sendiri. 

Menurut Phillips (2004), metode Socrates mengandung pencarian sesuatu, memberikan jawaban 

dengan berpikir filosofis dan intelektual. Pertanyaan Socrates mengandung berbagai bentuk 

pertanyaan antara lain (i) pertanyaan untuk klarifikasi atas sesuatu hal, (ii) pertanyaan untuk 

menggali bukti, (iii) pertanyaan untuk mengeksplor jawaban, (iv) pertanyaan untuk testing 

implikasi dan konsekuensi, dan (v) pertanyaan tentang diskusi. 

 

Hambatan dalam Berpikir Kritis 

 Beberapa hambatan yang seringkali menghambat integrasi berpikir kritis dalam 

pembelajaran antara lain: (i) kurangnya latihan, (ii) Kurangnya informasi, dan (iii) hambatan 

waktu. Pertama, guru seringkali tidak terlatih dalam metodologi berpikir kritis (Broadbear, 

2003). Guru SD dan SMP mengetahui materi yang mereka ajarkan dan mendapatkan training 

untuk metode pengajaran, tetapi sedikit jika dalam training mereka dihususkan tentang 

bagaimana mengajarkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, beberapa materi pengajaran 

menyediakan sumber berpikir kritis (Scriven and Paul, 2007). Beberapa textbook menyediakan 

pokok bahasan berdasarkan pertanyaan diskusi berpikir kritis, tetapi materi pembelajaran 

seringkali kekurangan  buku sumber terkait berpikir kritis. Yang terakhir, kendala waktu adalah 

halangan untuk mengintegrasi berpikir kritis dalam kelas. Guru seringkali mendapat masalah 

dengan banyaknya materi yang harus diberikan, tetapi hanya sedikit waktu yang ada. Kerika 

fokus tertuju pada materi daripada pembelajaran, jalan pintas seperti pembelajaran biasa dan tes 

objektif tetap menjadi norma. Pembelajaran biasa lebih cepat dan mudah daripada 

mengintegrasi  project based learning. Tes objektif lebih cepat untuk dilakukan dan dinilai 

daripada asesmen subjektif.  
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Berpikir Kritis 

 
 Kemampuan berpikir kritis setiap siswa berbeda-beda, hal ini didasarkan oleh 

banyaknya faktor yang mempengaruhi berpikir kritis siswa. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan berpikir kritis antara lain: (i) kondisi fisik, (ii) motivasi, (iii) 

kecemasan, (iv) kebiasaan dan rutinitas, (v) kemampuan intelektual, (vi) konsistensi, (vii) 

perasaan, dan (viii) pengalaman. 

 

KESIMPULAN 

 Pengembangan berpikir kritis merupakan suatu proses yang tidak instan tetapi 

berjangka panjang. Kemampuan berpikir kritis di kalangan siswa akan terlihat, jika dalam 

proses pembelajaran terjadi antara lain: (i) perdebatan dan argumentasi diantara siswa semakin 

seru, (ii) pendapat yang muncul akan mengundang pendapat yang lain, (iii) senantiasa ada 

pertanyaan untuk klarifikasi dan pertanyaan untuk elaborasi, (iv) mengutarakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab, (v) siswa semakin bervariasi dalam menyampaikan pendapat, dan 

(vi) partisipasi siswa semakin aktif, 

 Guru matematika sekolah dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis 

dengan cara antara lain: (i) menggunakan strategi pembelajaran yang membuat siswa berperan 

aktif dalam kegiatan pembelajaran daripada hanya mengandalkan pada materi dan penghafalan 

catatan, (ii) memfokuskan pembelajaran dalam proses pembelajaran daripada semata mata fokus 

pada materi, (iii) menggunakan teknik asesmen yang memberikan siswa suatu tantangan 

intelektual daripada recall ingatan. 
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Abstrak  

 
Karya ini bertujuan untuk membantu mahasiswa program studi Pendidikan 

Matematika untuk (1) memahami konsep persamaan trigonometri (2) memahami konsep 

persamaan kuadrat, dan  (3) memahami keterkaitan konsep persamaan kuadrat dalam 

aljabar dengan persamaan trigonometri bagi mahasiswa Pendidikan Matematika khususnya 

mahasiswa FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Objek dalam 

matematika adalah fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Konsep adalah ide abstrak yang 

memungkinkan seseorang dapat mengklasifikasikan objek-objek ke dalam contoh dan non 

contoh. Sebagian besar mahasiswa hanya menghafalkan konsep dan mengerjakan soal 

secara mekanis, tanpa memahami dengan baik mengapa ia mengambil langkah tersebut. 

Dalam mempelajari trigonometri, mahasiswa pada umumnya hanya menguasai bentuk 

persamaan trigonometri dasar seperti 1) sin x = c,  -1 c 1; 2) cos x = c,  0-1c1; 3) tg x 

= c,    c R; dan bentuk khusus seperti 4) a sin x + b cos x = c. Sebetulnya ada minimal 

delapan bentuk persamaan trigonometri yang semua itu dapat dikembalikan ke dalam tiga 

bentuk dasar di atas. Karya ini akan membahas delapan bentuk persamaan trigonometri 

yang selalu dapat dikembalikan ke dalam ketiga bentuk dasar persamaan trigonometri. 

Untuk memodifikasi persamaan trigonometri ke dalam bentuk dasar persamaan 

trigonometri diperlukan pemahaman persamaan dalam aljabar elemeneter. Pemahaman ini 

yang kurang dikuasai oleh mahasiswa. Lewat karya ini akan disajikan kontribusi 

pemahaman konsep aljabar terhadap pemahaman konsep persamaan trigonometri bagi 

mahasiswa program studi pendidikan matematika. Di samping persamaan trigonometri 

yang telah dituliskan di atas, ada empat persamaan trigonometri lagi yang akan dibahas 

dalam tulisan ini, 1) ctg xo = c, c R; 2) a tg2xo + b tgxo + c = 0, a  0; 3) a sin2xo + b sinxo 

+ c = 0, a  0; 4) a sin x cos x + b (sin x  cos x) + c = 0. Diharapkan mahasiswa program 

studi Pendidikan Matematika akan lebih mengusai memahami bagaimana cara memahami 

konsep dalam matematika. 

 

Kata kunci: Objek matematika, persamaan trigonometri, persamaan aljabar elementer. 
 

 

 
PENDAHULUAN 

 Matematika merupakan alat yang berfungsi untuk mengembangkan penalaran, pola 

berfikir logis, kritis, obyektif dan rasional, yang sangat diperlukan baik dalam keperluan 

kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bernalar melalui kegiatan 

penyelidikan, eksplorasi, dan eksperimen, sebagai alat pemecahan masalah melalui pola pikir 

dan model matematika, serta sebagai alat komunikasi melalui simbol, tabel, grafik, diagram, 

dalam menjelaskan gagasan. Selanjutnya pembelajaran matematika bertujuan untuk melatih dan 

menumbuhkan cara berfikir secara sistematis, logis, kritis, kreatif dan konsisten.  

 Meskipun tujuan pembelajaran matematika adalah melatih dan menumbuhkan cara 

berpikir secara sistematis, logis, kritis, kreatif dan konsisten, namun kenyataannya siswa yang 

belajar  matematika cenderung mengejar tujuan yang sifatnya materialistik saja. Yaitu tujuan 
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yang cenderung  mengejar nilai matematika saja. Lebih dari itu,  belajar matematika hanya 

untuk mengejar nilai dalam Ujian Akhir Nasional. Jadi belajar matematika lebih cenderung 

mengejar nilai dari pada memiliki kemampuan penalaran logis dengan berpikir secara logis, 

kritis, kreatif dan konsisten. Untuk itu dalam pembelajaran matematika dikenal dengan tujuan 

yang bersifat formal dan material.  

 Pembelajaran matematika memiliki tujuan Formal dan Material. Tujuan yang bersifat 

formal dalam pembelajaran matematika sekolah yang diberikan kepada peserta didik 

dimaksudkan untuk menata nalar peserta didik serta membentuk kepribadiannya. Dalam hal ini 

jelas bahwa ketercapaiannya tidak hanya dilihat dari lulus-tidaknya ujian. Tujuan material yaitu 

yang bertalian dengan penggunaan atau penerapan matematika di berbagai keperluan dan 

pengetahuan. Karena matematika banyak digunakan dalam bidang studi atau bidang kerja yang 

lain, sehingga matematika sering dijadikan indikator keberhasilan suatu sistem pendidikan 

secara keseluruhan. Dalam tujuan yang bersifat material ini menekankan pembelajaran 

matematika untuk memecahkan matematika sebagai suatu alat dalam pemecahan masalah. 

 Karakteristik matematika adalah simbol yang kosong dari arti, objek matematika yang 

abstrak dan prinsip deduktif aksiomatis. Salah satu objek matematika adalah konsep. Konsep 

dalam matematika adalah ide/gagasan abstarak yang memungkinkan seseorang 

mengklasifikasikan objek-objek ke dalam contoh dan non contoh.  

 Mahasiswa program studi Pendidikan Matematika pada semester VI JPMIPA FKIP UST 

ada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) atau micro teaching. Mata kuliah ini 

mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 

II, yang praktiknya langsung terjun di lapangan, atau di sekolah-sekolah. Ada banyak materi 

matematika sekolah yang diajarkan di SMA. Diantaranya adalah materi trigonometri dengan sub 

pokok bahasan persamaan trigonometri dan persamaan kuadrat dalam aljabar elementer. Konsep 

ini yang akan dijadikan materi dalam persiapan para mahasiswa mempersiapkan PPL II. 

 

LANDASAN TEORI 

Karakteristik Matematika 

Karakteristik matematika adalah simbol yang kosong dari arti, objek matematika yang 

abstrak dan prinsip yang deduktif aksiomatik (Ag. Sri Purnami, 1994:2). 

Dalam matematika banyak digunakan simbol-simbol, baik yang telah diberi arti maupun 

yang masih kosong dari arti. Simbol yang masih kosong dari arti itu dapat diberi arti sesuai 

dengan lingkup atau semestanya. 

Objek dalam matematika terdiri atas fakta, konsep, opersai dan prinsip (Begle, 1979). 

Selain itu Robert Gagne mengklasifikasikan objek matematika dalam fakta, skill, operasi dan 

prinsip. (Bell, 1978). Kedua cara klasifikasi demikian  tidak berbeda secara esensial. 

Prinsip berpikir deduktif diartikan sebagai berikut. Seorang matematisi diharuskan 

membuktikan teorema-teoremanya dengan menggunakan  aksioma sebagai pangkal dan caranya 

harus tunduk pada hukum-hukum logika. Sedangkan yang disebut metode aksiomatik adalah 

pembuktian benar pernyataan P4 dengan menggunakan pernyataan P3 yang telah dibuktikan 

kebenarannya. Selanjutnya pembuktian kebenaran pernyataan P3 dengan menggunakan 

kebenaran pernyataan P2 yang telah dibuktikan sebelumnya. Demikian seterusnya sampai pada 

pembuktian kebenaran pernyataan P1 dengan menggunakan kebenaran pernyataan Po yang 

tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Pernyataan Po inilah yang disebut aksioma. 
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Konsep dalam Matematika 

Dalam bagian ini dibicarakan tentang konsep yang lebih terfokus dalam matematika. Bell 

(1981) mengemukakan bahwa konsep dalam matematika adalah suatu ide abstrak yang 

memungkinkan kita untuk dapat mengklasifikasikan (mengelompokkan) objek atau kejadian, 

dan menerangkan apakah objek atau kejadian itu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide 

tersebut (Ag. Sri Purnami, 1994: 2).  

 

Indikator Memahami Suatu Konsep dalam Matematika 

 

1) Mendefinisikan konsep secara secara verbal dan tulisan Membuat definisi adalah langkah 

yang baik karena definisi  menggunakan bahasa yang sangat singkat tetapi padat dan 

terstruktur. 

2) Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. Contoh-contoh adalah objek-

objek yang ditunjuk oleh konsep, yaitu anggota-anggota himpunan yang ditentukan oleh 

konsep tersebut. Sebagai contoh dalam menyatakan konsep fungsi. Ada beberapa cara 

menyatakan fungsi, salah satu di antaranya dinyatakan dalam himpunan pasangan 

berurutan seperti berikut: 

 

3) Menggunakan model, diagram dan symbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep. 

Sebagai contoh akan merepresentasikan konsep fungsi, maka fungsi dapat direpresantikan 

sebagai himpunan pasangan berurutan dengan memperhatikan syarat cukup untuk 

menyatakan suatu fungsi. Contoh yang dibuat tidak secara spekulatif dan menghindari 

unsur tebakan. Cara ini sangat membantu bagi siswa yang lamban, dimana pada umumnya 

sulit mengerti hubungan logika antara syarat cukup suatu konsep dengan contoh. 

      Sebagai contoh, misal  diberikan contoh f = { (x, y)  R x R / y = 2x } 

4) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. . Misal, suatu fungsi f yang 

didefinisikan pada D, yaitu:  fungsi )()(,, yfxfyxDyxJika   maka f satu-

satu, dapat dikatakan bahwa syarat cukup supaya suatu fungsi satu-satu bahasa dari syarat 

cukup, yaitu “jika” selain itu juga kadang digunakan: asalkan, sebab, karena, dengan 

alasan. Dengan logika pernyataan di atas ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu jika 
)()(,, yfxfDyxJika   yx   

5) Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep 

6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu 

konsep.  

       Membandingkan dan membedakan konsep-konsep ). Memberi kesamaan atau perbedaan   

objek yang dinyatakan konsep.  

7) Menyatakan syarat cukup. Misal, suatu fungsi f yang didefinisikan pada D, yaitu:  fungsi 

)()(,, yfxfyxDyxJika   maka f satu-satu, dapat dikatakan bahwa syarat 

cukup supaya suatu fungsi satu-satu bahasa dari syarat cukup, yaitu “jika” selain itu juga 

kadang digunakan: asalkan, sebab, karena, dengan alasan. Dengan logika syarat cukup, 

siswa diharapkan mampu mencari contoh objek yang dinyatakan 

8) Menyatakan syarat perlu. Untuk menunjukkan pernyataan merupakan suatu syarat perlu, 

biasanya digunakan tanda linguistik “harus” atau “hanya jika”. Misal pada persamaan a 

cos x + b sin x = c, persamaan tersebut dapat diselesaikan jika c2  ≤ a2 + b2 

9) Menyatakan syarat perlu dan cukup. Untuk menyatakan objek suatu konsep mempu-nyai 

syarat perlu dan cukup biasanya digunakan kata “jika dan hanya jika”, dengan menyatakan 

syarat perlu dan cukup memungkinkan siswa menguasai konsep dengan baik, karena syarat 

cukup dapat mengidentifikasi contoh, sedangkan syarat perlu dapat megidentifikasi bukan 

contoh. Siswa mungkin tidak dapat menangkap adanya syarat perlu dan cukup dalam 

contoh persamaan kuadrat ax2 +bx + c = 0 memiliki dua akar berbeda hanya dan hanya jika 

D > 0 
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Persamaan Kuadrat 

 

Bentuk umum persamaan kuadrat ax2 + bx + c = 0 dengan a ≠ 0 dan a, b, c ∈ R 

Biasanya pertanyaan dalam soal persamaan kuadrat adalah mencari nilai-nilai x agar 

persamaan kuadrat tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Cara yang dipakai 

adalah: 

1. Melengkapkan kuadrat sempurna 

2. Menfaktorkan 

3. Dengan rumus abc 

√ 25 = ?                   Definisi 

     

 

√ 25 = √ 52 = 5 karena x = 5 ≥ 0 

Tetapi √ 25 = √(-5)2 = - (-5) = 5 karena x = -5 <0 

Pada prinsipnya, ketiga cara di atas berasal dari melengkapkan kuadrat 

sempurna sebagai berikut 

ax2 + bx + c = 0           x2 + 
𝑏

𝑎
 x + 

𝑐

𝑎
  = 0              x2 + 2 

𝑏

2𝑎
 x + ( 

𝑏

2𝑎
)2−( 

𝑏

2𝑎
)2 +

𝑐

𝑎
 = 0 

x2 + 2 
𝑏

2𝑎
 x + ( 

𝑏

2𝑎
)2 =   

𝑏2

4𝑎2
 - 

𝑐

𝑎
  =   

𝑏2

4𝑎2
 – 

4 𝑎𝑐

4𝑎2
   = 

𝑏2−4 𝑎𝑐

4 𝑎2
      

(x + 
𝑏

2𝑎
 )2 = 

𝐷

4 𝑎2
                       ±√(x +  

𝑏

2𝑎
 )2  = √

𝐷

4 𝑎2
 dengan D = b2 – 4 ac      

x + 
𝑏

2𝑎
  = 

1

2𝑎
 √𝐷    ATAU – (x + 

𝑏

2𝑎
 ) = 

1

2𝑎
 √𝐷     

x = - 
𝑏

2𝑎
+

1

2𝑎
 √𝐷       ATAU - x - 

𝑏

2𝑎
  =  

1

2𝑎
 √𝐷    atau x = - 

𝑏

2𝑎
−

1

2𝑎
 √𝐷  

Jadi x =  − 
𝒃

𝟐𝒂
±  

𝟏

𝟐𝒂
 √𝑫  

 

Trigonometri          

Seorang mahasiswa dapat dikatakan telah memahami konsep persamaan trigonometri, 

dapat diukur dengan kriteria di atas,. Berikut ini materi persamaan trigonometri. 

Bentuk dasar Persamaan Trigonometri,  

1. sin x = c,  -1 c 1   3. tg x = c,    c R 

2. cos x = c,  0-1c1   4. ctg x = c,    c R 

 

Persamaan  Trigonometri 

  Ada bermacam-macam bentuk dasar yaitu : 

1. sin x = c ( c bilangan konstan) dan -1 ≤ c ≤ 1 ; mengapa harus demikian ? 

sin x = sin A, maka x yang memenuhi : x1 = A + k 360 O. dan x2 = (1800- A) + k.360 O  

cos xo = c. c bilangan konstan dan (-1 ≤ c ≤ 1 ) 

cos xo= cos A maka x yang memenuhi x =  A + k.360O 

√ x2 =    x, untuk x ≥ 0 

        =   -x, untuk x < 0                                     
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1. tg xo = c   c bilangan konstan 

tg xo = tg A , maka yang memenuhi x = A + k. 180O 

 
2. ctg xo = c untuk menyelesaikan persamaan ini dapat dikerjakan seperti  bentuk ke 

3,  mengingat ctgxo = 
otgx

1
 

 Jadi ctgxo = c 

 
otgx

1
 = c     tg xo =

c

1
         

     Misal 
c

1
= p , maka tgxo = p. 

 Selanjutnya dapat dikerjakan seperti bentuk ke 3 diatas 

. 

3. Persamaan bentuk atg2xo + b tgxo + c = 0.  (a, b dan c konstan a  0.) 

 

Oleh karena nilai tgx terletak diantara -     dan +       maka andaikan tgx = y, diperoleh 

 ay2 + by + c = 0. Agar persamaan ini dapat diselesaikan maka D  0. 

 
a

acbb
y

.2

42

2,1


  

 

4. Persamaan bentuk a sin2xo + b sinxo + c = 0 (a,b dan c konstan, a  0) 

 adalah persamaan kwadrat dalam sin xo. 

 Maka 
a

acbb
x

.2

4
sin

2

2,1


   atau dikerjakan dengan menfaktorkan. 

Dengan sendirinya harus dipenuhi 1
.2

4
1

2





a

acbb
 agar supaya ada nilai x 

yang memenuhi. 

 

5. Persamaan bentuk  a cos xo + b sin xo = c    (a,b dan c 

konstan). 

 

 Cara I. 

  a cosxo + b sinxo – c = 0 

  a cosxo = c – b sin xo        

  a2cos2x = c2 – 2 bc sin x + b2sin2x. 

  a2(1 – sin2x) = c2 – 2 bc sin x + b2 sin2x. 

  a2 – a 2sin2x – b2sin2x + 2 bc sinx – c2 = 0 

  a2 – (a2 + b2) sin2x + 2 bc sinx – c2 = 0 

   (a2 + b2) sin2x – 2 bc sinx + c2 – a2 = 0 persamaan kwadrat dalam sin x.  

 Untuk seterusnya dapat dikerjakan seperti pada bentuk ke-6 

 Catatan : Pada cara ini ada kelemahannya : 

Karena mengkwadratkan, maka kemungkinan ada akar yang masuk, sehingga 

hasilya harus di periksa. 
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           Cara II dengan sudut bantuan. 

 Contoh : a cos x + b sin x = c 

       cos x + 
a

b
 sin x =  

a

c
. Misal 

a

b
 = tg A.                  

      maka cos A = 
22 ba

a



 

      cos x + tg A sinx = 
a

c
  

       cosx + 
A

A

cos

sin
sinx = 

a

c
,  A = dapat dicari dalam daftar sinus 

       
a

c

A

xAxA




cos

sinsincos.cos
 

      cos A cosx + sin A sin x = 
a

c
. cos A. 

     cos (A – x) = 
a

c
. 

22 ba

a



 

     cos ( A – x) = 
22 ba

c



 

Jika 
22 ba

c



 bernilai antara – 1 dan 1 maka sudut (A – x) dapat di cari 

dalam daftar sinus. 

Contoh : Tentukan x yang memenuhi :  sinx + cos x = 1 

Jawab : cosx + sin x = 1. 

   cosx + tg A sin x = 1.  Misal tg A = 1. maka A = 450 

    cosx + 
A

A

cos

sin
 sinx = 1 

  1
cos

sin xA sin  cosx A  cos 




A
 

 cos A  cos x + sin A sin x = cos A 

  cos (A – x) = cos A. 

  cos (450
 – x) = cos 450 

            (450 – x) =  450 + k 3600 (ingat bentuk nomor 2 di atas). 

           450 – x   =  450 

         x1 = 0o + k 360o  

         450 – x   = - 450 + k 360o 
         x2 = 90o + k 360o 

Penyelesaian persamaan tergantung dari domain sudut yang ditetapkan dalam 

soal 

 

Cara lain : sin x + cos x = 1 

        cos x = 1 – sin x    

        cos2x = 1 – 2 sin x  + sin2x       

       sin x = sin 0 

        1 – sin2x = 1-2 sin x + sin2x             

      2 sin2x – 2 sin x = 0    

        2 sin x (sin x – 1 ) = 0    

22 ba   

b 

A) 

Mengapa ? 

a 
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*)  2 sin x = 0      sin x = 0 

                 x1 = 0 + k360o 

 

        **)   sin x – 1 = 0     sin x = 1 

            sin x = sin 90o 

            x = 90o + k 360o 

 

Diperiksa : x1 = 0 maka sin 0 cos 0   = 0 + 1 = 1 (memenuhi) 

        x2 = 90o maka sin 90o + cos 90o  = 1 + 0 = 1 (memenuhi) 

  Ternyata tidak ada akar lain yang masuk. 

 Catatan syarat adanya penyelesaian a cos x + b sin x = c adalah c2  ≤ a2 + b2 . Mengapa? 

 

6. Persamaan bentuk a sin x cos x + b (sin x  cos x) + c = 0 

 

 Misal : sin x + cos x = y ; dimana y2 ≤ 12 + 12 

  sin2x + cos2 + 2 sinx cos x = y2 ; y2 ≤ 2  - V2 ≤ y ≤ V2           (Mengapa) 

   1 + 2 sinx cos x = y2 

         2 sin x cos x = y2 – 1 

            sinx cosx = 
2

12 y
 

 Substitusi : a sinx cosx + b (sinx + cosx) + c = 0 

     a 
2

12 y
+ b(y) + c = 0 

     ay2 – a + 2 by + 2 c = 0 

     ay2 + 2 by + 2 c – a = 0 persamaan kwadrat dalam y. 

     y1.2 = dapat dicari 

     sinx + cosx = y dapat diselesaikan. 

 

Catatan     : Dengan 8 bentuk persamaan diatas, tidak berarti bahwa semua bentuk 

persamaan trigonometri telah dibahas, tetapi bermacam-macam variasi 

soal diusahakan untuk dapat diselesaikan dengan menggunakan bentuk-

benuk yang telah dikenal di atas. 

 

Contoh :   sin2x – sinx = sin 2x. Selesaikan ! 

 

Jawab : sin 3x – sin x = sin 2 x 

   2 cos 2 x. sin x = sin 2 x. 

   2 cos 2 x sin x = 2 sin x cos x   cos 2 x sin x =  sin x cos x 

   sin x ( cos 2x – cos x) = 0 

 *) sin x = 0  

     sin x = sin 0 maka x = 0 + k. 180o 

          **) cos 2 x – cos x = 0. 

   (2 cos2x – 1) – cos x = 0 

   2 cos2x – cos x – 1 = 0 persamaan kwadrat dalam cos x 

 cos x = 
4

811 
 

         = 
4

31
 

 (*) cos x = 1 ATAU        (**) cos x = - ½   

      cos x = cox 0o                cos x = cox 120o 
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       x = k. 360o             x = . 120o + k 360o 

 

 
Hasil Tes Pemahaman Konsep Persamaan Trigonometri    

 

 Seperti telah disebutkan dalam uraian di atas, bahwa untuk melihat pemahaman konsep 

persamaan trigonometri, maka para mahasiswa diberi tes uraian seperti dalam lampiran soal. 

Para mahasiswa diminta maju ke depan kelas untuk menerangkan setiap langkah disertai dengan 

alasannya. Sebagai contoh, berikut ini salah satu hasil pekerjaan mahasiswa dalam mengerjakan 

tes pemahaman konsep persamaan trigonometri. 

 

Soal: 

Tentukan batas-batas nilai p agar persamaan 2p cos x + (p + 1) sin x = 3p + 1 

 

Jawaban mahasiswa 

Sebelum mahasiswa diberi penyegaran tentang materi tentang bentuk-bentuk persamaan 

trigonometri, para mahasiswa tidak memiliki bayangan untuk menyelesaikan. setelah 

mahasiswa diberi penyegaran tentang bentuk-bentuk persamaan trigonometri, berikut ini 

penyelesaiannya 

Persamaan di atas dapat diselesaikan dengan syarat  (3p + 1)
2

    (2p)
2

 + (p + 1)
2

  

Sehingga untuk mencari batas-batas p agar persamaan di atas dapat diselesaikan, ya 

menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dalam p. 

Sehingga didapat : 

9p
2
 + 6p + 1   4p

2
 +  p

2
 + 2p + 1   9p 

2
 - 4p

2
 – p

2
  + 6p – 2p + 1 – 1  0 

4p 
2
 + 4p   0    4p (p + 1)  0    Untuk 4p (p + 1 ) = 0 maka didapat  P = 0 atau p = -1 

Sehingga syarat agar persamaan di atas dapat diselesailkan adalah -1  p  0 

Dengan tes uraian seperti di atas, maka akan dapat diketahui sejauhmana pemahaman konsep 

mahasiswa tentang persamaan trigonometri. Akan tetapi untuk melihat kemajuan akan 

pemahaman konsep sebelum treatment dan sesudah treatment, maka diperlukan skor. Karena 

proses dalam treatment sudah mempertimbangkan aspek proses, maka untuk melihat kemajuan 

akan pemahaman konsep digunakan tes multiple chooice. Adapun hasil tes pemahaman yang 

dilakukan selama 6 kali pertemuan.  

  

Pembahasan  

 Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pelajaran matematika masih dianggap sulit 

dan kebiasaan memahami matematika lebih ditekankan pada tujuan yang sifatnya materialistic 

saja. Tulisan ini suatu pengalaman pembelajaran di Program studi Pendidikan Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa, yang akan diteruskan dengan melakukan penelitian yang relevan. 

Sebelum mahasiswa diberi penyegaran tentang syarat yang harus dipenuhi suatu persamaan 

trigonometri fungsi sinus, bahwa persamaan fungsi sinus dapat diselesaikan apabila nilai sinus 

terletak antara -1 dan 1, maka mahasiswa sungguh merasa kesulitan. Untukitu mahasiswa 

dibimbing dalam menyelesaikan soal di atas sebagai berikut. 

 

1 Mahasiswa dibimbing bahwa persamaan 2p cos x + (p + 1) sin x = 3p + 1 di atas dapat 

diubah ke dalam bentuk dasar a cos x + b sin x = c (bentuk dasar nomor 6) 

2 Bentuk dasar nomor 6 dapat diselesaikan apabila memenuhi syarat 
22 ba

c



 

bernilai antara – 1 dan 1 
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3 Dengan kemampuan aljabar elementer, maka mahasiswa dapat menyelesaikan soal di 

atas yaitu persamaan dapat diselesaikan dengan syarat 9p 2  + 6p + 1   4p 2  +  p 2  + 2p 

+ 1   9p 
2

 - 4p
2
 – p

2
  + 6p – 2p + 1 – 1  0 

4p 2  + 4p   0    4p (p + 1)  0    Untuk 4p (p + 1 ) = 0 maka didapat  P = 0 atau  

p = -1 

Sehingga syarat agar persamaan di atas dapat diselesailkan adalah -1  p  0 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UST termasuk mahasiswa 

dengan Short term memories, artinya mampu mengenal dan memahami suatu konsep 

matematika dalam jangka waktu pendek, tetapi setelah berselang agak lama maka akan mudah 

melupakan juga. Oleh karena itu, mahasiswa dengan kemampuan bagus untuk mata kuliah 

tertentu pada suatu semester, tetap harus mendapatkan penyegaran lagi pada saat konsep 

tersebut akan digunakan lagi. Contohnya pada saat mahasiswa akan melakukan pembelajaran 

Latihan Praktek Mengajar, tetap harus mendapatkan penyegaran lagi tentang materi-materi yang 

pernah diterimanya. Karena sebelum mendapatkan penyegaran, mahasiswa kurang mampu 

mengkaitkan konsep aljabar dalam menyelesaikan konsep persamaan trigonometri, tetapi 

setelah mendapatkan penyegaran mahasiswa mampu menyelesikan dengan baik. 

 

Saran      

 Diharapkan dengan pengalaman pembelajaran ini diharapkan para dosen yang 

membimbing mata kuliah PPL II untuk memberikan pengalaman pembelajaran berupa 

memberikan penyegaran pembelajaran mata kuliah lain yang relevan. 
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Abstrak 

 

Pengetahuan merupakan modal dasar bagi siswa untuk memahami serta 

menyelesaikan suatu masalah. Siswa akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah 

jika siswa tidak memiliki pemahaman konsep yang kuat. Membelajarkan siswa 

dengan pemahaman sangatlah penting sehingga siswa tidak cenderung menghafal 

tanpa memahami konsep yang mendasari. Untuk melihat pemahaman tersebut, siswa 

diberikan soal tes yang harus dijawab disertai alasan atau cara menghitungnya. Tes ini 

digunakan sebagai penjajakan terhadap pengetahuan siswa tentang bilangan bulat, 

khususnya membandingkan bilangan bulat dan penjumlahan bilangan bulat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan miskonsepsi siswa yang ditandai 

dengan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa ketika menyelesaikan soal. 

Dari hasil analisis terhadap jawaban siswa yang dilakukan pada penelitian ini, 

ditemukan bahwa 33% siswa belum memahami simbol matematika seperti kurang dari 

() dan lebih dari () serta 75% siswa salah mengonstruksi operasi tambah bilangan 

bulat terutama yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif. Kurangnya 

pemahaman siswa tetang konsep mengurutkan maupun operasi tambah bilangan bulat 

mengakibatkan kesalahan ketika menyelesaikan soal. Kesalahan ini mengindikasikan 

adanya miskonsepsi siswa.  

Kata kunci: Pemahaman konsep, Miskonsepsi 
 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan proses yang akan dilalui oleh setiap orang, baik dalam lingkungan 

keluarga maupun di lembaga pendidikan formal. Apa yang dipelajari pada situasi tertentu, dapat 

digunakan untuk memahami hal-hal yang lainnya pada situasi yang berbeda. Meskipun anak-anak 

memegang kendali terhadap perkembangan kognitif mereka ketika belajar, namun Vygotsky 

meyakini bahwa orang dewasa dalam masyarakat mendorong perkembangan kognitif anak secara 

sengaja dan sistematis (Ormrod, 2009). 

Dalam setiap pembelajaran di kelas tidak selamanya akan berjalan sesuai rencana dan tanpa 

kesulitan. Sebagaimana diketahui bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda, ada yang 

tingkat kemampuannya tinggi, ada yang sedang, ada juga yang rendah. Dengan adanya tingkat 

kemampuan yang berbeda diantara siswa ini sekaligus mempengaruhi dasar dari kemampuan 

belajarnya. Dampak yang terjadi, ada siswa yang mengalami kelancaran dalam proses belajarnya 

dan tidak sedikit pula menimbulkan masalah belajar yang serius, seperti kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa. Kesulitan belajar yang dialami siswa dapat terjadi karena faktor dari dalam 

diri (internal) maupun dari luar diri (eksternal), misalnya lingkungan disekitar siswa (Widdiharto, 

2008). 

Kesulitan yang dialami ketika melakukan pembelajaran matematika yaitu siswa kurang 

memahami konsep matematika sehingga siswa merasa bahwa matematika itu sangat sulit untuk 

dipelajari. Akibatnya, anggapan tentang sulitnya belajar matematika menjadi salah satu hal yang 

menyebabkan rendahnya pemahaman siswa (Soedjadi, 2001).  
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Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan dalam 

definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori (Sagala, 

2006). Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman yang digeneralisasi melalui berfikir 

abstrak. Konsep juga digunakan untuk mengklasifikasikan objek-objek atau kejadian-kejadian 

kedalam contoh atau bukan contoh dari suatu objek tertentu (Arsyad, 2007).  

Pengkonstruksian pemahaman yang akan diperoleh siswa memerlukan peranan guru 

sebagai fasilitator. Guru memainkan peranan penting untuk memahamkan sebuah konsep kepada 

siswa melalui rancangan pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa. Mengajar siswa untuk 

mengerjakan matematika dengan menerapkan satu set algoritma hafalan dipandang sebagai 

penghambat perkembangan matematika siswa. Hal itu terjadi karena siswa dapat mencapai 

jawaban yang benar tanpa memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya (Foster, 2014). Namun 

Belter (2009) berpendapat bahwa kerangka pemahaman prosedural dapat digunakan untuk 

membantu menggambarkan apa yang harus siswa pahami tentang prosedur. Mengajar tidak hanya 

mengenalkan siswa kepada prosedur penyelesaian masalah namun juga pengetahuan konseptual, 

karena prosedur harus dikembangkan dari, dan dibangun di atas, pemahaman siswa tentang 

konsep dasar (Ambrose, 2004; Hiebert, 1999; Hill & Ball, 2004; Lloyd & Wilson, 1998; Rittle-

Johnson & Kroedinger, 2002, Kajander 2010). 

Mengajar dengan memahamkan konsep itu penting dan pengetahuan prosedural itu perlu 

untuk mencari solusi. Pemahaman konseptual dan pemahaman prosedural merupakan dua jenis 

pengetahuan yang berbeda, namum saling berkaitan satu sama lain. Pemahaman konseptual yang 

dimiliki berpengaruh terhadap prosedur yang digunakan ketika menyelesaikan masalah (Rittle-

Johnson dkk, 2001). Pemahaman prosedural juga dapat meningkatkan pemahaman konseptual 

namun hanya sebatas prosedur latihan (Rittle-Johnson & Alibali, 1999). Untuk memiliki 

keterampilan matematis memerlukan kedua pengetahuan tersebut dalam belajar matematika 

(Voutsina, 2012). 

Pemahaman secara menyeluruh membuat koneksi antara fakta, konsep-konsep, ide-ide dan 

prosedur. Oleh karena itu, belajar dengan memahami sangat penting untuk pengalaman 

matematika siswa setiap hari (Stylianides, 2007). Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman 

adalah peningkatan kemampuan untuk membangun hubungan antara suatu konsep dengan hal-

hal lain, entah itu fakta, atau masalah-masalah lain yang terjadi dalam kehidupan (Barmby dkk, 

2007). Ketika seseorang memahami, matematika tidak lagi dilihat sebagai serangkaian konsep 

terputus, keterampilan, dan fakta. Sebaliknya, matematika menjadi seperangkat ide (Charles & 

Carmel, 2005). 

Pemahaman konsep yang akan didapatkan sangat didukung oleh proses pembelajaran yang 

dialami siswa. Untuk memahami konsep yang dipelajari, siswa harus mengkonstruksi 

pemahamannya sendiri dengan bernalar atau berpikir. Berpikir sebagai “segala aktivitas mental 

yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat keputusan atau memenuhi 

keinginan untuk memahami. Berpikir juga diartikan sebagai suatu pencarian jawaban dan suatu 

pencarian makna” (Rugeiro, 2012). 

Guru dapat melibatkan siswa dalam proses berpikir dan memberikan alasan. Adanya 

interaksi yang terjadi antara guru dan siswa akan sangat membantu untuk mempercepat 

pemahaman siswa tentang suatu konsep yang tengah dipelajari. Seorang guru tidak hanya 

memainkan peranan untuk mengembangkan pemahaman, tetapi juga benar-benar mengetahui 

bahwa siswa juga memiliki strategi berbeda untuk menemukan, mengumpulkan dan 

menggunakan pemahaman sebelumnya dalam menyelesaikan masalah (Pirie & Martin, 2000). 

Oleh karena itu, guru juga perlu memiliki pemahaman konsep yang mendalam tentang 

matematika. Sebab, pemahaman konsep yang dimiliki oleh guru akan diajarkan kepada siswanya. 

Dan guru harus mampu mengilustrasikan kepada siswa mengapa matematika mengerjakan 

algoritma dan bagaimana algoritma ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Zerpa dkk, 2009). 

Selain kurangnya pemahaman konsep dan rendahnya keterampilan siswa, tidak jarang juga 

terjadi kekeliruan dalam memahami konsep (misconception). Miskonsepsi dapat mempengaruhi 

susunan konsep yang baru, karena miskonsepsi menyebabkan kesalahan (Olivier, tanpa tahun). 
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Adanya kesalahan yang dilakukan oleh siswa memberikan informasi tentang pengetahuan yang 

dimiliki dan digunakan siswa untuk menyelesaikan masalah. Hal ini menjadi kesempatan bagi 

peneliti dan guru untuk menggali apa yang benar-benar siswa ketahui (Herold, 2014).  

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar, masih banyak siswa yang belum paham 

tentang bilangan bulat. Padahal materi ini sudah dipelajari sejak Sekolah Dasar. Kenyataannya, 

siswa sering melakukan kesalahan ketika diminta untuk membandingkan atau menentukan 

bilangan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Terutama bila bilangan yang dibadingkan itu 

melibatkan bilangan positif dengan negatif maupun bilangan negatif dengan negatif. Kesalahan 

siswa dalam menentukan pilihan bilangan yang lebih besar maupun lebih kecil disebabkan karena 

siswa cenderung menghafal (Orton, 1992). Selain itu, menyelesaikan masalah atau pertanyaan 

yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat juga menjadi masalah yang cukup sulit bagi siswa. 

Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika siswa menyelesaikan tugas yang diberikan 

mengindikasikan adanya miskonsepsi siswa. Bagaimanapun, miskonsepsi berpengaruh terhadap 

pemahaman konsep siswa (Almeda dkk, 2013). 

METODE 

Penelitian ini mendeskripsikan miskonsepsi siswa yang ditandai dengan kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal, baik itu kekeliruan dalam memahami 

arti simbol maupun penggunaan konsep. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif.  

Subjek penelitian ini adalah 12 siswa kelas VII SMPN Satu Atap 2 Pulau Hanaut tahun 

pelajaran 2015/2016. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa insrumen utama dan 

instrumen pendukung. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dan instrumen pendukungnya 

berupa soal tes yang harus dijawab siswa dengan disertai alasan atau cara yang digunakan siswa 

untuk menunjukkan tentang bagaimana siswa mendapatkan hasil yang diperoleh dari pengerjaan 

soal tersebut. Soal yang diberikan merupakan soal rutin yang diambil dari buku BSE matematika 

1 untuk kelas VII SMP dan MTs. Adapun banyak soal yang diberikan kepada siswa sebanyak 5 

soal untuk sub materi membandingkan bilangan bulat dan 5 soal operasi tambah bilangan bulat. 

Pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi hasil jawaban siswa.  

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan tahapan: 1) reduksi data yaitu 

pengurangan terhadap data yang diperoleh dengan tujuan memilih data sehingga data yang 

didapatkan sesuai fokus penelitian, 2) penyajian data, digunakan untuk menyajikan data hasil 

reduksi secara naratif untuk memudahkan penafsiran data dan menarik kesimpulan, 3) penarikan 

kesimpulan, dilakukan dengan memberikan kesimpulan terhadap hasil penyajian data dalam 

bentuk kalimat yang dapat menggambarkan keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil reduksi data terhadap jawaban siswa yang dikumpulkan melalui tes akan diuraikan 

berikut ini. Soal yang diberikan kepada siswa untuk sub bab materi membandingkan bilangan 

bulat terdiri dari 5 soal. Siswa diminta mengisi titik-titik dengan simbol “” atau “” sehingga 

soal tersebut menjadi pernyataan yang benar. Untuk soal no.1 yaitu " − 8 … − 13", siswa yang 

menjawab benar ada 11 orang (92%), dan yang menjawab salah ada 1 orang (8%). Soal no.2 yaitu 

"16 … − 24", ada 10 orang (83%) siswa yang menjawab benar. Dari banyaknya siswa yang 

memberikan jawaban benar tersebut ada 9 orang yang menuliskan dan mengartikan simbol 

dengan tepat, dan 1 orang yang tepat menuliskan simbol tetapi salah dalam mengartikan simbol 

tersebut. Sedangkan siswa yang salah ada 2 orang (17%).  

Soal no.3 yaitu "0 … − 1", ada 7 siswa (58%) yang menjawab benar baik dalam hasil, 

penulisan simbol maupun mengartikan simbol yang digunakan. Siswa yang menjawab salah ada 

5 orang (42%), 2 orang menuliskan simbol dan arti simbol yang sesuai, sedangkan 3 orang siswa 

lainnya menuliskan arti simbol yang tidak sesuai dengan simbol yang digunakan.  

Soal no.4 yaitu " − 19 … − 14", ada 8 siswa (67%) siswa yang menjawab benar. Dari 8 
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orang siswa yang menjawab dengan benar, ada 5 orang yang menuliskan dan mengartikan simbol 

dengan tepat, sedangkan 3 orang lainnya menuliskan simbol yang tepat namun salah dalam 

mengartikan simbol tersebut. Dan 4 siswa (33%) lainnya memberikan jawaban yang salah. 

Diantaranya 3 orang menuliskan arti simbol yang sesuai dengan simbol yang digunakan, dan 1 

orang menuliskan arti simbol yang tidak sesuai dengan simbol yang dituliskannya.  

Soal no.5 yaitu "39 … − 7", siswa yang menjawab dengan benar ada 8 orang (67%). 7 

orang diantaranya menuliskan simbol dan arti simbol dengan tepat sedangkan 1 orang sisanya 

menuliskan simbol yang benar namun salah dalam mengartikan simbol yang digunakan. 33% dari 

jumlah siswa keseluruhan, yaitu sebanyak 4 orang siswa memberikan jawaban yang salah. 3 

diantaranya menuliskan simbol dan arti simbol yang sesuai, dan 1 orang menuliskan simbol yang 

tidak sesuai dengan arti simbol yang digunakan. 

Berikut ini contoh pengerjaan yang dilakukan siswa ketika menyelesaikan soal 

membandingkan bilangan bulat. 

 

 

Gambar 1.Jawaban Siswa I Soal No.5 Membandingkan Bilangan Bulat 

 

Pada gambar di atas, siswa mengisi titik-titik dengan simbol yang benar tetapi ketika siswa 

menuliskan arti simbol tersebut, siswa malah menuliskan simbol (>) sebagai penanda “lebih 

kecil”. Ini menunjukkan bahwa siswa tidak memahami arti dan simbol yang digunakan.  

 

 

Gambar 2. Jawaban Siswa II Soal No. 4Membandingkan Bilangan Bulat 
 

Dari gambar 2 di atas, terlihat bahwa siswa memberikan jawaban yang salah dalam 

mengerjakan soal. Sedangkan penulisan simbol dan arti simbol sudah sesuai, artinya siswa 

mengetahui simbol dan arti simbol yang digunakan. Hanya saja siswa tidak memahami konsep 

mengurutkan bilangan bulat sehingga siswa tidak dapat membandingkan kedua bilangan bulat 

tersebut dengan tepat. Oleh karena itu, siswa membandingkan kedua bilangan tersebut dengan 

melihat angka penyusun bilangan dan membandingkannya seperti membandingkan bilangan asli.  

Gambar 3. Jawaban Siswa III Soal No. 2 Membandingkan Bilangan Bulat 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa siswa salah dalam mengerjakan soal dengan mengisi titik-

titik menggunakan simbol “<” padahal simbol yang seharusnya siswa gunakan adalah “>” 

sehingga soal tersebut menjadi pernyataan yang benar. Penggunaan simbol dan arti simbol pun 

tidak sesuai. Jika siswa menggunakan simbol “<” seharusnya siswa menuliskan artinya sebagai 

penanda “lebih kecil” bukan menuliskan “lebih besar”. Ini berarti siswa tidak memahami simbol 

yang digunakan. Ketika menuliskan pernyataan dari bentuk matematika ke dalam bentuk kalimat 

pun siswa tidak menyertakan kata ”negatif”, sehingga pernyataan tersebut menjadi tidak sesuai 

dan salah.  

Untuk soal dengan sub materi operasi tambah pada bilangan bulat disajikan dalam tiga 

aspek yang berbeda, yaitu penyajian data yang ditinjau dari hasil jawaban siswa, ditinjau dari 

prosedur yang dilakukan oleh siswa dan dari alasan yang diutarakan oleh siswa.  

Adapun data hasil analisis jawaban siswa yang ditinjau dari hasil jawaban siswa adalah 

siswa yang menjawab dengan benar pada soal no 1 sebanyak 12 orang. Dengan kata lain, pada 

soal no.1 tidak ada siswa yang memberikan jawaban salah. Pada soal no.2 ada 8 siswa yang 

menjawab benar dan 4 siswa yang menjawab salah. 9 dari 12 orang siswa memberikan jawaban 

benar untuk soal no.3, dan ada 3 orang siswa yang menjawab salah untuk soal yang tersebut. Soal 

no.4 hanya ada 4 siswa yang menjawab dengan benar, sisanya ada 9 orang siswa yang menjawab 
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salah. Hasil jawaban siswa pada soal no.5 terdapat 4 orang siswa yang mampu memberikan 

jawaban benar dan 8 orang siswa memberikan jawaban salah.  

Berdasarkan analisis hasil jawaban siswa di atas,  untuk soal no 1, 2 dan 3 masih banyak 

siswa yang mampu memberikan jawaban yang benar meski ada beberapa siswa yang salah. Dan 

pada soal no.4 dan 5, hanya sedikit siswa yang mampu menjawab dengan benar bahkan belum 

mencapai setengah dari jumlah seluruh siswa di kelas VII.  

Data hasil analisis jawaban yang ditinjau dari prosedur yang dilakukan oleh siswa terdapat 

3 (tiga) kategori dalam penggunaan prosedur, yaitu benar, salah konstruksi dan salah. Prosedur 

yang digunakan siswa dikatakan benar bila siswa menggunakan dan mengerjakan prosedur 

dengan tepat. Prosedur siswa dikatakan salah konstruksi bila siswa melakukan kesalahan hitung 

ataupun prosedur yang digunakan siswa kurang dapat menunjukkan pemahaman tentang prosedur 

yang dipakai. Kategori yang terakhir yaitu salah, bila siswa tidak menggunakan dan mengerjakan 

prosedur dengan tepat.   
Pada soal no.1 siswa menggunakan prosedur yang benar ada 11 siswa, dan yang salah 

konstruksi ada 1 orang. Di soal no.2, siswa yang menggunakan prosedur dengan benar hanya ada 

1 orang, dan jumlah terbanyak yaitu 9 orang melakukan salah konstruksi sedangkan 2 orang 

sisanya salah menggunakan prosedur. Pada soal no.3, jumlah terbanyak didominasi oleh 

kelompok siswa yang salah konstruksi yaitu sebanyak 9 orang, 1 orang salah menggunakan 

prosedur dan hanya ada 2 orang yang benar dalam penggunaan prosedur. Soal no.4, hanya 1 orang 

yang menggunakan prosedur dengan benar, 9 orang salah konstruksi dan 2 orang lainnya salah 

dalam penggunaan prosedur. Untuk soal no.5, ada 4 siswa yang menjawab benar 1 orang salah 

konstruksi dan 7 orang lainnya salah prosedur.  

Data hasil analisis jawaban siswa yang ditinjau dari alasan yang diutarakan oleh siswa pada 

sub bab materi operasi tambah bilangan bulat dibagi dalam 4 kategori, yaitu logis, kurang logis, 

miskonsepsi, dan mengulang pertanyaan. Kelompok logis apabila siswa dapat memberikan alasan 

yang sesuai dengan konsep yang digunakan. Kurang logis apabila siswa tidak mampu 

memberikan alasan yang sesuai dengan konsep operasi bilangan bulat. Termasuk dalam kelompok 

miskonsepsi apabila siswa salah memahami konsep yang berkaitan dengan operasi tambah 

bilangan bulat dan kelompok terakhir yaitu mengulang pertanyaan apabila alasan yang diutarakan 

oleh siswa hanya mengulang pertanyaan yang diajukan.  

Soal no.1, ada 2 siswa yang memberikan alasan logis, 9 siswa kurang logis, dan 1 siswa 

memberikan alasan dengan mengulang pertanyaan. Untuk soal no.2 ada 4 orang siswa 

memberikan alasan logis, 5 orang kurang logis, 2 orang siswa termasuk dalam kelompok 

miskonsepsi dan 1 orang mengulang pertanyaan. Soal no.3 ada 3 orang yang memberi alasan 

logis, 4 orang siswa kurang logis, 3 orang mengalami miskonsepsi dan 2 orang mengulang 

pertanyaan. Soal no 4 hanya ada 1 orang siswa yang memberikan alasan logis, 4 orang siswa lain 

kurang logis, 5 orang siswa miskonsepsi, dan 2 orang siswa mengulang pertanyaan. Untuk soal 

no.5 tidak ada 1 orang pun yang dapat memberikan alasan logis, yang ada 4 orang siswa yang 

mengutarakan alasan yang kurang logis, 7 orang siswa miskonsepsi dan 1 orang mengulang 

pertanyaan.  

Adapun contoh pengerjaan siswa dalam menyelesaikan operasi tambah bilangan bulat 

seperti di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jawaban Siswa I Soal no. 2 Operasi Tambah Bilangan Bulat 

Dari gambar 4 diketahui bahwa siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Jika dilihat 

dari cara yang digunakan oleh siswa untuk memperoleh hasil penjumlahan tersebut maka dapat 
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dilihat bahwa siswa kurang tepat dalam mengonstruksi penyelesaian soal. Karena itu siswa tidak 

dapat menunjukkan cara yang digunakan untuk merepresentasikan konsep operasi tambah yang 

digunakan. Bila diperhatikan lagi, siswa juga salah dalam menggambarkan garis bilangan, dimana 

bilangan yang seharusnya berada disebelah kiri nol adalah bilangan negatif, tetapi siswa 

menuliskan bilangan tesebut tanpa menggunakan tanda negatif.  

 

Gambar 5.Jawaban Siswa II Soal no. 2 Operasi Tambah Bilangan Bulat 
 

Gambar 5 adalah contoh kesalahan yang dilakukan siswa dalam menghitung hasil 

penjumlahan 6 dan (-9). Hasil perhitungan yang diperoleh siswa didapat dari menjumlahkan 6 

dan 9 seperti pada penjumlahan bilangan asli, tanpa memperhatikan tanda negatif yang ada pada 

(-9). Cara yang digunakan juga tidak dapat mewakili bagaimana proses yang siswa lakukan untuk 

menghitung hasil penjumlahan 6 dan (-9) karena siswa hanya menggambarkan garis bilangan 

yang keliru. Dan siswa hanya memberikan alasan dengan mengulang pertanyaan.  

 

 

 

Gambar 6.Soal no. 4 Operasi Tambah Bilangan Bulat 
 

Dari gambar 6, jelas terlihat bahwa siswa salah dalam menjumlahkan bilangan bulat. Siswa 

sudah tepat dalam membuat garis bilangan, tetapi tetap saja siswa tidak mampu menunjukkan 

cara yang tepat untuk merepresentasikan konsep operasi tambah yang digunakan. Dan siswa juga 

salah memahami konsep penjumlahan bilangan bulat sehingga siswa menyatakan bahwa positif 

tambah positif hasilnya menjadi negatif. Oleh karena itu, siswa mengalami miskonsepsi sehingga 

keliru dalam menyatakan ulang konsep.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ditemukan bahwa 33% siswa tidak memahami 

simbol dan arti simbol kurang dari (<) maupun lebih dari (>). Kurangnya pemahaman siswa 

tentang konsep mengurutkan bilangan bulat mengakibatkan siswa tidak mampu membandingkan 

bilangan bulat dengan tepat. Kekeliruan dalam memahami konsep penjumlahan bilangan bulat 

pun masih banyak terjadi. Sebanyak 75% siswa salah mengonstruksi operasi tambah bilangan 

bulat terutama yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif. 

Dari kesalahan yang dilakukan siswa ketika menyelesaikan tugas menunjukkan bahwa 

konsep yang dimiliki oleh siswa tentang bilangan bulat masih kurang. Ketidakpahaman siswa 

tentang simbol yang digunakan juga merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat fatal 

terhadap soal yang dikerjakan maupun konsep yang dimiliki oleh siswa. Kesalahan-kesalahan itu 

mengindikasikan adanya miskonsepsi siswa.  

Ketika siswa diminta mengerjakan soal, hendaknya tidak hanya terfokus pada hasil 

pengerjaan siswa tetapi juga pada proses bagaimana siswa memperoleh hasil tersebut. Dengan 

memperhatikan proses pengerjaan yang dilakukan oleh siswa, dapat diketahui tentang 

pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Sebab, bisa saja siswa mendapat jawaban yang benar hanya 

dengan menerka atau kebetulan jawaban yang ditulis itu benar. Untuk mengurangi kesalahan yang 

terjadi akibat adanya miskonsepsi siswa dapat dilakukan dengan cara diskusi, memberi 

pertanyaan langsung atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskannya. 
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Abstrak 
 

Tujuan dalam kajian ini adalah untuk mengetahui tingkat  pemahaman siswa 

terhadap pengetahuan prasyarat materi perbandingan. Makalah ini merupakan jenis 

kajian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan kesalahan siswa dalam mengubah 

nilai pada satuan yang berbeda, menentukan hasil operasi hitung bilangan rasional, 

menentukan nilai variabel dalam persamaan linear dua variabel, menyederhanakan 

pecahan dan menentukan hubungan dua variabel jika nilainya diketahui yang 

dilaksanakan pada bulan April 2016. Subjek kajian adalah siswa kelas VIII.8 SMP 

Negeri 5 Malang tahun pelajaran 2015/2016, yang jumlahnya 33 siswa, terdiri atas 

15 laki-laki dan 18 perempuan. Subyek tersebut dipilih karena mereka masih 

mengalami kesulitan dalam mengubah nilai pada satuan yang berbeda, menentukan 

hasil operasi hitung bilangan rasional, menentukan nilai variabel dalam persamaan 

linear dua variabel, menyederhanakan pecahan dan menentukan hubungan dua 

variabel jika nilainya diketahui. Hasil kajian ini menunjukkan hal berikut: (1) 

terdapat 5 siswa salah dalam mengubah nilai pada satuan yang berbeda; (2) terdapat 

10 anak yang tidak dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan rasional; (3) 

terdapat 17 siswa yang salah menentukan nilai suatu variabel pada persamaan linear 

2 variabel jika nilai salah satu variabel diketahui; (4) sebanyak 6 anak salah dalam 

menyederhanakan pecahan pada bentuk paling sederhana; (5) terdapat hanya 8 siswa 

yang benar dalam menentukan hubungan dua variabel yang nilainya diketahui dalam 

tabel.  

Kata Kunci: pengetahuan prasyarat, perbandingan  

PENDAHULUAN 

Kemampuan prasyarat peserta didik mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. 

Menurut Nana Sudjana (2005: 57-58) salah satu komponen yang mempengaruhi keberhasilan 

pengajaran adalah kondisi siswa dan kegiatan belajarnya yang meliputi kemampuan prasyarat, 

minat dan perhatian, motivasi, sikap, cara belajar, kebiasaan belajar, kesulitan belajar, fasilitas 

yang dimiliki, hubungan sosial dengan teman sekelas, masalah belajar yang dihadapi, 

karakteristik dan kepribadian, kebutuhan belajar, identitas siswa dan keluarganya yang erat 

kaitannya dengan pendidikan di sekolah  

Kemampuan prasyarat peserta didik adalah suatu kemampuan yang telah dimiliki 

sebelum pembelajaran berlangsung yang merupakan prasyarat untuk mengikuti proses belajar 

selanjutnya. Kemampuan prasyarat juga menggambarkan kesiapan peserta didik dalam 

menerima materi pelajaran baru yang akan diberikan oleh guru pada kelas yang lebih tinggi. 

Menurut Hudojo (2005:34), informasi baru harus dikaitkan dengan informasi lain sehingga 

menyatu dengan skemata yang dimiliki siswa agar pemahaman terhadap informasi (materi) 

848



 

kompleks terjadi. Pengetahuan yang dimiliki siswa di waktu lampau akan membantu siswa 

untuk lebih mudah menerima pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya.  

Materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran akan lebih mudah dipelajari dan 

dipahami siswa jika para guru mampu memberi kemudahan kepada siswa sehingga para siswa 

dapat mengaitkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Ausubel sebagaimana dikutip Orton (1987:34): 

“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. As certain 

this and teach him accordingly.” Di dalam penyelesaian soal pun, mereka memerlukan 

pengetahuan yang telah mereka peroleh pada kelas yang lebih rendah itu. Dalam memahami 

materi perbandingan yang meliputi skala, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai 

siswa harus cukup terampil dalam mengubah nilai pada satuan yang berbeda, melakukan operasi 

hitung pada bilangan rasional baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, 

menentukan nilai variabel dalam suatu persamaan linear dua variabel, serta menentukan 

hubungan antara nilai dua variabel. Kemampuan prasyarat yang berkaitan dengan materi 

perbandingan yang telah dipelajari oleh siswa di sekolah dasar maupun  di kelas VII perlu 

dikuasai untuk memahami materi perbandingan yang dipelajari di kelas VIII.  

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pemahaman siswa kelas VIII akan 

pengetahuan prasyarat dalam mempelajari materi perbandingan. Kajian ini dilakukan pada 

jawaban siswa kelas VIII terhadap soal yang menguji pengetahuan mengubah nilai pada satuan 

yang berbeda, menentukan hasil operasi hitung pada bilangan rasional, menentukan nilai 

variabel dalam persamaan linear dua variabel jika nilai salah satu variabel diketahui, 

menyederhanakan pecahan serta hubungan dua variabel dengan memperhatikan nilai dua 

variabel tersebut. Pemilihan materi kemampuan prasyarat yang diujikan pada siswa kelas VIII 

ini didasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan beberapa guru pengampu mata pelajaran 

matematika di kelas VIII pada awal tahun ajaran 2015/2016 mengenai kesulitan siswa dalam 

memahami materi perbandingan. Selain itu, pengalaman peneliti sebagai guru pengampu mata 

pelajaran matematika kelas VIII juga memberi kontribusi dalam pemilihan materi tersebut.  

METODE KAJIAN 

Jenis kajian adalah kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan kesalahan siswa dalam 

mengubah nilai pada satuan yang berbeda, menentukan hasil operasi hitung pada bilangan 

rasional, menentukan nilai variabel dalam persamaan linear dua variabel, menyederhanakan 

pecahan, serta hubungan dua variabel dengan memperhatikan nilai dua variabel tersebut yang 

dilaksanakan pada bulan April 2016. Subjek kajian adalah siswa kelas VIII.8 SMP Negeri 5 

Malang tahun pelajaran 2015/2016, yang jumlahnya 33 siswa, terdiri atas 15 laki-laki dan 18 

perempuan. Subyek dipilih karena mereka masih mengalami kesulitan dalam mengubah nilai 

pada satuan yang berbeda,  melakukan operasi hitung pada bilangan rasional, menentukan nilai 

variabel dalam persamaan linear dua variabel jika nilai salah satu variabel diketahui, 

menyederhanakan pecahan dalam bentuk yang paling sederhana dan menentukan hubungan dua 

variabel jika nilainya diketahui. Kepada siswa diberikan 6 soal yang berkaitan dengan 

kemampuan prasyarat yang diperlukan dalam mempelajari materi perbandingan.  

Pada soal pertama, diberikan soal mengenai mengubah nilai dalam satuan yang berbeda. 

Berikut adalah soal nomor 1 yang diberikan kepada siswa: 
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Gambar 1. Soal nomor 1 mengenai mengubah nilai dalam satuan yang berbeda 

Pada soal kedua disajikan soal mengenai menentukan hasil operasi hitung pada bilangan 

rasional. Penguasaan dalam melakukan operasi hitung pada bilangan rasional ini penting 

sebagai materi prasyarat berbagai materi dalam matematika termasuk materi perbandingan. Soal 

nomor 2 pada soal kemampuan prasyarat mengenai perbandingan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Soal nomor 2 mengenai menentukan hasil operasi hitung pada bilangan 

rasional 

Pada soal yang ketiga diberikan soal mengenai menentukan nilai variabel dalam 

persamaan linier dua variabel jika salah satu nilai variabel tersebut diberikan seperti pada 

gambar di bawah ini: 

 
Gambar 3. Soal nomor 3 mengenai menentukan nilai variabel dalam persamaan linier dua     

variabel 

 

Pada soal yang keempat yang ditampilkan pada gambar dibawah ini mengenai bagaimana 

siswa menyederhanakan pecahan hingga bentuk paling sederhana. Hal ini penting dikuasai agar 

siswa mampu menyederhanakan perbandingan. 

 
Gambar 4. Soal nomor 4 mengenai menyederhanakan pecahan 

 

Pada soal kelima dan keenam disajikan tabel mengenai nilai dua variabel. Siswa diminta 

menentukan hubungan dua variabel dengan memperhatikan nilai dua variabel tersebut serta 

menentukan nilai pada bagian tabel yang masih kosong. Berikut soal yang digunakan untuk 

mengetahui pengetahuan siswa dalam menentukan hubungan dua variabel 
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Gambar 5. Soal nomor 5 dan 6 mengenai menentukan hubungan dua variabel jika nilai 

dua variabel tersebut diberikan dalam tabel 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada saat siswa kelas VIII.8 diminta mengubah nilai pada satuan yang berbeda, terdapat 5 

siswa yang melakukan kesalahan. Berikut adalah salah satu kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa  

 
Gambar 6. Contoh jawaban salah dalam mengubah nilai pada satuan yang berbeda 

Berikut ini rincian kesalahan yang dapat diamati pada contoh jawaban siswa di atas adalah, 

i. Pada jawaban1a, siswa menyebut bahwa 20 cm senilai dengan 200 dm. Jawaban yang 

seharusnya diberikan adalah  20 cm senilai dengan 2 dm. Kesalahan tersebut diakibatkan 

siswa tidak paham bagaimana mengubah satuan panjang dari cm ke dm. 

ii. Pada jawaban 1b, siswa menyebut bahwa  3 km = 300 m. Jawaban yang benar adalah 3 km 

senilai dengan 3000 m. Kesalahan tersebut diakibatkan siswa tidak menguasai bagaimana 

mengubah satuan panjang dari km ke m. 

iii. Pada jawaban 1d, siswa melakukan kesalahan dalam mengubah satuan berat dari ons ke 

gram. Siswa menyebutkan bahwa 2 ons = 2000 gram. Seharusnya 2 ons senilai dengan 200 

gram. 

iv. Pada jawaban 1e, siswa melakukan kesalah dalam mengubah satuan luas dari cm2 ke dm2. 

Jawaban yang seharusnya adalah 45 cm2 senilai dengan 0,45 dm2, akan tetapi siswa 

menyebutkan bahwa 45 cm2 senilai dengan 450 dm2.Pada jawaban 1f, kesalahan kembali 

terjadi pada saat siswa mengubah satuan volume. Siswa menyebutkan bahwa 5 liter = 500 

m3, seharusnya jawaban yang benar adalah 5 liter senilai dengan 0,005 m3. 

Siswa diminta menentukan hasil operasi hitung pada bilangan rasional setelah 

mengerjakan soal mengenai perubahan nilai pada satuan yang berbeda. Pada saat siswa kelas 

VIII.8 diminta menentukan hasil operasi hitung pada bilangan rasional, terdapat 10 siswa yang 

melakukan kesalahan. Berikut adalah salah satu kesalahan yang dilakukan oleh siswa 
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Gambar 7. Contoh jawaban salah dalam menentukan hasil operasi hitung pada bilangan 

rasional 

Deskripsi kesalahan siswa berdasarkan gambar diatas adalah: 

i. Pada jawaban 2a, ketika diminta menentukan operasi hitung penjumlahan dan perkalian 

bilangan bulat, siswa melakukan kesalahan pada saat menentukan hasil perkalian antara 

3 dan 2 . Siswa menyebutkan bahwa   623  , padahal seharusnya 

  623   

ii. Pada jawaban 2b, siswa melakukan kesalahan pada perhitungan pada saat 5 dibagi oleh 2. 

Siswa menuliskan hasilnya adalah 1,5, seharusnya jawaban yang benar adalah 2,5. 

Sehingga     5,75,2325412  . Kesalahan ini sering dilakukan siswa pada saat 

bilangan yang dibagi lebih besar dari pembagi.  

iii. Pada jawaban 2c, siswa melakukan kesalahan dalam menentukan perkalian dan pembagian 

bilangan bulat dan desimal. Siswa menyebutkan bahwa 

    3,183,0188,04,263,0  , padahal jawaban yang benar adalah 

    8,438,18,04,263,0  . 

iv. Pada jawaban 2d, kesalahan yang dilakukan siswa adalah menjumlahkan pecahan dengan 

penyebut yang berbeda dimana seharusnya siswa harus mengubah penyebutnya menjadi 

kelipatan persekutuan terkecil (KPK) antara dua bilangan pada penyebut. Siswa 

menyebutkan bahwa 
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 . Siswa secara langsung 

menjumlahkan dua pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda dengan menjumlahkan 

pembilang dengan pembilang sedangkan penyebut dengan penyebut. Jawaban yang 

seharusnya adalah 
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Pada saat siswa kelas VIII.8 diminta menentukan nilai variabel pada persamaan linier dua 

variabel yang salah satu variabelnya diberikan, siswa melakukan beberapa kesalahan. Soal 

mengenai persamaan linear dua variabel ini diberikan pada soal ketiga. Terdapat 17 siswa yang 

salah dalam menentukan nilai suatu variabel pada persamaan linear 2 variabel jika nilai salah 

satu variabel diketahui. Berikut adalah hasil jawaban yang diberikan oleh siswa: 
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Gambar 8. Contoh jawaban salah dalam menentukan nilai variabel dalam PLDV 

Pada gambar diatas ditampilkan kesalahan siswa dalam menentukan nilai variabel pada 

persamaan linear dua variabel (PLDV). Kesalahan tersebut dilakukan karena siswa kurang 

menguasai dalam melakukan operasi aljabar menggunakan variabel dimana persamaan 

xy 2,4  jika diubah menjadi persamaan dalam bentuk y harusnya menjadi  
2,4

y
x   bukan 

yx 2,4 . Oleh karena itu, kesalahan juga terjadi dalam menentukan nilai variabel x. 

Kesalahan lain yang dilakukan siswa dalam menentukan nilai variabel x dalam persamaan 

xy 2,4  adalah sebagai berikut 

 
Gambar 9. Contoh jawaban salah dalam menentukan nilai variabel dalam PLDV 

Berdasarkan gambar 9 di atas, siswa salah dalam menentukan nilai variabel x jika nilai 

variabel y = 21 pada persamaan xy 2,4 . Nilai variabel yang diketahui adalah variabel y, 

akan tetapi siswa mensubtitusikan nilai 21 sebagai pengganti pada variabel x. Padahal variabel x 

adalah variabel yang seharusnya dicari oleh siswa. Ketika dikonfirmasi alasan menjawab 

demikian siswa beralasan karena mereka kurang teliti dalam memahami soal. Kesalahan lain 

yang dilakukan oleh siswa adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 10. Contoh jawaban salah dalam menentukan nilai variabel dalam PLDV 

Gambar 10 diatas menyajikan kesalahan siswa dalam melakukan operasi perkalian dan 

pembagian pada bilangan rasional. Pada nomor soal 3a, siswa melakukan kesalahan dalam 

melakukan hasil perkalian pada bilangan rasional. Siswa menyatakan bahwa   2,2162,4  , 

seharusnya   2,2562,4  . Sedangkan pada nomor soal 3b, siswa melakukan kesalahan dalam 

menentukan hasil pembagian pada bilangan rasional. Siswa menyatakan bahwa 
2,0

1

2,4

21
 , 
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padahal jawaban yang benar adalah 5
2.4

21
 . Kesalahan yang dilakukan dalam menentukan 

operasi bilangan pada bilangan rsional merupakan kesalahan yang harus segera diperbaiki 

mengingat operasi hitung bilangan merupakan kemampuan prasyarat bagi banyak materi 

lainnya. 

Siswa kemudian diminta menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan 

seharusnya bisa dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan Faktor Persektuan 

Terbesar (FPB) dari bilangan pada pembilang dan penyebut. Terdapat sebanyak 6 anak salah 

dalam menyederhanakan pecahan pada bentuk paling sederhana. Berikut adalah salah satu 

kesalahan yang dilakukan siswa: 

 
Gambar 11. Contoh jawaban salah dalam menyederhanakan pecahan 

Berdasarkan gambar 11 di atas, kesalahan yang dilakukan siswa dideskripsikan sebagai 

berikut 

i. Pada jawaban 4a, siswa menyebutkan bahwa 
9

2

18

8
 . Kesalahan tersebut terjadi 

dikarenakan siswa tidak membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 

Jawaban yang seharusnya adalah 
9

4

18

8
  

ii. Pada jawaban 4b, dalam menyederhanakan 
100

75
 siswa membagi pembilang dan penyebut 

dengan bilangan yang sama yaitu 5. Sehingga siswa menyebutkan bahwa 
20

15

100

75
 . Hal 

ini salah karena pada soal siswa diminta menyederhanakan pecahan hingga bentuk paling 

sederhana. Sedangkan  5 hanya merupakan faktor dari bilangan 75 dan 100 bukan 

merupakan FPB dari dua bilangan tersebut. Jawaban yang benar adalah 
4

3

100

75
 . 

Pada saat siswa diminta menentukan nilai variabel dengan memperhatikan hubungan nilai 

dua variabel yang disajikan dalam bentuk tabel, terdapat hanya 8 siswa benar dalam 

menentukan hubungan dua variabel yang nilainya diketahui dalam tabel. Sehingga 25 siswa 

melakukan kesalahan dalam menentukan nilai variabel dengan memperhatikan hubungan nilai 

dua variabel yang disajikan dalam bentuk tabel.  Beberapa kesalahan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 
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Gambar 12. Contoh jawaban salah dalam menentukan nilai variabel dalam tabel dengan 

memperhatikan hubungan antara nilai dua variabel  

Berdasarkan gambar 8 di atas, siswa melakukan kesalahan dalam menentukan nilai 

variabel dengan memperhatikan hubungan nilai dua variabel dalam tabel. Akan tetapi, siswa 

melakukan kesalahan pada saat menetukan nilai variabel y dikarenakan siswa melihat pola nilai 

pada masing-masing variabel. Siswa melihat pola pada nilai variabel x sendiri dan pola pada 

nilai variabel y sendiri. Siswa tidak dapat menentukan hubungan antara kedua variabel tersebut. 

Selain kesalahan pada gambar diatas, berikut kesalahan lain yang dilakukan siswa dalam 

menentukan 3 nilai variabel y pada tabel soal nomor 6: 

 

 
Gambar 13. Contoh jawaban salah dalam menentukan nilai variabel dalam tabel dengan 

memperhatikan hubungan antara nilai dua variabel 

Kesalahan siswa terjadi pada saat menentukan nilai variabel y pada saat nilai variabel x 

bernilai 8 dan 10. Siswa tidak mengetahui dengan benar hubungan antara variabel x dan variabel 

y pada tabel tersebut. Oleh karena itu, siswa tidak tepat menentukan nilai variabel y pada saat 

nilai variabel x  diberikan. Jika siswa dapat melihat dengan teliti hubungan yang diperoleh 

antara variabel x dan variabel y adalah 120xy . Dengan mengetahu hubungan variabel x dan 

variabel y dengan baik, siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam menentukan variabel y 

berapapun nilai variabel x yang diberikan. 

Berdasarkan hasil jawaban siswa beserta alasan mereka yang menjawab salah karena 

siswa lupa mengenai perubahan besaran panjang dan berat. Selain itu, banyak siswa yang 

mengaku kurang teliti dalam melakukan perhitungan pada bilangan maupun operasi pada 

aljabar. Ketidakmampuan siswa dalam menentukan nilai variabel dalam persamaan linier dua 

variabel juga disebabkan siswa tidak paham mengenai persamaan linier dua variabel yang sudah 

dipelajari sebelumnya di kelas VIII. Banyak siswa mengaku lupa materi yang sudah pernah 

mereka pelajari di kelas sebelumnya.  

Dalam hal ini siswa hanya menerima informasi tentang hal tersebut dari guru kemudian 

menghafalkan tanpa memaknainya dengan baik, sehingga mereka segera lupa ketika pelajaran 
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usai diberikan. Berdasarkan hasil tanya jawab dengan siswa yang paling banyak melakukan 

kesalahan diketahui bahwa ia seringkali tidak mengulangi belajar tentang materi pelajaran 

apapun yang diperoleh di sekolah pada hari itu. Bahkan ia mengaku bahwa belajar di rumah 

dilakukan hanya jika mendapat tugas pekerjaan rumah. Sependapat dengan hal tersebut menurut 

Randall E. Groth (dalam Siti Nuraeni, 2011:3) rendahnya pencapaian nilai dalam matematika 

disebabkan oleh siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses 

pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, otak 

anak dipaksa menimbun berbagai informasi tanpa menghubungkannya dengan informasi yang 

sudah ia miliki maupun dengan kehidupan sehari-hari. 

Pengembangan pengetahuan dapat diperoleh dengan mengaitkan informasi yang sudah 

diperoleh siswa melalui pembelajaran di kelas sebelumnya dengan informasi baru yang 

diperoleh pada pembelajaran di kelas selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ausubel yang  

menyatakan hal berikut sebagaimana dikutip Bell (dalam Shadiq, 2008:3 ): “…, if the learner’s 

intention is to memorise it verbatim, i,e., as a series of arbitrarily related word, both the 

learning process and the learning outcome must necessarily be rote and meaningless”. Intinya, 

jika seorang anak berkeinginan untuk mengingat sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan 

hal yang lain maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan 

dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. Demikian pula menurut Hudojo (2005:34), 

informasi baru harus dikaitkan dengan informasi lain sehingga menyatu dengan skemata yang 

dimiliki siswa agar pemahaman terhadap informasi (materi) kompleks terjadi. Berdasarkan 

uraian diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan prasyarat yang baik sangat diperlukan sebagai 

modal dasar keterlaksanaan pembelajaran materi yang lebih bermakna dan menetap di pikiran 

siswa.  

Hal ini menjadi masalah bagi guru pengampu mata pelajaran di kelas VIII di SMP Negeri 

5 Malang apabila guru tidak mengetahui bagaimana pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa 

dalam mempelajari materi perbandingan. Siswa tentu akan mengalami kesulitan untuk 

memahami materi lanjutan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi apabila hal yang mendasar 

mengeni materi perbandingan tidak mereka pahami.  

KESIMPULAN 

Hasil kajian ini menunjukkan hal berikut: (1) sebanyak 5 siswa salah dalam mengubah 

nilai pada satuan yang berbeda (2) terdapat 10 anak yang tidak dapat menentukan hasil operasi 

hitung bilangan rasional (3) terdapat 17 siswa yang salah menentukan nilai suatu variabel pada 

persamaan linear 2 variabel jika nilai salah satu variabel diketahui(4) sebanyak 6 anak salah 

dalam menyederhanakan pecahan pada bentuk paling sederhana (5) terdapat hanya 8 siswa yang 

benar dalam menentukan hubungan dua variabel yang nilainya diketahui dalam tabel. 

Mengingat banyaknya jawaban siswa yang salah dalam mengubah nilai ke dalam satuan 

yang berbeda, melakukan operasi hitung pada bilangan rasionl, menentukan nilai variabel dalam 

persamaan linear dua variabel, menyederhanakan pecahan serta menentukan hubungan nilai 

antara dua variabel seperti pada contoh di atas maka sebelum membelajarkan materi 

perbandingan di kelas VIII, guru seyogianya mengulas pengetahuan prasyarat yang terkait 

dengan materi perbandingan pada kegiatan apersepsi di awal pembelajaran. Guru pengajar di 

kelas VII dan VIII diharapkan benar-benar menempatkan diri sebagai fasilitator belajar bagi 

siswa, sehingga tidak menyajikan pembelajaran sebagai transfer pengetahuan yang 

menyebabkan siswa hanya mengulang dan menghafal apa yang dilihat dan didengar di kelas. 
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Karena selain itu, siswa perlu mendapatkan motivasi yang mendorong mereka untuk 

menghubungkan informasi yang mereka miliki dengan informasi yang akan dipelajari. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Hudojo, Herman. 2005. Kapita Selekta Pembelajaran Matematika. Malang : Departemen 

          Pendidikan Nasional 

Orton, A. 1987. Learning Mathematics. London: Casell Educational Limited. 

Nuraeni, Siti. 2011. Eksperimentasi Pembelajaran Matematika dengan Model Pembelajaran 

Think-Talk-Write (TTW) dan Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

ditinjau dari adversity quotient siswa. [Online] tersedia https://dglib.uns.ac.id/ Diakses 

pada Rabu, 29 Juni 2016.  

Shadiq, Fadjar, 2008. Bilamana Proses Pembelajaran Menjadi Bermakna Bagi Siswa? Suatu 

Teori Belajar Dari David P. Ausubel. [Online] tersedia 

https://fadjarp3g.files.wordpress.com/2008/06/00-ausubel_limas_1.pdf. Diakses pada 

Rabu, 29 Juni 2016.  

Sudjana, Nana. 2005. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja  

Rosdikarya 

 

 

 

857



 

 

 

SKEMA KONSEP-KONSEP MATEMATIS  

DARI MAHASISWA CALON GURU: SUATU STUDI KASUS 
 

Sudirman 

Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang 

sudirman.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

 
Dalam makalah ini dikaji skema konsep-konsep matematis dari subjek  

(calon guru) terkait dengan topik matematika sekolah. Topik-topik matematika yang 

dikaji meliputi luas persegi panjang dan sistem persamaan linear (SPL). Tujuan 

penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan skema konsep-konsep 

matematis yang ada di dalam pikiran subjek terkait dengan luas persegi panjang dan 

solusi sistem persamaan linear serta penggunaannya dalam menyelesaikan soal 

terkait dengan kedua konsep tersebut. Menurut MacGowen & Tall (2010b, 2013d), 

skema konsep-konsep matematis pebelajar dipengaruhi oleh met-before yang ada 

pada mereka. Met-before adalah struktur mental yang ada di dalam otak (pikiran) 

individu saat ini sebagai hasil pengalaman belajar sebelumnya. Tall dkk.(2014b) 

memberikan kerangka kerja terkait met-before, yaitu met-before yang berbeda yang 

mempengaruhi struktur mental pebelajar. Selanjutnya, Tall dkk.(2014b) 

mengembangkan kerangka kerja di atas kedalam kerangka kerja met-before yang 

mendukung dan met-before yang problematis dalam konteks yang baru. Kajian 

dalam makalah ini fokus pada met-before yang problematis dari perspetif tiga dunia 

mental matematika. Kerangka kerja Tall dkk.(2014b) digunakan untuk memprediksi 

dan mengobservasi data yang memberikan konsekwensi teoritis dan praktis. 

 

Kata kunci: skema konsep, met-before, met-before yang problematis, tiga dunia 

mental matematika 

 

 
PENDAHULUAN 

 

Membahas skema konsep matematis yang ada dalam pikiran pebelajar sangat terkait 

dengan pemahaman mereka terhadap konsep tersebut. Mousley (2005) mengelompokkan 

pemahaman matematis ke dalam 3 model, yaitu: pemahaman sebagai kemajuan struktur, 

pemahaman sebagai bentuk-bentuk mengetahui, dan pemahaman sebagai proses. Sebagai 

kemajuan struktur, pemahaman mengacu ke paham konstruktivistik dalam pembelajaran, yaitu 

pemahaman individu terhadap pengetahuan melalui konstruksi dari pengetahuan dasar ke 

pengetahuan yang lebih tinggi. Zone of proximal development (disingkat ZPD) merupakan 

konsep yang sesuai dengan pemahaman sebagai kemajuan struktur  (Mousley, 2005). ZPD 

adalah jarak antara kemampuan pebelajar dalam memecahkan masalah ketika bekerja sendiri 

dan dengan bantuan orang lain (Vygotsky, 1978). Sebagai bentuk-bentuk mengetahui, pema-

haman mengarah ke pemahaman sebagai hafalan dan pemahaman yang benar-benar paham, 

yaitu penjelasan yang dikemukakan didasarkan pada argumen yang sahih. Konsep pemahaman 

matematis yang sesuai dengan pemahaman sebagai bentuk-bentuk mengetahui, diantaranya 

dikemukakan oleh Skemp (1976; 1982), Tall (1993f), Sierpinska (1994), dan Van Heile & van 

Geldof (dalam Mousley, 2005). Skemp (1976) membagi pemahaman menjadi pemahaman 

relasional dan pemahaman instrumental. Pemahaman relasional adalah kemampuan menarik 

kesimpulan dari prosedur spesifik menjadi hubungan matematis yang lebih umum, sedangkan 

pemahaman instrumental adalah belajar dengan hafalan. Van Heile & van Geldof (dalam 

Mousley 2005) mengusulkan kategori bentuk-bentuk pemahaman berdasarkan pengamatan 
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terhadap apa yang dilakukan, mengapa melakukan, dan kapan melakukan. Sebagai proses, 

pemahaman dipandang  sebagai suatu konsep yang dinamis. Konsep pemahaman sebagai 

proses, bebarapa diantaranya dikemukakan oleh Wittgenstein (1994), Pirie & Kieren (1989; 

1994), dan Kieren (1990). Wittgenstein (1994) menjelaskan bahwa pemahaman adalah aktivitas 

sosio-linguistik. Pirie & Kieren (1994) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan proses yang 

menyeluruh, dinamis, berlevel tetapi tidak linear, dan rekursif  transendental. Ada 8 level 

pemahaman menurut Pirie & Kieren (1994), yaitu: primitive knowing, image making, image 

having, property noticing, formalising, observing, structuring, dan inventising. Mereka 

memandang pemahaman matematis sebagai fenomena berpikir rekursif yang bergerak diantara 

level-level pemahaman, dan masing-masing level termuat dalam level-level berikutnya. 

Pemahaman pebelajar terhadap suatu konsep dalam matematika sangat dipengaruhi oleh 

set-before dan met-before mereka. Menurut Tall (2008e), set-before mengacu ke struktur mental 

individu yang dibawa sejak lahir. Sebagai contoh, struktur visual adalah struktur yang sudah 

tertanam di otak untuk mengidentifikasi warna atau bayangan, untuk melihat perubahan warna 

atau melacak gerakan suatu benda. Contoh lain dari set-before adalah kemampuan sosial 

individu untuk berinteraksi dengan orang lain, menggunakan gerakan seperti menunjuk untuk 

menarik perhatian terhadap sesuatu. Menurut Tall (2014b), ada 3 set-before yang menyebabkan 

seseorang mampu berpikir matematis secara spesifik, yaitu: (1) pengenalan (recognition) , (2) 

pengulangan (repetition), dan (3) bahasa (language). Tall (2013b) menjelaskan bahwa 

pengenalan berhubungan dengan  pengenalan pola, kesamaan dan perbedaan. Pengulangan 

berhubungan dengan pengulangan serangkaian tindakan sampai seseorang menjadi otomatis, 

dan bahasa untuk menjelaskan dan memperhalus cara seseorang berpikir. Pengenalan pola 

adalah fasilitas penting untuk matematika, mencakup pola bentuk dan bilangan. Pengulangan 

serangkaian tindakan sampai menjadi otomatis sangat penting untuk belajar prosedur dalam 

matematika. Ada tingkatan yang lebih canggih yang melibatkan tidak hanya kemampuan untuk 

melakukan prosedur, tetapi juga untuk berpikir tentang sesuatu sebagai entitas yang kompleks, 

yaitu simbol yang dapat beroperasi secara dual sebagai proses dan sebagai konsep yang 

memungkinkan seseorang dapat berpikir fleksibel (Gray & Tall, 2001i). Bahasa memungkinkan 

seseorang untuk mengategorikan sesuatu, seperti yang  dilakukan dalam geometri dan untuk 

menamakan tindakan seperti menghitung untuk dilambangkan sebagai bilangan dan aljabar 

(Tall, 2008a). Tall (2008e) mengemukakan bahwa perkembangan matematis sangat bergantung 

pada tiga set-before yang sudah diuraikan di atas.  

Pasangan konsep set-before dalam membahas teori perkembangan kognitif adalah konsep 

met-before. Set-before dibahas oleh Tall dalam rangka menjelaskan teorinya tentang 

perkembangan matematis, sedangkan met-before  ( Tall dkk., 2014b) diperkenalkan untuk fokus 

pada bagaimana pembelajaran yang dilakukan saat ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar 

peserta didik sebelumnya. Tall dkk. (2014b) mendeskripsikan bahwa met-before adalah struktur 

mental yang dimiliki saat ini sebagai hasil dari pengalaman belajar yang telah ditemui 

sebelumnya. Seseorang dimungkinkan memiliki banyak met-before yang berbeda. Tall 

dkk.(2014b) mengembangkan kerangka kerja met-before yang berbeda ke dalam met-before 

yang mendukung (supportive met-before) dan met-before yang problematis (problematic met-

before)”. Mengacu ke Tall dkk. (2014b), suatu met-before adalah met-before yang mendukung  

apabila terjadi kelinieran makna matematis antara met-before dengan konsep matematis yang 

sedang dipelajari, sedangkan suatu  met-before adalah met-before yang problematis apabila 

terjadi ketidaklinieran makna matematis antara met-before dengan konsep matematis yang 

sedang dipelajari. Dalam kajian ini ada perluasan makna terkait met-before yang problematis, 

yang (mungkin) berbeda dengan gagasan Tall. Kalau menurut Tall, met-before yang problematis 

berkaitan dengan topik-topik matematika, seperti perkalian pada bilangan bulat positif dan 

perkalian pada bilangan rasional positif,  tetapi dalam kajian ini, met-before yang problematis 

diidentifikasi berdasarkan konsep-konsep yang problematis yang membangun met-before, yang 

pada akhirnya respon dari individu terhadap suatu stimulus juga problematis. 

Lebih lanjut, Tall (2008e) mengemukakan ide-ide yang mungkin hadir dalam diri 

individu, seperti kemampuan mengenali persamaan dan perbedaan, kemampuan  mengulang 
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urutan tindakan sampai menjadi rutin (otomatis), dan fasilitas yang berhubungan dengan bahasa 

yang memungkinkan untuk berbicara tentang apa yang dikenali dan bagaimana mengulangi 

tindakan untuk mengembangkan keseluruhan berpikir matematis. Tall (2008e) menyatakan 

bahwa tiga fasilitas ini: pengenalan, pengulangan, dan bahasa merupakan dasar berpikir 

matematis yang mengarah ke tiga dunia mental matematika. Ketiga fasilitas tersebut memiliki 

implikasi terhadap pemahaman perkembangan historis matematika dan perkembangan kognitif 

anak. Tiga dunia mental matematika menurut Tall (2008e) adalah: (1) Dunia Perwujudan 

Konseptual (The Conceptual-Embodied World), (2) Dunia Simbolik Proseptual (The 

Proceptual-Symbolic World), dan (3) Dunia Formal Aksiomatik (The Axiomatic-Formal World). 

Seseorang membangun konsep dapat memulai dari berpikir tentang hal-hal yang dapat 

dirasakan dalam dunia fisik dan mental. Menurut Tall (2008e), membangun konsep dengan cara 

demikian berada dalam domain dunia perwujudan konseptual.  Jaminan kebenaran di dunia ini 

didasarkan pada eksperimen berpikir dan pada “melihat” hal yang harus benar. Sebagai contoh, 

2 + 3 = 3 + 2 adalah benar karena memberikan jumlah yang sama pada kedua sisi, apakah 

menambahkan 3 ke 2 atau menambahkan 2 ke 3. Seseorang membangun konsep dapat juga 

memulai dari penggunaan simbol untuk melakukan penghitungan dan untuk berpikir tentang 

konsep. Menurut Tall (2008e), membangun konsep dengan cara demikian berada dalam domain 

dunia simbolik proseptual. Simbol bertindak baik sebagai proses maupun sebagai konsep dan 

seseorang secara fleksibel dapat berpindah diantara keduanya. Sebagai contoh, 2 + 3 dapat 

dilihat sebagai penambahan tetapi dapat juga dilihat sebagai jumlah. Dalam dunia ini, jaminan 

kebenaran didasarkan pada hasil penghitungan dan manipulasi simbol. Pernyataan  3 + 2 = 2 + 3 

adalah benar karena kedua sisi persamaan memberikan hasil yang sama ketika dihitung (Tall, 

2008e). Demikian juga, seseorang dapat membangun pengetahuan berdasarkan aksioma, 

definisi, teorema dan penalaran deduktif. Menurut Tall (2008e), membangun konsep dengan 

cara demikian berada dalam domain dunia formal aksiomatik. Dalam dunia ini, sesuatu adalah 

benar jika sesuatu yang dimaksud adalah aksioma, definisi atau teorema yang kebenarannya 

dapat dibuktikan secara formal. Sebagai contoh, 3 + 2 = 2 + 3 adalah benar karena mengikuti 

aksioma komutatif.  

Tiga dunia mental matematika yang digagas oleh Tall (2008e) di atas  dapat dipahami 

dalam dua cara. Pertama, teori ini menggambarkan perjalanan pebelajar dalam matematika 

secara longitudinal (perjalanan jangka panjang melalui geometri, aritmatika, aljabar, kalkulus, 

analisis, atau bidang matematika yang lain) ketika mereka bekerja di dunia perwujudan dan 

simbolik, dan beberapa dari mereka bahkan terus melanjutkan ke dunia formal. Kedua, teori ini 

juga dapat difokuskan pada konsep tertentu dan menggambarkan bagaimana pebelajar 

melakukan perjalanan melalui dunia yang berbeda (kombinasi) ketika mereka membangun suatu 

konsep. 

Kerangka kerja adalah kumpulan konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan 

makalah ini. Pengertian konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut. Skema mengacu 

ke pengertian skemata dari Piaget, yaitu struktur kognitif atau struktur mental dimana individu 

mengadaptasi dan mengorganisasi stimulus. Konsep pemahaman matematis mengacu ke 

pemahaman sebagai bentuk-bentuk mengetahui, seperti yang dikemukakan oleh Van Heile & 

van Geldof (dalam Mousley 2005) yang mengusulkan bahwa  kategori bentuk-bentuk 

pemahaman individu didasarkan pada pengamatan terhadap apa yang dilakukan, mengapa 

melakukan, dan kapan melakukan. Met-before akan mengacu ke met-before yang problematis 

seperti konsep yang dikemukakan Tall dkk (2014b), tetapi dengan perluasan makna. Dalam 

makalah ini, met-before yang problematis diidentifikasi berdasarkan konsep-konsep yang 

problematis yang membangun met-before, yang pada akhirnya respon dari individu terhadap 

suatu stimulus juga problematis. Tiga dunia mental matematika mengacu pada  pengertian yang 

kedua, yaitu difokuskan pada konsep matematika tertentu  dan mendeskripsikan bagaimana 

pebelajar  melakukan perjalanan melalui dunia yang berbeda (kombinasi) ketika membangun 

konsep (merespon stimulus).  
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METODE 

 

Kepada pebelajar yang berjumlah 15 orang diberikan 4 masalah (soal) matematika, 3 soal 

berhubungan dengan persegi panjang dan 1 soal lainnya berhubungan dengan sistem persamaan 

linear. Tiga soal yang pertama bertujuan untuk mengeksplorasi konsep luas persegi panjang dan 

luas satuan, sedangkan 1 soal yang terakhir bertujuan untuk mengeksplorasi konsep solusi yang 

ada di dalam otak (pikiran) pebelajar. Keempat soal yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

 
Kerjakan semua soal di bawah ini. 

1. Luas persegi panjang yang panjang sisi-sinya 3𝑐𝑚 dan 6𝑐𝑚 adalah... 

2. Luas persegi panjang yang panjang sisi-sisinya √3𝑐𝑚 dan √6𝑐𝑚 adalah... 

3. Gambarlah/sketsalah luas satuan pada soal nomor 1 dan 2 di atas. 

4. Diberikan sistem persamaan linear {
2𝑥 + 5𝑦 = 6
3𝑥 − 4𝑦 = 2

 

Tentukan solusi sistem persamaan linear tersebut (jika ada). 

   
Soal di atas diberikan kepada mahasiswa peserta matakuliah Pembelajaran Matematika Sekolah 

1 secara klasikal selama 20 menit, dan selanjutnya dilakukan wawancara dengan 1 mahasiswa 

yang memberikan jawaban salah terhadap soal nomor 3 dan nomor 4. Jawaban mahasiswa 

terpilih dicatat dan direkam.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah mahasiswa selesai mengerjakan soal, hasil pekerjaannya dikumpulkan. Dari 15 

mahasiswa, ada  87% (13 mahasiswa) yang salah dalam menjawab soal nomor 3, ada 27% (4 

mahasiswa)  yang salah dalam menjawab soal nomor 4, dan ada 20% (3 mahasiswa) yang salah 

dalam menjawab soal nomor 3 dan 4. Subjek dipilih secara acak dari 3 mahasiswa yang 

memberikan jawaban salah untuk soal nomor 3 dan 4. Berikut ini adalah jawaban yang 

diberikan oleh subjek. 

 

 
Gambar 1. Jawaban yang Diberikan oleh Subjek 

 

Dalam menyelesaikan soal nomor 1 dan 2, subjek sudah mempunyai konsep formula luas 

persegi panjang, yaitu 𝐿 = 𝑝 ∙ 𝑙, dimana 𝐿 adalah luas persegi panjang, 𝑝 adalah panjang, dan 𝑙 
adalah lebar. Dalam menyelesaikan soal nomor 3, subjek mempunyai konsep bahwa luas persegi 

panjang adalah banyaknya luas satuan yang dapat menutup persegi panjang tanpa tumpang 

tindih. Sedangkan dalam menyelesaikan soal nomor 4, subjek mempunyai konsep bahwa sistem 

persamaan linear akan mempunyai solusi jika kondisinya setimbang. Konsep-konsep ini 

membangun met-before dari subjek. 

Ketika menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2, subjek menuliskan bahwa luas persegi 
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panjang diperoleh dengan cara mengalikan panjang dan lebarnya. Subjek menggambar persegi 

panjang lengkap dengan ukuran-ukurannya. Melalui gambar yang dibuat, dijelaskan bahwa luas 

persegi panjang diperoleh dengan cara mengalikan panjang (menunjuk sisi yang lebih panjang) 

dengan lebarnya (menunjuk sisi yang lebih pendek). Secara simbolik, luas persegi panjang 

adalah 𝐿 = 𝑝 ∙ 𝑙. Gambar yang dibuat oleh subjek dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 

 
Gambar 2. Panjang dan Lebar suatu Persegi Panjang 

 

 

Gambar 3. Luas Persegi Panjang adalah 𝐿 = 𝑝 ∙ 𝑙 

 

Menurut subjek, untuk soal nomor 1, karena panjang persegi panjang adalah 6𝑐𝑚 dan lebarnya 

3𝑐𝑚, maka luasnya adalah 6𝑐𝑚 dikalikan dengan 3𝑐𝑚 dan hasilnya 18𝑐𝑚2. Demikian juga 

untuk soal nomor 2, maka luasnya adalah √6𝑐𝑚  dikalikan dengan √3𝑐𝑚 dan hasilnya 

√18𝑐𝑚2. Hasil pekerjaan subjek terlihat seperti Gambar 4 berikut. 

 

 
Gambar 4. Luas Persegi Panjang untuk Soal Nomor 1 dan 2 

 
Ketika diminta untuk menjelaskan hasil penghitungan seperti yang terlihat pada Gambar 4, 

subjek menjelaskan sebagai berikut. 

 

Untuk soal nomor 1, karena panjang persegi panjang (𝑝) adalah 6𝑐𝑚 dan lebarnya (𝑙) 

adalah 3𝑐𝑚, maka luas persegi panjang tersebut adalah 18𝑐𝑚2. Satuan 𝑐𝑚2 diperoleh 

dari 𝑐𝑚 dikalikan dengan 𝑐𝑚. 

 

Dalam menyelesaikan soal nomor 1, subjek menganggap satuan panjang 𝑐𝑚 sebagai suatu 

entitas yang dapat dikalikan. Contoh yang diberikan adalah, karena 2 ∙ 2 = 22, maka 𝑐𝑚 ∙
 𝑐𝑚 = 𝑐𝑚2. Untuk soal nomor 2, subjek melakukan seperti yang dilakukan pada soal nomor 1. 

Penjelasan yang diberikan adalah sebagai berikut. 

 

Untuk soal nomor 2, karena panjang persegi panjang (𝑝) adalah √6𝑐𝑚 dan lebarnya 

(𝑙) adalah √3𝑐𝑚, maka luas persegi panjang tersebut adalah  √18𝑐𝑚2. Satuan 𝑐𝑚2 

juga seperti pada nomor 1, diperoleh dari 𝑐𝑚 dikalikan dengan 𝑐𝑚. 

 

Seperti halnya soal nomor 1, subjek menganggap satuan panjang 𝑐𝑚 sebagai suatu entitas yang 

dapat dikalikan. Ketika menyelesaikan soal nomor 3, subjek membagi daerah persegi panjang 

mengikuti panjang dan lebarnya. Karena panjangnya (𝑝) adalah 6𝑐𝑚, maka sisi tersebut dibagi 

6 sama panjang, masing-masing panjangnya 1𝑐𝑚. Demikian juga, karena lebarnya (𝑙) adalah 

3𝑐𝑚, maka sisi tersebut dibagi 3 sama panjang, yaitu masing-masing panjangnya 1𝑐𝑚. Hasil 

pembagian sisi-sisi tersebut terlihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Pembagian Sisi-Sisi Persegi Panjang oleh Subjek untuk Soal Nomor 1 

 
Pada saat gambar persegi panjang yang dihadapi, panjang sisi-sisinya bukan bilangan bulat, 

ternyata subjek juga melakukan hal yang sama dengan ketika panjang sisi-sisinya bilangan 

bulat. Sisi yang panjangnya √3𝑐𝑚 dibagi 3, yang menurutnya sama panjang, masing-masing 

dengan panjang √1𝑐𝑚  dan sisi yang panjangnya √6𝑐𝑚, dibagi 6 yang menurutnya juga sama 

panjang dengan panjang masing-masing √1𝑐𝑚. Hasil pembagian sisi-sisi tersebut terlihat pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Pembagian Sisi-Sisi Persegi Panjang oleh Subjek untuk Soal Nomor 2  

 
Penjelasan subjek terkait gambar yang dibuat pada Gambar 5 dan Gambar 6 adalah sebagai 

berikut. 

 

Untuk menggambarkan luas satuan persegi panjang yang pertama, ukuran sisi-sisi 

persegi panjang yang mempunyai panjang 6𝑐𝑚 dan 3𝑐𝑚, masing-masing dibagi 6 dan 

3 sama panjang. Maka diperoleh luas satuan yang berukuran 1𝑐𝑚 dikalikan dengan 

1𝑐𝑚 dan hasilnya adalah  1𝑐𝑚 ∙ 1𝑐𝑚 = 1𝑐𝑚2. Dengan cara sama, untuk menggam-

barkan luas satuan persegi panjang yang kedua, ukuran sisi-sisi persegi panjang yang 

mempunyai panjang √6𝑐𝑚 dan √3𝑐𝑚, masing-masing juga dibagi 6 dan 3 sama 

panjang. Maka diperoleh luas satuan yang berukuran √1𝑐𝑚 dikalikan dengan √1𝑐𝑚  

dan hasilnya adalah √1𝑐𝑚 ∙ √1𝑐𝑚 = √1𝑐𝑚2.  

 

Gambar yang diberikan subjek untuk menjelaskan luas satuan untuk soal nomor 1 dan nomor 2 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 
Gambar 7.  Luas Satuan Persegi Panjang untuk Soal 1 dan 2 Menurut Subjek 

 
Berdasarkan respon subjek terhadap soal nomor 1, 2 dan 3, maka konsep-konsep yang juga 

membangun met-before subjek adalah: (1) entitas satuan panjang dapat dikalikan sebagaimana 

bilangan, tetapi tidak dapat dijumlahkan, (2) sisi yang lebih panjang dari persegi panjang 

disebut panjang dan yang lebih pendek disebut lebar, (3) untuk penjumlahan √𝑎 + √𝑎 + √𝑎 + 

√𝑎 + √𝑎 + √𝑎 =  √6𝑎, (4) untuk perkalian √𝑎 ∙ √𝑏 = √𝑎𝑏, dan (4) untuk pembagian  
√𝑎

𝑎
= √1. 

Ketika menyelesaikan soal nomer 4, subjek mengubah sistem persamaan linear menjadi sistem 

Luas satuannnya 1𝑐𝑚 ∙ 1𝑐𝑚 = 1𝑐𝑚2 

Luas satuannya √1𝑐𝑚 ∙ √1𝑐𝑚 = √1𝑐𝑚2 
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yang menurutnya lebih sederhana. Caranya adalah dengan menyatakan 𝑦 sebagai fungsi dari 𝑥. 

Proses yang dilakukan subjek seperti Gambar 8 berikut. 

 

 
Gambar 8. Proses Penyederhanaan SPL oleh Subjek 

 

Subjek mengubah sistem persamaan linear  menjadi sistem persamaan yang ada di posisi paling 

kanan pada Gambar 8. Dengan mengamati Gambar 8, subjek menjelaskan bahwa sistem 

persamaan linear yang diberikan tidak mempunyai solusi. Penjelasan yang diberikan oleh subjek 

adalah sebagai berikut. 

 

Sistem persamaan ini (menunjuk soal) dapat disederhanakan menjadi sistem 

persamaan linear seperti yang paling kanan ini (sambil menunjuk sistem persamaan 

linear yang paling kanan) pada Gambar 8. Koefisien dari 𝑥 tidak sama dan konstanta-

nya juga tidak sama. Kalau di persamaan pertama,  koefisien 𝑥 nya adalah −
2

5
 dan 

konstantanya 
6

5
, sedangkan di persamaan kedua, koefisien 𝑥 nya adalah 

−3

−4
 dan konstan-

tanya adalah 
2

−4
. Dengan demikian, maka sistem persamaan itu tidak mempunyai 

solusi, karena terlihat bahwa kedua persamaan tersebut tidak setimbang. 

 

Berdasarkan respon subjek terhadap soal nomor 4, maka konsep-konsep yang juga membangun 

met-before subjek adalah: (1) koefisien dan konstanta dipandang sebagai entitas yang 

mempunyai berat, sebagaimana benda, sehingga bisa ditimbang dan (2) kesetimbangan atau 

ketidaksetimbangan menentukan beberadaan atau ketidakberadaan solusi. Untuk mempertegas 

penjelasannya, subjek menambahkan dengan gambar timbangan. Jika timbangan dalam kondisi 

sejajar/setimbang, maka suatu sistem persamaan linear dikatakan mempunyai solusi dan jika 

tidak setimbang dikatakan tidak mempunyai solusi. Gambar yang dibuat oleh subjek adalah 

sebagai berikut. 

 
Gambar 9. Timbangan yang Setimbang dan yang Tidak Setimbang 

 
Secara lengkap hal-hal yang diungkapkan oleh subjek terkait skema, pemahaman matematis, 

met-before yang problematis, dan tiga dunia mental matematika dalam menyelesaikan soal yang 

dihadapi ditabelkan sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Skema, Pemahaman Matematis, Met-before yang Problematis, dan Tiga Dunia Mental 

Matematika Terkait dengan Pemecahan Soal oleh Subjek 

 

No. 

Soal 

Skema/Met-

before 
Pemahaman Matematis 

Met-before 

Problematis 

Tiga Dunia Mental 

Matematika 

1 Konsep-konsep 

yang membangun 

skema/met-before 

yang dimiliki 

subjek terkait 

Ketika menyelesaikan  soal, 

subjek menetapkan bahwa 

sisi yang lebih panjang 

diberi nama panjang dan sisi 

yang lebih pendek disebut 

Respon subjek 

terhadap 

stimulus dalam 

menentukan 

luas persegi 

Ketika menyelesaikan 

soal nomor 1, subjek 

memulai dengan membuat 

sketsa/gambar persegi 

panjang. Dari perspektif 
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No. 

Soal 

Skema/Met-

before 
Pemahaman Matematis 

Met-before 

Problematis 

Tiga Dunia Mental 

Matematika 

dengan soal ini 

adalah: (a) luas 

persegi panjang 

adalah hasil 

perkalian antara 

panjang dan 

lebarnya, yang 

secara simbolik 

ditulis sebagai 

𝐿 = 𝑝 ∙ 𝑙, (b) sisi 

yang lebih 

panjang disebut 

panjang dan yang 

lebih pendek 

disebut lebar, dan 

(c) satuan 

panjang adalah 

suatu entitas yang 

dapat dikalikan 

tetapi tidak  

dijumlahkan.  

 

lebar. Dalam mencari luas 

persegi panjang, subjek 

mengalikan panjang dan 

lebarnya. Prosedur di atas 

dilakukan didasarkan pada 

met-before subjek terhadap 

konsep luas persegi panjang. 

Satuan luas diperoleh 

dengan cara mengalikan 

satuan panjang dengan 

satuan lebar persegi panjang 

tersebut. 

panjang tidak 

problematis, 

namun dalam 

memperlakukan 

entitas satuan 

bersifat 

problematis. 

Secara prosedur, 

untuk 

menghitung luas 

dilakukan 

dengan 

mengalikan 

panjang dan 

lebarnya. Tetapi 

menjadi 

problematis, 

karena satuan 

luasnya 

diperoleh 

dengan cara 

mengalikan 

satuan panjang 

dan satuan 

lebarnya. 

  

tiga dunia mental 

matematika, subjek 

mengontruksi konsep 

melalui dunia 

perwujudan. Dari gambar 

itu selajutnya subjek 

menentukan yang mana 

panjang dan yang mana 

lebar, kemudian 

menghitung luas persegi 

panjang menggunakan 

formula 𝐿 = 𝑝 ∙ 𝑙. Dari 

persepektif tiga dunia  

mental matematika, 

subjek mengontruksi 

konsep melalui dunia 

simbolik. 

 

 

2 Konsep-konsep 

yang membangun 

skema/met-before 

yang dimiliki 

subjek terkait 

dengan soal ini 

adalah: (a) luas 

persegi panjang 

adalah hasil 

perkalian antara 

panjang dan 

lebarnya, yang 

secara simbolik 

ditulis sebagai 

𝐿 = 𝑝 ∙ 𝑙, (b) sisi 

yang lebih 

panjang disebut 

panjang dan yang 

lebih pendek 

disebut lebar, (c) 

satuan panjang 

adalah suatu 

entitas yang 

dapat dikalikan 

tetapi tidak 

dijumlahkan, dan 

(d) √𝑎 ∙ √𝑏 =

√𝑎𝑏 

 

Ketika menyelesaikan  soal, 

subjek menetapkan bahwa 

sisi yang lebih panjang 

diberi nama panjang dan sisi 

yang lebih pendek disebut 

lebar dari persegi panjang. 

Dalam mencari luas, subjek 

mengalikan panjang dan 

lebarnya. Bilangan yang ada 

dibawah tanda akar 

dikalikan dan hasil 

perkaliannya ada dibawah 

tanda akar. Sebagai contoh 

√𝑎 ∙ √𝑏 = √𝑎𝑏. Prosedur di 

atas dilakukan didasarkan 

pada met-before subjek 

terhadap konsep luas persegi 

panjang. Satuan luasnya 

diperoleh dengan cara 

mengalikan  satuan panjang 

dengan satuan lebarnya. 

Respon subjek 

terhadap 

stimulus dalam 

menentukan 

luas persegi 

panjang tidak 

problematis, 

namun dalam 

memperlakukan 

entitas satuan 

bersifat 

problematis. 

Secara prosedur, 

untuk 

menghitung luas 

dilakukan 

dengan 

mengalikan 

panjang dan 

lebarnya. Tetapi 

menjadi 

problematis, 

karena satuan 

luasnya 

diperoleh 

dengan cara 

mengalikan 

satuan panjang 

dan satuan 

lebarnya. 

Ketika menyelesaikan 

soal nomor 2, subjek 

memulai dengan membuat 

sketsa/gambar persegi 

panjang. Dari perspektif 

tiga dunia mental 

matematika, subjek 

mengontruksi konsep 

melalui dunia 

perwujudan. Dari gambar 

itu selajutnya subjek 

menentukan yang mana 

panjang dan yang mana 

lebar, kemudian 

menghitung luas persegi 

panjang menggunakan 

formula 𝐿 = 𝑝 ∙ 𝑙. Dari 

persepektif tiga dunia 

mental matematika, 

subjek mengontruksi 

konsep melalui dunia 

simbolik. 
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No. 

Soal 

Skema/Met-

before 
Pemahaman Matematis 

Met-before 

Problematis 

Tiga Dunia Mental 

Matematika 

 

 

3 Konsep-konsep 

yang membangun 

skema/met-before 

yang dimiliki 

subjek terkait 

dengan soal ini 

adalah: (a) luas 

persegi panjang  

adalah 

banyaknya luas 

satuan yang 

dapat menutup 

persegi panjang 

tanpa tumpang 

tindih, (b) satuan 

panjang adalah 

suatu entitas yang 

dapat dikalikan 

seperti bilangan 

tetapi tidak 

dijumlahkan, (c)  

penjumlahan 

bilangan dalam 

bentuk akar 

dilakukan dengan 

menambahkan 

bilangan-

bilangan yang 

ada dibawah 

tanda akar, 

sebagai contoh: 

√𝑎 + √𝑎 + √𝑎 +

√𝑎 = √4𝑎, (d) 

perkaliannya √𝑎 ∙

√𝑏 = √𝑎𝑏, dan 

(e) 

pembagiannya 
√𝑎

𝑎
= √1. 

Ketika menyelesaikan soal 

ini, subjek membagi daerah 

persegi panjang mengikuti 

panjang dan lebarnya. 

Karena panjangnya (𝑝) 

adalah 6𝑐𝑚, maka sisi 

tersebut oleh subjek dibagi 6 

dengan panjang sama, yaitu 

masing-masing panjangnya 

1𝑐𝑚. Demikian juga, karena 

lebarnya (𝑙) adalah 3𝑐𝑚, 

maka sisi tersebut oleh 

subjek dibagi 3 sama 

panjang, yaitu masing-

masing panjangnya 1𝑐𝑚. 

Setelah melakukan 

pembagian, subjek 

menghubungkan titik-titik 

yang bersesuaian (Gambar 

7) untuk menggambarkan 

luas satuannya. Selanjutnya 

subjek memberi arsiran 

terhadap bagian yang 

disebutkan sebagai luas 

satuan. Prosedur di atas juga 

dilakukan subjek ketika 

panjang sisi-sisi persegi 

panjangnya diubah ke 

bilangan yang bukan 

bilangan bulat. Subjek 

membagi sisi yang 

panjangnya √6𝑐𝑚 menjadi 6 

bagian yang masing-masing 

panjangnya √1𝑐𝑚. 

Sedangkan sisi yang 

panjangnya √3𝑐𝑚 dibagi 3 

bagian yang masing-masing 

panjangnya √1𝑐𝑚. Setelah 

melakukan pembagian, 

subjek menghubungkan 

titik-titik yang bersesuaian 

(Gambar 7) untuk 

menggambarkan luas 

satuannya. Selanjutnya 

subjek memberi arsiran 

terhadap bagian yang 

disebutkan sebagai luas 

satuan (Gambar 7). Dari 

persegi panjang dengan sisi-

sisinya 6𝑐𝑚 dan 3𝑐𝑚, 

diperoleh luas satuannya 

adalah yang diarsir dengan 

ukuran 1𝑐𝑚2, dan untuk 

Respon subjek 

terhadap soal 

nomor 3 adalah 

problematis.  

Problematisnya 

terjadi ketika 

ukuran sisi-sisi 

persegi panjang 

yang semula 

berupa bilangan 

bulat diubah 

dengan bilangan 

yang bukan 

bilangan bulat. 

Subjek 

melakukan 

prosedur yang 

sama ketika 

menghadapi 

persegi panjang 

yang sisi-sisinya 

berukuran 

√6𝑐𝑚 dan 

√3𝑐𝑚. Dalam 

menggambar 

luas satuan, 

subjek membagi 

panjang (6cm) 

menjadi 6 

bagian dan lebar 

(3cm) menjadi 3 

bagian. 

Demikian juga 

untuk persegi 

panjang soal 

nomor 2, subjek 

melakukan hal 

yang sama, 

yaitu membagi 

dengan 6 dan 3. 

Subjek 

memahami 

bahwa 
√6

6
= 1 

dan 
√3

3
= 1. 

Entitas satuan 

dari luas satuan 

diperoleh dari 

hasil perkalian 

satuan panjang 

dan satuan 

lebar.  

Ketika menyelesaikan 

soal nomor 3, subjek 

memulai dengan membuat 

sketsa/gambar persegi 

panjang. Untuk persegi 

panjang dengan panjang 

sisi 6𝑐𝑚, oleh subjek 

dibagi 6 sama panjang dan 

sisi yang panjangnya 3𝑐𝑚 

dibagi 3 sama panjang. 

Selanjutnya titik-titik 

yang bersesuaian 

dihubungkan sehingga 

diperoleh gambar persegi-

persegi kecil dengan 

ukuran 1𝑐𝑚 ∙ 1𝑐𝑚 =
1𝑐𝑚2. Persegi dengan 

ukuran 1𝑐𝑚2 ini oleh 

subjek disebut sebagai 

luas satuan. Demikian 

juga, untuk persegi 

panjang dengan panjang 

sisi √6𝑐𝑚 , oleh subjek 

dibagi 6 yang dianggap 

sama panjang dan sisi 

yang panjangnya √3𝑐𝑚 

dibagi 3 yang juga 

dianggap sama panjang. 

Selanjutnya titik-titik 

yang bersesuaian 

dihubungkan sehingga 

diperoleh gambar persegi-

persegi kecil dengan 

ukuran √1𝑐𝑚 ∙ √1𝑐𝑚 =

√1𝑐𝑚2. Persegi dengan 

ukuran √1𝑐𝑚2 ini oleh 

subjek disebut sebagai 

luas satuan. 

Pengontruksian konsep 

yang  dimulai dengan 

gambar berada dalam 

domain dunia 

perwujudan, sedangkan 

yang melalui 

penghitungan berada 

dalam domain dunia 

simbolik. 
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No. 

Soal 

Skema/Met-

before 
Pemahaman Matematis 

Met-before 

Problematis 

Tiga Dunia Mental 

Matematika 

persegi panjang dengan sisi-

sisinya  √6𝑐𝑚 dan √3𝑐𝑚, 

diperoleh luas satuannya 

adalah yang diarsir dengan 

ukuran  √1𝑐𝑚2. Entitas 

satuan dari luas satuan 

diperoleh dari hasil 

perkalian satuan panjang 

sisi-sisinya.  

 

4 Konsep-konsep 

yang membangun 

skema/met-before 

yang dimiliki 

subjek terkait 

dengan soal ini 

adalah: (a) sistem 

persamaan linear  

mempunyai 

solusi jika 

sistemnya 

setimbang, dan 

(b) koefisien dan 

konstanta 

dianggap sebagai 

entitas-entitas 

yang mempunyai 

berat, sehingga 

dapat ditimbang. 

Ketika menentukan apakah 

sistem persamaan linear 

{
2𝑥 + 5𝑦 = 6
3𝑥 − 4𝑦 = 2

  

mempunyai solusi atau 

tidak, subjek menyatakan 

masing-masing persamaan 

dalam sistem yang baru, 

yang dipandang lebih 

sederhana. Masing-masing 

persamaan diubah dalam 

bentuk 𝑦 sebagai fungsi dari 

𝑥, sehingga diperoleh 

{
𝑦 =

−2

5
𝑥 +

6

5

𝑦 =
−3

−4
𝑥 +

2

−4

 

Setelah mengamati ruas 

kanan pada masing-masing 

persamaan dalam sistem, 

subjek sampai pada 

kesimpulan bahwa sistem 

tersebut tidak setimbang, 

karena koefisien 𝑥 nya tidak 

sama dan juga konstantanya 

tidak sama. Oleh karena itu, 

subjek berkesimpulan bahwa 

sistem tidak mempunyai 

solusi. 

Respon subjek 

terhadap soal 

nomor 4 adalah 

problematis.  

Problematisnya 

adalah subjek 

mengidentifikasi 

keberadaan 

solusi dari 

sistem 

persamaan 

linear 

berdasarkan 

kesetimbangan 

pada timbangan. 

Koefisien dan 

variabel pada 

sistem 

persamaan 

linear dianggap 

sebagai benda 

yang 

mempunyai 

berat.  

 

 

 

 

  

Ketika menyelesaikan 

soal nomor 4, subjek 

memulai dengan 

menyederhanakan/ 

mengubah sistem 

persamaan linear  menjadi 

sistem yang menurutnya 

lebih sederhana, yaitu dari 

{
2𝑥 + 5𝑦 = 6
3𝑥 − 4𝑦 = 2

 

menjadi {
𝑦 =

−2

5
𝑥 +

6

5

𝑦 =
−3

−4
𝑥 +

2

−4

 

Dari perspektif dunia 

mental matematika, 

subjek mengontruksi 

konsep melalui dunia 

simbolik. Setelah 

diperoleh bentuk sistem 

persamaan linear yang 

terakhir, subjek 

menyimpulkan bahwa 

sistem tersebut tidak 

seimbang, karena ruas 

kanan masing-masing 

persamaan dalam sistem 

tidak sama. Kesimpulan 

yang diberikan adalah 

sistem persamaan linear 

yang diberikan tidak 

mempunyai solusi. Subjek 

menggambarkan kondisi 

itu sebagai timbangan 

yang tidak setimbang. 

Dari perspektif tiga dunia 

mental matematika, 

subjek mengontruksi 

konsep melalui dunia 

perwujudan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Skema adalah struktur kognitif atau struktur mental dimana individu mengadaptasi dan 

mengorganisasi stimulus. Dalam hal ini, skema merupakan sistem, dimana di dalamnya ada 

pengetahuan atau konsep dan hubungan antar konsep untuk merespon stimulus. Skema mental 

yang ideal dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 10. Gambar Skema Mental Ideal  

 
Skema mental ideal adalah skema yang lengkap, baik dari perspektif konsep maupun 

keterhubungan antar konsep, yang siap mengadaptasi stimulus. Konsep skema seperti yang 

dikemukakan oleh Piaget serupa dengan konsep met-before yang dikemukakan oleh Tall. 

Konsep skema dari Piaget atau konsep met-before dari Tall sangat penting dalam kaitannya 

dengan pemahaman.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Skema/met-before subjek adalah prolematis. 

2. Respon subjek terhadap stimulus (soal) juga prolematis. 

3. Skema/met-before subjek sejalan dengan respon yang diberikan. 

4. Dalam merespon stimulus, subjek melalui 2 dunia mental matematika, yaitu dunia 

perwujudan dan dunia simbolik. Melalui dunia perwujudan ditunjukkan dengan gambar 

yang dibuat dalam rangka merespon stimulus, dan melalui dunia simbolik ditunjukkan 

dengan penghitungan dan manipulasi simbolik dalam merespon stimulus.   

Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran-saran yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Mental peserta didik bersifat dinamis. Mental mempunyai kemampuan dalam 

mengadaptasi stimulus. Oleh karena itu, peserta didik harus berusaha sungguh-sungguh 

membangun sendiri pengetahuan yang ingin diperolehnya, tidak boleh bersifat pasif. 

Watson & Mason (2005) menyatakan bahwa matematika adalah aktivitas membangun. 

Pandangan Watson & Mason ini sejalan dengan penganut paham konstruktivistik dalam 

pembelajaran, bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik. Budaya 

membangun sendiri pengetahuan yang ingin diperoleh, akan menjadikan skema/met-

before peserta didik siap dalam merespon stimulus. 

2. Berdasarkan paham konstruktivistik dalam pembelajaran, pendidik juga mempunyai 

peran penting. Dalam hal ini, pendidik sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, pendidik 

harus mampu memfalitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri, membangun 

pengetahuan secara mandiri. Ini juga harus menjadi budaya bagi pendidik. Jika peran ini 

dapat dilaksanakan dengan baik, maka skema/met-before peserta didik akan menjadi 

suatu sistem yang siap merespon stimulus. 

3. Ketika merespon stimulus,  peserta didik memulai dari persepsi, yaitu memulai dari hal-

hal yang dapat dirasakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Gray & Tall (2001i). Tall (2008e) menjelaskan bahwa pembangunan konsep melalui 

persepsi, berada dalam domain dunia perwujudan. Ini juga memberi pesan, meskipun 

sudah di level mahasiswa, aktivitas pembangunan konsep harus tetap dimulai dari hal-

hal yang dapat dirasakan oleh peserta didik (dunia perwujudan), berkembang ke simbol 

(dunia simbolik), dan berlanjut ke formal (dunia formal). Pembangunan konsep seperti 

demikian akan menjadikan konsep yang bermakna bagi peserta didik dan menguatkan 

skema/met-beforenya. 
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Abstrak 
Koneksi matematis adalah hubungan antara ide-ide atau gagasan matematis 

dalam satu topik, hubungan antara satu topik dengan topik lain dalam matematika, dan 

hubungan antara konsep matematika dengan kehidupan nyata. Tujuan penulisan 

artikel ini adalah mendiskripsikan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan 

masalah aturan pencacahan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

kualitatif-deskriptif dengan subjek yang terdiri dari 3 siswa. Koneksi matematis siswa 

dapat dilihat ketika siswa memecahkan masalah. Soal yang diberikan merupakan soal 

pemecahan masalah aturan pencacahan karena banyak siswa yang kesulitan dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. Jawaban siswa dianalisis berdasarkan 

tahapan pemecahan masalah menurut Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan pemeriksaan 

kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek belum mampu 

mengoneksikan konsep matematika dengan kehidupan nyata.  

Kata kunci: koneksi matematis, pemecahan masalah, aturan pencacahan.   

  

PENDAHULUAN 

Matematika disajikan dalam topik-topik, namun demikian matematika bukan merupakan 

kumpulan ide atau konsep yang terpisah. Oleh karena itu, siswa perlu mengoneksikan ide atau 

konsep matematis agar menjadi satu kesatuan. National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM, 2000:15) yang menyatakan bahwa kurikulum yang koheren digunakan untuk mengatur 

dan mengintegrasikan ide-ide matematis yang penting sehingga siswa dapat melihat cara 

mengoneksikan ide-ide sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman dan 

keterampilan baru. Dewey (dalam Salout, 2013) juga mengatakan bahwa koneksi dan pengalaman 

belajar adalah kunci utama dalam pembelajaran. Siswa akan memiliki pemahaman yang dangkal 

jika siswa tersebut tidak dapat membuat koneksi antara ide-ide matematis yang dimiliki. Hal ini 

sesuai dengan NCTM (2000:64) yang menyatakan bahwa siswa yang mampu membuat koneksi 

antara ide-ide matematis yang dimiliki akan memiliki pemahaman mendalam dan tahan lama. 

Oleh karena itu, koneksi penting dalam pembelajaran matematika.  

Mousley (2004),  Anthony & Walshaw (2009), (Rohendi & Dulpaja, 2013), Fox (2006), 

McMaster, dkk. (2012), Weinberg & Wiesner (2011) mengungkap bahwa koneksi memegang 

peranan penting dalam pembelajaran matematika. Selain itu, koneksi juga merupakan elemen 

penting dalam kurikulum. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembelajaran 

matematika dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem) 

dengan tujuan siswa dapat menguasai konsep matematika. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dalam KTSP juga mengoneksikan antara konsep matematika dengan masalah 

kontekstual. Sedangkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013 

mempunyai 5 fase pembelajaran.  Lima fase dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan 
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(Kemdikbud, 2015:28). Siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang 

dianalisis dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada fase mengamati. Siswa diberikan 

suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata pada fase mengamati sehingga siswa 

belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi. Dengan demikian siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki (Kemdikbud, 2015:94).  

Koneksi matematis adalah salah satu dari 5 standar proses dalam belajar matematika.  

Dalam NCTM (2000:7) dinyatakan terdapat 5 standar proses belajar matematika yaitu pemecahan 

masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and proof), komunikasi 

(communication), koneksi (connection), dan representasi (representation). Rohendi & Dulpaja 

(2013) mendefinisikan koneksi matematis sebagai hubungan antara topik matematika, antara 

matematika dengan disiplin ilmu lain, dan antara matematika dengan kehidupan nyata.  NCTM 

(2000:64) juga menyatakan bahwa standar koneksi (SK) matematis pada pembelajaran 

matematika meliputi (1) mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide atau gagasan 

matematis, (2) memahami bagaimana ide matematis saling berhubungan dan membangun satu 

sama lain untuk menghasilkan satu kesatuan yang utuh, (3) mengenal dan menerapkan 

matematika pada bidang lain di luar matematika. Sedangkan definisi koneksi yang digunakan 

dalam penelitian ini hubungan antara ide-ide atau gagasan matematis dalam satu topik, hubungan 

antara satu topik dengan topik lain dalam matematika, dan hubungan antara konsep matematika 

dengan kehidupan nyata. 

Koneksi dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator koneksi matematis yang muncul. 

Hendriana & Sumarmo (2014: 18) juga menjelaskan beberapa indikator pada koneksi matematis 

adalah (a) menemukan hubungan dari berbagai representasi konsep dan prosedur, (b) memahami 

hubungan antara topik matematika, (c) menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau 

kehidupan nyata, (d) memahami representasi dari konsep setara atau prosedur yang sama, (e) 

menemukan hubungan antara satu prosedur lain dalam representasi yang setara, dan (f) 

menggunakan koneksi antara topik matematika dan antara matematika dengan topik lain.  

Koneksi matematis dapat dikembangkan salah satunya melalui pemecahan masalah. Webb, 

dkk. (2011) menegaskan bahwa salah satu tujuan pemberian masalah adalah memperkuat koneksi 

antara konsep, pengetahuan prosedural, dan pemahaman matematika formal siswa. Namun 

banyak siswa yang masih mengalami kesulitan. Subanji (2015:9) mengungkap bahwa seringkali 

siswa tidak mengetahui cara memulai pemecahan masalah, cara mengaitkan satu konsep dengan 

konsep lain, dan cara mengaitkan satu prosedur dengan prosedur lain. Senada dengan Dixon & 

Brown (2012) yang menyatakan bahwa siswa sering gagal untuk menentukan keterampilan baru 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar sekolah. Walaupun demikian, 

pemecahan masalah termasuk pada aspek keterampilan pada Kurikulum 2013. Hal ini 

menunjukkan penting bagi guru untuk mengembangkan pemecahan masalah.  

Salah satu materi yang dikembangkan dalam pemecahan masalah adalah materi aturan 

pencacahan. Materi aturan pencacahan berkaitan dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, 

melalui artikel ini, peneliti akan mendeskripsi koneksi matematis siswa SMK dalam 

menyelesaikan masalah aturan pencacahan perlu dilakukan. Kajian didasarkan pada pengalaman 

empiric penulis dalam kegiatan pembelajaran materi aturan pencacahan. Peserta kegiatan 

pembelajaran ini adalah siswa SMK Diponegoro Ploso Jombang kelas XII.  

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi tentang koneksi 

matematis, indikator koneksi dan aspek koneksi.  Koneksi matematis adalah hubungan antara ide-

ide atau gagasan matematis dalam satu topik, hubungan antara satu topik dengan topik lain dalam 

matematika, dan hubungan antara konsep matematika dengan kehidupan nyata. Indikator koneksi 

adalah menemukan hubungan berbagai representasi antara konsep dan prosedur, mengidentifikasi 

hubungan antara topik matematika, dan menggunakan hubungan antara topik matematika atau 

menggunakan koneksi antara topik matematika dengan kehidupan nyata.  

Koneksi matematis dapat dilihat ketika siswa memecahkan masalah, terutama terlihat pada 

tahapan penyelesaian masalah. Menurut Polya (2004), tahapan pemecahan masalah adalah 

memahami masalah (understanding the problem), merencanakan penyelesaian masalah (devising 
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a plan), melaksanakan rencana penyelesaian masalah (carrying out the plan), dan pemeriksaan 

kembali (looking back). Siswa perlu menyajikan soal dalam bentuk simbol-simbol matematika, 

menuliskan semua hal penting yang ada dalam soal pada tahap memahami masalah. Pada tahap 

ini diperlukan kemampuan siswa dalam membaca soal. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu 

memilih strategi yang tepat pada tahap merencanakan penyelesaikan masalah sehingga siswa 

perlu membuat koneksi antara konsep-konsep yang telah dipelajari dengan masalah yang 

dihadapi. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, guru dapat melihat cara siswa 

menghubungkan ide atau konsep matematis. Sedangkan pada tahap looking back, siswa perlu 

memiliki kemampuan memeriksa kembali kandidat jawaban yang diperoleh agar dapat 

menuliskan jawaban yang tepat.   

Peran guru dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa sangat diperlukan. 

Wilburne & Napoli (2008) dan Anthony & Walshaw (2009) menegaskan bahwa guru dapat 

menekankan koneksi matematis untuk membantu siswa melihat berbagai penerapan dari konsep 

()). Menurut Nordheimer (2015), guru diharapkan dapat membantu siswa untuk mengenali dan 

membuat hubungan antara ide-ide matematis. Guru juga dapat memfasilitasi siswa untuk 

menghubungkan antara pemahaman sebelumnya dengan pengetahuan baru (Magee & Flessner, 

2012). Meminta siswa melakukan koneksi matematis merupakan tantangan yang menarik bagi 

guru. Tantangan yang dimaksud adalah tantangan untuk membuat masalah yang mengekplorasi 

kemampuan koneksi matematis siswa. Marchisotto (1993) juga menegaskan bahwa tantangan 

yang diberikan guru dapat menambah ketertarikan siswa terhadap matematika dan 

membangkitkan motivasi siswa untuk membuat koneksi matematis dan memahami hubungan 

timbal balik yang mendasar antara topik. Oleh karena itu, guru perlu memberi kesempatan kepada 

siswa untuk membuat koneksi matematis dengan memberi tugas atau masalah yang 

menghubungkan antar konsep matematika.  

METODE 

Guru harus memahami kemampuan siswa dalam membuat koneksi matematis. 

Kemampuan siswa dalam membuat koneksi matematis dapat dilihat dari indikator-indikator yang 

muncul. Indikator koneksi terlihat dari hasil pekerjaan siswa dan wawancara. Oleh karena itu, 

data empirik yang diperoleh dari penelitian ini berupa respon siswa terhadap masalah yang 

diberikan dan ungkapan-ungkapan siswa dalam kegiatan wawancara yang mandalam. Masalah 

yang diberikan adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian masalah dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa 

dalam menyelesaikan masalah. Masalah aturan pencacahan di atas diberikan kepada 10 siswa. 

Setelah data berupa hasil pekerjaan siswa diperoleh, selanjutnya jawaban siswa dianalisis 

berdasarkan tahapan pemecahan masalah menurut Polya dan dilakukan reduksi data. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh hal-hal penting tentang data yang diperlukan untuk dilaporkan. Tiga 

subjek dipilih dalam dalam penelitian ini. Pemilihan subjek tersebut mempertimbangkan 

kesediaan siswa terlibat dalam penelitian dan juga kemampuan komunikasi siswa. 

 

 

Sebuah mobil menabrak anak yang sedang berjalan, kemudian mobil tersebut 

langsung melanjutkan perjalanan. Seorang saksi melihat kejadian itu dan mengingat 

bahwa nomor plat kendaraan yang menabrak anak tersebut adalah L diikuti bilangan 

ganjil yang terdiri dari 4 angka, namun dia lupa angka yang menyusun nomor plat 

mobil tersebut. Saksi hanya ingat bahwa nomor plat mobil itu tidak memuat angka 0, 

4, 6, 7, dan 8. Untuk mencari pelaku, polisi harus mendata semua nomor plat yang 

dimaksud. Berapa banyak nomor plat yang harus didata polisi untuk menemukan 

pelaku? 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Empat siswa memberikan respon terhadap masalah yang diberikan, sedangkan sebanyak 6 

siswa tidak merespon. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan komunikasi siswa, 

peneliti memilih 3 subjek penelitian.  Dalam artikel ini, ketiga subjek penelitian diberi nama 

inisial secara berturut-turut S1, S2, dan S3. Selanjutnya dilakukan wawancara terpisah dalam 

suasana informal dengan S1, S2, dan S3. Wawancara dilakukan setelah kegiatan 

pembelajaran selesai.  

S1 mengawali responnya dengan menuliskan sesuatu yang diketahui dalam masalah yang 

diberikan, dia menuliskan 

 
 

 

Gambar 2 Respon S1 dalam Memahami Masalah 

 

Respon S1 menunjukkan bahwa S1 belum memahami masalah. S1 memahami bahwa masalah 

yang dimaksud adalah menentukan banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka. Namun S1 

tidak memahami kalimat “bilangan tidak memuat angka 0, 4, 6, 7, dan 8” dan justru 

merepresentasikan menjadi kalimat “bilangan memuat angka 0, 4, 6, 7, dan 8”. Seharusnya yang 

dimaksud adalah hanya memuat angka 1, 2, 3, 5, dan 9. Hal ini menunjukkan bahwa S1 belum 

mampu menangkap semua informasi dalam masalah dengan benar sehingga belum dapat 

merepresentasikan masalah dengan benar. 

Strategi pemecahan masalah yang akan digunakan S1 adalah membuat daftar. S1 mampu 

membuat koneksi antara masalah yang dihadapi dengan konsep tentang bilangan yang terdiri dari 

4 angka yaitu bilangan ribuan, konsep nilai tempat, dan konsep tentang bilangan ganjil. S1 

menuliskan sebagai berikut.  

 

 

 

 
Gambar 3 Daftar Nomor plat yang Disusun S1 

 

Berdasarkan daftar yang dia buat, S1 membuat kesimpulan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 Kesimpulan yang Dibuat S1 

 

S1 tidak melihat kembali kandidat jawaban yang diperoleh dan mengambil kesimpulan bahwa 

“80 plat” sebagai jawaban dari masalah yang diberikan.  

Wawancara juga dilakukan untuk mengklarifikasi jawaban yang diberikan subjek. Hasil 

wawancara dengan S1 adalah sebagai berikut. 

Peneliti : Coba kamu baca lagi soal yang ibu berikan! Sekarang ceritakan kembali soal 

tersebut! 

S1 : (diam sejenak) Yang diketahui ganjil, empat angka, 0, 4, 6, 7, dan 8. 

Peneliti  : Coba lihat kembali soal yang ibu berikan! Sekarang ceritakan kembali soal 

tersebut! 

S1 : (sambil membaca) Yang diketahui ganjil, empat angka, 0, 4, 6, 7, dan 8. 

Pertanyaannya adalah “Berapa banyak nomor plat yang harus didata polisi 

untuk menemukan pelaku?” 

Peneliti  : Bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut? 
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S1 : (terdiam sejenak) Apa ya bu? (sambil tersenyum) Saya daftar satu per satu, bu. 

Tinggal ditulis semua nomor yang terdiri dari empat angka dan ganjil. Pokoknya 

satuannya harus 7 bu. Setelah itu ..(terdiiam) Setelah itu dijumlah. 

Peneliti : Maksudnya dijumlah? 

S1 : Ya dijumlah banyak bilangannya. Yang saya data hanya yang angka depannya 4 

karena yang angka depan 6, 7, 8 pasti sama. Jadi dijumlah 20 + 20 + 20 + 20 = 

80.  

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? Mengapa kamu yakin akan jawaban 

kamu? 

S1 : (tersenyum) Mendaftar satu per satu nomor plat adalah cara yang paling mudah. 

4447 adalah nomor plat yang dapat didata polisi. Kan itu bilangan ganjil yang 

terdiri dari empat angka. 

 

S1 mampu menemukan hubungan antara masalah yang dihadapi dengan konsep bilangan 

ganjil, dan nilai tempat. S1 juga dapat mengoneksikan masalah dengan konsep penjumlahan. S1 

juga tidak mengetahui alternatif cara yang lain untuk menentukan jawaban selain menggunakan 

strategi mendaftar. Hal ini dikarenakan S1 belum mampu membuat koneksi antara masalah yang 

dihadapi dengan konsep perkalian. Hal ini menunjukkan bahwa S1 belum mampu 

mengidentifikasi hubungan antara topik matematika untuk mengoneksikan topik matematika 

untuk memecahkan masalah. S1 gagal menyelesaikan masalah dengan benar karena S1 tidak 

memahami masalah. Sesuai dengan Subanji (2015: 34) mengungkap kegagalan siswa dalam 

pemecahan masalah adalah tidak tertangkapnya informasi yang terdapat dalam soal. Indikator 

koneksi yang ketiga yaitu menggunakan hubungan antara konsep matematika dengan kehidupan 

nyata juga tidak muncul karena S1 tidak melihat kembali jawabannya dan tidak 

menghubungkannya dengan kenyataan tentang plat nomor yang ada.  

S2 mengawali responnya dengan menuliskan sesuatu yang diketahui dalam masalah yang 

diberikan, dia menuliskan 

 

 

 

 
Gambar 5 Respon S2 dalam Memahami Masalah 

 

Respon S2 menunjukkan bahwa S2 telah memahami masalah. S2 memahami bahwa 

masalah yang dimaksud adalah menentukan banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka. S2 

juga memahami kalimat “bilangan tidak memuat angka 0, 4, 6, 7, dan 8” dengan menulis “angka 

yang dipakai 1, 2, 3, 5, dan 9”. Hal ini menunjukkan bahwa S2 mampu menghubungkan masalah 

dengan indikator koneksi yang pertama yaitu menemukan hubungan representasi konsep. 

Strategi pemecahan masalah yang akan digunakan S2 adalah membuat tabel. S2 mampu 

membuat koneksi antara masalah yang dihadapi dengan konsep tentang bilangan yang terdiri dari 

4 angka yaitu bilangan ribuan, konsep nilai tempat, dan konsep tentang bilangan ganjil. S2 

menuliskan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Tabel yang dibuat S2 
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Tabel yang dibuat S2 menunjukkan bahwa strategi yang digunakan lebih teliti namun S2 belum 

mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. 
 

 

 

 

Gambar 7  Kesimpulan S2 

S2 membuat kesimpulan bahwa banyak nomor plat yang harus didata polisi adalah 500 

plat. Terlihat bahwa S2 tidak melihat kembali jawabannya dan belum menghubungkan jawaban 

yang ia peroleh dengan masalah yang diberikan dengan fakta tentang nomor plat kendaraan. S2 

mampu membuat koneksi antara masalah yang dihadapi dengan konsep perkalian. 

Hasil wawancara dengan S2 adalah sebagai berikut. 

Peneliti : Coba kamu baca lagi soal yang ibu berikan! Sekarang ceritakan kembali soal 

tersebut! 

S2 : (sambil membaca soal) Diketahui kode depan plat nomor L, terdiri dari 4 angka 

ganjil, 1, 2, 3, 5, 9. Berapa banyak nomor plat? 

Peneliti  : Bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut? 

S2 : (terdiam sejenak) Saya membuat tabel bu, karena terdiri dari empat angka maka 

saya buat tabel ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. (Sambil menunjuk 

jawabannya) Akhirnya saya peroleh bilangan yang terdiri dari 4 angka ganjil.  

Saya susun bilangan yang tempat ratusannya 4 karena yang tempat ratusan 6, 7, 

8 pasti sama. Jadi 5 x 100 = 500.  

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? Mengapa kamu yakin akan jawaban 

kamu? 

S2 : (terdiam sejenak). L 1111 kan nomor plat ganjil bu. (tersenyum) Yakin sajalah 

bu. Tapi memang caranya panjang, harusnya ada cara lain, tetapi …. tidak tau 

bu.(sambil geleng-geleng kepala) 

 

Berdasarkan hasil wawancara S2 tidak memperhatikan kombinasi 2 kode terakhir dari nomor plat 

yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa S2 belum mampu mengoneksikan masalah dengan 

fakta tentang nomor plat kendaraan. S2 juga belum mampu menentukan alternatif jawaban yang 

lain.  

S3 memulai pemecahan masalahnya dengan menuliskan yang diketahui sebagai berikut. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 8 Respon S3 untuk Memahami Masalah  

S3 memahami bahwa masalah yang dimaksud adalah menentukan banyak bilangan ganjil yang 

terdiri dari 4 angka dan hanya memuat angka 1, 2, 3, 5, dan 9.  S3 mampu menemukan ciri 

bilangan ganjil yaitu digit satuan haruslah angka ganjil. Hal ini menunjukkan bahwa S3 mampu 

mengoneksikan antara bilangan ganjil dan nilai tempat. S3 mampu membuat koneksi antara 

masalah yang dihadapi dengan konsep aturan pencacahan. Nilai tempat satuan hanya memuat 

angka 1, 3, 5, dan 9 sehingga S3 menyimpulkan terdapat 5 cara untuk mengisi nilai satuan. 

Sedangkan untuk nilai tempat ribuan, ratusan dan puluhan terdapat masing-masing 6 cara karena 

hanya angka 1, 2, 3, 5, dan 9 yang dapat diisikan. Sehingga diperoleh banyaknya nomor plat 

adalah (5 x 5 x 5 x 4). S3 menuliskan hasil jawabannya sebagai berikut. 
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Gambar 9 Respon S3 

 

Hasil wawancara dengan S3 adalah sebagai berikut. 

Peneliti : Coba kamu baca lagi soal yang ibu berikan! Sekarang ceritakan kembali soal 

tersebut! 

S3 : (terdiam sejenak dan melirik soal) Diminta untuk menghitung banyak nomor plat 

kendaraan yang terdiri dari 4 angka, ganjil. Nomor plat hanya memuat angka , 

1, 2, 3, 5, 9.  

Peneliti  : Bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut? 

S3 : (sambil melihat jawaban) karena nomor plat yang diminta 4 angka ganjil maka 

ada 4 tempat yaitu ribuan, ratusan, puluhan dan satuan (Sambil menunjuk 

jawabannya) Digit terakhir harus 4 karena banyak bilangan ganjil ada 4. 

Sedangkan tempat yang lain diisi 5 karena banyak angka yang digunakan ada 5. 

Sehingga jika dikalikan 5 x 5 x 5 x 4= 500.  

Peneliti : Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu? Mengapa kamu yakin akan jawaban 

kamu? 

S3 : Yakin bu kita kan bisa mendaftar satu per satu nomor platnya tapi kebanyakan 

bu. Contohnya saja L 1121 AB dan lain-lain bu sampai 500 nomor plat.  

 

S3 memberikan jawaban yang benar ketika diminta memberi contoh salah satu nomor plat 

yang harus didata. Akan tetapi S3 belum mampu mengaitkan antara jawaban yang diperoleh 

dengan contoh nomor plat yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa S3 belum mampu 

menggunakan hubungan antara topik matematika dengan kehidupan nyata, akibatnya S3 juga 

memberikan jawaban yang salah.  

Pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada ketiga subjek berkaitan dengan tahapan 

pemecahan masalah. Deskripsi perbandingan hasil wawancara ketiga subjek disajikan dalam tabel 

1 berikut. 

 
Tabel 1 Deskripsi Perbandingan Hasil Wawancara S1, S2, dan S3 

 

Tahapan 

Pemecahan 

Masalah 

S1 S2 S3 

1. Memahami 

masalah 

Sebagian informasi yang 

ada dalam soal tidak 

tertangkap, siswa tidak 

dapat membaca soal 

dengan benar.  

Dapat membaca soal 

dengan benar, menjawab 

hal yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar.  

Dapat menceritakan 

kembali masalah yang 

diberikan dengan bahasa 

sendiri, menjawab hal yang 

diketahui dan ditanyakan 

dengan benar.  

2. Merencanakan 

strategi 

Mendaftar  Mendaftar dengan 

bantuan tabel 

Aturan pengisian tempat 

3. Melaksanakan 

strategi 

Mendaftar semua nomor 

plat yang dimaksud, 

kemudian menghitung 

banyak nomor plat yang 

Membuat tabel yang 

memuat nilai tempat 

ribuan, ratusan, puluhan, 

dan satuan kemudian 

Menggunakan aturan 

pengisian tempat dengan 

memperhatikan nilai 

satuan, selanjutnya 
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Tahapan 

Pemecahan 

Masalah 

S1 S2 S3 

telah didaftar. mendaftar nomor plat 

yang mewakili, 

menggunakan aturan 

perkalian untuk 

menemukan banyak 

nomor plat yang 

dimaksud. 

mengalikan semua cara 

dari nilai tempat yang 

mewaliki.  

4. Melihat 

kembali  

Langsung membuat 

kesimpuan dari kandidat 

jawaban dan hanya 

menggunakan strategi 

yang paling mudah tanpa 

memperhatikan alternatif 

lain. 

Langsung membuat 

kesimpuan dari kandidat 

jawaban dan hanya 

memahami strategi yang 

digunakan, namun 

mengetahui bahwa 

terdapat strategi lain 

untuk memecahkan 

masalah 

Langsung membuat 

kesimpuan dari kandidat 

jawaban namun mampu 

menyebutkan stategi 

pemecahan masalah yang 

berbeda dari hasil 

pekerjaannya 

 

Selanjutnya deskripsi koneksi matematis siswa berdasarkan respon dan hasil wawancara 

disajikan dalam tabel 2 berikut ini.  

 
Tabel 2 Deskripsi Koneksi Matematis Siswa  

 

Indikator koneksi S1 S2 S3 

1. Menemukan 

hubungan 

berbagai 

representasi 

antara konsep 

dan prosedur 

Belum mampu 

menyatakan soal dalam 

kalimat matematika dan 

mengetahui hubungan 

antara konsep bilangan 

ganjil dan nilai tempat. 

Mampu menyatakan 

soal dalam kalimat 

matematika dan 

mengetahui hubungan 

antara konsep nilai 

tempat, bilangan ganjil, 

penjumlahan, dan 

perkalian 

Mampu menyatakan 

soal dalam kalimat 

matematika dan 

mengetahui hubungan 

antara masalah yang 

diberikan dengan 

konsep nilai tempat, 

bilangan ganjil, 

penjumlahan, 

perkalian, dan aturan 

pengisian tempat 

2. Mengidentifikasi 

hubungan antara 

topik 

matematika 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan antara 

masalah yang diberikan 

dengan konsep nilai 

tempat dan bilangan 

ganjil, namun belum 

mampu hubungan 

antara masalah yang 

diberikan dengan 

konsep perkalian, dan 

aturan pengisian 

tempat. 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan antara 

masalah yang diberikan 

dengan konsep nilai 

tempat, bilangan ganjil, 

penjumlahan, dan 

perkalian. 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan antara 

masalah yang diberikan 

dengan konsep nilai 

tempat, bilangan ganjil, 

penjumlahan, 

perkalian, dan aturan 

pengisian tempat.  

3. Menggunakan 

koneksi antara 

topik 

matematika atau 

menggunakan 

koneksi antara 

topik 

Menggunakan konsep 

nilai tempat dan 

bilangan ganjil untuk 

memecahkan masalah 

namun jawaban yang 

diberikan salah karena 

tidak tertangkapnya 

Menggunakan konsep 

nilai tempat, bilangan 

ganjil, aturan 

penjumlahan, dan 

aturan perkalian untuk 

memecahkan masalah 

namun jawaban yang 

Menggunakan konsep 

nilai tempat, bilangan 

ganjil, aturan 

penjumlahan, aturan 

perkalian, maupun 

aturan pengisian tempat 

untuk memecahkan 
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matematika 

dalam kehidupan 

nyata. 

sebagian informasi 

dalam soal 

diberikan salah karena 

subjek tidak 

menghubungkan 

jawaban yang diperoleh 

dengan kenyataan 

tentang nomor plat 

kendaraan di Indonesia 

masalah namun 

jawaban yang diberikan 

salah karena subjek 

tidak menghubungkan 

jawaban yang diperoleh 

dengan kenyataan 

tentang nomor plat 

kendaraan di Indonesia 

 

Tiga respon subjek penelitian terhadap masalah yang diberikan menunjukkan cara 

mengoneksikan ide-ide matematis yang berbeda. Pengalaman siswa juga berpengaruh terhadap 

koneksi matematis (Marchisotto, 1991). S1 menunjukkan bahwa subjek belum memahami 

masalah, namun memahami konsep yang digunakan dalam pemecahan masalah. S1 juga belum 

mampu mengoneksikan konsep-konsep tersebut menjadi suatu kesatuan. Sedangkan respon S2 

menunjukkan bahwa subjek telah mampu mengoneksikan sebagian pengetahuannya sehingga dia 

belum dapat menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan respon S3 

menunjukkan bahwa mampu mengoneksikan pengetahuannya dan mampu membuat representasi 

yang baik, namun subjek 3 juga belum dapat memuat koneksi antara masalah yang diberikan, 

konsep matematika dengan fakta dalam kehidupan nyata. S3 belum dapat mengoneksikan anatara 

konsep aturan pencacahan dengan fakta bahwa terdapat 2 kode huruf pada nomor plat kendaraan.  

Indikator koneksi yang pertama yaitu menemukan hubungan berbagai representasi antara 

konsep dan prosedur telah dikuasai oleh S2 dan S3. Sedangkan S1 dan S2 belum mengidentifikasi 

hubungan antara topik matematika secara keseluruhan. S1 belum dapat membuat koneksi antara 

masalah yang diberikan dengan konsep perkalian bilangan untuk menemukan konsep aturan 

pencacahan. Sedangkan indikator koneksi yang ketiga yaitu menggunakan koneksi antara topik 

matematika atau menggunakan koneksi antara topik matematika dalam kehidupan nyata belum 

dikuasai oleh ketiga subjek. Subjek belum melihat kembali kandidat jawaban yang mereka 

peroleh dengan masalah yang diberikan sehingga ketiga subjek belum dapat mengoneksikan 

masalah dengan fakta tentang nomor plat mobil di Indonesia.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

S1 menyelesaikan masalah yang diberikan dengan membuat koneksi antara masalah yang 

diberikan dengan konsep nilai tempat dan bilangan ganjil, strategi yang digunakan adalah 

mendaftar sehingga S1 akan mengalami kesulitan jika bilangan yang disediakan lebih banyak. 

Namun demikian, S1 tidak memahami masalah, hal ini menyebabkan dia gagal dalam pemecahan 

masalah. Sesuai dengan Subanji (2015: 34) mengungkap kegagalan siswa dalam pemecahan 

masalah adalah tidak tertangkapnya informasi yang terdapat dalam soal. Berbeda dengan S2 yang 

membuat koneksi antara masalah yang diberikan dengan konsep nilai tempat, bilangan ganjil, 

penjumlahan, dan perkalian, strategi yang digunakan adalah mendaftar sebagian nomor plat 

kemudian menggunakan aturan penjumlahan. Sedangkan S3 membuat koneksi antara masalah 

yang diberikan dengan konsep nilai tempat, bilangan ganjil, penjumlahan, perkalian, dan aturan 

pengisian tempat. Akan tetapi ketiga subjek tidak melihat kembali kandidat jawaban yang 

diperoleh jawaban yang benar. Kondisi yang terjadi pada ketiga subjek bertentangan dengan Polya 

(2004) yang menyatakan “The most important part of the work is to look back at the completed 

solution”. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga subjek belum menguasai indikator koneksi yang 

ketiga yaitu menggunakan koneksi antara topik matematika dalam kehidupan nyata. Standar 

koneksi NCTM (2000) yaitu mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide atau gagasan 

matematis, memahami bagaimana ide matematis saling berhubungan dan membangun satu sama 

lain untuk menghasilkan satu kesatuan yang utuh telah dikuasai oleh S2 dan S3. Namun standar 

koneksi yang ketiga yaitu mengenal dan menerapkan matematika pada bidang lain di luar 

matematika belum dikuasai oleh ketiga subjek. 

Koneksi penting dalam pembelajaran matematika sehingga guru perlu membuat masalah 
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yang mengekplorasi kemampuan koneksi matematis siswa. Penting bagi guru untuk melihat 

struktur koneksi siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Guru membantu siswa 

mencari dan memanfaatkan koneksi matematis untuk mendapatkan konsep baru. Guru juga harus 

mengembangkan keahlian dalam membuat koneksi matematis, memberikan motivasi dan arahan 

kepada siswa, membantu siswa menemukan inti ide yang benar sehingga dapat memberikan cara 

penyelesaian yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Nordheimer (2015) yang menyatakan 

bahwa guru seharusnya mengijinkan siswa melakukan kesalahan dengan membuat koneksi dan 

membetulkannya.  
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PSEUDO FOLDING BACK MAHASISWA KETIKA 

MENYELESAIKAN MASALAH LIMIT 
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Jurusan Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Malang, Indonesia 
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Abstrak 

Folding back merupakan salah satu elemen penting dari teori pertumbuhan 

pemahaman  matematik Pirie-Kieren. Ketika menghadapi masalah pada level 

pemahaman tertentu, pebelajar melakukan folding back ke level pemahaman inner. 

Kata kunci folding back adalah terjadinya pemahaman yang thicker pada lapisan 

yang lebih dalam. Susiswo (2015) melaporkan bahwa ketika menghadapi masalah 

pada level pemahaman tertentu pebelajar kembali ke level pemahaman inner tetapi 

pemahamannya tidak menjadi thicker. Proses ini disebut sebagai pseudo folding 

back. Studi ini bertujuan untuk mendeskribsikan pseudo folding back siswa ketika 

menyelesaikan masalah limit.  

Kata kunci: pseudo folding back, masalah limit 

PENDAHULUAN 

Pemahaman merupakan bagian penting dalam pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran matematika. Pebelajar tidak akan berhasil dengan baik memahami suatu 

konsep matematika jika konsep-konsep sebelumnya yang mendukung konsep tersebut 

tidak dipahaminya dengan baik. Agar berhasil dengan baik dalam belajar matematika, 

pebelajar harus memahami hubungan suatu konsep satu dengan sebelumnya. Piere dan 

Kieren (1994) menyatakan bahwa pemahaman merupakan sebuah proses pertumbuhan yang 

utuh, dinamis, berlapis tetapi tidak linear, dan tidak pernah berakhir. Menurut mereka berdua, 

mengemukakan delapan level atau lapisan pemahaman, yaitu: primitive knowing, 

image making, image having, property noticing, formalising, observing, structuring, 

dan inventising (Gambar 1).  

 

 

 
Gambar 1 Level Pertumbuhan Pemahaman Matematis Model Pirie-Kieren 

Keterangan:  

Pk: primitive knowing,  

Im: image making,  

Ih: image having,  

Pn: property noticing,  

F: formalising,  

O: observing,  
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S: structuring, dan  

Iv: inventising 

Level pemahaman pertama adalah primitive knowing. Level ini merupakan  level 

usaha awal dalam memahami definisi baru, membawa pengetahuan sebelumnya ke 

level pemahaman selanjutnya, lewat aksi yang melibatkan definisi, atau 

merepresentasikan definisi (Pirie dan Kieren, 1994; Parameswaran, 2010; Manu, 2005). 

Level pemahaman primitive knowing berfungsi sebagai bahan untuk membangun 

pemahaman berikutnya (Droujkova dkk, 2005; Warner dan Schorr, 2004).  Menurut Meel 

(2003) beragam nama berkaitan dengan level pemahaman primitive knowing, yaitu: “intuitive 

knowledge”  oleh Leinhardt, “situated” knowledge  oleh Brown, Collins, dan Duguid, dan 

“prior” atau “informal”. Level pemahaman kedua disebut image making. Siswa membuat 

pemahaman dari pengetahuan sebelumnya dan menggunakannya dalam cara baru (Pirie dan 

Kieren, 1994). Siswa membuat gambaran berdasarkan pengetahuan sebelumnya 

(Parameswaran, 2010). Siswa berusaha memahami suatu topik, baik secara mental ataupun 

fisik, untuk bisa mendapatkan sebuah ide mengenai topik tersebut. Sebagai akibatnya, tindakan  

dalam lapisan ini melibatkan pengembangan hubungan antara gambar dan simbol (Meel, 2003). 

Siswa mengembangkan ide-ide tertentu dan membuat gambaran suatu konsep melalui gambar 

maupun melalui contoh-contoh (Martin , dkk., 2005). Level pemahaman ketiga adalah image 

having. Siswa sudah memiliki gambaran mengenai suatu topik dan membuat gambaran mental 

mengenai topik tersebut (Pirie dan Kieren, 1994), tanpa harus mengerjakan contoh-contoh. 

Gambaran topik yang dihasilkan dari level pemahaman sebelumnya digantikan oleh sebuah 

gambaran mental (Meel, 2003). Level ini merupakan level abstraksi pertama dari siswa 

(Parameswaran, 2010). Level pemahaman keempat adalah property noticing. Siswa mampu 

mengombinasikan aspek-aspek dari sebuah topik untuk membentuk sifat yang relevan dan 

spesifik terhadap topik tersebut (Pirie dan Kieren, 1994). Perbedaan antara image having dan 

property noticing adalah kemampuan untuk memahami adanya sebuah hubungan antara 

gambaran-gambaran sebuah topik dan menjelaskan bagaimana cara untuk memverivikasi 

hubungan tersebut (Meel, 2003).  Siswa menyadari kesamaan dan perbedaan beragam gambaran 

sebuah topik dan mengembangkannya menjadi sebuah definisi konsep yang dibangun di  antara 

hubungan gambaran-gambaram tersebut (Tall dan Vinner, 1981).  Level pemahaman kelima 

adalah formalising. Siswa membuat abstraksi suatu konsep matematika berdasarkan sifat-sifat 

yang muncul (Pirie dan Kieren, 1994). Siswa mampu memahami sebuah definisi atau algoritma 

formal konsep matematika. Definisi suatu konsep matematika muncul sebagai entitas 

yang bebas dari konteks yang membentuknya (Parameswaran, 2010 dan Droujkova dkk, 

2005). Level pemahaman keenam adalah observing. Siswa mengoordinasikan aktivitas formal 

pada level formalising sehingga mampu menggunakannya pada permasalahan terkait yang 

dihadapinya (Pirie dan Kieren, 1994). Siswa mampu mengaitkan pemahaman konsep 

matematika dengan struktur pengetahuan baru (Parameswaran, 2010). Siswa mampu 

membuat pernyataan formal tentang suatu konsep matematika dan mampu mencari suatu pola 

untuk menentukan suatu algoritma atau teorema (Walter dan Gibbsons, 2011). Level 

pemahaman ketujuh adalah structuring. Siswa mampu mengaitkan hubungan antara 

teorema yang satu dengan teorema yang lain dan mampu membuktikannya berdasarkan 

argumen logis (Pirie dan Kieren, 1994). Siswa mampu membuktikan hubungan antara 

teorema yang satu dengan yang lainnnya secara aksiomatik (Parameswaran, 2010). Level 

pemahaman terakhir adalah inventising. Siswa memiliki sebuah pemahaman terstruktur komplit 

dan menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat tumbuh menjadi sebuah konsep yang 

baru (Pirie dan Kieren, 1994). Siswa mampu menciptakan struktur matematika baru 

berdasarkan struktur pengetahuan sebelumnya (Parameswaran, 2010). Pemahaman 

matematis siswa tidak terbatasi dan melampaui struktur yang ada sehingga mampu menjawab 

pertanyaan “what if?” (Meel, 2003). 

Kunci utama dari teori pemahaman Piere dan Kieren (1994) adalah adanya  

folding back. Ketika dihadapkan pada suatu soal atau pertanyaan pada level tertentu yang 

tidak dapat dengan segera diselesaikan, pebelajar perlu melakukan fold back  ke lapisan yang 
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lebih dalam untuk memperluas pemahaman yang tidak mencukupi pada saat itu. Pemahaman 

pada lapisan yang lebih dalam sesudah terjadinya folding back tidak identik dengan pemahaman 

pada lapisan yang lebih dalam semula. Pemahaman yang terbentuk pada lapisan yang lebih 

dalam dipengaruhi oleh adanya keperluan untuk dapat memecahkan masalah pada lapisan yang 

lebih luar. Pebelajar kini memiliki sebuah pemahaman yang lebih thicker di lapisan yang lebih 

dalam.  

Dalam memahami suatu konsep matematika, terjadinya folding back antara pebelajar 

yang satu dengan yang lain dapat berbeda. Pebelajar tertentu perlu melakukan folding back lagi 

dan lagi untuk dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan juga lebih mendalam. 

Sementara itu, pebelajar yang lain tidak perlu melakukan banyak folding back untuk dapat 

mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan juga lebih mendalam. Hal ini akan berkibat 

bahwa masing-masing pebelajar mempunyai lintasan yang berbeda pula.  

Kata kunci dari folding back adalah terjadinya pemahaman yang thicker pada 

lapisan inner. Susiswo (2015) melaporkan bahwa ketika menghadapi masalah pada level 

pemahaman structuring mahasiswa kembali ke level pemahaman primitive knowing tetapi 

pemahamannya tidak menjadi thicker. Sebagai contoh, ketika diminta menjelaskan penyelesaian 

lim
𝑥→2

(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
= lim𝑥→2(𝑥 + 2), mahasiswa menyatakan bahwa penyelesaian tersebut 

diperoleh dari pembagian  (𝑥 − 2) dengan (𝑥 − 2) yang menghasilkan 1. Mahasiswa tidak 

menyadari bahwa pembagian tersebut benar jika diberi syarat 𝑥 ≠ 2. Mahasiswa tidak dapat 

menjelaskan keterkaitan penyelesaiannya dengan konsep limit. Mahasiswa kembali dari level 

pemahaman structuring ke level pemahaman primitive knowing tetapi pemahamannya tidak 

menjadi thicker. Proses ini disebut sebagai pseudo folding back. Studi ini bertujuan untuk 

mendeskribsikan pseudo folding back mahasiswa ketika menyelesaikan masalah limit.   

METODE    

Penelitian ini dilaksanakan di jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Susiswo, 2015), mahasiswa pada jurusan ini melakukan 

pseudo folding back pada saat menyelesaikan masalah limit, sehingga dipilih menjadi lokasi 

penelitian.  Karena penelitian ini untuk mendeskribsikan pseudo folding back dalam 

menyelesaikan masalah limit, maka subjek yang dipilih adalah mahasiswa yang sudah pernah 

menempuh matakuliah Kalkulus.  

Subjek penelitian diambil berdasarkan adanya pseudo folding back  pada mahasiswa 

saat menyelesaikan masalah tentang limit. Mula-mula subjek diminta untuk menyelesaikan 

masalah limit. Berdasarkan penyelesaian tersebut dilakukan wawancara untuk mengetahui 

folding back. Proses pemilihan subjek seperti pada langkah-langkah berikut ini:  

1. Dilakukan tes secara klasikal terhadap mahasiswa semester 3, terdapat 5 kelas, masing-

masing kelas berisi sekitar 24 mahasiswa. Dipilihnya mahasiswa semester 2 karena 

mahasiswa ini telah menempuh materi limit pada semester 2. 

2.  Soal tes berisi soal tentang fungsi dan ketaksamaan nilai mutal. Dipilihnya materi ini 

karena materi ini merupakan materi prasyarat utama pada materi limit.  

3. Tes digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 

calon subjek yang mempunyai  kecenderungan pengetahuan konseptual dan kelompok calon 

subjek yang mempunyai  kecenderungan prosedural. Dipilihnya kelompok tersebut karena 

pada penelitian sebelumnya (Susiswo, 2015) mahasiswa dapat menyelesaikan masalah limit 

secara prosedural tetapi tidak dapat menjelaskannya secara konseptual. Pengetahuan 

konseptual dan prosedural pada penelitian ini mengadopsi pada Hibert (1986), Skemp 

(1987), dan Kilpatrick, dkk. (2001). 

4. Masing-masing kelompok diambil satu mahasiswa sebagai calon subjek penelitian. Subjek 

yang dipilih adalah subjek yang paling “baik” penyelesaiannya ditinjau dari pengelompokan 

di atas. 

5. Calon subjek penelitian menyelesaikan masalah limit. 
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6. Dilakukan wawancara untuk mengetahui pseudo folding back subjek dalam menyelesaikan 

masalah limit. 

7. Jika tidak terjadi pseudo folding back, maka mahasiswa tersebut tidak menjadi subjek 

penelitian. 

8. Kembali ke langkah 4. 

9. Subjek dari kelompok yang cenderung pada pengetahuan konseptual dan prosedural 

berturut-turut disebut sebagai Subjek 1 dan Subjek 2. 

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tes, wawancara, dan perekaman video. Tes 

dilakukan sebagai acuan dalam wawancara, untuk mengetahui pseudo folding back subjek. 

Perekaman video dimaksudkan untuk melakukan pengamatan secara terperinci dan berulang-

ulang data penelitian yang berupa data tentang pseudo folding back subjek. 

Setelah diperoleh subjek penelitian, dalam hal ini diperoleh Subjek 1 dan Subjek 2, maka 

masing-masing subjek diminta untuk menyelesaikan masalah limit berikut ini. 

Selesaikan! 

lim𝑥→2
𝑥2−4

𝑥−2
  

Penyelesaikan kedua subjek seperti pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Penyelesaian Masalah Limit Kedua Subjek 

Kedua subjek dapat menyelesaikan masalah limit seperti terlihat pada Gambar  1, 

sehingga kedua mahasiswa berada pada level pemahaman S. Berdasarkan penyelesaian di atas 

dilakukan wawancara untuk mendeskribsikan pseudo folding back kedua subjek. Kedua subjek 

diminta mengaitkan penyelesaiannya dengan definisi formal limit: 

To say lim𝑥→𝑐 𝑓(𝑥) = 𝐿 means that for is given 휀 > 0 (no matter how small) there is 

are corresponding 𝛿 > 0 such that  |𝑓(𝑥) − 𝐿| < 휀, provided that  0 < |𝑥 − 𝑐| <  𝛿, that 

is, 

0 < |𝑥 − 𝑐| <  𝛿 ⟹ |𝑓(𝑥) − 𝐿| < 휀 
(Purcell and Varberg, 2013). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pseudo folding back terjadi ketika pebelajar menghadapi masalah yang tidak dapat segera 

diselesaikan pada level tertentu, sehingga fold back ke level pemahaman sebelumnya tetapi 

tidak terjadi thicker pemamahaman pada level sebelumnya tersebut. Akan diuraikan terlebih 

dahulu pseudo folding back Subjek 1. 

Subjek 1 dapat menyelesaikan soal 

lim
𝑥→2

𝑥2−4

𝑥−2
= lim

𝑥→2

(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
= lim𝑥→2(𝑥 + 2)   

seperti terlihat pada Gambar 1. Subjek 1 menyatakan bahwa penyelesaian tersebut diperoleh 

karena pada limit tersebut nilai 𝑥 mendekati dua tetapi tidak sama dengan dua sehingga dapat 

melakukan pembagian (𝑥 − 2) dengan (𝑥 − 2). Pseudo folding back terjadi ketika Subjek 1 

diminta mengaitkan pernyataan bahwa x mendekati 2 dengan definisi formal limit. Subjek 1 

mengatakan bahwa pernyataan pada definisi formal limit |𝑥 − 2|  berarti bernilai 𝑥 − 2 saat 𝑥 −
2 ≥ 0, bernilai 2 − 𝑥 saat 𝑥 − 2 < 0.  Subjek 1 menyatakan ada dua pernyataan, yaitu 𝑥 − 2 <
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0  dan 𝑥 − 2 ≥ 0. Subjek 1 melanjutkan mengatakan bahwa 𝑥 bisa mendekati 2 dari kiri dan 

dari kanan, yaitu 𝑥 < 2 berarti 𝑥 mendekati 2 dari kiri dan 𝑥 ≥ 2 berarti 𝑥 mendekati 2 dari 

kanan (Wawancara 1). Subjek 1 salah dalam mengaitkan nilai multak |𝑥 − 2| dengan 

pernyataan 𝑥 mendekati dua tetapi tidak sama dengan dua. Subjek 1 fold back ke level 

pemahaman primitive knowing tentang definisi nilai mutlak tetapi tidak terkait dengan definisi 

formal limit sehingga pemahamannya tidak menjadi thicker. 

 

Peneliti  : (Subjek 1 sudah mendapatkan jawaban tentang alasan bahwa x tidak 

sama dengan dua karena 0 < |𝑥 − 2|) Selain itu, kan 𝑥 juga mendekati 

dua atau di sekitar dua. Untuk yang 𝑥 di sekitar dua  alasannya apa? 

Subjek 1: Sebelumnya ada ketaksamaan 0 < |𝑥 − 2| < 𝛿 (Subjek 1 sambil 

menulis). Ini berarti, |𝑥 − 2| itu kan berarti hmm... bernilai 𝑥 − 2 saat 

𝑥 ≥ 2, bernilai 2 − 𝑥 saat 𝑥 < 2. Ini berarti ini ada dua pernyataan, 

yaitu 𝑥 ≥ 2 dan 𝑥 < 2. Ini berarti 𝑥-nya itu bisa mendekati dua dari kiri 

dan bisa juga mendekati dua dari kanan.  

Wawancara 1 Subjek 1 Menyatakan Ada Dua Pernyataan, yaitu 𝑥 − 2 < 0  dan 𝑥 − 2 ≥ 0 

 

Pseudo folding back kedua terjadi ketika Subjek 1 diminta menjelaskan pernyataan 

untuk setiap 휀 > 0 ada 𝛿 > 0 sehingga jika 0 < |𝑥 − 2| < 𝛿 maka |𝑥 + 2 − 4| < 휀. Subjek 1 

kembali melihat pernyataan lim
𝑥→2

(𝑥 + 2), kemudian menjelaskan bahwa jika 𝑥 mendekati dua 

sedekat-dekatnya akan tetapi tidak sama dengan dua sudah terbukti dari pernyataan 0 <
|𝑥 − 2| < 𝛿, berarti 𝑥 tidak sama dengan dua tetapi 𝑥 dekat sedekat-dekatnya dengan dua. 

Subjek 1 mengatakan bahwa 𝑥 + 2 juga dekat dengan empat, karena 𝑥 mendekati dua maka 𝑥 +
2 mendekati empat. (Wawancara 2). Subjek 1 menjelaskan tentang pernyataan 0 < |𝑥 − 2| < 𝛿 

dan |𝑥 + 2 − 4| < 휀 tetapi tidak dapat menjelaskan pernyataan untuk setiap epsilon ada delta. 

Subjek 1 fold back ke level pemahaman primitive knowing tetapi, pada konsep untuk setiap 

epsilon ada delta pemahamannya tidak terjadi thicker. 

 

Peneliti  :  Ya kalau tertulisnya itu kan begitu ya, tetapi yang Anda pikirkan dengan 

pernyataan untuk setiap 휀 ada 𝛿 sehingga jika 0 < |𝑥 − 2| < 𝛿 maka 
|𝑥 + 2 − 4| < 휀 itu apa? 

Subjek 1: Yang dipikirkan ya Pak. 

Peneliti  : Ya yang dipikirkan untuk membuktikan menggunakan definisi formal 

untuk setiap 휀 ada 𝛿 dengan seterusnya itu apa? 

Subjek 1: Ehm … yang dipikirkan saya ya Pak. Tadi kan limit  𝑥 mendekati dua 

dari 𝑥 plus dua sama dengan empat. Itu 𝑥 mendekati dua sedekat-

dekatnya akan tetapi tidak sama dengan dua ini kan sudah terbukti 0 <
|𝑥 − 2| < 𝛿, berarti 𝑥 tidak sama dengan dua tetapi 𝑥 dekat sedekat-

dektanya dengan dua. Ini berarti 𝑥 + 2 juga dekat dengan empat. 

Karena 𝑥 mendektai dua, maka yang 𝑥 + 2 mendekati empat. 

Wawancara 2 Subjek 1 Menjelaskan tentang Pernyataan 0 < |𝑥 − 2| < 𝛿 dan |𝑥 + 2 −
4| < 휀 

 

Selanjutnya akan diuraikan pseudo folding back Subjek 2. Pseudo folding back pertama 

terjadi ketika Subjek 2 menjelaskan alasan penyelesaian  

    lim
𝑥→2

𝑥2−4

𝑥−2
= lim

𝑥→2

(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
= lim𝑥→2(𝑥 + 2).  

 Subjek 2 mengatakan bahwa adanya pembagian 𝑥 − 2 dengan 𝑥 − 2 menghasilkan 1 

(Wawancara 3). Subjek 2 fold back ke level pemahaman primitive knowing. Subjek 2 

melakukan prosedur pembagian yang melibatkan variable 𝑥 tetapi tidak melihat kaitan 

penyelesaiannya dengan konsep limit sehingga pemahaman tentang konsep limit pada level 

primitive knowing tidak menjadi thicker. 
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Peneliti : Sekarang yang saya tanyakan alasan untuk mendapatkan ini yang baris 

ke pertama ke baris ke dua. Bagaimana? 

Subjek 3: Limit x mendekati dua  x ditambah dua dan x dikurangi dua per x 

dikurangi dua, inikan limit x mendekati dua  x ditambah dua per x 

dikurangi dua dan x dikurangi dua per x dikurangi dua. Yang  x 

dikurangi dua dibagi x dikurangi dua sama dengan satu. 

Wawancara 3 Subjek 2 Mengatakan bahwa Adanya Pembagian 𝒙 − 𝟐 dengan 𝒙 − 𝟐 

Menghasilkan 𝟏 

 

Pseudo folding back kedua terjadi masih pada penyelesain 

lim
𝑥→2

(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
= lim𝑥→2(𝑥 + 2).  

Subjek 2 menyatakan bahwa penyelesaian tersebut diperoleh dari dua fungsi 

𝑓(𝑥) =
(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
   

dan  

𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2  

yang merupakan dua fungsi yang sama (Wawancara 4). Pekerjaan Subjek 2 tidak terkait dengan 

definisi formal limit. Subjek 2 fold back ke level pemahaman primitive knowing tentang konsep 

kesamaan dua fungsi tetapi pemahamannya salah. Sehingga, pemahaman Subjek 2 pada level 

primitive knowing ini tidak menjadi thicker. 

 

Peneliti : Katakan ini suatu fungsi, baris pertama f(x), baris kedua g(x). Apakah 

nilai f(x) dan g(x) nilai yang sama? 

Subjek 3: Ya sama. 

Wawancara 4 Subjek 2 menyatakan bahwa dua fungsi 𝑓(𝑥)  dan 𝑔(𝑥) Dua Fungsi yang Sama 

 

 Pseudo folding back ketiga terjadi ketika Subjek 2 diminta mengaitkan pernyataan 𝑥 

mendekati dua tetapi tidak sama dengan dua dengan definisi formal limit. Subjek 2 menyatakan 

bahwa pernyataan tersebut diperoleh dari ketaksamaan |𝑥 − 2| < 𝛿. Subjek 2 menggambar 

penyelesaian ketaksamaan tersebut (Gambar 3), kemudian menjelaskan daerah 2 − 𝛿 dan 2 + 𝛿 

(Wawancara 5). Subjek 2 fold back ke level pemahaman primitive knowing. Subjek 2 bekerja 

pada konsep ketaksamaan nilai mutlak tetapi salah dalam mengaikannya dengan pernyataan 𝑥 

mendekati dua tetapi tidak sama dengan dua. Pemahaman Subjek 2 pada level primitive 

knowing tidak menjadi thicker. 

  
Gambar 3 Grafik Penyelesaian Ketaksamaan |𝒙 − 𝟐| < 𝜹 

 

Peneliti : Terus yang pernyataan lainya x mendekati dua dari pernyataan yang 

mana? 

Subjek 3: x minus dua kurang dari delta. 

Peneliti : Itu saja coba ceritakan kok bisa seperti itu. 

Subjek 3: Ini 2-nya, inikan deltanya ya Pak. Dua plus delta, kalau Subjek 3 disini 

berartikan dua plus delta minus dua itu sama dengan delta. 

Wawancara 5 Menjelaskan Ketaksamaan |𝒙 − 𝟐| < 𝜹 

  

Pseudo folding back keempat terjadi ketika Subjek 2 diminta menyusun bukti formal 

limit. Subjek menyatakan bahwa karena nilai mutlak 𝑥 dikurangi dua kurang dari delta maka 

delta diambil sama dengan epsilon (Wawancara 6). Subjek 2 salah dalam memahami makna 
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untuk setiap epsilon ada delta. Seharusnya, Subjek 2 mengambil sebarang 휀 > 0 terlebih dahulu 

kemudian memilih 𝛿 = 휀. Oleh karena itu, pemahaman Subjek 1 pada level  

primitive knowing tidak menjadi thicker. 

 

Peneliti  : Proses analisis pendahuluan ini untuk apa? 

Subjek 3: Mengacu pada definisi. Karena nilai mutlak x dikurangi dua kurang dari 

delta maka delta diambil sama dengan epsilon. 

Wawancara 6 Analisis Pendahuluan untuk Pengambilan Delta 

 

 Hasil pseudo folding back kedua subjek dapat dirangkum seperti pada Tabel 1 berikut 

ini. 

 

Tabel 1 Pseudo Folding Back Subjek 

Terjadinya Pseudo Folding Back 
Hasil Pseudo Folding Back 

Subjek 1 Subjek 2 

Menjelaskan 

lim
𝑥→2

𝑥2−4

𝑥−2
= lim

𝑥→2

(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
=

lim𝑥→2(𝑥 + 2). 

 1. Pembagian 𝑥 − 2 

dengan 𝑥 − 2 

menghasilkan 1 

  2. Dua fungsi 

𝑓(𝑥) =
(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
   

dan  

𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2  

yang merupakan dua 

fungsi yang sama. 

Menjelaskan kaitan pernyataan 𝑥 

mendekati dua tetapi tidak sama 

dengan dua dengan definisi formal 

limit. 

Pernyataan pada definisi 

formal limit |𝑥 − 2|  berarti 

bernilai 𝑥 − 2 saat 𝑥 − 2 ≥
0, bernilai 2 − 𝑥 saat 𝑥 −
2 < 0, yang menyatakan 

bahwa 𝑥 bisa mendekati 2 

dari kiri dan dari kanan, 

yaitu 𝑥 < 2 berarti 𝑥 

mendekati 2 dari kiri dan 

𝑥 ≥ 2 berarti 𝑥 mendekati 2 

dari kanan. 

Pernyataan tersebut 

diperoleh dari ketaksamaan 
|𝑥 − 2| < 𝛿, yang daerahnya 

adalah antara 2 − 𝛿 dan 2 +
𝛿. 

Setiap 휀 > 0 ada 𝛿 > 0 sehingga 

jika 0 < |𝑥 − 2| < 𝛿 maka 

|𝑥 + 2 − 4| < 휀. 

Jika 𝑥 mendekati dua 

sedekat-dekatnya akan tetapi 

tidak sama dengan dua 

sudah terbukti dari 

pernyataan 0 < |𝑥 − 2| < 𝛿, 

berarti 𝑥 tidak sama dengan 

dua tetapi 𝑥 dekat sedekat-

dekatnya dengan dua. 

Subjek 1 mengatakan bahwa 

𝑥 + 2 juga dekat dengan 

empat, karena 𝑥 mendekati 

dua maka 𝑥 + 2 mendekati 

empat. 

Karena nilai mutlak 𝑥 diku-

rangi dua kurang dari delta 

maka delta diambil sama 

dengan epsilon. 
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Pembahasan  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga materi pokok yang menyebabkan 

subjek melakukan pseudo folding back ketika diminta mengaitkan penyelesaiannya dengan 

definisi formal limit, yaitu pertama, ketika subjek menyelesaikan lim
𝑥→2

𝑥2−4

𝑥−2
= lim

𝑥→2

(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
=

lim𝑥→2(𝑥 + 2) dengan konsep limit. Kedua, ketika subjek menjelaskan pernyataan 𝑥 mendekati 

dua tetapi tidak sama dengan dua. Dan ketiga, ketika subjek menjelaskan pernyataan untuk 

setiap 휀 > 0 ada 𝛿 > 0. Ketiga permasalahan tersebut juga merupakan masalah utama pada 

dekomposisi genetik awal oleh Cotril, dkk. (1996). 

Pada permasalahan pertama, subjek yang mempunyai kecenderugan pada pengetahuan 

konseptual tidak melakukan pseudo folding back, sedangkan subjek yang mempunyai 

kecenderungan pada pengetahuan prosedural fold back ke pembagian bentuk aljabar dan 

kesamaan dua fungsi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Duru (2011), 

yang menyatakan bahwa subjek cenderung mengalami miskonsepsi ketika melibatkan substitusi 

aljabar pada masalah limit. Masih menurut Duru (2011), ketika menyelesaikan masalah limit 

subjek cenderung pada keterampilan prosedural. Subjek yang melakukan kesalahan seperti ini 

disebut sebagai melakukan perilaku pseudo analytical (Vinner, 1997). 

Pada permasalahan kedua, kedua subjek sama-sama melakukan pseudo folding back. 

Subjek yang mempunyai kecenderungan pada pengetahuan konseptual fold back  ke definisi 

nilai mutlak, sedangkan subjek yang mempunyai kecenderungan pada pengetahuan prosedural 

fold back ke prosedura penyelesaian ketaksamaan nilai mutlak. Subjek pertama melakukan 

pseudo conceptual sedangkan subjek kedua melakukan pseudo analytical (Vinner, 1997). Ciltas 

& Tatar (2011) menyatakan bahwa subjek mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah 

ketaksamaan nilai mutlak dan mengalami kesulitan dalam menafsitkan interval yang ditemukan. 

Pada permasalahan ketiga, kedua subjek sama-sama melakukan pseudo folding back. 

Kedua subjek sama-sama tidak memahami pernyataan untuk setiap 휀 > 0 ada 𝛿 > 0. Juter 

(2007) menyatakan bahwa masalah kognitif yang muncul pada pemahaman definisi limit adalah 

ketika memamahi kuantitas pada definisi formal limit dan membuat kaitan definisi formal limit 

dengan permasalahan limit. Salah satu sumber kesulitan mahasiswa adalah ketika memahami 

definisi konvensional limit 휀 − 𝛿 (Cotril, dkk., 1996).  Kesalahpahaman merupakan hasil dari 

pemahaman yang buruk tentang tema dasar limit fungsi dan merepresentasikannya (Muzangwa 

& Chifamba, 2012). 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Definisi formal limit merupakan dasar bagi mahasiswa untuk  melanjutkan pada belajar 

matematika yang lebih formal dan lebih ketat (Swinyard & Larsen, 2012). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat tiga materi pokok yang menyebabkan subjek melakukan pseudo 

folding back ketika diminta mengaitkan penyelesaiannya dengan definisi formal limit, yaitu 

pertama, ketika subjek menyelesaikan lim
𝑥→2

𝑥2−4

𝑥−2
= lim

𝑥→2

(𝑥+2)(𝑥−2)

(𝑥−2)
= lim𝑥→2(𝑥 + 2) dengan 

konsep limit. Kedua, ketika subjek menjelaskan pernyataan 𝑥 mendekati dua tetapi tidak sama 

dengan dua. Dan ketiga, ketika subjek menjelaskan pernyataan untuk setiap 휀 > 0 ada 𝛿 > 0. 

Saran untuk pembelajaran adalah materi prasyarat tersebut harus benar-benar dipahami sebelum 

pada pembahasan tentang definisi formal limit. 
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Abstrak 

 
Geometri merupakan salah satu materi pada matematika yang diajarkan di 

sekolah. Salah satu bahasan dalam geometri adalah dimensi tiga yang diajarkan di 

jenjang sekolah menengah atas. Banyak siswa merasa kesulitan dalam 

memvisualisasikan objek dimensi tiga. Kesulitan ini berdampak pada hasil belajar 

siswa. Untuk mengatasi kesulitan dalam memvisualisasikan objek dimensi tiga dapat 

digunakan software yang memiliki kemampuan untuk menampilkan konten tiga 

dimensi dengan baik dan mudah digunakan, salah satunya adalah software Cabri 3D. 

Tulisan ini adalah kajian tentang bagaimana membelajarkan materi dimensi tiga 

menggunakan software Cabri 3D.   

Kata kunci: Dimensi Tiga, Cabri 3D.  
 

PENDAHULUAN 

Dalam konteks kurikulum, NCTM (2000) menentukan lima standar isi dalam matematika 

sekolah, yaitu bilangan dan operasinya, pemecahan masalah, geometri, pengukuran, dan 

peluang dan analisis data. Dalam geometri terdapat unsur penggunaan visualisasi, penalaran 

spasial dan pemodelan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan spasial merupakan tuntutan 

kurikulum yang harus diakomodasi dalam pembelajaran di sekolah. Terlebih lagi dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan nomor 21 tahun 2016, masalah geometri ruang (dimensi tiga) 

merupakan salah satu standar isi matapelajaran matematika yang harus diajarkan pada jenjang 

menengah. 

Geometri merupakan salah satu materi pada matematika yang diajarkan di sekolah. Salah 

satu konsep geometri ruang yang diajarkan di sekolah menengah atas adalah dimensi tiga. 

Berdasarkan Kurikulum 2013, materi dimensi tiga disajikan di kelas X (di kelas XII untuk 

Kurikulum 2013 yang direvisi) dengan kompetensi dasar mendeskripsikan jarak dalam ruang 

(antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2012) dan Roskawati dkk (2015), 

siswa mengalami kesulitan berkaitan dengan konsep jarak dari titik ke garis, jarak titik ke 

bidang, jarak dua garis, jarak bidang ke bidang, dan sudut antara garis dengan bidang. Dari hasil 

penelitian Candraningrum, siswa lebih menyukai materi yang disajikan melibatkan gambar atau 

visualisasi tiga dimensi. Hal yang senada juga diungkapkan dalam penelitan yang dilakukan 

oleh Nasution (2012) bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memvisualisasi 

objek dimensi tiga. Kesulitan dalam memvisualisasi objek ini berdampak pada kesulitan siswa 

dalam memahami konsep dimensi tiga terkait masalah jarak dalam ruang. 

Untuk mengatasi masalah siswa dalam memvisualisasikan objek dimensi tiga dapat 

digunakan software Cabri 3D. Software Cabri 3D merupakan salah satu software yang mampu 

menampilkan konten tiga dimensi dengan baik. Siswa dapat melakukan eksperimen dan 

eksplorasi objek dimensi tiga dengan menggunakan software Cabri 3D. Berdasarkan hasil 

penelitian Friansah dkk (2015), penggunaan Cabri 3D dalam pembelajaran membantu siswa 

dalam mempelajari dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi dimensi tiga. 

Sejalan dengan penelitian Nasution dkk (2015), Cabri 3D efektif digunakan dalam pembelajaran 
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pada materi dimensi tiga. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap perlu untuk memaparkan salah satu 

alternatif dalam membelajarkan konsep dimensi tiga jenjang sekolah menengah atas dengan 

menggunakan Cabri 3D. Hal ini bertujuan untuk memberikan alternatif pembelajaran bagi guru 

agar memudahkan siswa dalam memahami  konsep dimensi tiga. Paparan tersebut membahas 

tentang langkah-langkah yang perlu diperhatikan guru ketika menggunakan Cabri 3D dalam 

membelajarkan materi dimensi tiga. 

PEMBAHASAN 

Kurikulum Matematika Sekolah Menengah Atas dan Teori Van Hiele dalam 

Pembelajaran Geometri. 

Dalam konteks kurikulum, NCTM (2000:29) mentukan lima standar isi dalam 

matematika sekolah, yaitu bilangan dan operasinya, aljabar, geometri, pengukuran dan analisis 

data dan peluang. Standar isi ini secara eksplisit menggambarkan konten yang harus dipelajari 

siswa. Terkait masalah geometri ruang, dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa 

salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa adalah menganalisis sifat-sifat sederhana dari 

bangun ruang seperti diagonal ruang, diagonal bidang dan bidang diagonal. Dengan demikian 

dalam  kurikulum  nasional  di Indonesia,  dari  tingkat  sekolah  dasar  sampai perguruan  tinggi  

siswa/  mahasiswa    dituntut  untuk  dapat  membangun konsep dan menguasai  materi  

geometri  bidang dan  geometri  ruang. 

Dalam membelajarkan geometri ada salah satu teori yang dapat digunakan, yaitu teori 

pembelajaran geometri Van Hiele. Teori Van Hiele dikembangkan oleh Pierre Marie Van Hiele 

dan Dina Van Hiele-Geldof sekitar tahun 1950. Teori pembelajaran geometri Van Hiele ini telah 

diakui secara internasional dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri 

di sekolah. Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah contoh negara yang telah mengubah 

kurikulum geometri berdasar pada teori Van Hiele. Menurut teori Van Hiele, seseorang akan 

melalui lima level perkembangan berpikir dalam belajar geometri. Kelima level perkembangan 

berpikir Van Hiele yaitu: level 0 (visulasisasi), level 1 (analisis), level 2 (deduksi informal), 

level 3 (deduksi), dan level 4 (rigor). 

Level 0 (visualisasi) dikenal dengan tahap dasar, tahap rekognisi, tahap holistik, dan 

tahap visual. Pada tahap ini siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasar 

karakteristik visual dan penampakannya. Level 1 (analisis) dikenal dengan tahap deskriptif. 

Pada tahap ini sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifatnya. Level 2 (deduksi 

informal) dikenal dengan tahap abstrak, tahap relasional, tahap teoritik, dan tahap keterkaitan. 

Tahapan ini juga disebut tahap ordering. Pada tahap ini siswa dapat membuat definisi abstrak 

dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun secara hirarki. Level 3 (deduksi) dikenal sebagai 

tahap deduksi formal. Pada tahap ini siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar 

menerima bukti, namun siswa dapat menyusun teorema dalam sistem aksiomatik. Level 4 

(rigor) dikenal dengan tahap mematikakan atau tahap aksiomatik. Pada tahap ini siswa bernalar 

secara formal dalam sistem matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi 

aksiomatik dan definisi.  

Kemajuan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya lebih bergantung pada pengalaman 

pendidikan/pembelajaran dariada usia atau kematangan. Sejumlah pengalaman dapat 

mempermudah (atau menghambat) kemajuan dalam satu tingkat atau ke satu tingkat yang lebih 

tinggi. Menurut Van Hiele (dalam Howse, 2014: 307) fase pembelajaran geometri terdiri dari 

lima fase, yaitu information, directed orientation, explication, free orientation, dan integration. 

Pada fase information siswa mengembangkan kosakata dan konsep untuk suatu tugas tertentu. 

Guru menilai intepretasi atau penalaran siswa dan menentukan bagaimana siswa melangkah 

maju dengan tugas-tugas yang akan datang. Pada fase directed orientation siswa secara aktif 

terlibat dalam tugas-tugas yang diarahkan guru. Mereka bekerja dengan perkembangan dari 

tahap sebelumnya untuk memperoleh pemahaman serta koneksi diantara mereka. Pada fase 
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explication siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahamannya melalui diskusi 

yang dipimin oleh guru. Pada fase orientation siswa-siswa ditantang dengan tugas yang lebih 

kompleks dan menemukan sendiri cara-cara menyelesaikan tiap tugas. Pada fase integration 

siswa meringkas apa yang mereka pelajari, dan membuat gambaran konsep. 

 

Software Cabri 3D Sebagai Media Pembelajaran 
Kesulitan materi geometri, khusunya geometri ruang (dimensi tiga) tidak hanya dialami 

oleh siswa, tetapi juga oleh guru dalam membelajarkannya. Tanpa alat peraga, sulit bagi guru 

untuk merangsang daya visualisasi siswa. Demikian juga dengan siswa, tanpa alat peraga sulit 

bagi siswa untuk memahami dan memvisualisasikan konsep dimensi tiga. Salah satu cara yang 

efektif untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan media yang mempunyai 

kemampuan untuk memvisualisasikan obyek tiga dimensi. Media tersebut bisa dalam bentuk 

media manipulasi atau media berbantuan komputer. Menurut Sabandar (2002), idealnya dalam 

membelajarkan geometri di sekolah perlu disediakan media yang mewadai agar siswa dapat 

mengeksplorasi, mencoba serta menemukan prinsip-prinsip geometri lewat aktivitas informal 

kemudian merumuskannya dengan kegiatan formal dan menerapkan apa yang dipelajari. 

Tyaningsih (2015) mengemukakan bahwa media pembelajaran berbantun komputer yang 

diseting secara menarik dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Hal yang senada 

juga dikemukakan oleh Hanik (2014) bahwa proses pembelajaran melalui visualisasi dan 

animasi dengan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan pemahaman, minat belajar, dan 

keaktifan siswa. 

Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai  arti yang cukup penting. 

Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara (Djamarah & Zain, 2010:120). Kerumitan materi yang 

akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat 

mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. 

Bahkan keabstrakan materi dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan demikian anak 

didik lebih mudah mencerna bahan dengan bantuan media. 

Cabri 3D merupakan media yang penggunaannya memerlukan komputer. Cabri 3D 

merupakan salah satu software matematika yang interaktif. Menurut Accascina (2005) Cabri 3D 

adalah software yang sangat berguna untuk belajar dan mengajar geometri ruang. Melalui Cabri 

3D siswa dapat mengkonstruksi, mengobservasi dan mengamati objek geometri ruang. Sifat 

dinamis dari Cabri 3D berguna untuk membantu siswa dalam mengembangkan konsep geometri 

khususnya geometri ruang. Mithalal (2010) menyatakan bahwa dengan Cabri 3D siswa dapat 

melihat bentuk-bentuk dimensi tiga dari berbagai posisi dan dapat lebih mudah memunculkan 

daya visual siswa serta memungkinkan untuk mengonstruksi bentuk ruang sehingga dapat 

berpengaruh pada penalaran siswa.  

Fitur yang dimiliki Cabri 3D sangat menunjang dalam membelajarkan geometri, 

khususnya geometri tiga dimensi. Selain kelengkapan fitur, Cabri 3D juga mudah digunakan. 

Visualisasi objek dimensi tiga disajikan dengan baik oleh Cabri 3D. Gambar 1 adalah contoh 

visualisasi kubus menggunakan Cabri 3D. 
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Gambar 1. Visualisasi kubus menggunakan Cabri 3D. 

 

Dalam membelajarkan geometri ruang (dimensi tiga) menggunakan Cabri 3D, guru 

sebaiknya mendesain pembelajaran dengan baik dan detail. Guru haruslah menyiapkan bahan 

ajar menggunakan Cabri 3D sebagai media bagi siswa untuk melakukan visualisasi, pengamatan 

dan eksplorasi. Bahan ini memberikan peluang bagi siswa untuk memahami konsep yang 

dipelajari siswa. Penggunaan Cabri 3D dalam pembelajaran, sebaiknya tidak terlepas dengan 

lembar kegiatan siswa (LKS). Fungsi dari LKS ini adalah untuk memandu siswa untuk 

mencapai pemahaman terhadap suatu topik tertentu. Gambar 2 menyajikan contoh LKS yang 

dipadukan dengan Cabri 3D (Gambar 3). 

 
Gambar 2. Contoh lembar kerja siswa yang dipadu dengan Cabri 3D. 
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Gambar 3. Contoh permasalahan yang divisualisasikan dengan Cabri 3D. 

 

Bahan yang dibuat guru dengan menggunakan Cabri 3D (Gambar 3) diamati terlebih dulu 

oleh siswa. Kemudian melalui instruksi pada LKS siswa menggambar dan mengamati obyek 

yang dibentuk. Setelah mengamati secara mendalam, siswa menjawab pertanyaan dalam LKS. 

Penggunaan Cabri 3D ini memberikan visualisasi yang baik bagi siswa. Siswa memperoleh 

gambaran yang riil dan utuh sehingga siswa diharapkan dapat memahami konsep dimensi tiga 

dengan baik. 

Pembelajaran dimensi tiga dengan menggunakan Cabri 3D sebaiknya dilaksanakan 

dengan setting kooperatif. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat berdiskusi dan saling tukar 

pendapat dengan siswa lain. Model pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian kegiatan 

belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

(Sanjaya, 2006:239). Menurut Sutawidjaja (2002:358) bahwa belajar kooperatif adalah salah 

satu alternatif yang perlu  digalakkan dalam kontruktvisme karena pertimbangan sebagai 

berikut: (1) siswa yang sedang menyelesaikan masalah bersama-sama dengan teman 

sekelompoknya dalam kegiatan belajar kelompok masing-masing melihat bagaimana masalah 

itu dan merancang pemecahannya. Dengan demikian menyediakan kesempatan siswa untuk 

mengabstraksikan secara aktif, (2) menjelaskan sesuatu kepada teman biasanya mengarah 

kepada siswa untuk melihat sesuatu lebih jelas, (3) ketika suatu kelompok kecil menerangkan 

solusinya ke seluruh kelas (tidak peduli apakah solusi layak atau tidak), kelompok itu 

memperoleh kesempatan yang berharga untuk mempelajarai hasil yang mereka buat, (4) 

mengetahui bahwa ada teman sekelompoknya belum bisa menjawab, akan meningkatkan 

kegairahan setiap anggota kelompok untuk mencoba menemukan jawabannya, dan (5) 

keberhasilan suatu kelompok menemukan suatu jawaban akan menumbuhkan motivasi untuk 

menghadapi masalah baru. Atas dasar itulah sebaiknya dalam membelajarkan dimensi tiga 

menggunakan Cabri 3D disarankan untuk menggunakan setting kooperatif pada 

pembelajarannya.  

Tabel 1 berikut menyajikan contoh kegiatan yang dilakukan untuk untuk membelajarkan 

jarak garis ke bidang menggunakan Cabri 3D berdasarkan fase pembelajaran geometri Van 

Hiele dengan setting kooperatif. 

Tabel 1. Kegiatan guru dalam membelajarkan jarak titik ke bidang menggunakan Cabri 3D 

No Kegiatan Guru 
Fase Pembelajaran 

Van Hiele 

1. Sebelum memulai diskusi, Guru membagikan lembar kerja dan 

file media dengan Cabri 3D ke Siswa. Kemudian membagi siswa 

dalam beberapa kelompok. 
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No Kegiatan Guru 
Fase Pembelajaran 

Van Hiele 

2. Guru memberikan masalah tentang jarak garis ke bidang dan 

memvisualisasikannya menggunakan Cabri 3D. Kemudian guru 

meminta siswa untuk mengamati dan mencatat informasi 

informasi yang didapatkan saat mengamati. Pada saat 

mengamati, siswa dapat menggunakan laptop atau komputer 

untuk memvisualisasikan objek dimensi tiga menggunakan Cabri 

3D. 

Fase information 

3. Setelah siswa mengamati objek tiga dimensi menggunakan Cabri 

3D, guru mengarahkan siswa untuk menjawab beberapa per-

tanyaan pada lembar kerja yang telah diberikan. Lembar kerja 

yang diberikan ke siswa memuat pertanyaan pertanyaan ter-

struktur yang mengarah ke bagaimana menentukan jarak garis ke 

bidang. Tak lupa guru memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi 

dalam kelompok. Siswa dapat memanfaatkan hasil pengamatan 

pada fase information untuk menjawab pertanyaan dalam lembar 

kerja. Setelah siswa berdiskusi dalam kelompoknya, guru mem-

berikan siswa untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Pada 

saat ini, guru juga memberikan penguatan tentang materi jarak 

garis ke bidang. 

Fase directed 

orientation  

 

 

 

Fase explication 

4. Setelah diskusi kelas, guru memberikan siswa soal latihan yang 

memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Pada saat siswa 

mengerjakan soal latihan, guru mengamati siswa dan 

memberikan scaffolding bagi siswa (atau kelompok) yang 

mengalami kesulitan. Guru memberikan kesempatan kepada 

beberapa siswa untuk menunjukkan hasil kerja mereka dalam 

menyelesaikan soal latihan. 

Fase free orientation 

5. Setelah siswa menyelesaikan soal latihan pada fase free 

orientation, guru meminta siswa untuk membuat ringkasan 

terkait dengan materi yang baru saja dipelajari. Setelah siswa 

membuat ringkasan, guru meminta perwakilan dari beberapa 

kelompok untuk menyampaikan hasil ringkasan tersebut. 

Fase integration 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan alternatif dalam membelajarkan dimensi tiga 

dengan menggunakan Cabri 3D memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu: (1) guru hendaknya 

memperhatikan ketercukupan sarana berupa komputer/laptop untuk menjalankan software Cabri 

3D, (2) guru hendaknya mendesain obyek-obyek dimensi tiga secara detail dan cermat dengan 

menggunakan Cabri 3D. Bahan ini ditujukan untuk memberikan visualisasi obyek dimensi tiga 

ke siswa, memberikan bahan pengamatan dan eksplorasi bagi siswa, (3) dalam membelajarkan 

dimensi tiga, guru dapat menggunakan teori pembelajaran geometri oleh Van Hiele, (4) guru 

hendaknya membuat lembar kerja siswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bahan yang 

telah dibuat guru melalui Cabri 3D, dan (5) dalam membelajarkan dimensi tiga menggunakan 

Cabri 3D, disarankan untuk menggunakan setting kooperatif.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal tentang konsep perbandingan dan mengungkapkan kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal tentang konsep 

perbandingan. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif  dengan 

subjek penelitian 20 orang siswa kelas VII A SMP Negeri 11 Muaro Jambi. 

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 18 juli 2016 melalui pemberian 5 soal tes 

uraian dan wawancara tentang materi perbandingan. Identifikasi kesulitan siswa 

terhadap konsep perbandingan dilakukan dengan manganalisis kesalahan yang dibuat 

siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Hasil analisis dan wawancara 

menunjukkan bahwa identifikasi kesalahan yang terbanyak dilakukan siswa secara 

berurutan adalah kesalahan konsep, kesalahan komunikasi matematis dalam 

menginterpretasi soal ke dalam bahasa sehari-hari sebesar dan kesalahan teknis. 

Kesalahan menerapkan rumus  dalam menerapkan konsep sebesar 66%, kesalahan 

komunikasi matematis 41% dan kesalahan teknis sebesar 42%. Faktor-faktor 

penyebab kesulitan siswa yaitu siswa belum memahami konsep dengan baik, siswa 

belum terbiasa berkomunikasi matematis dan belum menguasai operasi bilangan. 

Kata Kunci :Identifikasi, Kesalahan, Perbandingan 

 

PENDAHULUAN 

Pada pembelajaran matematika di sekolah, matematikamasih banyak dilakukan 

dengan langkah guru menjelaskan materi, memberikan contoh soal dan penyelesaiannya, 

memberikan soal latihan yang mirip dengan contoh, memberikan latihan soal di buku, 

dan kuis/tes. Kegiatan pembelajaran seperti ini dirasakan siswa sebagai pembelajaran 

monoton, menuntut banyak hafalan prosedur atau rumus. Menurut Subanji (2013:1) 

banyak rumus-rumus matematika yang diberikan guru tanpa ada penjelasan bagaimana 

terbentuknya rumus tersebut dan syarat berlakunya rumus tersebut. Dampaknya muncul 

berbagai kesalahan matematika siswa. Siswa mengalami kesulitan ketika soal “diubah” 

meskipun sedikit. 

Dari diskusi dengan guru matematika SMP pada MGMP Matematika Kabupaten 

Muaro Jambi dan Guru Matematika di SMP negeri 11 Muaro Jambi, diperoleh informasi 

bahwa siswa kesulitan dalam memahami konsep matematika. Ketika dalam proses 

pembelajaran sehari-hari siswa mampu menyelesaikan soal yang diberikan guru namun 

ketika tes diberikan siswa tidak mampu menyelesaikan dengan tepat dan benar. Walaupun 

siswa telah berusaha maksimal menyelesaikan soal matematika yang diberikan namun 

hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan guru. Lebih banyak siswa yang mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal daripada siswa yang dapat menyelesaikan soal 

dengan benar. 
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Menurut Widdiarto (2008:6) Kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa 

yang berkemampuan dibawah rata-rata. Kesulitan belajar juga dapat dialami oleh siswa 

dengan tingkat kemampuan manapun dan jenis sumber kesulitannya beragam. Beberapa 

faktor penyebab kesulitan belajar siswa menurut Cooney dkk (dalam Widdiarto 2008:6) 

yaitu: faktor fisiologis, faktor sosial, faktor emosional, faktor intelektual, faktor 

pedagogis.  

Dari segi faktor intelektual, kesulitan belajar siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika perlu diidentifikasi dengan tujuan mendapatkan informasi tentang jenis 

kesalahan tersebut dan pada akhirnya dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam 

belajar matematika. Menurut Widdiharto (2008:13) untuk mengindentifikasi dapat 

menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya dengan pendekatan kesalahan 

konsepdilakukan dengan ; a) pemberian contoh, noncontoh dan contoh penyanggah yang 

disertai alasan atau tanpa alasan; (b) karakterisasi seperti syarat perlu, syarat cukup, syarat 

perlu dan cukup, syarat tak perlu dan tak cukup membandingkan dan mempertentangkan. 

Menurut Krismanto (2006:21) teknik yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi 

kesulitan belajar siswa salah satunya dengan menganalisis hasil tes dengan melihat 

kesalahan yang dibuat oleh siswa. 

Menurut Cooney dkk (1975:204) berpendapat bahwa agar siswa dapat 

menyelesaikan persoalan matematika dengan baik dan benar maka pengetahuan siswa 

difokuskan pada dua jenis pengetahuan matematika yang penting, yaitu pengetahuan 

konsep-konsep dan pengetahuan prinsip-prinsip. Konsep dan prinsip merupakan 

pengetahuan dasar matematika yang harus dikuasai siswa. Bell (1978:108) 

mengungkapkan bahwa konsep merupakan suatu ide abstrak yang memungkinkan orang 

dapat mengklasifikasikan objek-objek atau kejadian-kejadian dan memungkinkan orang 

dapat mengetahui suatu contoh dan bukan contoh sedangkan prinsip merupakan suatu ide 

tentang konsep-konsep dan hubungan diantara konsep-konsep. Dengan kata lain prinsip 

adalah suatu ide yang menghubungkan dua konsep atau lebih. 

Kesulitan dalam memahami konsep dapat ditinjau dari pengetahuan siswa tentang 

konsep-konsep, antara lain jika siswa dapat: (1) menandai, menggungkapkan dengan 

kata-kata, dan mendefinisikan konsep; (2) mengidentifikasi contoh dan bukan contoh dari 

konsep; (3) menggunakan model, gambar, dan simbol untuk mempresentasikan konsep; 

(4) menterjemahkan dari satu model presentasi ke model presentasi yang lain; (5) 

mengidentifikasi sifat-sifat konsep yang diberikan dan mengenali kondisi yang 

ditentukan suatu konsep; (6) membandingkan dan menegaskan konsep-konsep. 

Pengetahuan tentang prinsip-prinsip aljabar dapat ditinjau dari kemampuan siswa, antara 

lain jikasiswa dapat: (1) mengenali kapan suatu prinsip diperlukan; (2) memberikan 

alasan pada langkah-langkah penggunaan prinsip; (3) menggunakan prinsip secara benar; 

(4) mengenali prinsip yang benar dan tidak benar; (5) menggeneralisasikan prinsip baru 

dan memodifikasi suatu prinsip; (6) mengapresiasikan peran prinsip-prinsip dalam 

matematika. 

Menurut Budiyono (2008:42) jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika antara lain; 1) Kesalahan Konsep, 2) Kesalahan 

Menggunakan Data, 3) Kesalahan Interpretasi Bahasa, 4) Kesalahan Teknis, 5) Kesalahan 

Penarikan Kesimpulan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk mengindentifikasi  

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal tekait konsep perbandingan. Penelitian ini 

dibatasi pada konsep dasar tentang  perbandingan, perbandingan yang melibatkan jumlah 
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atau selisih, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai dan penerapan konsep 

perbandingan dalam kehidupan sehar hari. 

Identifikasi kesalahan tersebut meliputi analisis untuk mengukur tingkat 

kesalahan dan mengetahui kesulitan belajar apakah yang menyebabkan siswa 

melakukukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah serta lembaga-lembaga pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan matematika. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi 

penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 11 Muaro 

Jambi sebanyak 20 orang siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar tes 

uraian, dan wawancara. Soal tes diberikan sebanyak 5 soal dalam bentuk uraian yang 

terkait konsep dasar tentang  perbandingan, perbandingan yang melibatkan jumlah atau 

selisih, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai dan penerapan konsep 

perbandingan dalam kehidupan sehari-hari.  Data dianalisis dari segi kesalahan konsep, 

kesalahan interpretasi bahasa dan kesalahan teknis. Teknik analisis data menggunakan 

model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246) meliputi: reduksi data (Data 

Reduction), penyajian data (Data Display), serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

(Conclusion Drawing and Verification). 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Berdasarkan lembaran jawaban siswa untuk masing-masing soal tes uraian yang 

diberikan ditemukan beberapa kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

tes dan disajikan sebagai berikut: 

Kesalahan 

Soal  Nomor 

rata-rata 1 

org/% 

2 

org/% 

3 

org/% 

4 

org/% 

5 

org/% 

Konsep 
2 14 12 18 20 13.2 

10% 70% 60% 90% 100% 66% 

Interpretasi bahasa 
14 18 9 0 0 8.2 

70% 90% 45% 0% 0% 41% 

Teknis 
4 0 0 18 18 8 

20% 0% 0% 90% 100% 42% 

Untuk soal nomor 1 terlihat bahwa kesalahan interpretasi bahasa merupakan 

kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa. Jumlah siswa yang mengalami kesalahan 

interpretasi bahasa adalah 14 orang siswa (70%), sedangkan kesalahan konsep sebanyak 

2 orang siswa (10%), kesalahan teknis 4 orang siswa (20%). 

 
Gambar 1. Contoh jawaban siswa soal nomor 1 
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Melalui wawancara yang dilakukan diketahui bahwa kesalahan interpretasi bahasa karena 

siswa kurang terbiasa menyatakan bahasa sehari-hari dalam matematika. Cara berbahasa 

siswa masih sederhana. Namun siswa sudah dapat menyelesaikan soal dengan benar 

dengan strategi nilai satuan maupun mengunakan strategi menggunakan konsep 

perbandingan. Suatu hal yang lain perlu diperhatikan yaitu alasan siswa menggunakan 

variabel untuk mempresentasikan suatu nilai, misalnya m dimisalkan sebagai jarak yang 

dapat ditempuh oleh kendaraan. 

Untuk soal nomor 2 terlihat bahwa kesalahan konsep merupakan kesalahan yang 

banyak dilakukan siswa. Jumlah siswa yang mengalami kesalahan konsep adalah 14 

orang siswa (70%) dan kesalahan interpretasi 18 orang siswa (90%). 

 
Gambar 2. Contoh jawaban siswa soal nomor 2 

Pada soal nomor 2 disajikan tabel sedemikian rupa sehingga siswa dapat mengisi nilai 

pada masing-masing baris yang sesuai. Dari analisis terdapat 18 siswa memberikan alasan 

kurang tepat tentang konsep perbandingan senilai 14 siswa diantaranya dapat 

memberikan contoh dari perbandingan senilai namun menganggap sebagai perbandingan 

berbalik nilai. Hal ini menunjukkan siswa belum begitu memahami konsep dari 

perbandingan senilai. Suatu hal yang menjadi alasan siswa jika banyak buku semakin 

membesar maka harga buku juga semakin tinggi. Padahal situasi yang dimaksud siswa 

tersebut merupakan perbandingan senilai kecuali jika diperoleh perbandingannya untuk 

setiap baris pada tabel tersebut memiliki rasio yang sama. Dalam kasus ini diperoleh 

perbandingan banyak buku dan harga buku setiap baris selalu senilai. 
5 

2
=

10,000

4,000
 ; 

2 

10
=

4,000

20,000
 ; 

10 

2
=

20,000

4,000
  dan seterusnya. 

Dari sisi lain adalah keterbatasan siswa memberikan interpretasi bahasa dalam 

matematika masih belum tepat dan jelas. 

Pada soal nomor 3  diperoleh bahwa 12 siswa melakukan kesalahan tentang 

konsep perbandingan berbalik nilai (60%), sedangkan kesalahan interpretasi bahasa 9 

orang siswa (45%).  

 
Gambar 3. Contoh jawaban siswa soal nomor 3 
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Siswa dapat melengkapi contoh perbandingan yang dimaksud pada tabel namun 

menganggap sebagai perbandingan senilai. Dalam segi interpretasi bahasa siswa masih 

menggunkan bahasa yang sederhana dan belum tepat untuk mengungkapkan konsep 

perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua 

besaran yang memiliki nilai rasio yang saling berkebalikan. Dalam kasus ini diperoleh 

perbandingan banyak buku dan harga buku setiap baris selalu berkebalikan. 
5 

10
=

10

20
 ; 

10 

20
=

10

5
 ; 

20 

25
=

5

4
  dan seterusnya. 

Untuk soal nomor 4 diperoleh bahwa siswa melakukan kesalahan konsep 

sebanyak 18 orang siswa (90%) dan kesalahan teknis 18 orang siswa (90%). 

 
Gambar 4. Contoh jawaban benar siswa soal nomor 4 

 
Gambar 5. Contoh jawaban siswa soal nomor 4 

 
Gambar 6. Contoh jawaban siswa soal nomor 4 

siswa lebih banyak menjawab mengunakan cara menebak atau memperkirakan daripada 

menjawab dengan menggunakan konsep tentang perbandingan terkait jumlah. Kesalahan 

interpretasi bahasa dikarenakan siswa tidak memberikan interpretasi kalimat matematika 

yang  tepat dan lengkap. Kesalahan teknis terjadi karena siswa mempersingkat penulisan 

bilangan ribuan menjadi bilangan satuan contohnya seperti Rp 2000,- menjadi 2. 

Kesalahan siswa ini mengungkapkan bahwa siswa tidak menguasai konsep. Beberapa 

alasan yang diperoleh pada saat wawancara dikarenakan siswa lupa. Indikasi ini berarti 

siswa belajar kurang bermakna dan hanya ingat sementara akan konsep yang telah 

dipelajari. 

Dalam menyelesaikan soal ini menggunakan konsep perbandingan senilai. 

Beberapa buku sumber memberikan contoh dan penyelesaian seperti cara siswa 
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menjawab seperti pada gambar 5. Banyak siswa sulit menyelesaikan soal  seperti ini. Jika 

diamati maka dapat dijelaskan seperti berikut: 

 
 rasio Harga 

Buku 5 Rp 10,000,- 

Pena 3 Rp, 6,000,- 

jumlah 8 Rp 16.0000,- 

 

Korespondensi yang terjadi merupakan perbandingan senilai dan dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 
5 

3
=

10,000

6,000
 ; 

3 

8
=

6,000

16,000
 ;  

5 

8
=

10,000

16,000
 

 

Pada soal nomor 5 terlihat bahwa kesalahan konsep merupakan kesalahan yang 

paling banyak dilakukan siswa. Jumlah siswa yang mengalami kesalahan konsep adalah 

20 orang siswa (100%). 

 
Gambar 7. Contoh jawaban siswa soal nomor 4 

Siswa tidak memahami keterkaitan antar konsep pada materi perbandingan. 

Padahal konsep perbandingan dalam kasus soal ini sama dengan kasus soal nomor 4. 

Solusi pengerjaannya dapat kita mengacu pada sifat bilangan pecahan. Jika diamati maka 

dapat dijelaskan seperti berikut: 

 
 rasio Harga 

Buku 5 Rp 10,000,- 

Pena 3 Rp   6,000,- 

Jumlah untuk 4 buku dan 3 pena 4x5 + 3x3 =29 Rp 58.000,- 

Korespondensi yang terjadi merupakan perbandingan senilai dan dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 
5 

3
=

10,000

6,000
 ; 

3 

29
=

6,000

58,000
 ;  

5 

29
=

10,000

58,000
 

 

KESIMPULAN dan SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal materi perbandingan sesuai urutan yang 

paling menonjol adalah (1) kesalahan konsep, (2) kesalahan interpretasi bahasa, dan (3) 

kesalahan teknis. Kesalahan siswa dikarenakan siswa kurang memahami konsep tentang 

perbandingan dan prinsip yang berlaku pada konsep tersebut. 
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Untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan konsep 

perbandingan maka: 

1. guru perlu lebih ditekankan penguasaan konsep dalam pembelajaran. Salah 

satunya dengan memilih pembelajaran aktif yang memungkinkan konsep bertahan 

lama dalam ingatan siswa.  

2. Guru perlu memberikan latihan secara kontinu, memeriksa latihan dan 

mendiskusikan kesalahan yang ditemukan dan siswa akan tahu letak kesalahannya 

sehingga tidak akan terjadi kembali miskonsepsi. 

3. Guru harus memberi perhatian serius kepada siswa yang melakukan kesalahan 

dalam konsep. Apabila algoritma yang salah tersebut sudah tertanam di dalam 

pikiran siswa, maka akan sulit memperbaikinya di kemudian hari. Kalau mereka 

menyadari kesalahan algoritmiknya, bukan tidak mungkin mereka akan dapat 

menyelesaikan persoalan dengan lebih baik. 
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Abstrak 

 
Kemampuan mengonstruksi bukti merupakan kemampuan yang sangat 

penting bagi semua ahli matematika dan mahasiswa terutama program studi 

matematika dan pendidikan matematika. Meskipun bukti itu penting, mahasiswa 

sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas pembuktian, sehingga 

mereka gagal menghasilkan bukti yang valid. Dalam makalah ini disajikan hasil 

eksplorasi terhadap proses yang dilalui mahasiswa ketika mengontruksi bukti 

dengan menggunakan kerangka kerja abstraksi reflektif dari Piaget yang 

dimodifikasi oleh Dubinsky. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan 

penyebab kegagalan konstruksi yang mungkin dilakukan mahasiswa. Berdasarkan 

analisis data ditemukan tiga jenis kegagalan konstruksi bukti yang dihasilkan 

mahasiswa dalam mengonstruksi bukti, yaitu kegagalan dalam interiorisasi, 

kegagalan dalam koordinasi, dan kegagalan  semu dalam Interiorisasi 

Kata kunci: Kegagalan, Konstruksi Bukti, Komposisi fungsi, Abstraksi reflektif  

 

PENDAHULUAN 

Kemampuan untuk mengonstruksi bukti dalam pembelajaran matematika lanjut 

memegang peranan penting ( Tall, 2012; Selden & Selden, 2003, 2007, 2009; Weber, 2001b). 

Meskipun sangat penting, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa di semua tingkatan 

memiliki kesulitan dalam menyelesaikan tugas konstruksi bukti (Schoenfeld, 1985; Selden & 

Selden, 1987; Martin & Harel, 1989;Dreyfus, 1999; Moore, 1994; Harel & Sowder, 1998). 

Banyaknya siswa tidak bisa atau kesulitan mengonstruksi bukti dalam pembelajaran matematika 

lanjut maka perlu dilakukan penelusuran lebih mendalam terhadap proses yang dilakukan 

mahasiswa dalam mengonstruksi bukti dan mencari tahu bagaimana kesulitan itu bisa terjadi. 

Penelitian tentang kegagalan dan kesulitan mengonstruksi bukti telah banyak dilakukan. 

Weber (2010b) mengelompokan dua bentuk hasil penelitian tentang kesulitan mahasiswa dalam 

mengonstruksi bukti. Kelompok pertama menyatakan bahwa hal yang menyebabkan mahasiswa 

kesulitan dalam mengonstruksi bukti adalah mahasiswa tidak memiliki konsepsi yang akurat 

tentang konsep bukti matematika (Senk,1985; Martin dan Harel, 1989; Knuth dan Elliot, 1998; 

Harel dan Sowder, 1998, Selden & Selden, 1987, 2015). Banyak siswa percaya bahwa 

memverifikasi teorema umum dalam contoh spesifik, atau mungkin beberapa contoh sudah 

dianggap cukup sebagai bukti (Harel dan Sowder, 1998). Kelompok kedua menyatakan bahwa 

kesulitan mahasiswa terjadi karena siswa kurang pemahaman tentang teorema atau konsep dan 

cara menggunaannya (Moore, 1994; Hazzan dan Leron, 1994; Harel, 1999; Harel & Sowder, 

1998). Seseorang yang hafal  fakta atau teorema tidak menjamin seseorang itu dapat 

menerapkan atau menggunakan fakta dan teorema tersebut dalam pembuktian. Misalnya, dalam 

aljabar abstrak, beberapa siswa salah dalam menggunakan Teorema Lagrange dalam 

menyelesaikan tugas-tugas pembuktian (Hazzan dan Leron, 1994).  

Penelitian ini mencoba menjelaskan secara detil proses yang dilalui mahasiswa ketika 

mengonstruksi bukti, sehingga dapat diungkap kenapa mahasiswa gagal mengonstruksi. 
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Mahasiswa yang mencapai kebuntuan atau kegagalan yaitu mereka yang telah berupaya 

menyelesaikan tugas pembuktian tetapi tidak memberikan hasil yang seharusnya atau mereka 

yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk memahami mengapa kegagalan terjadi, perlu 

menelusuri proses yang dilalui mahasiswa ketika mengonstruksi bukti-bukti. Penelusuran 

kegagalan konstruksi bukti menggunakan kerangka kerja abstraksi reflektif, yang terdiri dari 5 

tahapan konstruksi. Bagaimana kelima tahap itu dilalui oleh subjek akan menggambarkan 

proses konstruksi bukti yang dilakukan. Jika satu tahap tidak dapat dilalui berarti mahasiswa 

mengalami kegagalan dalam mengonstruksi bukti atau kelima tahap dapat dilalui namun 

mengasumsikan premis dengan konsep yang keliru juga akan menghasilkan bukti yang tidak 

valid. 

Abstraksi Reflektif 

Piaget membedakan tiga macam abstraksi, yaitu abstraksi empirik, pseudo-empirik dan 

reflektif. Abstraksi empirik dan pseudo-empirik adalah bentuk abstraksi yang dalam 

memperoleh pengetahuan dari suatu objek dengan melakukan (membayangkan) tindakan-

tindakan pada objek tersebut. Abstraksi reflektif adalah menginteriorisasi dan 

mengkoordinasikan tindakan-tindakan itu untuk membentuk tindakan-tindakan baru dan pada 

akhirnya muncul objek-objek baru. Abstraksi reflektif lebih rumit dan komplek dibanding dua 

yang pertama. Piaget (dalam Dubisky, 2002, 98) menyatakan bahwa perkembangan struktur-

struktur kognitif disebabkan oleh abstraksi reflektif. Lebih lanjut, Piaget dalam Dubinsky (2002, 

99) membagi lima jenis konstruksi dalam abstraksi reflektif, yaitu interiorisasi, koordinasi, 

enkapsulasi, generalisasi dan reversal. Dubisky (2002) memodifikasi makna ke lima jenis 

tersebut dari proses konstruksi pada anak-anak menjadi proses konstruksi dalam matematika 

tingkat lanjut.  

Dalam penelitian ini definisi yang digunakan mengacu pada Dubinsky(2002, 101), yaitu 

Interiorisasi adalah konstruksi proses-proses internal untuk memahami fenomena yang di 

rasakan, koordinasi adalah komposisi dua atu lebih proses untuk pengonstruksian proses baru, 

enkapsulasi adalah konversi proses ke dalam objek, dan generalisasi adalah menggunakan 

skema yang ada ke konveksi yang lebih luas dari fenomena. Reversal adalah mengonstruksi 

proses baru dengan meninjau kembali proses sebelumnya.  

Abstraksi Reflektif dalam Mengonstruksi Bukti 

Penelitian ini mengacu pada pandangan konstruksi berdasarkan kerangka kerja abstraksi 

reflektif oleh Dubisky dengan beberapa penyesuaian dalam masalah pembuktian. Konstruksi 

interiorisasi didefinisikan sebagai mengonstruksi proses-proses internal dalam rangka 

memahami masalah pembuktian yang diberikan. Aktivitas-aktivitas berpikir yang termasuk 

dalam konstruksi ini adalah aktivitas menggali informasi-informasi yang diperlukan. Contoh 

aktivitas-aktivitas berpikir dalam konstruksi ini adalah : (1) Membaca dan memahami masalah 

pembuktian, (2) Menulis fungsi f, (3) Menulis fungsi g, (4) Menulis fungsi f injektif, (5) 

Menulis fungsi g injektif, (6) Menulis    𝑓(𝑥1) =  𝑓(𝑥2) → (𝑥1) =  (𝑥2), (7) Menulis  𝑔(𝑥1) =
 𝑔(𝑥2) → (𝑥1) =  (𝑥2), (8) Membuat diagram fungsi f, (9) Membuat diagram fungsi g, (10) 

Mengamati gambar. Kata kerja yang menunjukan aktivitas-aktivitas berpikir dalam konstruksi 

interiorisasi adalah kata kerja “membaca” atau “mengamati”. 

Konstruksi koordinasi didefinisikan sebagai mengonstruksi proses baru dari dua atau 

lebih proses yang lain atau mengaitkan premis-premis menuju ke kesimpulan perantara dalam 

rangka mengoordinasikan hasil-hasil interiorisasi. Aktivitas-aktivitas berpikir yang termasuk 

dalam konstruksi ini adalah: (1) Menulis g o f, (2) Mengaitkan fungsi g dan f dalam rumusan  g 

o f : A → C, (3) Menentukan bentuk lain dari (𝑔 𝑜 𝑓)(𝑥1)
 menjadi  (𝑔 𝑜 𝑓)(𝑥1)

= 𝑔(𝑓(𝑥1)), (4) 

Menetapkan bentuk lain dari (𝑔 𝑜 𝑓)(𝑥2) (𝑔 𝑜 𝑓)(𝑥2)= 𝑔(𝑓(𝑥2)), (5) Merumuskan g o f dalam 

fungsi h,  h = g o f, (6) Membuat gambar diagram fungsi g o f. Kata kerja yang menunjukan 
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aktifitas berpikir pada konstruksi koordinasi adalah “mengoordinasikan” , “mengaitkan”. 

Konstruksi enkapsulasi didefinisikan sebagai mengonstruksi objek mental dari proses 

mental. Konstruksi ini mengakibatkan terjadi perubahan (konversi) dari proses ke dalam objek. 

Dari pengertian itu terlihat adanya perubahan dari proses yang bersifat dinamis menjadi objek 

yang bersifat statis. Aktivitas-aktivitas berpikir yang termasuk dalam konstruksi ini adalah: (1) 

Menetapkan apa yang akan dibuktikan, yaitu untuk 𝑥1, 𝑥2  ∈ A, ∋  (𝑔 𝑜 𝑓)(𝑥1)
 = (𝑔 𝑜 𝑓)(𝑥2)

 

maka (𝑥1) =  (𝑥2), (2) Menuliskan ambil 𝑥1, 𝑥2  ∈ A, ∋ (𝑔 𝑜 𝑓)(𝑥1)
 = (𝑔 𝑜 𝑓)(𝑥2)

→  𝑓(𝑥1) =

 𝑓(𝑥2), (3) Menuliskan = 𝑔(𝑓(𝑥1)) = 𝑔(𝑓(𝑥2)  → 𝑓(𝑥1) =  𝑓(𝑥2) dengan dasar 𝑔 injektif, (4) 

Menuliskan 𝑓(𝑥1) = 𝑓(𝑥2) ⇒  (𝑥1) =  (𝑥2)  (5) Menuliskan (𝑥1) =  (𝑥2)  dengan dasar 

pertimbangan f injektif, (6) Menetapkan (𝑔 𝑜 𝑓) injektif. Kata kerja yang menunjukan aktivitas-

aktivitas berpikir dalam konstruksi enkapsulasi adalah “menetapkan” . 

Konstruksi generalisasi didefinisikan sebagai menerapkan skema kekoleksi yang lebih 

luas dari fenomena. Generalisasi dalam masalah pembuktian ini adalah (1) Ketika subjek dapat 

menggunakan dan menjelaskan bahwa fungsi selain mengaitkan variabel juga dapat mengaitkan 

formula, (2) ketika subjek dapat merumuskan definisi fungsi injektif untuk fungsi komposisi 

𝑔 𝑜 𝑓. Aktivitas berpikir yang termasuk dalam konstruksi generalisasi dalam penelitian ini di 

awali dengan kata kerja “menggunakan”, yaitu menggunakan aturan fungsi dan definisi fungsi 

injektif pada komposisi fungsi.    

Konstruksi reversal didefinisikan sebagai konstruksi meninjau balik proses. Setelah 

proses di miliki secara internal, subjek berpikir dengan meninjau kembali proses yang telah 

dilakukan untuk mengonstruksi proses baru. Aktivitas berpikir yang termasuk dalam konstruksi 

reversal dan penelitian ini di awali dengan kata kerja “membaca ulang soal” , “membaca ulang 

teorema atau definisi yang telah ditulis”. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data 

tentang bentuk proses konstruksi bukti mahasiswa maka diberikan satu soal pembuktian kepada 

5 orang mahasiswa pendidikan matematika Universitas Negeri Malang yang telah 

menyelesaikan mata kuliah analisis real. Dari 5 subjek 2 diantaranya menghasilkan konstruksi 

bukti benar dan tidak ada kegagalan, maka data dari subjek tersebut tidak diolah. Data yang 

diolah hanya data dari subjek yang mengalami kegagalan dalam mengonstruksi bukti.  

Soal pembuktian yang diberikan adalah sebagai berikut: 

 

 

  

Subjek diminta think aloud selama mengerjakan soal pembuktian tersebut. Semua 

aktifitas subjek direkam dengan menggunakan kamera telepon pintar. Setelah subjek selesai 

bekerja dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara dilakukan berbasis hasil kerja subjek untuk 

menggali lebih jauh proses berpikir subjek dalam mengonstruksi bukti. Data dioleh dengan 

membuat traskripsi hasil think aloud, mengklasifikasikan data sesuai jenis konstruksi abstraksi 

reflektif dan membuatkan bagan proses konstruksi yang dilalui subjek. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data tiga subjek yang mengalami kegagalan diolah dengan membuatkan traskripsi hasil 

think alout dan hasil wawancara. Hasil transkripsi dikelompokan berdasarkan struktur masalah 

dan kerangka kerja abstraksi. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh bentuk 

kegagalan yang dialami mahasiswa dalam mengonstruksi bukti, yaitu sebagai berikut: 

Diberikan fungsi f : A → B dan g : B → C, dimana f dan g adalah fungsi 

injektif/satu-satu, Buktikan bahwa 𝑔 𝑜 𝑓  juga merupakan fungsi injektif/satu-

satu. 
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Kegagalan Semu dalam Interiorisasi.  

Konstruksi bukti tipe ini ditandai dengan proses interiorisasi, koordinasi dan enkapsulasi 

yang dilakukan secara lengkap tetapi memaknai fungsi sebagai pasangan berurutan dan definisi 

fungsi injektif dimaknai seperti definisi fungsi, sehingga hasil enkapsulasi memuat konsep-

konsep sebagaimana yang dipersepsi oleh subjek. Hal ini mengakibatkan konstruksi bukti yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan yang seharusnya atau tidak valid. Selama proses mengonstruksi 

bukti terjadi reversal berkali-kali dalam masing tahap koordinasi, enkapsulasi serta antar tahap 

abstraksi reflektif. Setelah selesai melakukan enkapsulasi, subjek mencoba menguji kebenaran 

dari hasil yang diperoleh dengan mencoba mensubsitusikan nilai fungsi 𝑔 𝑜 𝑓 . Hal itu membuat 

subjek menyadari bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan fungsi yang dipandang sebagai 

pasangan berurutan. Sehingga dia kembali membaca soal dan melakukan koordinasi dengan 

membuat diagram venn, untuk mengaitkan antara fungsi f dan fungsi g. Pada koordinasi yang 

kedua ini, subjek tidak lagi memunculkan fungsi dalam bentuk pasangan berurutan namun tetap 

memaknai fungsi injektif seperti sebagai pemetaan fungsi. Sehingga konstruksi bukti yang 

dihasilkan tidak berpijak definisi fungsi injektif yang benar. Berikut hasil kerja subjek. 

.  

               

Gambar 1. Cuplikan Hasil konstruksi Bukti Subjek 1. 

Bentuk generalisasi yang muncul adalah menuliskan satu bentuk generalisasi dari domain 

fungsi, bahwa domain dalam bentuk variabel tunggal x dapat dinyatakan dengan domain dalam 

bentuk fungsi 𝑔(𝑓(𝑥)). Jadi subjek mampu menggeneralkan 𝑔(𝑥) menjadi 𝑔(𝑓(𝑥)). 

Kegagalan Konstruksi dalam Koordinasi 

Bentuk konstruksi yang kedua ini ditandai dengan proses konstruksi bukti yang menemui 

kebuntuan pada tahap koordinasi. Subjek gagal mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya 

untuk menghasilkan konsep yang baru. Subjek memiliki beberapa konsep yang diperlukan 

seperti definisi fungsi, definisi fungsi injektif tetapi tidak berhasil mengaitkan untuk 

membangun 𝑔 𝑜 𝑓 . Subjek tidak bisa memutuskan apakah 𝑔 𝑜 𝑓  = 𝑔(𝑓(𝑥)) dengan kata lain 

apakah 𝑔 itu fungsi dari A ke B atau fungsi dari B ke C. Subjek lebih cendrung memandang 

bahwa 𝑔 𝑜 𝑓  sebagai fungsi B ke C. Hal ini terjad karena subjek fokus pada f (x) sebagai 

anggota B. Subjek terus berupaya mencari jaminan untuk memutuskan salah satu dari dua 

kemungkinan tersebut. Subjek berupaya dengan melakukan reversal, membaca ulang soal, 

membaca dan memahami kembali apa yang ditulisnya. Subjek merasa kebuntuan terjadi karena 

dia tidak mengetahui definisi fungsi injektif. Hal itu terbukti dari hasil thank aloud yang 

mengatakan bahwa “andai saya tahu apa makna dari fungsi injektif pasti ini bisa saya 

selesaikan”. Padahal subjek telah menuliskan kedua bentuk definisi fungsi injektif sebelumnya. 

Representasi 
S1, bahwa f 
injektif 

Representasi 
S1, bahwa g 
injektif 
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Kegagalan subjek menemukan jaminan yang dibutuhkan diatas membuat subjek merasa tidak 

bisa melanjutkan proses pembuktian dengan kata lain subjek mengalami kebuntuan. Gambar 2 

berikut merupakan hasil kerja subjek. 

 

 

 

Gambar 2.  Cuplikan Hasil Konstruksi Bukti S2 

Bentuk generalisasi yang muncul adalah menuliskan satu bentuk generalisasi dari domain 

fungsi, bahwa domain dalam bentuk variabel tunggal x dapat dinyatakan dengan domain dalam 

bentuk fungsi ( f ( x )).  

Kegagalan dalam Interiorisasi 

Konstruksi bukti jenis ketiga ini ditandai dengan proses konstruksi bukti yang menemui 

kebuntuan pada tahap interiorisasi. Subjek terlihat berkali-kali mengulang membaca soal. 

Subjek berusaha untuk menuliskan definisi fungsi f injektif. Walau berusaha cukup lama (30 

menit), subjek gagal memanggil memori jangka panjangnya untuk memanggil definisi formal 

dari definisi fungsi injektif. Sehingga proses konstruksi bukti terhenti sampai pada tahap 

interiorisasi. Walaupun berkali-kali melakukan tahap reversal dan berkali-kali membaca soal 

namun tetap gagal melakukan tahap ineteriorisasi. Gambar 3 berikut merupakan gambar 

keseluruhan dari hasil kerja subjek. 

 

 

Gambar 3. Hasil Konstruksi Bukti S3 

Selden & Selden (2014) mengidentifikasi 3 bentuk penyebab kesulitan mahasiswa dalam 

menghasilkan bukti matematis dari segi proses, yaitu (1) tidak mengkonstruksi bukti 

berdasarkan kerangka kerja bukti, (2) tidak bisa membongkar maksud dari kesimpulan, (3) tidak 

menggunakan definisi dengan benar. Kegagalan konstruksi bukti adalah kegagalan yang dialami 

mahasiswa dalam menghasilkan konstruksi bukti yang valid. Dalam penelitian ini menggunakan 

istilah kegagalan konstruksi bukti karena kesulitan menghasilkan bukti dianggap kurang tegas 

untuk menunjukkan masalah dalam pembuktian. Penelitian ini mendeskripsikan proses 
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kegagalan yang dialami mahasiswa berdasarkan kerangka kerja abstraksi reflektif dengan hasil 

sebagai berkut (1) Kegagalan semu dalam interiorisasi. (2) Kegagalan dalam Interiorisasi. (3) 

Kegagalan dalam koordinasi. Bagaimana proses setiap bentuk kegagalan konstruksi bukti dapat 

dijelaskan dengan menggunakan bagan berikut. 

1. Kegagalan Semu dalam Interiorisasi.  

Konstruksi bukti yang dihasilkan subjek melalui kelima tahap abstraksi reflektif yaitu 

interiorisasi, koordinasi, enkapsulasi, generalisasi dan reversal tetapi subjek keliru dalam 

mempersepsi konsep fungsi dan fungsi injektif. Proses konstruksi masalah bukti pada tahap 

interiorisasi sebenarnya sudah mengalami kegagalan namun tidak disadari. Subjek merasa 

mampu melakukan konstruksi pada tahap interiorisasi padahal sesungguhnya tidak. Subjek 

memiliki pemahaman tentang definisi fungsi dan definisi fungsi injektif dalam pikirannya tetapi 

dia tidak  menyadari bahwa simbol yang digunakan untuk mengungkapkan definisi-definisi 

tersebut dalam bentuk simbol-simbol formal yang digunakan dianggap sudah tepat. Karena 

bukti matematis adalah bukti yang hampir seluruh pernyataannya menggunakan simbol-simbol 

formal. Sehingga jika subjek masih pada level abstraksi empirik atau pseudo-empirik maka 

subjek akan sangat kesulitan dalam menghasilkan konstruksi bukti yang valid. Bentuk 

konstruksi yang dialami oleh mahasiswa seperti ini oleh Tall, Koichu & Whiteley (2012) dalam 

konsep Crystalline disebabkan oleh perkembangan kognitif mahasiswa yang masih pada level 

verbal description dari 5 tahap perkembangan pada pembuktikan. Sedang Selden & Selden 

(2003, 6) menyatakan bahwa terjadi kesalahan penalaran berdasarkan kesalahanpahaman dalam 

names confer existence. 

Bagan proses berpikir subjek dengan konstruksi bukti abstraksi reflektif lengkap dengan 

miskonsepsi dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Gambar : Struktur Berpikir konstruksi Bukti tipe I 

2. Kegagalan dalam Interiorisasi. 

Kegagalan konstruksi bukti pada tahap interiorisasi ditunjukan dengan subejk yang 

berkali-kali membaca dan memahami soal. Subjek tahu fungsi injektif tetapi subjek tidak 

mampu mengungkapkan dalam simbol apapun. Jika dibanding konstruksi tipe satu subjek 

mampu menuliskan definisi fungsi injektif walaupun dengan simbol yang tidak sesuai. Tapi 

subjek dengan tipe ini tidak mau menduga atau mencoba dengan simbol apapun yang dia tahu. 

Subjek berupaya dengan waktu yang cukup lama dan dengan gambar namun tidak mampu 

memunculkan simbol apapun untuk mendefinisikan fungsi injektif sampai akhirnya menyerah. 

Struktur berpikir subjek dapat digambarkan dalam bagan sebagi berikut. 

 

 

 

Generalisasi 

Interiorisasi 

Koordinasi 

Enkapsulasi 

Keterangan: 

   

   : konsep salah 

   : konsep benar    : Reversal 

909



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 6. Struktur berpikir Kegagalan dalam interiorisasi. 

3. Kegagalan dalam koordinasi.  

Subjek yang memiliki skema pengetahuan yang bersifat hafalan atau sekedar meniru akan 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah pembuktian (Harel & Sowder (1998). Subjek mampu 

menuliskan secara simbolik definisi fungsi injektif dan komposisi fungsi dengan baik dan benar 

tetapi subjek tidak menyadari apa yang dia miliki. Subjek bahkan bisa menuliskan kontrapositif 

dari definisi fungsi injektif tetapi subjek tidak mampu mengolahnya mengaitkannya dan 

memanfaatkanya untuk menyelesaikan konstruksi bukti. Subjek malah mengungkapkan secara 

jelas dalam think aloud bahwa “andai saya diizinkan melihat buku analisis tentu saya bisa 

mengetahui definisi fungsi injektif”. Kondisi ini sangat menarik penulis, karena jika dikaitkan 

dengan dua jenis pemahaman yang disampaikan oleh Skemp (dalam Subanji, 2007) yaitu 

pemahaman relasional dan pemahaman instrumental. Ciri yang diungkapkan Skemp tidak sama 

dengan yang dialami subjek dengan tipe ini. Pemahaman instrumental adalah pemahaman yang 

tepisah-pisah atau tidak terhubung satu dengan yang lainnya dengan kata lain subjek memahami 

beberapa objek tetapi tidak saling terhubung. Dalam kaitan dengan subjek ini, penulis 

memandang bahwa subjek memahami definisi fungsi injektif tidak tuntas, karena dia hanya 

sampai pada level “memotret” tulisan-tulisan dan simbol-simbol untuk mendefinisikan fungsi 

injektif dan memasukan dalam pikiran sebagai gambar atau simbol semata tanpa makna. Penulis 

menyebut ini sebagai pemahaman visual yang dipandang lebih rendah dari pemahaman 

instrumental dalam pandangan Skemp. Pemahaman subjek yang hanya bersifat visual 

merupakan penyebab utama kegagalan dalam melakukan tahap koordinasi pada abstraksi 

reflektif untuk mengonstruksi bukti. Subjek tidak mampu memaknai fungsi injektif apa lagi 

untuk meng-enkapsulasi ke dalam fungsi injektif untuk fungsi komposisi, walau bagaimanapun 

dia mengusahakannya. 

Struktur berpikir subjek dalam mengonstruksi bukti dengan abstraksi reflektif dapat 

digambarkan pada bagan berikut. 

 

Gambar 5. Struktur berpikir Kegagalan dalam koordinasi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada tiga bentuk kegagalan konstruksi yang 

mungkin dapat dilakukan mahasiswa sebagaimana yang telah diuraikan di atas.  Namun tidak 

tertutup kemungkinan ada bentuk kegagalan yang lain. Jika subjek penelitian lebih banyak 

mungkin bisa ditemukan bentuk kegagalan yang lain seperti kegagalan dalam enkapsulasi, 

kegagalan semua dalam enkapsulasi dan lain sebagainya. Hal ini menjadi saran dari penelitian 

ini, bahwa penelitian ini dapat dilanjutkan dengan subjek yang lebih banyak. 
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Abstrak 

 
Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk 

mempelajari suatu bahan ajar baru. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap pengetahuan prasyarat materi bangun ruang sisi datar.  

Jenis kajian ini adalah deskriptip kualitatif. Subyek kajian adalah 36 siswa SMP 

Negeri 21 Malang terdiri dari 16 lakilaki dan 20 perempuan. Subyek ini dipilih 

didasarkan pada kesulitan dalam menyelesaikan pengetahuan prasyarat, yaitu 

bangun datar segitiga, segiempat dan teorema Pythagoras. Kajian ini dilaksanakan 

pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dengan menggunakan Newman 

Error Analysis (NEA). Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes,dan 

wawancara. Tes dilakukan terhadap semua subyek, sedangkan wawancara dilakukan 

terhadap  siswa yang paling banyak melakukan kesalahan berdasarkan metode 

Newman. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi (1) kesalahan membaca (reading) 

masalah sebanyak 7,5%, yaitu siswa tidak dapat memaknai kalimat soal dengan 

baik. (2) kesalahan memahami masalah sebanyak 6,67%, meliputi (a) tidak 

menuliskan apa yang diketahui, (b) menuliskan data yang diketahui tetapi tidak 

lengkap, (c) menuliskan data yang diketahui tetapi tidak melakukan proses 

berikutnya dalam mengerjakan soal. (3) kesalahan transformasi sebanyak 7,5%, 

meliputi kesalahan dalam menggunakan rumus yang sesuai , (4) kesalahan 

keterampilan proses sebanyak 20,42%, meliputi (a) kesalahan dalam proses 

menghitung, (b) tidak melakukan prosedur dengan benar. (5) kesalahan penulisan 

jawaban akhir 22,92%, yaitu siswa tidak menuliskan jawaban atau tidak menuliskan 

satuan yang sesuai 

Kata Kunci: pengetahuan prasyarat, bangun ruang sisi datar, teorema pythagoras, 

newman error enalysis 

PENDAHULUAN 

Matematika memiliki peranan yang penting dalam perkembangan IPTEK. Perkembangan 

teknologi modern didasari oleh penguasaan matematika yang kuat sejak dini, terutama dalam 

membentuk kemampuan berpikir yang lebih maju. Matematika merupakan alat untuk 

mengembangkan cara berpikir yang sangat diperlukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, 

maupun dalam kemajuan IPTEK (Hudojo, 2003: 40). Sebagai contoh (1) jika seorang tukang 

bangunan akan membuat bangunan bak penampungan air yang berukuran lebar 2 meter, 

panjang 3 meter dan tinggi 1,5 meter. Tukang bangunan tersebut memerlukan matematika untuk 

menghitung kebutuhan batu bata yang akan dipasang. Jika menurut pengalaman 1 meter persegi 

memerlukan 72 batu bata. Berapa banyak batu bata yang diperlukan?. Demikian juga untuk 

bahan (material) yang lain. (2) seorang perajin pembuatan kotak kue/kotak makanan 

memerlukan matematika untuk menghitung berapa kebutuhan kertas karton untuk membuat 1 

kotak makanan. Selanjutnya juga perlu menghitung berapa harga jual per kotak agar 

mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. 

912

mailto:teguhedy@yahoo.com


 

 

Peranan matematika yang sangat penting ini dapat digunakan sebagai bekal untuk terjun  

dan bersosialisasi di masyarakat. Sadar atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat 

banyak kesepakatan-kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak. Seseorang yang telah 

dibiasakan belajar matematika yang penuh dengan kesepakatan yang harus ditaati, kiranya akan 

mudah memahami perlunya kesepakatan dalam kehidupan masyarakat. Karena peranan yang 

sangat penting itulah matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di semua 

sekolah, dari jenjang pendidikan dasar maupun menengah ( Soejadi : 2000,) bahkan sampai 

perguruan tinggi matematika masih dipelajari di semester-semester awal.  

Namun peranan yang sangat penting itu tidak sejalan dengan prestasi yang diharapkan. Di 

tingkat internasional, hasil studi PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 

2012 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 64 dari 65 negara dengan skor 375 jauh 

dibawah Malaysia yang berada di peringkat 52(PISA:2012). Demikian juga hasil survei yang 

dilakukan oleh The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 

2011 memperlihatkan bahwa siswa-siswa Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 42 negara 

(TIMSS:2011). Di tingkat nasional prestasi UN juga belum memenuhi harapan. Tahun 2016 

rata-rata nilai UN SMP secara nasional adalah 50,24 yang secara signifikan turun dibanding 

tahun 2015 yaitu 56,24. (Baswedan:2016). Penurunan ini menunjukkan bahwa masih banyak 

permasalahan dalam pembelajaran matematika yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.  

Permasalahan pembelajaran matematika tidak bisa terlepas dari peran guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Guru memiliki peran yang besar dan penting dalam mendukung 

terlaksananya proses pembelajaran dari mulai perencanaan hingga evaluasi pembelajaran. Guru 

wajib dan perlu menguasai setiap tahapan proses dengan baik dan benar. Guru sudah seharusnya 

menyusun rancangan dan memilih strategi pembelajaran yang efektif dan efisien agar tujuan 

pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Namun, seringkali guru dihadapkan 

pada kondisi dimana rancangan yang disusun tidak bisa berjalan lancar dan efektif sesuai 

harapan. Dari hasil diskusi dan dialog dengan beberapa teman guru diperoleh informasi bahwa 

salah satu penyebabnya adalah minimnya kemampuan awal siswa untuk mempelajari materi 

yang dibelajarkan. Dengan kata lain siswa kurang memahami materi prasyarat. Menurut 

Hamalik( 2001:159) siswa yang belum menguasai pengetahuan prasyarat yang diperlukan akan 

lebih sulit menerima pelajaran baru. 

Materi prasyarat merupakan kemampuan awal yang harus dikuasai siswa sebelum 

mempelajari materi tertentu. Dalam prakteknya tidak jarang guru kurang memperhatikan hal ini. 

Bagi guru pengetahuan awal ini diperlukan untuk  menentukan strategi pembelajaran yang akan 

dilakukan. Dengan memahami kemampuan awal siswa, guru dapat membantu siswa 

memperlancar proses belajarnya sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa.Pendapat itu diperkuat oleh Shadiq (2013) bahwa proses pembelajaran akan menjadi 

bermakna atau meaningfull bagi mereka (mengikuti pendapat Ausubel) jika siswa dapat 

mengaitkan pengetahuan yang baru tentang proses pemecahan masalah itu dapat dikaitkan 

dengan pengetahuan prasyarat yang sudah dipelajari siswa 

Menurut Suhendra (2005) matematika memiliki konsep yang terstruktur, logis, sistematis 

dan saling berkaitan. Oleh sebab itu, konsep matematika disajikan mulai dari yang paling 

sederhana hingga yang paling kompleks. Suryadi (2011:11) berpendapat bahwa karena sifat 

matematika yang merupakan suatu struktur yang terorganisasikan dengan baik, maka 

pengetahuan prasyarat siswa merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam proses 

pembelajaran matematika. Pendekatan spiral yang dikembangkan dalam pengajaran 

matematika, merupakan langkah tepat untuk memberi kesempatan kepada anak 

mengembangkan pengetahuannya secara bertahap baik horizontal maupun vertikal. Dengan 

memperhatikan pengetahuan awal siswa, guru diharapkan mampu menyusun strategi 

pembelajaran lebih tepat yang meliputi penyiapan bahan ajar, penyusunan langkah-langkah 

pembelajaran, serta penyiapan alat evaluasi yang sesuai.  

Materi matematika yang saling berkaitan menuntut pembelajaran dilakukan secara runtut 

dan memenuhi syarat tertentu. Untuk mempelajari sebuah topik matematika, seseorang harus 

menguasai materimateri prasyarat sebelumnya. Seorang siswa yang akan mempelajari luas 
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kubus tentu siswa tersebut  harus menguasai materi luas persegi karena kubus terdiri dari 

beberapa persegi.  

Dari hasil studi dokumen penilaian hasil belajar siswa untuk materi teorema pythagoras 

dan bangun datar segitiga dan segiempat diperoleh data bahwa masih banyak siswa yang harus 

mengikuti remidi karena mendapat nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah. Meskipun soal yang diberikan tidaklah terlalu sulit. Oleh sebab itu peneliti 

melakukan kajian pada materi tersebut untuk mengetahui kesalahan dan kesulitan yang dihadapi 

siswa karena materi ini menjadi materi prasyarat untuk materi bangun ruang sisi datar.  

Untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa peneliti menggunakan metode 

analisis kesalahan Newman atau sering disebut dengan Newman’s Error Analysis (NEA). 

Metode ini dikenalkan pertama kali oleh Anne Newman, seorang guru matematika di Australia 

pada tahun 1977. Karnasih (2015) menyatakan bahwa NEA dapat membantu guru untuk 

menentukan dimana kesalahpahaman terjadi dan juga memberi petunjuk bagaimana cara 

mengatasinya. Menurut Newman (dalam Clements & Ellerton, 1996 dan white ,2005) Ada lima 

kegiatan dalam metode NEA yaitu: (1) membaca masalah (read the problem), (2) memahami 

masalah yang dibaca (comprehend what is read), (3)transformasi masalah (Carry out a mental 

transformation from the words of the question to the selection of an appropriate mathematical 

strategy), (4) keterampilan proses (Apply the process skills demanded by the selected 

strategy),(5) penulisan jawaban akhir (Encode the answer in an acceptable written form). 

METODE PENELITIAN 

Jenis kajian ini adalah deskriptip kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong 

(2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran tentang kemampuan siswa dalam mamahami materi prasyarat dengan cara 

mengidentifikasi jenis kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengerjakan soal materi prasyarat 

bangun ruang sisi datar yaitu materi bangun datar (segitiga dan segiempat) dan terorema 

phytagoras. Subyek kajian  adalah 36 siswa kelas VIII7 SMP Negeri 21 Malang pada semester 

genap tahun pelajaran 2015/2016 terdiri dari 20 perempuan dan 16 lakilaki. Lokasi kajian 

adalah SMP Negeri 21 Malang. Pada saat kajian, siswa telah mempelajari materi bangun datar 

dan teorema Pythagoras.  

Instrumen utama dalam kajian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan instrumen 

penunjang berupa lembar tes dan wawancara. Soal tes berjumlah 8 butir berbentuk soal uraian 

yang berkaitan dengan bangun sisi datar: segitiga  segiempat dan teorema Pythagoras . 

wawancara dilakukan setelah dilakukan kalsifikasi jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

Tahapan dalam kajian ini dimulai dari mengidentifikasi kompetensi dasar dan materi 

pokok, penyusunan soal tes, validasi soal tes, pelaksanaan tes, klasifikasi jawaban dan jenis 

kesalahan, wawancara, analisis data , dan kesimpulan.  

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu (a) melalui tes, untuk mendapatkan 

data tentang kemampuan dan kesalahan yang dilakukan siswa dan (b) wawancara, wawancara 

ini dipergunakan untuk melengkapi informasi data hasil tes sebelumnya sekaligus sebagi alat 

recheking atau pembuktian informasi data hasil tes. rancangan wawancara dibuat sebelum 

pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan wawancara dan urutan pertanyaan mengacu pada jenis 

kesalahan dan kecenderungan siswa dalam menyelesaikan soal tes. Jawaban dari siswa yang 

diwawancarai inilah yang  akan dijadikan acuan untuk menemukan faktor penyebab terjadinya 

kesalahan dalam menyelesaikan soal terkait bangun ruang sisi datar dan teorema Pythagoras. 

Analisis data dengan menggunakan NEA dilakukan setelah pengumpulan data. Diawali 

dengan analisis terhadap data hasil tes. Hasil tes siswa berupa lembar jawaban tertulis yang 

914



 

 

merupakan hasil pekerjaan siswa. Data ini dipergunakan untuk mengidentifikasi jenis kesalahan 

siswa. Langkah awal dilakukan dengan mengelompokkan jawaban yang benar dan jawaban 

yang salah. Kemudian jawaban yang salah diklasifikasikan lagi menurut jenis kesalahan. 

Selanjutnya analisis data hasil wawancara. Wawancara dilakukan terhadap lima siswa yang 

mewakili setiap kategori kesalahan.Dari wawancara terhadap siswa yang melakukan kesalahan 

akan memperoleh informasi yang memperkuat penyebab kesalahan yang dibuat oleh siswa.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil kajian ditunjukkan dengan tabel yang berisi jenis kesalahan dan persentase 

kesalahan. Data menunjukkan bahwa semua jenis kesalahan dalam NEA muncul dengan 

persentase yang berbeda. Kesalahan yang paling besar terjadi pada kesalahan pada tahap 

keterampilan proses  sebesar 20,42 % dan kesalahan penulisan jawaban akhir sebesar 22,92 %. 

Namun demikian jenis kesalahan yang lain tidak bisa diabaikan begitu saja.Rekapitulasi jenis 

kesalahan seperti disajikan padaTabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Jenis dan Persentase kesalahan yang ditemukan 

N
o
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Jenis Kesalahan 
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o
rm
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i 

K
et

er
am
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an
 

P
ro
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s 
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Ja
w
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A
k

h
ir

 

T
id

ak
 

D
ik

er
ja

k
an

 
1 1 1 3 3 7  15 

2 0 2 6 6 6 3 23 

3 0 3 2 7 13 1 26 

4 1 1 0 6 12 1 21 

5 10 1 1 7 5 4 28 

6 1 1 3 7 3 2 17 

7 1 3 3 12 4 1 24 

8 4 4 0 1 5 6 20 

JML 18 16 18 49 55 18 174 

% 7,50 6,67 7,50 20,42 22,92 7,5  

 

Kesalahan pada tahap membaca masalah ( reading the problem error) 

 

Gambar.2 Hasil jawaban s21 pada soal no 5 

Menurut Priyanto (2015) kesalahan membaca terjadi jika siswa tidak bisa memaknai 

kalimat soal secara tepat.Memaknai kalimat soal bisa dalam bentuk menuliskan apa yang 

diketahui atau membuat sketsa yang sesuai. Kesalahan ini dapat menyebabkan terjadinya 

kesalahan berikutnya.Hasil pekerjaan siswa s21 yang disajikan pada gambar 2. menunjukkan 
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kesalahan membaca soal. S21tidak menuliskan data berupa kata penting “ Titik E berada pada 

sisi AB” dan ruas garis CE tegak lurus sisi AB” sehingga tidak bisa memaknai arti dari 

kata/kalimat penting tersebut . Kesalahan ini membuat siswa s21 tidak bisa membuat sketsa 

dengan benar. Kesalahan ini menyebabkan terjadinya kesalahan berikutnya. Kesalahan ini 

tergolong fatal. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan s21 sebagai berikut. 

Transkip wawancara ( P=peneliti, s21siswa no 21) 

P : “Coba Lihat soal No 5. Bacalah soalnya” 

s21 : (Dia mulai membaca ..namun terlihat agak ragu bingung) 

P : “Apa saja yang diketahui?” 

s21 : “Jajargenjang ABCD, AB=16 cm. BC=10 cm. E berada pada AB , 

AB tegaklurus CE..AE=10 cm,” 

P : Coba gambar sketsanya!! 

s21 : (Siswa mulai membuat gambar sketsa tetapi agak kebingungan.) 

  “Saya bingung membuat sketsa dari soal cerita seperti ini” 

P : “Coba dibuat bertahap satuper satu.   Buat sketsa jajargenjang 

ABCD dulu “ 

S21 : “sudah pak..” 

P : “Tuliskan panjang sisi yang diketahui  “ 

S21 : Ya   pak (siswa mulai agak bingung menempatkan titk E. Titik E 

ditempatkan pada sisi CD ).. 

P : “ Coba baca soalnya lagi. Dimana titik E berada?” 

S21 : ( siswa membaca soal lagi )....oooh iya .... pak.. saya salah... 

maaf.....E berada pada sisi AB...saya salah membacanya..  

  “saya merasa kesulitan jika disuruh membuat gambar sendiri” 

(maksudnya sketsa 
 

Kesalahan memahami masalah (comprehension error) 

 

Gambar.3 Hasil jawaban s4 pada soal no 2 

Menurut Parmjit (2010) terjadinya kesalahan pemahaman ketika siswa mampu membaca 

pertanyaan tetapi gagal untuk memahami apa yang telah dibaca, sehingga menyebabkan dia 

tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Menurut peneliti, jika siswa tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan tetapi dapat menjawab dengan benar apa yang dimaksud oleh soal, maka ini 

bukanlah suatu kesalahan. Namun siswa yang sebatas menuliskan data yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dan tidak melakukan proses berikutnya termasuk dalam jenis kesalahan ini. 

Transkrip wawancara 

P : “Coba baca dan cermati soal no  2 “ 

s4 : “Dia mulai membaca  “ 

P : Apa saja yang diketahui? 

s4 : “Keliling segitiga samakaki 50 cm.panjang alasnya 16 cm” 
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P : Apa yang ditanyakan? 

s4 : “Luas segitiga samakaki”i 

P : “Bagaimana cara menghitung luas segitiga samakaki?” 

s4 : “Tidak bisa pak karena tidak diketahui tingginya” 
Kesalahan transformasi masalah (transformation error) 

Menurut Suyitno (2015) Kesalahan tranformasi ini terjadi ketika siswa  tidak dapat 

memilih dan menentukan  rumus-rumus matematika, operasi dan prosedur yang sesuai. Berikut 

hasil pekerjaan siswa s16 yang merepresentasikan kesalahan transformasi 

 
Gambar 4. Hasil pekerjaan siswa s16 pada soal no 6 

Gambar 4 menunjukkan dengan jelas kesalahan yang dilakukan S16. Dia salah dalam 

menentukan rumus yang akan dipergunakan untuk menghitung luas belah ketupat KLMN. S16 

menuliskan luas =D1.D2 padahal seharusnya luas belah ketupat =
𝑑1×𝑑2

2
. Kesalahan bisa 

dikategorikan fatal karena siswa tidak memahami konsep menghitung luas belah ketupat 
P : “Coba baca soal no 6” 

s16 : (Dia mulai membaca .....)...Sudah pak 

P : “Bagaimana cara menentukan luas belah ketupat” 

s16 : “Luas belah ketupat d1 kali d2 pak” 

P : “Yakin ?” 

s16 : ( Siswa mengamati soal dan coba mengingatingat ...)  ehmm  “setengah d1 
kali d2 pak  maaf pak....” 

P : “Mengapa tadi menjawab d1 kali d2 ? 

s16  “ Ya itu pak saya lupa.....   

 

Kesalahan keterampilan proses (process skill error) 

Terjadi kesalahan keterampilan proses ketika murid gagal melaksanakan prosedur dengan 

benar, meskipun operasi (atau urutan operasi) yang akan digunakan menyelesaikan soal sudah 

benar.  

 
Gambar 5. Hasil pekerjaan s2 pada soal no 3 

Hasil jawaban s2 yang tersaji menunjukkan kesalahan keterampilan proses.pada jawaban 

soal no 3c. Siswa tidak menuliskan tahapan secara lengkap dalam menentukan panjang 

diagonal. Pada baris 4 sampai 5 tertulis 128=√128 = √64 = 8  terjadi kesalahan penulisan dan 

kesalahan komputasi.  
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P : “Coba baca soal no 3”khususnya no 3c 
Selanjutnya guru menunjukkan hasil pekerjaan siswa  s2 

s2 : (Dia mulai membaca dan mengamati.....)....... 

“Oh ..iya pak….. saya nggak teliti  saya tulis  akar 128 sama dengan akar 
64” 

P : “Perhatikan juga jawaban 3c mulai dari awal… adakah yang kurang tepat” 

s2 : “Sepertinya sudah benar” 

P : “Yakin ?” 

s2 : ( Siswa mulai melihat dan mengamati jawabannya..) 

( dengan agak ragu ) “ nggak ada yang salah pak..” 
P : “Lihat baris ke -4 dan ke-5….dari jawabanmu” 

s2  “Oo…itu  pak” 

“Yang atas itu d kuadrat yang bawah d saja pak “  

P : “Nah itu perlu ditulis biar jelas” 

 

Kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding error) 

Kesalahan penulisan jawaban terakhir terjadi saat murid gagal menuliskan jawaban yang 

benar meskipun proses penyelesaiannya sudah benar. Bentuk kesalahan jenis ini bisa dalam 

bentuk (a) kesalahan menuliskan yang tidak sesuai konteks soal misalnya tidak menuliskan 

satuan atau salah menuliskan satuan. (b) tidak menuliskan jawaban akhir atau tidak menuliskan 

jawaban secara lengkap. Pada gambar 5 di atas menunjukkan terjadinya kesalahan ini. Siswa 

kode s2 tidak menuliskan satuan pada jawaban soal no 3a dan 3c. 

Kesalahan tidak mengerjakan soal 

Disamping kesalahankesalahan di atas peneliti juga menemukan kesalahan yang 

disebabkan karena siswa tidak mengerjakan soal. Kesalahan tidak mengerjakan soal ditemui 

pada soal no 2,3,4,5,6,7,8. 
P : “Coba baca soal no 2” 

S24 : (Siswa mulai membaca soal) 
P : “Apa yang diketahui?” 

S24 : “keliling segitiga... 64 dan alasnya 14 cm” 
P : Coba di baca ulang dan dipahami. Segitiga apa?” 

S24 : “ maaf pak.. segitiga samakaki keliling 64 dan alasnya 14” 

P : “Ada satuannya?” 
S24 : “ Keliling 64 cm dan panjang alasnya 14 cm” 

P : “ Apa yang ditanyakan?” 
S24 : “Luas segitiga tersebut” 

P : “Segitiga apa”? 

S24 : “Luas segitiga Samakaki” 
P : “ Bagaimana cara menghitungnya?” 

S24 : “ luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi pak” 

  “ Tapi tidak diketahui tingginya pak” 
P : “ Bisa nggak dicari tingginya?” 

 

Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika siswa menyelesaikan soal matematika bentuk 

cerita memang sering terjadi, hal ini dikarenakan soal berbentuk cerita memang mempunyai 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada soal matematika dengan kata-kata yang minimal 

(Faizati:2014). Hasil analisis menunjukkan bahwa kesalahan membaca soal ( reading the 

problem error) sebesar 7,5 %. Kategori kesalahan ini tergolong rendah .Meskipun demikian kita 

tidak bisa mengabaikan kesalahan seperti ini karena kesalahan membaca mengakibatkan 

kesalahan berikutnya.  Pada tahap ini siswa mengalami kesulitan dalam memaknai kalimat 

dengan tepat, kesalahan dalam menemukan kata kunci pada soal dan kesalahan dalam 

mengilustrasikan soal kedalam gambar. Hasil analisis wawancara menunjukkan dengan jelas 
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bahwa siswa melakukan kesalahan dalam membaca soal no 5 sehingga tidak bisa membuat 

sketsa dengan benar.Dia merasa kesulitan kalau disuruh menggambar sketsa sendiri. 

Kesalahan memahami soal (comprehension) terjadi sebesar 6,67 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa kategori kesalahan ini termasuk rendah. Pada kategori ini, siswa yang sulit memahami 

soal diantaranya siswa tidak memahami apa yang harus dilakukan meskipun sudah bisa 

membaca dan menuliskan data yang diketahui.  Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa 

siswa melakukan kesalahan memahami soal dikarenakan siswa tidak mengetahui maksud 

kalimat yang terdapat pada soal sehingga menuliskan apa yang diketahui dengan singkat dan 

tidak jelas ketika menuliskan apa yang ditanyakan. 

Persentase kesalahan transformasi masalah (transformation error) sebesar 7,50%.Jenis 

kesalahan ini juga tergolong rendah. Pada kategori ini siswa tidak bisa menuliskan rumus 

dengan benar. Hasil wawancara menjelaskan bahwa siswa lupa dan tidak teliti. Hal ini 

mengindikasikan siswa kurang memahami materi bangun datar belahketupat. 

Kesalahan keterampilan proses (process skill error) terjadi sebesar 20,24 %. Ini tergolong 

kategori sedang. Pada kategori ini siswa melakukan kesalahan dalam melakukan komputasi.dan 

prosedur dengan benar. Dari hasil wawancara memperjelas kesalahan tersebut. Kesalahan 

sejenis cukup banyak ditemui dalam kajian ini. Penyebab terjadinya kesalahan ini terjadi karena 

siswa kurang memahani prosedur mengerjakan, kurang teliti dalam menghitung dan bisa terjadi 

karena kurang dalam latihan. 

Persentase kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding error)  sebesar 22,92%. Pada 

kategori ini banyak siswa yang menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal 

dan tidak menuliskan jawaban akhir. Penyebab kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding) 

karena siswa kurang teliti dan tergesa-gesa dalam mengerjakan soal. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa siswa menunjukkan kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding) 

dikarenakan siswa kurang teliti dalam penulisan jawaban akhir. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh data kesalahan membaca (reading) 7,5 %, 

kesalahan memahami 6,67%, kesalahan transformasi 7,5 %. Tiga jenis kesalahan ini tergolong 

rendah. Sedangkan kesalahan keterampilan proses 20,42 % dan kesalahan penulisan jawaban 

akhir 22,92 % tegolong kategori sedang. Ditemukan pula kesalahan karena tidak mengerjakan 

sebesar 7,5%. Meskipun persentase kesalahan yang ditemukan termasuk kategori rendah dan 

sedang, namun kesalahan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Betapapun kecilnya kesalahan 

tetaplah kesalahan yang harus dibetulkan dan diperbaiki. Apalagi jika kesalahan ini terjadi pada 

materi prasyarat maka perlu dilakukan terapi pembelajaran berupa pembelajaran remidi 

Berdasarkan hasil temuan pada kajian ini maka peneliti perlu memberikan saransaran 

sebagai berikut : (a) agar siswa dapat mengikuti pembelajaran pada materi berikutya dengan 

lancar maka perlu dilakukan pembahasan soal dan remidi sehingga terhindar dari 

kesalahankesalahan yang mungkin akan dibuat oleh siswa (b) diupayakan guru memberikan 

tes dalam bentuk uraian bukan pilihan ganda dan guru menuliskan catatan tentang kesalahan 

siswa pada lembar jawaban. Hal itu dimaksudkan agar siswa memahami kesalahan yang telah 

dilakukan dan tidak terjadi pada pembelajaran berikutnya. (c) guru memprogramkan dan 

melaksanaakan pembelajaran remidi bagi siswa  yang belum memenuhi target ketuntasan (c) 

guru melakukan tes awal sebelum melakukan pembelajaran agar guru mengetahui pemahaman 

siswa pada materi prasyarat. 

DAFTAR RUJUKAN 

Baswedan Anis , (2016) Hasil UN SMP 2016 online tersedia di 

https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI/videos/935836816525759/  diakses 05 Juni 

2016 

919

https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI/videos/935836816525759/


 

 

Clements, MA & Ellerton, NF 1996. Prosedur Newman untuk menganalisis Kesalahan pada 

Tugas Tertulis Matematika (online) tersedia di 

http://www.compasstech.com.au/ARNOLD/PAGES/newman.htm diakses 2 Juli 2016 

Faizati, Puji Savvy Dian. (2014). Analisis Kesalahan dan Perilaku yang Dilakukan Siswa Kelas 

VII-C MTs Darul Huda Pasuruan dalam Menyelesaikan S0al Cerita Perbandingan 

Mata Pelajaran Matematika. Prosiding Seminar Nasional TEQIP (Teachers Quality 

Improvement Program) 2014 Universitas Negeri Malang 

Hamalik, Oemar. (2001). Proses Belajar Mengajar. Jakarta :  Bumi Aksara.  

Hudojo,H.200. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika. Universitas Negeri 

Malang. 

Karnasih, Ida. 2015, Analisis kesalahan Newman pada soal cerita matematis (Newman’s  Error 

Analysis in Mathematical Word Problems). Jurnal PARADIKMA, Vol.8, Nomor 1, 

April 2015, Hal 37-51 

Moleong, L. J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Parmjit Singh, dkk , 2010, The Newman Procedure for Analyzing Primary Four Pupils Errors 

on Written Mathematical Tasks: A Malaysian Perspective .International Conference 

on Mathematics Education Research 2010 (ICMER 2010) 

PISA, 2012, PISA-2012-results-snapshot-Volume-I-ENG.pdf. (online) tersedia di 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-snapshot-Volume-I-

ENG.pdf diunduh 12 Juni 2016 

Priyanto, Arif  dkk.,2015 Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Matematika Pokok Bahasan Teorema Pythagoras Berdasarkan Kategori Kesalahan 

Newman di Kelas VIII A SMP Negeri 10 Jember, tersedia di 

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/63514?show=full   (diakses pada 30 

Juni 2016) 

Shadiq, Fadjar, 2013 . Pentingnya Pengetahuan Prasyarat dalam Memecahkan Masalah. 

Tersedia di  https://fadjarp3g.files.wordpress.com/2013/01/12-2-pentingnya-pengeth-

prasyarat-_limas_.pdf diakses 4 Juli 2016 

Soejadi, R,2000, Kita Pendidikan di Indonesia: konstatasi keadaan masa kini menuju harapan 
masa depan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan 

Nasional 

Suhendra, 2005. Senang Matematika.Erlangga For Kid. Jakarta :Erlangga 

Suryadi,Didi,2011, Pendidikan Matematika, tersedia di http://didi-

suryadi.staf.upi.edu/files/2011/06/PENDIDIKAN-MATEMATIKA.pdf diunduh 9 

Juni 2016 

Suyitno, Amin dkk.,2015, Learning Therapy for Student in Mathemathics Communication 

Correctly Based on Application of Newman Procedure ( A Case of  Indonesian 

Student). International Journal of Education and Research Vol. 3 No. 1 January 2015 

, Hal 529538  

TIMSS,2011, International Student Achievment in Mathematic.pdf (online) tersedia di 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_M_Chapter1.pdf 

diunduh 8 Juni 2016 

White, A.L. 2005. Active Mathematics in Classrooms: Finding Out Why Children Make 

Mistakes – And Then Doing Something To Help Them. Sydney: University of 

Western Sydney. Square One, Vol 15, No 4, Desember 2005 Hal 1519 

920

http://www.compasstech.com.au/ARNOLD/PAGES/newman.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-snapshot-Volume-I-ENG.pdf
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-snapshot-Volume-I-ENG.pdf
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/63514?show=full
https://fadjarp3g.files.wordpress.com/2013/01/12-2-pentingnya-pengeth-prasyarat-_limas_.pdf
https://fadjarp3g.files.wordpress.com/2013/01/12-2-pentingnya-pengeth-prasyarat-_limas_.pdf
http://didi-suryadi.staf.upi.edu/files/2011/06/PENDIDIKAN-MATEMATIKA.pdf
http://didi-suryadi.staf.upi.edu/files/2011/06/PENDIDIKAN-MATEMATIKA.pdf
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_M_Chapter1.pdf


 

 

 

KLASIFIKASI SOAL-SOAL GEOMETRI PISA BERDASARKAN 

KARAKTERISTIK BERPIKIR TINGKAT TINGGI 
 

Titin Wahyuningsih1), Abadyo2), I Nengah Parta2) 

1)SMK Negeri 1 Pagerwojo Tulungagung 
2)Pendidikan Matematika Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

titin.wahyu.85@gmail.com 

 

Abstrak 

 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengklasifikasi soal-soal geometri dalam tes 

PISA ke dalam kategori berpikir tingkat tinggi atau bukan. Metode yang digunakan 

adalah studi pustaka. Delapan unit soal geometri dengan dua belas butir soal 

digunakan sebagai subyek kajian. Soal-soal tersebut dikaji berdasarkan karakteristik 

berpikir tingkat tinggi menurut Resnick, yaitu (1) non algoritmik, (2) bersifat 

kompleks, (3) banyak solusi, (4) menerapkan berbagai kriteria, (5) melibatkan variasi 

pengambilan keputusan dan interpretasi, (6) berkaitan dengan ketidakpastian, (7) 

menemukan struktur dalam ketidakberaturan, dan (8) membutuhkan usaha dalam 

penyelesaiannya. Soal-soal geometri PISA merupakan soal kontekstual dan 

menyertakan gambar sebagai informasi tambahan. Dari dua belas pertanyaan yang 

dikaji, sepertiganya memenuhi karakteristik (1), (2), (4), (5), (6) dan (7) namun hanya 

satu soal dengan banyak solusi. Keempat soal tersebut dapat digunakan untuk 

mengases kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.  

Kata kunci: berpikir tingkat tinggi, soal geometri, PISA 
 
PENDAHULUAN 

 MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) telah diberlakukan mulai tahun 2015. Pada masa 

ini persaingan tidak hanya berasal dari lingkungan Indonesia saja, tetapi juga berasal dari negara 

lain di wilayah Asia Tenggara. Kita sebagai orang Indonesia harus memiliki bekal yang kuat untuk 

menghadapi persaingan tersebut. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk 

menghadapi persaingan-persaingan tersebut diantaranya adalah kemampuan komunikasi 

(communication), kerjasama (collaboration), berpikir kritis (critical thinking), dan kreativitas 

(creativity) (PPRC, 2010:6; NEA,Tanpa Tahun :2). 

 Kemampuan komunikasi adalah kemampuan untuk bertukar pendapat, pemikiran, 

pertanyaan dan solusi (PPRC, 2010:6). Komunikasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun 

tulisan. Kemampuan kerjasama adalah kemampuan untuk menjalin hubungan antara dua orang 

atau lebih dalam rangka mencapai satu tujuan dengan cara mengeluarkan bakat, keahlian dan 

bekerja secara cerdas (P21, 2015:4). Bekerja secara cerdas artinya tidak hanya mengandalkan 

otot, tetapi menggunakan otak untuk berpikir kreatif dan inovatif, memperhitungkan risiko, dan 

mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Kemampuan berpikir kritis adalah melihat 

suatu masalah dengan cara yang baru, mengaitkan berbagai subjek dan disiplin ilmu (P21, 

2015:4). Kreativitas adalah kemampuan untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru untuk 

mendapatkan inovasi dan penemuan (P21, 2015:3). 

Kemampuan berpikir kritis dan kreatif merupakan komponen dalam berpikir tingkat 

tinggi (Conklin, 2012 : 14; King, Tanpa tahun :32). Resnick (1992:3) menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak dapat didefinisikan secara tepat, tetapi dapat  dilihat dari 

beberapa karakteristik utama. Karakteristik tersebut adalah non algoritmik, bersifat kompleks,  

banyak solusi (multiple solution), melibatkan variasi pengambilan keputusan dan interpretasi, 

memuat sesuatu yang belum pasti (uncertainty), memuat penerapan dari banyak kriteria (multiple 

criteria), memuat peraturan diri sendiri dalam proses berpikir (self regulation), dan bersifat 

membutuhkan banyak usaha (effortful).  

 Karakteristik yang pertama, berpikir tingkat tinggi bersifat non algoritmik 
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(nonalgorithmic), artinya langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan tidak dijelaskan secara 

khusus, belum ada contoh, atau instruksi dalam menyelesaikan masalah (Thompson,2008). Soal 

non algoritmik yang sudah pernah dibahas sebelumnya tidak bisa digunakan untuk mengases 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal tersebut bisa dipakai setelah melalui pengembangan. 

Berpikir tingkat tinggi cenderung kompleks. Langkah-langkah penyelesaian masalah secara 

keseluruhan tidak langsung nampak tetapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang. 

 Karakteristik berpikir tingkat tinggi berikutnya  yang juga merupakan karakteristik dari 

berpikir kreatif adalah menghasilkan banyak solusi. Setiap solusi yang dihasilkan memiliki 

kekurangan dan kelebihan (Resnick, 1992:3). Selain itu berpikir tingkat tinggi berkaitan dengan 

kegiatan menerapkan berbagai kriteria yang berbeda dan kadang bertentangan satu sama lain. 

Kriteria yang berbeda ini dapat menimbulkan solusi yang beragam. Berpikir tingkat tinggi juga 

memuat komponen berpikir kritis yang ditandai dengan kegiatan pengambilan keputusan yang 

berbeda dan memerlukan interpretasi. Berpikir tingkat tinggi berkaitan dengan ketidakpastian, 

artinya hal-hal yang dituju atau ditanyakan tidak dapat diketahui dengan mudah. Berpikir tingkat 

tinggi berkaitan dengan kegiatan menentukan makna, menemukan struktur dalam suatu 

ketidakberaturan. Berpikir tingkat tinggi bersifat memerlukan usaha. Terdapat kerja mental yang 

sungguh-sungguh yang melibatkan elaborasi dan pengambilan keputusan yang diperlukan.  

 Karakteristik terakhir dari berpikir tingkat tinggi adalah melibatkan self-regulation dalam 

berpikir. Kita tidak dapat mengatakan bahwa seseorang telah berpikir tingkat tinggi sementara 

orang lain memainkan peran dalam setiap langkah yang dilakukannya atau mendapat bantuan 

orang lain. Menurut Marzano (1997:262), seseorang yang telah melakukan self-regulated 

thinking, dia akan cenderung memonitor pemikirannya sendiri, merencanakan secara akurat setiap 

langkah yang dibutuhkan, mengidentifikasi dan menggunakan sumber yang dibutuhkan, 

menanggapi secara tepat setiap umpan balik yang diberikan kepadanya, dan mengevaluasi 

kefektifan setiap tindakan yang dia lakukan. 

 Kemampuan berpikir tingkat tinggi penting dimiliki oleh siswa sebagai bekal kelak untuk  

menghadapi perkembangan global yang semakin kompleks (Raiyn, 2015; Tilchin, 2015; 

Yen,2015; Conklin, 2012). Dalam bidang akademik, kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat 

membuat siswa sukses dalam sekolahnya, dan membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki 

kontribusi positif dalam lingkungannya. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dapat mengaitkan antar materi, membandingkan, dan mengontraskan materi yang terkait. Selain 

itu, siswa tidak hanya menjadi pendengar atau penerima informasi, tetapi terlibat aktif dalam 

pembelajaran, memperhatikan konten pembelajaran, sehingga pembelajaran pun menjadi lebih 

menarik dan tidak membosankan (Conklin, 2012:20).  

 Dalam kurikulum di Indonesia, kemampuan berpikir tingkat tinggi sudah menjadi 

tuntutan yang harus dicapai. Berdasarkan Permendikbud RI No. 65 Tahun 2013 mengenai Standar 

Proses dalam Kurikulum 2013, dan Permendikbud RI No 64 tahun 2013 mengenai Standar Isi 

dalam Kurikulum 2013 disebutkan bahwa pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Berbagai inovasi 

pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognisi siswa terutama untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun pada kenyataannya, usaha yang 

dilakukan tersebut masih belum berhasil. 

 Rendahnya nilai dari tes pada program PISA dapat menunjukkan bahwa secara rata-rata 

siswa Indonesia masih belum mencapai level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan 

hasil yang diperoleh dari tes yang diselengggarakan oleh OECD dalam program PISA, pada tahun 

2009  Indonesia menduduki peringkat 61 dari 65 negara peserta dan pada tahun 2012 Indonesia 

berada satu tingkat di atas negara dengan peringkat terbawah. Berdasarkan data hasil Pisa 2012, 

tak satupun siswa Indonesia peserta PISA yang berada pada level 6 (0%), 0.3 % berada di level 

5, 1.5% berada di level 4, 5.7% berada di level 3, 16.8% berada di level 2, 33.4% berada di level 

1, dan 42.3% berada di bawah level 1(OECD, 2014). 

 Soal tes PISA terdiri atas 6 level, level 1 s.d level 3 merupakan level Low Order Thinking, 

dan level di atasnya merupakan level High Order Thinking (Setiawan, 2014). Jika skor rata-rata 

hasil tes PISA pada tahun 2012 dilihat kembali, maka dapat disimpulkan bahwa  persentase siswa 
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dalam menyelesaikan soal-soal High Order Thinking masih kurang dari 10 %. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa jarang sekali soal-soal dengan level berpikir tingkat tinggi diberikan di 

sekolah. Padahal menurut Cai & Lester (2010), salah satu ciri soal yang layak diberikan kepada 

siswa adalah soal yang menuntut pemikiran tingkat tinggi.  

 Kurikulum 2013 mengalami perkembangan pada pelaksanaannya. Hasil studi TIMSS dan 

PISA menjadi standar baru dalam pembelajaran matematika (Anggraena, 2016). Belajar 

matematika tidak hanya belajar mengerjakan matematika saja tetapi siswa harus mampu 

memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks. 

Hal inilah yang disebut sebagai literasi matematis (OECD, 2013a). Penyempurnaan lainnya juga 

dilakukan pada standar penilaian.Model-model penilaian pada Kurikulum 2013 mengadaptasi 

model-model penilaian standar internasional terutama PISA (Direktorat Pembinaan SMA, 

2015:1). 

 Geometri merupakan salah satu konten yang diujikan dalam tes PISA (OECD,2013a). 

Geometri merupakan cabang matematika yang sangat menarik dan dapat dipelajari melalui 

kegiatan bermain (van Hiele, 1999). Masalah-masalah kontekstual banyak yang dapat 

diselesaikan dengan menggunakan geometri (Summer,1928). Contohnya adalah menentukan luas 

taplak berenda, menentukan cara membagi luas tanah waris antar dua bersaudara,  dan mendesain 

taman bunga. Selain itu, geometri sudah dipakai oleh bangsa Mesir untuk membangun piramida, 

dan bangunan-bangunan yang lain. 

 OECD (2013b) merilis soal-soal yang digunakan untuk survey utama maupun uji coba 

lapangan  namun soal-soal yang dirilis tersebut tidak semuanya dilevelkan. Oleh karena itu pada 

makalah ini akan dibahas mengenai bagaimana karakteristik soal-soal geometri PISA, dan 

mengklasifikasikannya berdasarkan berdasarkan karakteristik berpikir tingkat tinggi menurut 

Resnick. 

 

METODE 

 Metode yang digunakan penulis adalah studi pustaka. Pada kajian ini, penulis 

mengumpulkan data terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Data-data terkait dengan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi digunakan penulis untuk menggambarkan keadaan subyek 

yang diteliti dengan aspek-aspek yang menjadi fokus dalam kajian. Subyek pada kajian ini adalah 

soal-soal geometri-PISA tahun 2003, 2006 dan 2012 yang telah dirilis oleh OECD (2006; 2013b). 

Soal-soal tersebut terdiri atas 8 unit yakni Carpenter, Farms (OECD,2006), Apartment Purchase, 

Sailing Ship, Ferris Whell, Garage, Revolving Door, dan Make a Booklet (OECD,2013b). 

Masing-masing unit memiliki banyak soal geometri yang berbeda. Dari 8 unit, 12 soal merupakan 

soal geometri.  

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan observasi menggunakan 

check list karakteristik berpikir tingkat tinggi menurut Resnick.  Data penelitian yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam soal yang dapat digunakan untuk 

mengases kemampuan berpikir tingkat tinggi atau bukan. Karakteristik berpikir tingkat tinggi 

menurut Resnick (2001:3), diuraikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Karakteristik Berpikir Tingkat Tinggi 
No Karakteristik Indikator 

1 Non algoritmik (K1) Memerlukan strategi dalam pemecahan masalahnya, belum 

ada rumus atau prosedur dalam penyelesaian masalahnya 

2 Kompleks (K2) Langkah-langkah penyelesaian tidak nampak dalam soal 

Menggunakan berbagai sudut pandang untuk menentukan 

permasalahan 

3 Menghasilkan banyak solusi 

(K3) 

Menghasilkan banyak jawaban atau penyelesaian masalah 

4 Menerapkan berbagai kriteria 

(K4) 

Mencetuskan banyak gagasan/ ide mengenai suatu masalah 

Menggunakan berbagai kriteria dalam pengambilan 

keputusan 
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Lanjutan Tabel 1 

No Karakteristik Indikator 

5 Pengambilan keputusan yang 

berbeda dan interpretasi yang 

berbeda (K5) 

Menghasilkan berbagai macam cara yang berbeda dalam 

menyelesaikan masalah 

Mencari arti yang lebih mendalam terhadap suatu  

permasalahan atau jawaban 

6 Berkaitan dengan ketidakpastian 

(K6) 

Mengajukan dugaan mengenai permasalahan atau jawaban 

7 Menentukan makna, menemukan 

struktur dalam suatu 

ketidakberaturan (K7) 

Menganalisis informasi atau menstrukturkannya untuk 

menemukan pola atau hubungannya 

8 Memerlukan usaha (K8) Memerlukan pemikiran mendalam 

 

HASIL 

 Terdapat tiga bentuk soal berdasarkan respon yang diminta dalam soal-soal geometri 

PISA yang menjadi subyek kajian, yakni soal pilihan ganda kompleks, soal pilihan ganda, dan 

soal esai. Pada soal pilihan ganda kompleks, siswa harus memilih jawaban yang benar dari setiap 

pilihan. Rincian soal berdasarkan respon yang diminta dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Bentuk Soal Berdasarkan Respon 
No Soal Kode Bentuk Soal 

1. Carpenter-Pertanyaan ke-1 M266Q01 Pilihan ganda kompleks 

2. Farms-Pertanyaan ke-1 M037Q01 Esai 

3. Farms-Pertanyaan ke-2 M037Q02 Esai 

4. Apartment Purchase-Pertanyaan ke 1 PM00FQ01 Esai 

5. Sailing ships-Pertanyaan ke-3 PM923Q03 Pilihan Ganda 

6. Ferris Wheel-Pertanyaan ke 1 PM934Q01 Esai 

7. Ferris Wheel- Pertanyaan ke-2 PM934Q02 Pilihan ganda 

8. Garage-Pertanyaan ke-1 PM991Q01 Pilihan Ganda 

9. Garage-Pertanyaan ke-2 PM991Q02 Esai 

10 Revolving Door-Pertanyaan ke-1 PM995Q01 Esai 

11. Revolving Door-Pertanyaan ke-2 PM995Q02 Esai 

12. Making A booklet-Pertanyaan ke-1 M598Q01 Esai 

 

Secara keseluruhan soal-soal geometri pada PISA merupakan soal kontekstual. Untuk 

memperjelas informasi dalam soal ditambahkan tabel,gambar, diagram atau representasi yang 

lain. Dari 12 soal yang diamati 1 soal merupakan soal pilihan ganda kompleks, 3 soal merupakan 

soal pilihan ganda,  dan sisanya merupakan soal esai. Dari segi bahasa, kalimat yang digunakan 

pada setiap soal cukup jelas dan tidak menimbulkan persepsi ganda. Dari segi  konten, hal-hal 

yang ditanyakan tidak menyimpang dari apa yang dipelajari pada tingkat SMP. Yang berbeda 

dengan soal-soal di luar PISA, dalam soal PISA dibutuhkan penalaran dan kemampuan 

menginterpretasikan masalah, dari masalah nyata ke dalam masalah matematika, dan 

diinterpretasikan kembali pada konteks semula. Banyak aspek yang bisa dilihat dari soal ini mulai 

dari kemampuan komunikasi, representasi, koneksi, dan pemecahan masalah. 

Sedangkan klasifikasi soal-soal geometri PISA berdasarkan indikator berpikir tingkat 

tinggi dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Hasil Klasifikasi Soal 
Soal Kode K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Carpenter-Pertanyaan ke-1 M266Q01 v v x v v v v v 
Farms-Pertanyaan ke-1 M037Q01 x x x x x x x x 
Farms-Pertanyaan ke-2 M037Q02 x x x x x x x x 
Apartment Purchase- PM00FQ01 v v v v v v v v 
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Pertanyaan ke 1 

          

 Lanjutan Tabel 2 
Unit-Pertanyaan Kode K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Ferris Wheel-Pertanyaan ke 1 PM934Q01 x x x x x x x x 
Ferris Wheel- Pertanyaan ke-2 PM934Q02 x x x x x x x x 
Garage-Pertanyaan ke-1 PM991Q01 x x x x x x x x 
Garage-Pertanyaan ke-2 PM991Q02 v v x v v v v v 
Revolving Door-Pertanyaan    

ke-1 

PM995Q01 

 
x x x x x x x x 

Revolving Door-Pertanyaan 

ke-2 
PM995Q02 v v x v v v v v 

Making A booklet-Pertanyaan 

ke-1 

M598Q01 x x x x x x x x 

 

Catatan:  
v : memenuhi 

x :  tidak memenuhi 

K1 : non algoritmik 

K2 : kompleks 

K3 : menghasilkan banyak solusi 

 

K4 : menerapkan berbagai kriteria 

K5 : melibatkan variasi pengambilan keputusan dan 

   interpretasi 

K6 : berkaitan dengan ketidakpastian 

K7 : menemukan struktur dalam ketidakberaturan 

K8 : memerlukan usaha 

 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal-soal yang menjadi subyek kajian, 4 

dari 12  soal geometri PISA merupakan soal yang dapat digunakan untuk mengases kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa tingkat SMP. Soal tersebut meliputi soal Carpenter pertanyaan ke-1 

(M266Q01), Apartment Purchase pertanyaan ke-2 (PM00FQ01), Garage pertanyaan ke-2 

(PM991Q02), dan Revolving Door Pertanyaan 2 (PM995Q02).  Keempat soal memenuhi 

karakteristik K1, K2, K4, K5, K6, K7, dan K8. Karakteristik K3 hanya dipenuhi oleh satu soal 

yakni soal Apartment Purchase pertanyaan ke-2 (PM00FQ01). 

 

Soal M266Q01 

 Soal ini merupakan soal non algoritmik karena untuk menyelesaikan masalah ini, siswa 

tidak bisa langsung menggunakan rumus. Dalam menentukan keliling bangun, mereka harus 

menalar dan menganalisis setiap desain yang diberikan pada soal. Siswa harus mengaitkan 

pengetahuan geometris yang mereka miliki tentang panjang sisi dengan keliling bangun datar. 

Namun untuk pilihan jawaban D, siswa dapat langsung menggunakan rumus keliling dari bangun 

persegi panjang. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa soal ini merupakan soal yang kompleks. 

Dalam menganalis jawaban B, siswa harus memahami teorema Pythagoras. Berdasarkan 

keterangan pada gambar dan teorema Pythagoras panjang sisi miring desain B adalah lebih dari 

6 m, akibatnya keliling jajar genjang pada desain B lebih dari 32 m. Siswa harus memahami 

berbagai konsep pada soal ini, mulai dari konsep keliling secara umum, keliling jajar genjang, 

keliling persegi panjang, dan teorema Pythagoras. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

menyelesaikan soal ini diperlukan berbagai kriteria. Salah satu ciri yang khas dari soal-soal PISA 

adalah kontekstual sehingga untuk memahami soal diperlukan interpretasi. Dari keseluruhan 

aspek yang nampak pada soal M266Q01 dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah 

diperlukan usaha yang sungguh-sungguh.  

Soal PM00FQ01 

 Pada soal ini siswa diminta untuk menemukan cara bagaimana menentukan luas 

apartemen dapat dihitung. Banyak sisi yang bisa digunakan adalah empat sisi. Jelas soal ini 

merupakan soal non algoritmik karena tidak ada langkah-langkah yang pasti dalam 

penyelesaiannya, dan bersifat kompleks. Beragam jawaban dapat muncul dari permasalahan ini. 

Semakin banyak cara yang ditemukan siswa tentunya akan menambah nilainya. Dalam hal ini 

siswa harus memahami konsep luas bidang, soal ini memungkinkan siswa menggunakan sudut 

925



 

 

pandang yang berbeda dalam menyelesaikan masalah ini. Soal ini memenuhi semua karakteristik 

berpikir tingkat tinggi menurut Resnick. 

Soal PM991Q02 

 Soal PM991Q02 merupakan soal geometri yang berkaitan dengan luas bangun datar, akan 

tetapi soal ini dikemas berbeda sehingga menjadi soal yang non algoritmik. Soal ini meminta 

siswa untuk menentukan total luas atap. Informasi mengenai  ukuran-ukuran bidang tampak depan 

dan tampak samping disajikan dalam gambar. Siswa harus memiliki kemampuan visual yang baik 

untuk menelaah soal ini. Untuk menemukan luas atap rumah diperlukan serangkaian langkah, 

mulai dari menentukan sisi miring dengan memanfaatkan teorema Pythagoras, menentukan 

panjang atap dengan memanfaatkan kemampuan visualnya, hingga menentukan luasnya. Soal ini 

menerapkan berbagai kriteria, dan melibatkan pengambilan keputusan yang berbeda, diperlukan 

usaha untuk menemukan apa yang diminta oleh soal.  

Soal PM995Q02 

 Soal PM995Q02 merupakan soal yang dapat digunakan untuk mengases kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Dalam soal ini tidak ada langkah-langkah yang diberikan sebelumnya, soal 

ini merupakan soal non algoritmik. Siswa harus menggunakan penalarannya untuk memahami 

dan memecahkan masalah ini. Siswa mungkin akan mengajukan dugaan-dugaan terkait dengan 

perbandingan panjang busur yang diperlukan agar udara tidak langsung bergerak dari pintu masuk 

menuju pintu keluar. Soal ini bersifat kompleks. Siswa harus mengaitkan pengetahuan dasar yang 

mereka miliki mengenai sudut pusat lingkaran dan panjang busur. Kriteria-kriteria tersebut 

diterapkan untuk menyelesaikan soal PM995Q02.  

 

Sedangkan 8 soal lainnya tidak memenuhi karakteristik soal untuk mengases kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Salah satu soal yang bukan merupakan soal untuk mengases kemampuan 

berpikir tingkat tinggi adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

Gambar 1 Soal Geometri PISA Ferris Wheel 
 

Soal ini dapat diselesaikan dengan penalaran. Untuk pertanyaan pertama, soal ini bersifat 

algoritmik, dengan memanfaatkan sifat bahwa panjang diameter adalah dua kali panjang jari-jari, 

dengan mudah diperoleh jawaban untuk pertanyaan pertama  (140:2)+10 = 80. Sedangkan untuk 

pertanyaan kedua dengan menggunakan penalarannya siswa dapat menyelesaikan pertanyaan 

tersebut. Diketahui bahwa untuk melakukan satu putaran penuh diperlukan waktu 40 menit, dan 

yang ditanyakan adalah posisi setelah setengah jam. Dengan perbandingan diperoleh bahwa 
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posisinya adalah sejauh 
3

4
 lingkaran dari titik awal (P). Jadi posisi setelah 30 menit terletak di S. 

Penyelesaian soal ini tidak membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

 

PEMBAHASAN 

 Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa 4 dari 12 soal yang dikaji memenuhi 

karakteristik berpikir tingkat tinggi K1, K2, K4, K5, K6, K7, dan K8. Satu soal memenuhi semua 

karakteristik berpikir tingkat tinggi. Dari keempat soal tersebut penulis akan membahas satu soal 

yakni soal PM00FQ01. Pemilihan soal ini disebabkan oleh terpenuhinya semua karakteristik berpikir 

tingkat tinggi menurut Resnick (2001:3). Soal tersebut disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Soal PISA Apartment Purchase 

Domain proses kognitif  yang dapat diases melalui soal ini adalah mencipta, yakni domain 

proses tertinggi pada Taksonomi Bloom(Anderson & Krathwohl, 2001). Melalui soal ini siswa 

diminta untuk membuat dugaan-dugaan terkait dengan kriteria yang diminta, siswa harus 

menentukan 4 ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan luas daerah. Dugaan-dugaan yang 

dibuat oleh siswa tersebut diwujudkan dalam bentuk desain-desain untuk mengukur luas daerah 

keseluruhan. Desain-desain tersebut diuji dan dipilih mana yang  memenuhi kriteria. Desain yang 

mereka hasilkan bisa lebih dari satu. Hal ini sejalan dengan prinsip berpikir kreatif yakni fluency 

(Pehkonen,2007) karena salah satu indikator dari fluency adalah siswa dapat mencetuskan banyak 

jawaban atau penyelesaian masalah. Jadi soal ini juga dapat digunakan untuk mengases 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 Pada hasil analisis disebutkan bahwa soal ini merupakan soal non algoritmik, jadi belum 

ada prosedur atau langkah penyelesaian dari soal ini. Berdasarkan definisi masalah (Krulick, 

1998:1) soal ini masuk dalam kategori masalah karena tidak diketahui prosedur penyelesaiannya 

dan tidak segera ditemukan jawabannya. Lebih lanjut soal ini merupakan masalah open ended 

karena memiliki banyak solusi (Shimada, 2005:1; Takamashi, 2006). Untuk menyelesaikan soal 

ini siswa dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan Polya (2004:5) 

yakni memahami masalah (understand the problem), membuat rencana (plan), melaksanakan 

rencana (carry out the plan), dan melihat kembali (looking back). 

Soal ini merupakan soal geometri luas bangun datar. Selama ini kebiasaan yang dilakukan 

oleh guru ketika memberikan soal luas bangun datar, yang digunakan guru adalah “tentukan luas 

bangun pada gambar berikut”, tetapi tidak pada soal ini. Pada soal ini siswa harus menentukan 

empat sisi agar luas bangun dapat ditentukan. Soal disajikan dalam bentuk kontekstual sehingga 

pertama kali siswa harus mampu menerjemahkannya ke dalam bentuk matematis berupa bangun 

datar. Jika siswa sudah mampu menerjemahkannya dan mengetahui bahwa siswa harus 

menentukan empat sisi agar luas dapat dihitung maka siswa telah melakukan fase pertama dari 

Polya yakni memahami masalah. Pada langkah kedua siswa menentukan rencana penyelesaian 

masalahnya. Mungkin seorang siswa akan berpikir bagaimana menentukan luas dari bangun 

tersebut jika diketahui semua sisinya, kemudian dia akan mereduksi sisi-sisinya. Strategi yang 
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lain adalah dengan menetapkan dulu prosedur utama untuk menentukan luas bangun tersebut, 

kemudian menentukan sisi-sisi yang diperlukan (strategi bekerja mundur dan penalaran logis). 

Kemungkinan yang lain adalah siswa mencoba-coba semua kemungkinan (counting for all 

possibilities). Jika strategi sudah ditetapkan siswa memasuki fase ketiga yakni melaksanakan 

rencana. Temuan-temuan yang mereka peroleh harus dicek kebenarannya (looking back). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah 

menentukan cara untuk mengetahui luas bangun yang diminta. Terdapat tiga kemungkinan cara, 

yakni:  
A B

C D

EF

G

 
a) [𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹] = [𝐴𝐺𝐸𝐹] − [𝐵𝐺𝐷𝐶] 

A B

C D

EF H  
b) [𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹] = [𝐴𝐵𝐻𝐹] + [𝐶𝐷𝐻𝐸] 

A B

C D

EF

K

 
c) [𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹] = [𝐴𝐵𝐶𝐾] + [𝐾𝐷𝐸𝐹] 

 

Dengan menganalis hubungan [𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹] = [𝐴𝐺𝐸𝐹] − [𝐵𝐺𝐷𝐶] siswa akan memperoleh 

alternatif jawaban pada Gambar 3. 
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(c) 

Gambar 3 Alternatif Jawaban dengan [𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭] = [𝑨𝑮𝑬𝑭] − [𝑩𝑮𝑫𝑪] 

a) [𝐵𝐺𝐷𝐶] dapat dihitung langsung, jadi panjang  𝐵𝐶̅̅ ̅̅   dan panjang  𝐶𝐷̅̅ ̅̅  harus diketahui. Untuk dapat 

menentukan [𝐴𝐺𝐸𝐹] panjang 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  dan 𝐹𝐸̅̅ ̅̅  harus diketahui. Jadi empat sisi yang harus diketahui 

ukurannya adalah 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ , dan 𝐹𝐸̅̅ ̅̅  
b) Dari pengalaman saat melakukan analisis pada bagian a) siswa dapat mengaitkan antara 

panjang 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  dengan panjang  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  dan panjang 𝐹𝐸̅̅ ̅̅  dengan panjang  𝐶𝐷̅̅ ̅̅ . Jika panjang  𝐵𝐶̅̅ ̅̅   dan panjang 

 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  diketahui maka 𝑚 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ = 𝑚𝐵𝐶̅̅ ̅̅ + 𝑚𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , dan 𝑚 𝐹𝐸̅̅ ̅̅ = 𝑚𝐶𝐷̅̅ ̅̅ + 𝑚𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . Jadi empat sisi yang harus 

diketahui ukurannya adalah 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , dan 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 
c) Sebaliknya 𝑚𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑚𝐴𝐹̅̅ ̅̅ − 𝑚𝐷𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝑚𝐶𝐷̅̅ ̅̅ = 𝑚𝐹𝐸̅̅ ̅̅ − 𝑚𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . Jadi Jadi empat sisi yang harus 

diketahui ukurannya adalah 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐹𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , dan 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 
Dengan menggunakan penalaran yang sama siswa akan memperoleh alternatif-alternatif 

jawaban yang lain. Dengan menganalis hubungan  [𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹] = [𝐴𝐵𝐻𝐹] + [𝐶𝐷𝐻𝐸] 
siswa mungkin akan menemukan beberapa alternatif jawaban seperti pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Alternatif Jawaban dengan [𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭] = [𝑨𝑩𝑯𝑭] − [𝑪𝑫𝑯𝑬] 

 

Dengan menganalis hubungan  [𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹] = [𝐴𝐵𝐶𝐾] − [𝐾𝐷𝐸𝐹] siswa mungkin akan 

menemukan alternatif jawaban seperti pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Alternatif Jawaban dengan [𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭] = [𝑨𝑩𝑪𝑲] − [𝑲𝑫𝑬𝑭] 
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 Strategi lain yang bisa digunakan oleh siswa adalah dengan mencoba semua 

kemungkinan tanpa memperhatikan cara penentuan luas. Dua strategi ini jika dibandingkan maka 

akan tampak perbedaannya. Penyelesaian dengan strategi yang dipaparkan sebelumnya lebih 

terorganisir dibandingkan dengan mencoba-coba semua kemungkinan. Bahkan siswa mungkin 

akan menghabiskan banyak waktu untuk mencoba-coba. 

 Dengan soal seperti ini siswa akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena 

mungkin saja jawaban yang diperoleh oleh siswa berbeda dengan temuan dari siswa lain. Selain 

itu soal ini mengajak siswa untuk berpikir, menganalisis setiap jawaban-jawaban yang dia 

temukan. Siswa juga akan lebih menghargai pemikiran orang lain karena mungkin saja ide 

tersebut benar. Siswa akan lebih mengembangkan kreatifitasnya dan tidak merasa takut 

jawabannya salah. 

 Berdasarkan uraian di atas, soal-soal open ended merupakan soal yang dapat digunakan 

untuk mengases kemampuan berpikir tingkat tinggi karena soal ini menuntut kreativitas siswa. 

Conklin (2012:14) menyebutkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi kemampuan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif. Dalam soal open ended siswa dituntut untuk menemukan 

berbagai solusi atau cara pemecahan masalah. Soal open ended menuntut kreativitas siswa. Dari 

hasil kajian diketahui bahwa banyak soal open ended lebih sedikit dibandingkan dengan soal 

tertutup, karena memang fokus penelitian PISA adalah pada literasi matematis bukan pada 

kemampuan berpikir kreatif (OECD, 2013a). 

    

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa soal-soal geometri PISA 

memiliki karakteristik tertentu yakni soal-soalnya merupakan soal kontekstual, dan untuk 

memperjelas informasi diberikan gambar, atau tabel. Dari 12 soal yang dijadikan subyek kajian 

sepertiga diantaranya merupakan soal yang dapat digunakan untuk mengases kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. Tidak semua soal yang disajikan dalam tes PISA merupakan soal 

yang sulit dan membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, hanya saja siswa harus 

menggunakan penalarannya untuk menyelesaikan soal tersebut. Soal open ended merupakan soal 

yang dapat digunakan untuk mengases kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

 Diharapkan dengan hasil penelitian ini, para peneliti berikutnya yang ingin meneliti 

tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, dapat menggunakan soal pada hasil penelitian 

ini, dan dapat menggunakannya sebagai acuan untuk mengembangkan soal-soal geometri yang 

dapat digunakan untuk mengases kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan komunikasi matematis 

siswa saat menjawab soal pada materi program linier yang dilihat berdasarkan hasil 

tes yang telah diberikan.Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan 

Farmasi di SMK Wiyata Husada Batu.Kesalahan komunikasi matematis siswa ini 

dilihat berdasarkan 5 indikator komunikasi menurut Sumarmo dan NCTM. Kelima 

indikator komunikasi matematis tersebut adalah (1) siswa tidak dapat menggunakan 

tanda lebih dari kurang dari secara tepat, (2) siswa tidak dapat menuliskan informasi 

dari soal ke dalam bentuk gambar tabel, (3) siswa tidak dapat memodelkan 

permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan(4) siswa kurang tepat memisalkan 

variabel, dan (5) siswa tidak dapat menjelaskan solusi permasalahan menggunakan 

grafik. 

Kata kunci: kesalahan siswa, komunikasi matematis, program linier 
 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan suatu ilmu yang menjadi ratu dari semua ilmu dan sekaligus 

menjadi pelayan dari ilmu-ilmu yang ada.Hal ini sesuai dengan pendapat Rachmayani (2014: 

13) yang menyatakan matematika sebagai ratunya ilmu yang memiliki arti bahwa matematika 

merupakan sumber dari segala disiplin ilmu dan kunci ilmu pengetahuan.Matematika juga 

berfungsi untuk melayani ilmu pengetahuan artinya selain tumbuh dan berkembang untuk 

dirinya sendiri sebagai suatu ilmu, matematika juga melayani kebutuhan ilmu pengetahuan 

dalam pengembangan dan operasionalnya (Suherman dalam Rachmayani, 2013). Dari pendapat 

di atas dapat dikatakan matematika adalah sumber ilmu dari semua disiplin ilmu yang lainnya 

dan sebagai suatu kebutuhan ilmu yang lain. Oleh karena itu matematika penting untuk 

diterapkan dan dikembangkan ditingkat sekolah. 

Menurut NCTM (2000: 29) untuk mengembangkan matematika harus mengikuti standar 

isi dan standar proses. Standar adalah suatu gambaran atau deskripsi tentang bagaimana 

seharusnya pengajaran matematika yang baik agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan 

paham apa yang harus mereka lakukan. Standar isi berupa bilangan, operasi, aljabar, geometri, 

pengukuran data yang menjelaskan konten apa yang harus dipelajari oleh siswa. Sedangkan 

standar proses meliputi pemecahan masalah  (problem solving),  penalaran (reasoning), 

komunikasi  (communication), penelusuran pola atau hubungan (connections), dan representasi 

(representatiation). Menurut Qohar (2009), di antara standar proses itu, yang penting untuk 

dikembangkan adalah komunikasi, karena dengan komunikasi siswa dapat memahami ide-ide 

matematika secara benar. 

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam matematika dan pendidikan 

matematika (NCTM, 2000: 60).Dalam kelas pada saat siswa ditantang untuk berpikir dan 

beralasan mengenai matematika, komunikasi merupakan fitur yang penting, karena dengan 

berkomunikasi siswa dapat mengungkapkan hasil pemikiran mereka secara lisan maupun 

tertulis(NCTM, 2000: 68).Komunikasi sangat ditekankan di dalam matematika karena siswa 
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dapat menawarkan atau bertukar ide dan merenungkannya, komunikasi juga merupakan elemen 

fundamental dari pembelajaran matematika (NCTM, 2000: 348).Selain itu penjelasan siswa juga 

harus mencangkup argumen matematika dan alasan-alasannya, tidak hanya mencakup deskripsi 

prosedural atau ringkasan (NCTM, 2000: 268).Menurut  Wichelt (2009: 3) komunikasi juga 

merupakan bagian yang penting dalam belajar, dengan belajar komunikasi untuk saat ini, siswa 

akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dengan demikian komunikasi sangat 

penting bagi siswa agar siswa dapat berkembang, selain itu dengan berkomunikasi siswa dapat 

dengan cepat menyampaikan ide ide mereka, dan siswa juga dapat menganalisa permasalahan 

yang ada. 

Komunikasimatematis diperlukan individu untuk menggambarkan atau menyampaikan 

dalam proses menyelesaikan masalah dan tentang pemikiran mereka sendiri (Brenner, 1998). 

Komunikasi matematis meliputiberbicara, mendengarkan, menulis, menunjukkan,menonton,dan 

sebagainya (Huang dan Normandia, 2009). Pada saatsiswabelajarmatematikasecara 

otomatisakanmenangkapdanmenyerap ilmu,  kemudian untuk menjelaskan hal itu, siswa 

dapatmengkomunikasikanide-ide matematikayang telah dipelajari. Oleh karena itu komunikasi 

matematis harus diterapkan secara efektif di dalam kelas (Tharpe, 2013).Jadi disini komunikasi 

matematis penting untuk diterapkan dan ditingkatkan  dalam pembelajaran matematika. 

Telah ada suatu kesepakatandalam penelitian bahwa komunikasi merupakan hal yang 

penting untukpengembanganpemahamanmatematika (Huang dkk, 2009).Standar komunikasi 

matematika untuk pembelajaran di kelas play group sampai di sekolah menengah atas 

(SMA/SMK) yang tercantum dalam NCTM (2000, 348) yaitu, (1) Mengatur 

danmenggabungkanpemikiran matematikamerekamelalui komunikasi, (2) 

Mengkomunikasikanpemikiranmatematikamerekasecara logisdan jelaskepadarekan-rekan, guru, 

dan lain-lain, (3) Menganalisisdanmengevaluasipemikiran matematika merekadan strategilain, 

(4) Menggunakan bahasamatematikauntuk mengekspresikanide-ide matematikasecara tepat. 

Sedangkan menurut Sumarmo (dalam Husna, 2013) indikator komunikasi antara lain: (1) 

menghubungkan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika, (2) menjelaskan 

ide, situasi dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik 

atau bentuk aljabar, (3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, 

(4) mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika, (5) membaca presentasi 

matematika tertulis dan menyusun pertanyaan yang relevan, (6) membuat konjektur, menyusun 

argumen, merumuskan definisi dan menggeneralisasi.  

Berdasarkan ulasan di atas, komunikasi matematis memang sangat diperlukan di dalam 

pembelajaran, khususnya matematika.Dalam makalah in peneliti bermaksud meneliti sejauh 

mana tingkat komunikasi matematis siswa di tingkat SMK di kota batu yang dasarkan pada 

indikator-indikator yang terdapat pada NCTM.   

METODE 

Penelitian ini dilakukan di SMK Wiyata Husada Kota Batu pada kelas X jurusan Farmasi 

Kesehatan yang berjumlah 25 siswa, 4 laki-laki dan 21 perempuan. Peneliti ingin melihat 

bagaimana siswa dapat mengkomunikasikan jawaban mereka secara tertulis terkait dengan soal 

cerita yang terdapat dalam bab program linier. Untuk melihat hal tersebut siswa diberikan tes 

yang terdiri dari 2 soal cerita sebagai berikut. “Suatu pesawat udara mempunyai tempat 

duduk tidak lebih dari 48 penumpang.Setiap penumpang kelas utama membawa bagasi 

60 kg dan penumpang kelas ekonomi membawa bagasi 20 kg.Pesawat itu hanya dapat 

membawa bagasi tidak lebih dari 1.440 kg. Jika 𝑥 dan 𝑦 berturut – turut menyatakan 

banyak penumpang kelas utama dan banyak penumpang kelas ekonomi maka 

bagaimana permasalahan itu dimodelkan ke dalam bahasa matematika?“ 

Selain soal di atas, siswa juga diberikan soal cerita sebagai berikut“Seorang pedagang 

sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan 

harga Rp 1.500.000,00 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp 2.000.000,00 per buah. Ia 
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berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp 42.000.000,00. Jika keuntungan sebuah 

sepeda gunung Rp 500.000,00 dan sebuah sepeda balap Rp 600.000,00, maka keuntungan 

maksimum yang diterima pedagang adalah …”  

Setelah diberikan dua soal seperti di atas, langkah selanjutnya adalah memeriksa dan  

menganalisis jawaban dari siswa dilihat dari komunikasi matematisnya. Penentuan subjek 

penelitian ditentukan berdasarkan jawaban siswa yang salah kemudian diulas dan dikaitkan 

dengan indikator-indikator komunikasi matematis siswa berdasarkan NCTM. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan suatu temuan kesalahan komunikasi 

matematis siswa pada lembar hasil tes program linier.Dari seluruh siswa yang mengikuti tes, 

sebagian besar siswa tidak dapat mengkomunikasikan ide-ide mereka secara tertulis.Hal itu 

ditunjukkan oleh hasil tes pada soal nomor 1 berikut ini. 

 
Gambar 1 Kesalahan Siswa pada Pemodelan Matematika 

Pada soal telah tertulis bahwa “Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih 

dari 48 penumpang……” .Setelah membaca dan memahami soal, siswa kemudian membuat 

gambar tabel untuk mempermudah mengumpulkan informasi.Dari tabel kemudian dihubungkan 

ke suatu ide matematika dalam bentuk pertidaksamaan, tetapi jika dilihat pada hasil kerja siswa 

di atas menunjukkan siswa tidak dapat menghubungkan gambar tabel ke dalam ide matematika 

berupa pertidaksamaan. Terlihat bahwa siswa menuliskan pada tabel kapasitas tempat duduk 

penumpang yaitu 48, yang mengandung arti bahwa batas maksimal penumpang adalah 48, tetapi 

siswa menuliskan ide matematikanya dengan 𝑥 + 𝑦 ≥ 48seharusnya siswa menuliskannya 

dengan 𝑥 + 𝑦 ≤ 48.Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Blanco dan Garrote (2007) 

bahwa dalam menuliskan pertidaksamaan, siswa sering mengalami kesulitan dan kebingungan, 

siswa sering membuat kesalahan dalam menentukan tanda kurang dari dan lebih dari.Selain itu 

siswa juga kebingungan antara dua konsep yaitu persamaan dan pertidaksamaan.Pendapat diatas 

didukung juga oleh penelitian Ciltas dan Tatar (2011) yang mengatakan bahwa siswa sering 

merasa kesulitan dalam memahami sifat-sifat dari pertidaksamaan dan penerapanya dalam 

permasalahan matematika. 

Kesulitan siswa yang kedua yaitu siswa tidak dapat menjelaskan ide, situasi dan relasi 

matematika secara tulis dengan gambar tabel, ini ditunjukkan dengan hasil tes pada soal nomor 

1 sebagai berikut. 

 
Gambar 2 Kesalahan Siswa pada Penggambaran Tabel  
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Terlihat pada hasil tes, bahwa siswa tidak bisa menjelaskan ide dalam bentuk gambar tabel, pada 

hasil tes itu siswa hanya membuat gambar tabel dengan isian pesawat dan penumpang setelah 

itu siswa mengosongkan rinciannya.Dengan demikian siswa kurang memahami maksud dari 

soal sehingga siswa mengalami kesulitan menuangkan informasi-informasi yang terdapat pada 

soal dalam bentuk gambar tabel.Jika siswa tidak bisa menuliskan informasi-informasi yang ada, 

kemungkinan besar siswa tidak dapat menjawab permasalahan dengan tepat dan 

lengkap.Menurut Izzati (2010) penulisan informasi-informasi ini sangat penting dalam melihat 

komunikasi matematis siswa pada proses mengerjakan soal. Selain itu dengan menuliskan 

informasi-informasi yang ada siswa dapat mengkomunikasikan ide mereka dapat dalam bentuk 

komunikasi secara tertulis (NCTM, 2000). 

Kesalahan ketiga muncul ketika siswa menjawab soal nomor 2.Kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa yaitusiswa tidak dapat memodelkan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika, ini ditunjukkan pada lembar jawaban siswa sebagai berikut. 

 
Gambar 3 Kesalahan Siswa pada Penulisan Fungsi Tujuan  

Untuk menuliskan fungsi tujuan yang perlu diperhatikan adalah keuntungan dari masing-

masing jenis sepeda.Pada soal tes yang ke 2telah tertulis bahwa“ …..keuntungan sepeda gunung 

sebesar Rp 500.000,00 dan keuntungan sepeda balap sebesar Rp 600.000,00…”. Penulis 

mengharapkan siswa dapat menyatakan hal itu dalam bahasa atau simbol matematika berupa 

fungsi tujuan dari permasalahan yang diberikan, yaitu 𝑓(𝑥, 𝑦) = 500.000𝑥 + 600.000𝑦, 

dengan 𝑥 adalah banyaknya sepeda gunung dan 𝑦 adalah banyaknya sepeda balap. Tetapi 

apabila dilihat pada hasil tes itu, siswa masih belum dapat menuliskannya dengan 

benar.Permasalahan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fatimah (2015) 

yang mengatakan bahwa banyak siswa yang tidak mampu mengidentifikasi jenis soal yang 

diberikan sehingga siswa kesulitan membuat model matematika dari soal cerita, dalam hal ini 

membuat model fungsi tujuan. Didukung juga oleh pendapat Mustaqim (2013) yang meneliti 

tentang diagnosis kesulitan siswa dalam menyelesaikan permasalahan program linier, beliau 

mengatakan bahwa kesalahan pemodelan itu dikarenakan siswa belum memahami sepenuhnya 

maksud dari soal dan siswa sering merasa kesulitan dengan hal yang berhubungan dengan 

variabel.  

Kesalahan yang keempat muncul ketika siswa menjawab soal nomor 2 yang berhubungan 

dengan penggunakan bahasa matematika.Jika diperhatikan pada gambar 4, siswa tidak dapat 

menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide matematis secara tepat. 

 
Gambar4 Kesalahan Siswa pada Penulisan Bahasa Matematika  
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Terlihat pada hasil tes awal, siswa A1 memisalkan𝑥 = sepeda gunung.Bahasa yang digunakan 

siswa untuk menyampaikan ide matematisnya adalah kurang tepat.Seharusnya siswa 

menuliskanya dengan 𝑥 = banyaknya sepeda gunung.Bahasa di dalam matematika sangat 

penting, karena dengan bahasa siswa dapat menyampaikan ide yang telah dimilikinya.Menurut 

Mustaqim (2013) kesalahan tersebut muncul akibat siswa kurang mengetahui makna variabel 

atau kegunakan dalam pertidaksamaan.Selain itu menurut Ciltas dan Tatar (2011) kesalahan 

penulisan itu diakibatkan siswa kurang menguasai konsep dari pertidaksamaan, siswa kurang 

mengetahui arti secara tepat. 

Kesalahan siswa yang terakhir pada soal nomor 2 ini adalah tentang menjelaskan ide 

matematika dengan grafik.Jika dilihat pada gambar 5 siswa tidak dapat menjelaskan ide, situasi 

dan relasi matematika secara tulis dengan grafik.Hasil kerja siswa dapat dilihat sebagai berikut. 

 
Gambar 5 Kesalahan Siswa pada Pembuatan Grafik  

 

Pada grafik di atas gambar pertidaksamaan yang di bentuk seolah-olah saling sejajar, seharusnya 

gambar kedua garis itu adalah bersilangan agar mendapatkan himpunan penyelesaian yang 

tepat.Menurut Batista dan Eades (1994) pembuatan gambar grafik sebenarnya memberikan 

pengaruh yang sangat positif, karena dengan menjelaskan suatu permasalahan menggunakan 

grafik dapat mempermudah dalam membaca dan memahami suatu permasalahan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi matematis sangat 

penting agar siswa dapat menyampaikan ide-ide matematisnya secara tepat.Hasil tes siswa yang 

selanjutnya dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang terdapat dalam NCTM dan 

Sumarmo tentang komunikasi matematis diperoleh banyak sekali kesalahan-kesalahan. 

Kesalahan kesalahan tersebut diantaranya adalah (1) dalam menyelesaikan masalah siswa tidak 

dapat menggunakan tanda lebih dari dan kurang secara tepat, ini dikarenakan siswa tidak 

memahami soal yang diberikan akibatnya dalam menuliskan tanda siswa sering merasa 

kebingungan  (2) siswa tidak dapat menuliskan suatu informasi dari soal ke dalam bentuk tabel, 

ini dikarenakan siswa kurang mencermati isi keseluruhan dari soal yang diberikan,(3) siswa 

tidak dapat memodelkan permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan, (4) siswa kurang tepat 

memisalkan variabel, dan yang terakhir (5) siswa tidak dapat menjelaskan solusi permasalahan 

menggunakan grafik.Dari permasalahan di atas, perlu adanya suatu pembelaaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, khususnya pada materi program 

linier.Untuk meningkatkan komunikasi matematis siswa, peneliti menyarankan pembelajaran 

reciprocal teaching karena memiliki langkah-langkah yang sangat berkaitan dengan indikator-

indikator yang terdapat dalam komunikasi matematis. 
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Abstrak 

 

Salah satu karakteristik pada pendekatan saintifik adalah ketrampilan proses. 

Kemampuan siswa dalam ketrampilan proses dalam mengkontruksi konsep dengan 

fakta yang didapatkan sebelumnya, kemudian disajikan dalam berbagai bentuk 

seperti gambar, verbal dan simbol matematika disebut dengan kemampuan 

representasi matematis. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran yang terapkan 

saat ini sering kali tidak memunculkan kemampuan representasi siswa. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis 

siswa SMP dalam menyelesaikan masalah Perbandingan. Subjek penelitian ini 

adalah 3 siswa kelas IX yang mewakili masing-masing tingkat  kemampuan 

matematika tinggi, sedang dan rendah. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

soal yang mendorong siswa memunculkan kemampuan representasi mereka. Lembar 

jawaban siswa dianalisis berdasarkan indikator representasi matematis yaitu 

menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan gambar (grafik), kalimat 

matematika atau verbal. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

representasi siswa masih dalam level rendah, yakni hanya dapat menyajikan dua 

yaitu tabel dan verbal dari lima representasi yang ada. Padahal siswa sendiri 

memiliki kemampuan representasi yang unik, hanya saja representasi di pikiran 

siswa (internal) kadang tidak dapat ditunjukkan ke representasi yang tertulis 

(ekstenal).   

Kata kunci: pendekatan saintifik, kemampuan representasi matematis, perbandingan  

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran yang ditawarkan dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang 

mengembangkan proses pendekatan ilmiah (scientific approach) (Permendikbud, 2014: 321). 

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah, maksudnya pendekatan ini memiliki ciri 

pendekatan ilmiah. Seperti; pengamatan, penalaran, penemuan dan penjelasan tentang 

kebenaran. Jika dikaitkan pada proses pembelajaran maka pendekatan ilmiah ini terletak 

pengalaman-pengalaman yang didapatkan siswa selama proses pembelajaran. Pengalaman 

tersebut didapatkan pada proses kegiatan ini yaitu; mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar dan mengomunikasikan (Permendikbud, 2014: 332). Kelima pengalaman 

belajar pada kurikulum 2013 tersebut jika dikaitkan pada pembelajaran, maka termasuk pada 

ketrampilan proses. Ketrampilan proses itu adalah karakteristik dari pendekatan saintifik. 

Sehingga, siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses belajar. Seperti yang disampaikan 

brunner ketika proses belajar di kelas berlangsung anak harus berperan aktif (Brunner, 1966).  

Penguasaan matematika tidak hanya menitikberatkan penguasaan matematika sebagai 

ilmu, akan tetapi penguasaan matematika sebagai keterampilan. Keterampilan disini adalah 

keterampilan dalam proses berfikir secara matematis . Sehingga, siswa diharapkan dapat berfikir 

secara matematis pada akhirnya. NCTM telah menyatakan ketrampilan proses berfikir dalam 
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matematika meliputi lima kemampuan. Kelima kemampuan itu meliputi; kemampuan 

memecahkan masalah, kemampuan penalaran, kemampuan membuat koneksi, kemampuan 

berkomunikasi dan kemampuan representasi (NCTM, 2000: 7).  

Representasi merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikuasai oleh siswa. 

Karena dengan kemampuan representasi matematis sebagai alat untuk berfikir bagi siswa, 

maksudnya untuk memahami masalah (NCTM, 2000: 53). Terdapat beberapa pengertian 

representasi yang memiliki makna hampir sama. Representasi adalah penyajian konsep atau 

hubungan matematika dalam bentuk tertentu (NCTM, 2000: 67). Representasi adalah 

penyimbolan untuk menentukan masing-masing ide (konsep matematika) tertentu sesuai dengan 

sifat dan karakternya. (Madrid dkk 2015). Representasi adalah cara untuk menunjukkan situasi 

actual dari sudut pandang yang berbeda (majemuk) (Even, 1998; Goldin&Kaput, 1966). Bagi 

siswa kemampuan representasi sangat diperlukan karena untuk mengutarakan masalah yang 

sama dalam bentuk atau sudut pandang yang berbeda (Hwang dkk, 2007). Jadi siswa yang 

memiliki kemampuan representasi yang majemuk itu berarti siswa memiliki kunci untuk 

mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah (Gagne, 1985; Mayer, 1992). Dan representasi 

memerankan peran penting dalam pemahaman masalah dan berfikir matematik (Dunhar, 2015).  

Ketika dihubungkan ke dalam pendidikan matematika, represerntasi merujuk pada dua 

hal yaitu representasi internal dan represernasi eksternal (Harries & Barmby, 2006) . Hiebert 

dan Carpenter (1992) menyatakan bahwa dalam menyampaikan konsep matematika secara 

tertulis membutuhkan representasi eksternal (kongkret) sebagai bentuk dari representasi internal 

(abstrak) yang ada di dalam pikiran. Representasi yang dapat dituliskan secara kongkret 

beberapa macam. NCTM (2000) menyatakan bahwa terdapat bebeapa bentuk representasi yaitu 

diagram, grafik dan juga symbol matematik. Lesh, Post & Behr (1987) mengemukakan bawah 

representasi ada lima didalamnya representasi objek, representasi kongkret, representasi simbo 

aritmatika, representasi bahasa-ucapan, dan representasi gambar (grafik). Kemudian secara 

umum representasi dalam matematika memiliki tiga bagian yang mewakili lainnya dalam 

pemecahan masalah matematika (Johnson, 1998; Kaput, 1997; Lesh, 1987; Shiau, 1993; Zhang, 

1997; Milrad, 2002): 1) Kemampuan representasi bahasa, kemampuan untuk menerjemahkan 

masalah matematika ke dalam bentuk verbal, 2) Kemampuan representasi grafik (gambar), 

kemampuan untuk menerjemahkan masalah matematika ke dalam bentuk grafik atau gambar, 3) 

Kemampuan representasi symbol aritmatika, kemampuan tunuk menerjemahkan masalah 

matematika ke dalam bentuk rumus aritmatika. Secara keseluruhan, kemampuan representasi 

matematis adalah ketrampilan proses siswa dalam mengkontruksi konsep dengan fakta yang 

didapatkan sebelumnya untuk memahami masalah matematika, kemudian disajikan dalam 

berbagai bentuk seperti verbal, grafik dan simbol matematika.  

Ketiga representasi, yakni; grafik, symbol matematika dan verbal (kata-kata) dapat 

dijabarkan menjadi beberapa indikator. Sehingga, kemampuan representasi siswa dapat diukur 

dengan indikator tersebut. Mudzakir (2006: 47) mengungkapkan indikator kemampuan 

representasi matematis seperti pada Tabel 1 berikut  

 

Tabel 1 Indikator Representasi Matematis 

Representasi Indikator 

Representasi visual; 
diagram, table atau 
grafik, dan gambar 

 

- Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram, grafik atau table 

- Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan 

masalah 

- Membuat gambar pola-pola geometri 

- Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas 

masalah dan mengfasilitasi penyelesaiannya 

Persamaan atau ekspresi 
matematis 

 

- Membuat persamaan atau ekspresi matematis dari representasi 

lain yang diberikan 

- Membuat konjektur dari suatu pola bilangan 
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Representasi Indikator 

- Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis 

Kata-kata atau teks 
tertulis 

 

- Membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi 

yang diberikan 

- Menuliskan interpretasi dari suatu representasi 

- Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang 

disajikan 

- Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan 

kata-kata atau teks tertulis 

- Membuat dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka penting sekali siswa memiliki kemampuan 

representasi matematis. Jika siswa ingin memiliki kemampuan representasi matematis maka 

guru harus menggunakan pembelajaran yang dapat mendorong kemampuan representasi 

matematis siswa muncul. Sebelum melakukan itu, harus diketahui dulu bagaimana kemampuan 

representasi siswa. Karena setelah mengetahui akan dapat memilih model pembelajaran yang 

sesuai untuk diterapkan kepada siswa.  

Setelah diuraikan di atas tentang kemampuan representasi matematis dan pentingnya 

mengetahui kemampuan representasi matematis siswa untuk dijadikan dasar pada pembelajaran, 

maka kemampuan representasi matematis yang diteliti adalah kemampuan representasi dalam 

bentuk grafik, symbol matematika dan verbal (kata-kata). Karena siswa yang akan menjadi 

subjek penelitian ini adalah kelas 9, maka materi yang akan dijadikan tes tidak terikat jenjang 

kelas. Materi yang akan dijadikan tes untuk mengetahui kemampuan representasi matematis 

siswa adalah materi perbandingan. Berdasarkan pengalaman saya menjadi guru, materi 

perbangingan adalah materi yang tergolong mudah. Karena mudah, maka siswa diharapkan 

akan lebih leluasa merepresentasikan jawaban mereka.  

Indikator yang akan dijadikan alat untuk untuk mengethaui kemampuan representasi 

siswa adalah adaptasi dari indicator Mudzakir di atas, dengan beberapa penyesuaian terhadap 

materi sebagai berikut.  

Tabel 2 Indikator Matematis Yang Digunakan 

  Representasi Indikator 

Representasi visual; 
diagram, table atau 
grafik, dan gambar 

- Menyajikan penyelesaian dengan menggunakan diagram (grafik) 

- Menyajikan penyelesaian dengan menggunakan table  

Persamaan atau 
ekspresi matematis 

 

- Menyajikan penyelesaian dengan konjektur dari suatu pola 

bilangan 

- Menyajikan penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis 

Kata-kata atau teks 
tertulis 

- Menyajikan penyelesaian dengan menyusun cerita yang sesuai 

dengan suatu representasi yang disajikan 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan representasi matematis siswa. Pengukur yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan representasi matematis siswa adalah indicator yang telah diadaptasi menyesuaikan 

materi. 

METODE 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

(tulisan) dari orang yang dijadikan subjek penelitian (Moleong, 2012). Subyek penelitian disini 

adalah siswa. Penelitian ini menjelaskan kemampuan representasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah berupa soal perbandingan yang telah didesain sedemikian hingga 

mendorong siswa untuk menyelesaikan dengan berbagai representasi. Data yang diperoleh 

adalah kata-kata dari subjek penelitian berupa lembar jawaban atas soal yang diberikan. Karena 
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soal didesain sedemikian hingga untuk memunculkan kemampuan representasi matematis, maka 

diharapkan subjek terbuka dalam menjawab soal.  

Penelitian ini dilakukan kepada siswa SMP Swasta di Kabupeten Jombang, dengan subjek 

penelitian sebanyak 3 siswa kelas IX. Pemilihan subjek ini berdasarkan tingkat kemampuan 

mereka pada mata pelajaran matematika, yakni; tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Tingkat kemampuan ini didasarkan pada hasil belajar masing-masing siswa. Dan dilakukan 

pada siswa kelas IX dengan alasan, pengalaman belajar mereka lebih banyak dibandingkan 

kelas VII dan kelas VIII. Sehingga diharapkan mereka dapat mengeksplorasi soal yang telah 

diberikan..  

Intrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Soal 

Penyelesaian Perbandingan. Soal penyelesaian perbandingan ini didesain untuk mendorong 

siswa menyelesaikan dengan berbagai representasi. Soal ini terdiri dari dua soal perbandingan, 

yakni; soal dengan menggunakan grafik dan soal uraian. Alasan hanya diberikan dua soal adalah 

pertama, karena dalam perbandingan cukup mewakili dua sub materi; senilai dan berbalik nilai. 

Kedua, karena pada saat penelitian sekolah sudah aktif belajar untuk menghemat waktu 

pengerjaan siswa. Berikut soal yang diberikan ke siswa.  

1. Biaya transportasi dengan menggunakan taksi dalam kota diperlihatkan pada 

grafik di bawah ini. Gunakan informasi dari grafik tersebut untuk menentukan 

berapa biaya taksi untuk 10km. (selesaikan soal tersebut dengan menggunakan 

banyak cara) 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 1. Grafik biaya transportasi 

2. Suatu proyek dapat diselesaikan selama 50 hari dengan 25 pekerja. Jika jumlah pekerja 

menjadi 30 orang maka akan dapat selesai 45 hari. Jika ingin diselesaikan 40 hari makan 

jumlah pekerjanya adalah 35 orang. Berapakah jumlah pekerja jika ingin diselesaikan dalam 

waktu 15 hari? (Selesaikan soal tersebut derngan berbagai cara) 

 

Instrumen pengumpulan data berupa soal ini telah divalidasi oleh validator yaitu; Dr. 

Subanji, M.Si. selaku dosen di Universitas Negeri Malang. Intrumen yang dijadikan pengumpul 

data tersebut dinyatakan valid revisi dengan nilai 3.  Revisi dilakukan berupa perbaikan 

penulisan yang kurang sesuai.  

Setelah pengumpulan data yang diperoleh dari hasil tes untuk selanjutnya dianalisis. 

Analisis dilakukan sesuai dengan teknik analisis data yang telah ditentukan. Peneliti 

menganalisis hasil tes representasi yang berupa masalah Perbandingan Senilai dan Berbalik 

Nilai . Peneliti menganalisis representasi berdasarkan indikator-indikator ketika menyelesaikan 

masalah tersebut.  

Tabel 3 Indikator matematis yang digunakan 

Representasi Indikator 

Representasi visual; - Menyajikan penyelesaian dengan menggunakan diagram 
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Representasi Indikator 

diagram, table atau grafik, 
dan gambar 

(grafik) 

- Menyajikan penyelesaian dengan menggunakan table  
Persamaan atau ekspresi 
matematis 

 

- Menyajikan penyelesaian dengan konjektur dari suatu pola 

bilangan 

- Menyajikan penyelesaian masalah dari suatu ekspresi 

matematis 
Kata-kata atau teks tertulis - Menyajikan penyelesaian dengan menyusun cerita yang 

sesuai dengan suatu representasi yang disajikan 

 

 Indikator yang disebutkan diatas mewakili kategori kemampuan representasi. Karena 

untuk keperluan klasfikasi kemampuan repersetnasi matematis siswa. Berikut adalah kategori 

kemampuan representasi matematis berdasarkan indikator yang diberikan.  

 

Tabel 4. Kategori Berdasarkan Indikator 

Kategori Banyak Capaian Indikator 

Tinggi - Siswa dapat menyelesaikan dengan memenuhi indikator ≥ 5 
Sedang - Siswa dapat menyelesaikan dengan memenuhi 3 ≥ indikator  ≥4  
Rendah - Siswa dapat menyelesaikan dengan memenuhi indikator ≥ 2 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberian soal terhadap tiga siswa yang kemampuannya berbeda, juga berdampak pada 

penyelesaian mereka terhadap soal yang meminta berbagai representasi penyelesaian. Seperti 

yang telah disebutkan di atas, bahwa pemilihan jenjang kelas pada kelas 3 diharapkan dapat 

memperluas penyelesaian yang mereka berikan berdasarkan pengalaman. Akan tetapi karena 

pengalaman mereka yang hanya pada penyelesaian soal maka tidak berpengaruh pada 

kemampuan representasi mereka. Hasil pengerjaan siswa atas soal yang diberikan sebagai 

berkut.  

Pada siswa yang berkemampuan tinggi tidak kesulitan menyelesaikan soal yang 

diberikan. Dari dua soal yang diberikan siswa ini hanya bisa mengerjakan dengan maksimal 2 

cara; soal pertama 1 cara dan soal kedua 2 cara.  
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

                             Gambar 2. Hasil Kerja Siswa Berkemampuan Tinggi 

 

Pada siswa yang berkemapuan sedang juga tidak dapat menyelesaikan kedua soal 

tersebut. Namun, siswa ini hanya dapat mengerjakan 1 cara untuk masing-masing soal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

                               Gambar 3. Hasil Kerja Siswa Berkemampuan Sedang 

 

Sedangkan pada siswa berkemampuan rendah mengalami kesulitan dalam menyelesaian 

soal pertama dan dapat menyelesaikan soal kedua. Namun, tetap sama hanya dapat 

menyelesaikan dengan 1 cara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

                                Gambar 4. Hasil Kerja Siswa Berkemampuan Rendah 
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Jika dianalisis secara keseluruhan yang disesuaikan dengan indikator, maka didapatkan hasil 

yaitu siswa berkemampuan tinggi memiliki kemampuan representasi matematis rendah karena 

hanya dapat menyelesaikan maksimal 2 cara, siswa bekemampuan sedang memiliki kemampuan 

representasi matematis rendah karena hanya dapat menyelesaikan maksimal 1 cara dan siswa 

berkemampuan rendah memiliki kemampuan representasi matematis rendah hanyak hanya 

dapat menyelesaikan maksimal 1 cara.  

Secara umum, mereka hanya dapat membuat 2 representasi cara penyelesaian dari 5 

kemungkinan representasi cara penyelesaian yang ada. Namun, ada temuan pada cara 

penyelesaian yang ditampilkam oleh siswa. Misalnya, pada cara penyelesaian yang ditampilkan 

oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Siswa yang berkemamapuan tinggi memiliki 

penyelesaian yang berbeda dengan yang lain, yaitu, penyelesaian dengan cara verbal. Lebih-

lebih, siswa yang berkemampuan rendah, dia memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan soal 

yaitu dengan menggunakan perbandingan terurut.  

Uraian di atas jelas bahwa setiap sisiwa itu unik. Mereka dapat mengekspresikan ide 

mereka dengan cara yang berbeda-beda. Hal tersebut menunjukkkan bahwa setiap siswa 

memiliki representasi internal masing-masing. Namun, representasi internal tidak mudah 

ditunjukkan ke orang lain kecuali dengan representasi eksternal (Adu-Gyamfi, 1993). Karena 

representasi internal itu adalah aktivitas mental seseorang dalam pikirannya (Wiryanto, 2012). 

Sehingga, sudah dapat dikatakan bahwa pentingya memunculkan kemampuan representasi 

siswa sudah ada dan mengembangkannya secara maksimal.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan representasi matematis siswa-

siswa ini adalah rendah. Hal tersebut dapat dikarenakan guru dalam proses pembelajarannya 

tidak pernah mendorong siswa untuk memunculkan kemampuan representasi mereka, padahal 

siswa sudah memiliki kemampuan representa dalam dirinya. Namun, seringkali kemampuan itu 

tidak pernah dimunculkan. Sehingga ketika siswa dihadapkan pada permasalahan yang bersifat 

representatif mereka mengalami kesulitan.  

Adapun saran yang perlu dilakukan adalah guru hendaknya mendorong munculnya 

kemampuan representasi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 

memberikan latihan dan masalah yang sifatnya representatif. Selain itu jika melaksanakan 

penelitian seperti ini hendaknya dilakukan juga proses wawancara, sehingga dapat mengetahui 

lebih detail alasan siswa menyelesaikan masalah dengan cara yang dilakukan dan dapat 

memberikan solusi yang dibutuhkan siswa.  
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ABSTRAK  

 

Artikel ini akan menganalisis tentang pemahaman konsep matematika siswa 

pada materi relasi fungsi. Analisis  ini Berdasarkan indikator-indikator yang 

telah ditetapkan menurut NCTM dan Depdiknas tentang pemahaman konsep 

matematika siswa pada materi relasi. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada 34 siswa kelas VIII1 SMP 

Laboratorium UM kota Malang  yang terdiri dari 10 siswa (29,412%) laki-laki 

dan 24 siswa (70, 588) perempuan dan diperoleh nilai rata-rata hasil tes siswa 

adalah 41,85. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis. 

Lembar jawaban siswa yang di analisis adalah siswa yang memperoleh nilai 

tinggi, sedang dan rendah. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa: (1) 

kemampuan siswa masih kurang dalam menyatakan ulang sebuah konsep 

relasi  secara verbal dan tulisan , (2) siswa masih kurang bisa mengidentifikasi 

contoh dan bukan contoh relasi, (3) siswa masih kurang diagram dan symbol-

simbol untuk merepresentasikan suatu konsep relasi, (4) siswa masih kurang 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, (5) siswa 

belum bisa membandingkan dan membedakan konsep-konsep relasi, (6) siswa 

belum bisa mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang 

menentukan suatu konsep relasi. 

Kata kunci : relasi fungsi, pemahaman konsep 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu disiplin ilmu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia adalah 

Matematika. Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas dari sekian banyak 

disiplin ilmu yang diberikan dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu sepanjang zaman matematika 

memiliki tempat yang istimewa dalam khazanah imu pengetahuan. 

Dalam ilmu matematika terdapat materi relasi fungsi yang merupakan materi dasar yang 

harus dikuasai oleh siswa. Materi relasi fungsi juga digunakan sebagai materi prasyarat untuk 

mempelajari materi fungsi kuadrat dan juga materi matematika yang lain nya pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dalam matematika, relasi berfungsi untuk menyatakan suatu 

hubungan tertentu antara anggota dua himpunan. Misalnya hubungan antara siswa dengan 

kegemarannya, hubungan orang tua dengan penghasilannya, hubungan anak dengan mainan 

kesukaannya, dan sebagainya.  

Berdasarkan informasi dan pengalaman dari guru matematika di SMP Laboratorium UM 

kota Malang, siswa sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pada 

materi relasi, salah satunya adalah kesalahan dalam menyatakan himpunan relasi Selain 

kesalahan-kesalahan tersebut, tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kesalahan-kesalahan 

lainnya yang dilakukan oleh siswa. Selain itu, banyak juga siswa yang masih salah dalam 

memasangkan anggota himpunan dengan anggota-anggota himpunan pasangannya yang lain. Hal 

ini dapat disebabkan karena siswa kurang memahami konsep secara benar.  

Pemahaman dalam matematika memerlukan proses untuk menempatkan secara tepat 
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informasi atau pengetahuan yang telah dimiliki ke dalam struktur kognitif siswa.  Hal ini juga 

disampaikan oleh Anderson dan Krathwohl (1993), bahwa pemahaman konseptual mencakup 

semua pengetahuan yang lebih kompleks, pengetahuan konseptual (conceptual konwledge) yaitu 

bentuk pengetahuan yang terorganisasi antara lain: prinsip, generalisasi dan pengetahuan 

konseptual (conceptual konwledge), serta model dan struktur. Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan kognitif untuk memaknai sebuah ide 

abstrak sehingga seseorang dapat membedakan atau mengelompokkan suatu objek tertentu. 

Adapun pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut NCTM (2000) dapat dilihat dari 

kemampuan siswa dalam: (1) mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, (2) 

mengidentifikasi contoh dan bukan contoh, (3) menggunakan model, diagram dan simbol-simbol 

untuk merepresentasikan suatu konsep, (4) mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk 

lainnya, (5) mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep, (6) mengidentifikasi sifat-sifat 

suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep, (7) membandingkan dan 

membedakan konsep-konsep.  

Sedangkan menurut Depdiknas (2006) siswa memahami konsep matematika bila dalam 

diri siswa memiliki kemampuan-kemampuan dengan indikator sebagai berikut: (1) siswa mampu 

menyatakan ulang sebuah konsep, (2) siswa mampu mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, (3) siswa mampu memberi contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep, (4) siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, (5) 

siswa mampu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, (6) siswa mampu 

menggunakan atau memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan (7) siswa 

mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian menurut NCTM (2000) dan Depdiknas (2006)  maka pemahaman 

konsep matematika siswa pada materi relasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari kemampuan 

siswa dalam: (1) sebuah konsep secara verbal dan tulisan dapat dinyatakan ulang, (2) contoh dan 

bukan contoh dapat di identifikasi, (3) menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk 

merepresentasikan suatu konsep, (4) sebuah konsep disajikan dalam berbagai bentuk representasi 

matematika, (5) membandingkan dan membedakan konsep-konsep, (6)  dan mengenal syarat 

yang menentukan suatu konsep  dan mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep,  (7) konsep atau 

algoritma di aplikasikan ke dalam pemecahan masalah.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2012:16) suatu 

masalah yang di ungkapkan dan dikembangkan secara detail untuk memahami pusat fenomena 

dari suatu masalah merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap 34 siswa 

kelas VIII1 SMP Laboratorium UM kota malang, yaitu terdiri dari  10 siswa (29,412%) laki-laki 

dan 24 siswa (70, 588) perempuan. Semua siswa berpartipasi secara sukarela dalam penelitian 

ini. Adapun lokasi dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa saran dari guru mata 

pelajaran matematika pada SMPLaboratorium UM kota Malang. Selain itu, juga 

mempertimbangkan bahwa beberapa siswa pada sekolah ini di indikasi sesuai dengan 

karakteristik subyek yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini subyek dipilih dari siswa 

SMP kelas VII smster genap. Alas an pemilihan ini didasarkan bahwa materi ini telah diterima 

dan di pelajari oleh siswa pada semester ganjil . 

Data dalam penelitian ini meliputi data hasil penyelesaian siswa dari tes tertulis yang 

diberikan. Adapun soal tes dalam penelitian ini terdiri dari enam soal essay tentang konsep relasi 

untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami relasi. Teknik pengumpulan data 

di awali dengan memberikan soal soal relasi kepada siswa kelas VIII1 SMP Laboratorium UM 

kota malang. Berikut soal yang diberikan kepada siswa 

1. Dari tiga orang siswa yaitu Yuda, Sulis, dan Dinda diperoleh keterangan mengenai 

kegemarannya menonton film yang ditayangkan oleh stasiun televisi swasta sebagai 

berikut. 

a. Yuda, Sulis, dan Dinda gemar menonton film komedi 
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b. Yuda gemar menonton film kartun dan laga 

c. Yuda dan Dinda gemar menonton film drama  

Dari cerita di atas, bisakah kalian menunjukkan Relasinya? 

2. Gambar di bawah ini menunjukkan relasi dua himpunan, A dan B. Salin dan lengkapilah 

diagram panah yang menunjukkan relasi “kurang dari” dari himpunan A ke himpunan B 

!  

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebutkan relasi yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q yang ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi “faktor dari” dari himpunan K = {0,1,2} 

ke himpunan L = {4,5,6}! 

5.  Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi “dua kurangnya dari” himpunan A = 

{0,2,3,5} ke himpunan B = {2,4,5,6,7}! 

6.  Salin dan lengkapilah relasi “lebih dari” dari himpunan A ke B pada diagram panah di 

bawah! 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Setelah siswa mengerjakan soal tersebut, peneliti memeriksa hasil pekerjaan siswa dan 

menganalisis pemahaman konsep siswa terhadap materi relasi   yang sudah dikerjakan. 

Pemahaman (understanding) merupakan kata kunci dalam pembelajaran matematika. 

Gardner(1999), menyatakan bahwa pemahaman merupakan suatu proses mental terjadinya 

adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan. Seseorang dikatakan memahami apabila dapat 

menunjukkan untuk kerja pemahaman tersebut pada jenjang kemampuan yang lebih tinggi, pada 

konteks yang sama atau konteks yang berbeda.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

Tes diberikan kepada 34 siswa yang terdiri dari 24 siswa perempuan dan 10 sisa laki-laki 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun nilai siswa dari tes tersebut adalah sebagai 

beriktu: 

 

 

2  

3  

5  

2  

4  

6  

A B 

8  

12  

16  

2  

3  

4  

A B 

Apakah Relasi di samping merupakan 

suatu fungsi (pemetaan) dan menunjukan 

korespondensi satu – satu?   

 

2  

3  

4  

1  

2  

3 

4 

A 
B 
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Tabel 1. Nilai Siswa 

No Nama Siswa (Inisial) Nilai 

1 MMM 71 

2 CIP 67 

3 CUP 66 

4 VFS 65 

5 CA 64 

6 AFS 49 

7 DAP 49 

8 YE 48 

9 NA 48 

10 AKR 45 

11 FZ 45 

12 MA 45 

13 RF 41 

14 FAD 41 

15 FAB 40 

16 NF 40 

17 FC 40 

18 AP 38 

19 SD 38 

20 NA 38 

21 LD 37 

22 KB 36 

23 GK 35 

24 FN 35 

25 RS 33 

26 NS 33 

27 DA 33 

28 SK 33 

29 DAA 33 

30 MR 30 

31 RR 29 

32 RAS 27 

33 AS 26 

34 AF 25 

Rata-rata 41,85 
 

Dari hasil tes tersebut, diperoleh nilai tertinggi 71 dan nilai terendah 25. Hasil pekerjaan 

siswa yang berupa lembar jawaban soal akan di analisis berdasarkan indikator yang sudah 

ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis jawaban tiga siswa yang di ambil dari nilai 

tertinggi dengan inisial MMM, nilai dengan kategori sedang siswa berinisial NF dan nilai 

terendah siswa berinisial AF. Hal ini dilakukan agar terpenuhi analisis pemahaman konsep 

matematika siswa pada materi relasi dari setiap kategori. Berikut hasil pekerjaan siswa 

berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan : 
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Gambar 1. Lembar Jawaban MMM 
 

Lembar pekerjaan MMM diatas terlihat bahwa pada soal nomor satu MMM sudah bisa 

menunjukkan relasi dari pertanyaan nomor satu dengan tepat hanya saja dalam penulisan 

kodomain MMM belum mampu menuliskan kodomain himpunan secara terurut. Hal ini terjadi 

karena siswa belum mampu memahami konsep relasi fungsi, sebagaimana Hiebert dan Carpenter( 

dalam Grouws, 1992) menyatakan bahwa membuat hubungan antara ide-ide, fakta-fakta, dan 

prosedur-prosedurnya termasuk kedalam memahami matematika.   Pada soal nomor dua MMM 

belum bisa menyajikan konsep kedalam diagram panah. Relasi dari Himpunan A ke himpunan B 

adalah “kurang dari” tetapi MMM tidak memasangkan tanda panah dari angka 2 pada himpunan 

A  ke angka 4 dan angka 6 pada himpunan B. Pada soal nomor tiga MMM belum mampu 

menunjukkan relasi dari himpunan yang diberikan, terlihat bahwa MMM mendapatkan relasi dari 

himpunan A ke himpunan B dengan cara mengalikan dengan 
1

4
, seperti 8𝑥

1

4
= 2, 12𝑥

1

4
=
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3, 16𝑥
1

4
= 4 sehingga pada kesimpulan oleh MMM diperoleh relasi “seperempat dari”.  Pada soal 

nomor empat MMM sudah bisa membuat diagram panah untuk menunujukkan relasi dari 

himpunan K ke himpunan L, begitu juga pada soal nomor lima MMM sudah bisa membuat 

diagram panah untuk menunujukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B, pada soal nomor 

enam MMM sudah bisa mengidentifikasi contoh dan bukan contoh fungsi tetapi belum mampu 

mendefinisikan konsep korespondensi satu-satu dengan tepat dalam bahasa nya senidiri. Dibawah 

ini hasil pekerjaan siswa dengan inisial NF 

Gambar 2. Lembar Jawaban NF 

 
Lembar pekerjaan NF diatas terlihat bahwa pada soal nomor satu NF tidak bisa 

menunjukkan relasi dari pertanyaan nomor satu dengan tepat hanya saja dalam penulisan NF 

mampu menuliskan domain dan kodomain himpunan secara terurut. Pada soal nomor dua NF bisa 

menyajikan konsep kedalam diagram panah. Relasi  dari himpuanan A ke himpunan B adalah 

“kurang dari”  jadi diperoleh 2 kurang dari 4 dan 6, 3 kurang dari 4 dan 6, 5 kurang dari 6. Namun 

kesalahan NF adalah memasangkan 2 dengan angka 4 saja yang seharusnya juga dipasangkan 
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dengan angka 6.   Pada soal nomor tiga NF terlihat belum mampu menunjukkan relasi dari 

himpunan yang diberikan, pada soal nomor empat NF belum bisa membuat diagram panah untuk 

menunujukkan relasi dari himpunan K ke himpunan L, NF memasangakan 0 dengan angka 

4,5,dan 6. Karena relasi himpunan A ke himpunan B adalah “faktor dari” maka tentunya 0 bukan 

faktor dari angka 4,5 dan 6.  Ini terjadi  dikarenakan siswa belum begitu paham dengan konsep 

relasi, lain hal nya pada soal nomor lima NF sudah bisa membuat diagram panah untuk 

menunujukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B tetapi tidak membuat nama relasi pada 

diagram panah tersebut, pada soal nomor enam NF tidak bisa mengidentifikasi contoh dan bukan 

contoh fungsi juga  belum mampu menyatakan ulang konsep korespondensi satu-satu dengan 

tepat dalam bahasa nya senidiri. Dibawah ini hasil pekerjaan siswa dengan inisial AF. 

 

Lembar pekerjaan AF diatas terlihat bahwa pada soal nomor satu AF tidak bisa 

menunjukkan relasi dari pertanyaan nomor satu dengan tepat dan juga dalam penulisan AF belum 

mampu menuliskan domain dan kodomain himpunan secara terurut. Jawaban AF  dimulai dengan 

mengelompokkan domain berdasarkan kegemaran nya yaitu sebagai berikut film komedi = 

{yuda,sulis,dinda}, film kartun dan laga = {yuda }, film drama = {yuda dan dinda}, hal ini 

merupakan langkah yang benar untuk memulai menentukan relasi tetapi AF tidak bisa 

melanjutkan nya karena belum begitu paham dengan konsep relasi.  Pada soal nomor dua AF tidak 

bisa menyajikan konsep kedalam diagram panah. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah 

“kurang dari” , jadi seharus nya 2 kurang dari 4 dan 6 tetapi tidak dipasangkan oleh AF 2 dengan 

4 dan 6. Pada soal nomor tiga AF juga terlihat belum mampu menunjukkan relasi dari himpunan 

Gambar 3. Lembar Jawaban AF 
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yang diberikan, AF hanya mampu membuat A={8,12,16} dan B={2,3,4} yang mana A adalah 

domain dan B adalah kodomain. Pada soal nomor empat AF belum bisa membuat diagram panah 

untuk menunujukkan relasi dari himpunan K ke himpunan L. AF tidak mampu menunjukkan 1 

itu merupakan faktor dari 4, 5, dan 6.   hal ini dikarenakan siswa belum begitu paham dengan 

konsep relasi, begitu juga pada soal nomor lima AF juga belum bisa membuat diagram panah 

untuk menunujukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Pada soal nomor enam AF tidak 

bisa mengidentifikasi contoh dan bukan contoh fungsi juga  belum mampu menyatakan ulang 

konsep korespondensi satu-satu dengan tepat dalam bahasa nya senidiri.  

Dari ketiga pekerjaan siswa di atas terlihat bahwa kesalahan banyak terjadi jika sudah 

berhubungan dengan konsep relasi fungsi, pemahaman siswa yang belum begitu mapan bisa 

menghambat siswa saat mengerjakan soal. Dalam analisis pemahaman konsep matematika siswa 

pada materi relasi fungsi ini siswa dengan nilai tertinggi juga belum mampu menyatakan relasi 

pada suatu himpunan dengan benar, begitupun pada siswa dengan nilai kategori sedang dan 

rendah.   

  

SIMPULAN 

  
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) siswa  belum bisa menyatakan ulang sebuah 

konsep relasi secara verbal dan tulisan, (2) siswa belum bisa mengidentifikasi contoh dan bukan 

contoh relasi dan korespondensi satu-satu, (3) belum bisa menggunakan diagram panah untuk 

merepresentasikan suatu konsep relasi, (4) siswa  belum bisa menyajikan konsep relasi dalam 

berbagai bentuk representasi matematika, (5) siswa  belum bisa membandingkan dan 

membedakan konsep-konsep pada materi relasi, (6) siswa belum bisa mengidentifikasi sifat-sifat 

suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep relasi, dan (7) siswa belum bisa 

mengaplikasikan konsep relasi ke  dalam pemecahan masalah 
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Abstrak 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan 

proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran pada materi satuan panjang 

sangat penting karena satuan panjang biasanya digunakan dalam menghitung jarak 

atau panjang suatu benda Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan 

dan efektifitas media pembelajaran Permainan Kartu Uno dalam pembelajaran 

matematika materi satuan panjang kelas IV. Dengan media pembelajaran tujuan 

pembelajaran dapat tersampaikan dengan lebih baik. Penelitian ini menggunakan 

model 4D yang terdiri dari 4 tahapan define, design, development dan dessiminate. 

Instrumen dan media penelitian ini telah divalidasi oleh beberapa ahli yaitu ahli 

bahasa, ahli materi dan ahli media. Terdapat 3 uji coba penelitian yaitu uji coba 

perorangan, uji coba kelompok kecil, dan uji coba kelompok besar. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa persentase kelayakan media 

pembelajaran Permainan Kartu Uno menurut ahli bahasa adalah 83,33% (layak), ahli 

materi 95,23% (sangat layak), dan ahli media 87,50% (sangat layak). Efektivitas 

media pembelajaran Permainan Kartu Uno diukur dari segi proses yaitu pada uji 

perorangan 93,05% (sangat efektif), uji kelompok kecil 95,36% (sangat efektif), dan 

uji kelompok besar 95,36% (sangat efektif). Kemenarikan media pembelajaran 

Permainan Kartu Uno diukur menggunakan angket siswa dengan persentase uji 

perorangan 88,33% (sangat menarik), kelompok kecil 98,92% (sangat menarik), dan 

kelompok besar 98,92% (sangat menarik).  

Kata kunci : Media Pembelajaran, Permainan Kartu Uno, Satuan Panjang, Model 

Pengembangan 4D  

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan penting di Indonesia. Melalui 

pendidikan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu bangsa. Kualitas SDM 

tersebut dapat memajukan bangsa Indonesia serta menjadi bangsa yang mampu bersaing di dunia. 

Seperti yang tercantum dalam peraturan menteri pendidikan nasional (No.22 Th.2006) kurikulum 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan 

teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan 

prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat 

dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan 

teladan). Terkait hal tersebut, perlu diterapkan penggunaan media pembelajaran yang dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan proses 

pembelajaran. Media pembelajaran menurut Arsyad (2013:10) adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga 

dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Penggunaan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran selama ini belum optimal, apalagi di daerah-daerah pedesaan. 

Kurangnya wawasan mengenai media pembelajaran dan keterbatasan biaya mungkin selama ini 

yang menjadi hambatan dalam penggunaan media pembelajaran. Namun, masalah tersebut dapat 

disiasati dengan memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di SDN Bulutengger banyak guru yang mengajar 
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hanya mengandalkan ceramah saja dan memanfaatkan papan tulis sebagai media penyampaian 

materi, serta mengharuskan siswa untuk mendengarkan ceramah guru. Hal ini seharusnya sudah 

tidak dilakukan lagi, karena dengan pembelajaran seperti itu akan mematikan kreatifitas siswa, 

membuat siswa merasa jenuh sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa tidak optimal. Piaget 

dalam Heruman (2008:2) menyatakan bahwa idealnya, pada proses pembelajaran, guru 

seharusnya menggunakan media pembelajaran sebagai salah satu penunjang proses pembelajaran. 

Siswa SD (7-11 tahun) berada pada fase operasional konkrit, fase di mana perkembangan kognitif 

masih terkait pada obyek yang konkrit, oleh karena itu siswa memerlukan alat bantu (alat peraga) 

dan media pembelajaran yang dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa dengan menggunakan media 

pembelajaran konkrit pada pembelajaran Matematika materi bangun ruang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada SDN Kraton Yogyakarta sebelum menggunakan 

media pembelajaran konkrit adalah 57,69% dan setelah menggunakan media pembelajaran 

konkrit pada pembelajaran Matematika materi bangun ruang meningkat menjadi 84,70% Pada 

proses pembelajaran siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi pembelajaran 

(Sulistyanto, 2013). Hal ini membuktikan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terutama pada pembelajaran 

matematika. Adanya permasalahan tersebut, peneliti mengembangkan media pembelajaran yang 

dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan efektif, menyenangkan dan dapat 

memberikan gambaran konkrit bagaimana menyelesaikan satun panjang melalui permainan, yaitu 

dengan menggunakan permainan kartu UNO. Permainan kartu UNO ini berguna sebagai media 

menentukan satuan panjang yang memiliki nilai sama pada materi pelajaran Matematika kelas IV 

materi satuan panjang. Pengembangan media dalam penelitian ini berjudul, pengembangan media 

pembelajaran permainan kartu UNO pada pembelajaran matematika kelas IV materi satuan 

panjang. 

METODE 

Jenis Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran Kartu Permainan uno sebagai 

media pembelajaran pada pelajaran matematika materi satuan panjang. Penelitian pengembangan 

ini sesuai dengan model penelitian pengembangan model pembelajaran 4D. Model pembelajaran 

4D dipilih karena kelebihan model pengembangan ini adalah merupakan dasar untuk melakukan 

pengembangan perangkat pembelajaran yang termasuk di dalamnya media pembelajaran dan 

tahap-tahap pelaksanaan dibagi secara detail dan sistematik. 

 

Prosedur Penelitian dan Pengembangan 
Prosedur penelitian dan pengembangan pada penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel and Semmel (1974). Model 4D 

ini memiliki 4 tahapan utama yaitu : define (pendefinisian), design (perancangan), development 

(pengembangan), dan disseminate (penyebarluasan). 

1.  Define 

Define merupakan tahap pertama dalam model 4D. Pada tahapan ini terdapat lima 

langkah yang dilakukan. Lima langkah tersebut yaitu : 

a. Front End Analysis 

   Tahapan pertama yaitu melakukan diagnosis yang terkait dengan pembelajaran di SD 

Negeri Bulutengger. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada guru kelas IV tentang 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan media yang digunakan ketika pembelajaran 

berlangsung. Ketika wawancara telah dilaksanakan diperoleh informasi bahwa penggunaan 

media pembelajaran selama ini belum optimal. Guru menggunakan buku peganggan dalam 
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proses pembelajaran untuk menunjang pengetahuan siswa. Pada tahap ini secara tidak 

langsung dapat diketahui karakteristik dari siswa kelas IV. 

b. Learner Analysis 

 Dalam tahap ini peneliti tidak menggunakan RPP dalam mengajar karena penelitian 

hanya sebatas pengembangan media Kartu Permainan Uno yang diuji kelayakan dan 

keefektifan dari media tersebut. Wawancara dan observasi di awal  dapat diketahui bahwa 

kelas IV tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik hanya menggunakan Buku 

sebagai peganggan siswa dalam pembelajaran. Hal ini membuat siswa menjadi bosan dengan 

hanya mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Pada pembelajaran ini siswa dituntut untuk 

aktif dalam belajar melalui permainan Uno pada materi satuan panjang.  

c. Task Analysis 

 Tahap Task Analysis ini merupakan tahapan dimana terdapat analisis mengenai tugas-

tugas pokok yang harus dipahami siswa untuk dapat mencapai kompetensi minimal yang 

harus dimiliki setelah pembelajaran berlangsung.  Tahap ini adalah dilakukannya 

penyusunan indikator pembelajaran pada pembelajaran matematika materi satuan panjang 

pada kelas IV. Ada beberapa indikator pembelajaran, tetapi indikator tersebut dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari suatu pembelajaran tersebut. 

d. Concept Analysis 

Tahap Concept Analysis (Analisis Konsep) merupakan kegiatan menganalisis konsep 

yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga kompetensi minimal siswa dapat tercapai. 

Menganalisis konsep yang diajarkan, menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan 

adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini.  Hasil analisis tersebut maka dapat 

mengetahui kekurangan media yang dibuat sebelumnya.  

e. Specifying Instructional Objectives 

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian tujuan pembelajaran yang akan diperoleh 

oleh siswa di akhir pembelajaran tentang materi satuan panjang. Tujuan pembelajaran dapat 

mengukur keberhasilan dari pembelajaran yang dilakukan. Jika tujuan pembelajaran tidak 

tercapai maka dapat dikatakan pembelajaran yang telah dilakukan tidak berhasil atau gagal.  

2. Design (Perancangan) 

Pada tahap sebelumnya telah ditetapkan materi, indikator pembelajaran, dan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan awal  yang 

dilakukan dalam tahap design yaitu menetapkan media yang digunakan. Media pembelajaran 

Permainan Kartu Uno ini harus disesuaikan dengan tujuan dan materi pembelajaran. 

Kemudian dilakukan penyusunan strategi pembelajaran dan teknik penggunaan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Pada tahapan akhir diperoleh desain awal 

media pembelajaran Permainan Kartu Uno. 

3.  Develop (Pengembangan)  

Pada tahap sebelumnya telah diperoleh desain awal media pembelajaran Permainan 

Kartu Uno. Setelah diperoleh desain awal media selanjutnya dilakukan validasi oleh ahli. 

Validasi oleh ahli ini akan dilakukan dengan tiga validasi yaitu validasi ahli bahasa, validasi 

ahli media dan validasi ahli materi. Setelah di validasi oleh ahli dapat diperoleh revisi desain 

awal yang digunakan untuk menguji coba perorangan dengan jumlah siswa 1-3 orang 

selanjutnya jika terdapat kekurangan pada media yang diuji cobakan pada uji coba 

perorangan maka dapat dilakukan revisi produk awal. Selanjutnya dilakukan uji coba 

kelompok kecil dimana jumlah siswa berkisar antara 6-9 orang. Jika dalam uji coba 

kelompok terdapat kekurangan maka kembali dilakukan revisi produk. Jika tidak ada revisi 

maka media Permainan Kartu Uno ini sudah merupakan produk akhir. 

4. Disseminate (Penyebarluasan) 

Menurutn Al-Tabany (2014 : 235) tahap ini merupakan tahap penggunaan media yang 

telah dibuat dan dikembangakan pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di sekolah 

lain, oleh guru lain. Tujuan lain yaitu untuk menguji efektifitas penggunaan media di dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga peneliti menggunakan sekolah lain dengan 

tingkatan kelas yang sama untuk tahap desiminasi. 
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Instrumen Pengumpulan Data 

Arikunto (dalam Riduwan, 2012:24) menjelaskan bahwa instrumen adalah alat bantu atau 

fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data secara cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga mudah diolah dengan hasil yang lebih baik. Peneliti menggunakan instrument angket, 

observasi dan dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan penelitian media Permainan Kartu Uno ini menggunakan model 4D 

terdiri dari 4 tahapan yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan 

(development), desiminasi/penyebaran (dessiminate). Hasil pengembangan model 4D media 

pembelajaran terdiri dari 4 tahapan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pendefinisian (define) 

Media permainan kartu uno ini belum pernah digunakan oleh guru kelas IV sehingga 

peneliti memilih untuk mengembangkan media permainan kartu uno. Siswa kelas IV SDN 

Bulutengger dengan rata-rata usia 8-9 tahun. Seperti yang dikemukakan oleh Piaget (dalam 

Mujtahidin, 2014: 67) perkembangan anak yang terjadi pada usia 7-11 tahun termasuk pada tahap 

operasional konkret. Tahap ini anak sudah mulai melakukan operasi, mulai dapat berpikir 

rasional. Oleh karena itu anak pada usia ini masih membutuhkan sebuah pembelajaran yang 

bersifat konkret dan sesuai dengan lingkungan kehidupan sekitar yang pernah dialaminya. 

Adanya media permainan kartu uno dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan 

mudah sesuai pengalaman dan lingkungan sekitar siswa yaitu melalui permainan.  

2. Perancangan (design) 

Tahapan design merupakan tahapan peneliti dan pengembang untuk memulai membuat 

sketsa produk media yang akan dikembangkan dan disajikan di sekolah SDN Bulutengger 

Lamongan. Setelah rancangan sketsa yang dibuat disetujui oleh dosen pembimbing dengan saran-

saran yaitu agar media yang dibuat bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, mencetak 

kartu pada kertas art paper dan didalam kartu terdapat penyelesean satuan panjang.  

3. Pengembangan (development) 

Tahapan selanjutnya yaitu pengembangan desain awal media permainan kartu uno dengan 

melakukan validasi desain yaitu tanggapan atau hasil validasi ahli bahasa terhadap tata 

bahasa prosedur penggunaan media permainan kartu uno, tanggapan atau hasil validasi ahli 

materi terhadap kesesuaian materi yang diajarkan dengan pembelajaran terhadap produk 

pengembangan media permainan kartu uno, tanggapan atau hasil validasi ahli media 

pembelajaran terhadap produk pengembangan media permainan kartu uno. Validasi media 

yang terdiri dari validasi validasi bahasa, validasi materi dan validasi media pada produk 

permainan kartu uno yang dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui kelayakan, keefekti fan, 

serta saran/tanggapan dari media pengembangan yang telah dibuat dan kemudian dilakukan 

perbaikan jika mendapat saran dari tim ahli validator. Dari hasil analisis data yang terkumpul 

dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan revisi pada produk pengembangan media 

permainan kartu uno. 

 

 

 

Uji coba ini dilakukan setelah tahap validasi dan perbaikan desain telah dilakukan. Uji coba 

perorangan dilakukan dengan jumlah 3 siswa, uji kelompok kecil dilakukan dengan jumlah 7 

siswa dan kelompok besar dilakukan dengan 20 pada kelas IV SDN Bulutengger dengan 

perbedaan laki-laki dan peremuan dan berbagai kecerdasan. Siswa kelas IV diberikan angket 

Ahli Hasil validasi Kriteria 

Bahasa 83,33% Valid 

Materi Pembelajaran 95,23% Sangat valid 

Media Pembelajaran 87,50% Sangat valid 

958



 

 

respon yang kemudian diisi oleh masing-masing siswa mengenai tanggapannya terhadap media 

permainan kartu uno yang disajikan oleh peneliti dan pengembang. Saat pembelajaran 

berlangsung 3 observer memberikan penilaian terhadap proses guru (peneliti) mengajar dan 

aktivitas siswa di dalam kelas. Setelah pembelajaran dengan menggunakan media kartu uno 

selesai, kemudian peneliti dan pengembang merekap lembar observasi dari 3 observer dan hasil 

respon. Hasil hitungan oleh peneliti akan dijabarkan sebagai berikut: 

 

4. Desiminasi atau Penyebaran 

Tahap terakhir dari 4D yaitu Penyebaran. Setelah melewati beberapa tahapan dalam 

pengembangan produk maka pada tahap Penyebaran ini media yang telah dibuat oleh peneliti dan 

pengembang akan di sebarkan ke sekolah lain. Hal ini sejalan dengan Al-Tabany (2014 : 235) 

tahap ini merupakan tahap penggunaan media yang telah dibuat dan dikembangakan pada skala 

yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh guru lain. Tujuan lain yaitu untuk 

menguji efektifitas penggunaan media di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga 

peneliti menggunakan sekolah lain dengan tingkatan kelas yang sama untuk tahap desiminasi 

yaitu SD Negeri Delek Sumber Gresik. 

Pengembangan Media Permainan Kartu Uno Satuan Panjang 

Media permainan kartu uno ini telah disetujui oleh tim ahli dan responden. Keberadaan  

media permainan kartu uno dapat membantu guru dan siswa berinteraksi dengan mudah. Siswa 

dapat lebih mudah memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari karena penggunaan media 

melaui permainan edukatif, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi siswa pada saat melaksanakan 

pembelajaran materi satuan panjang berbantuan media permainan kartu uno. Media permainan 

kartu uno juga membantu membangkitkan keaktifan siswa di dalam kelas. 

Hasil Produk Permainan Kartu Uno Satuan Panjang 

Media permainan kartu uno yang dibuat untuk siswa kelas 4 SD ini memiliki beberapa 

bagian yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Bagian-bagian ini terdiri dari: 

a. Kotak kartu 

Kotak kartu ini digunakan agar kartu dapat tersimpan lebih aman dan tahan lama. Alat dan 

bahan yang digunakan yaitu kaleng bekas, lem dan flanel. Cara membuatnya yaitu: 

1) Potong flanel sesuai dengan bentuk dan ukuran kaleng bekas. 

2) Untuk menarik perhatian siswa maka peneliti menghias kaleng menyerupai buah 

strawberry. 
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b. Alas permainan 

Alas permainan ini digunakan untuk mempermudahkan siswa dalam mengoprasikan media. 

Alas permainan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang 

panjang maka pengembang membuat dari kertas duplex yang di lapisi plastik. Cara membuatnya 

yaitu: 

1) Potong duplex seperti bangun persegi panjang 

2) Setiap sisi buatlah persegi kecil-kecil nantinya untuk tempelan satuan panjang 

3) Lapisi dupleks dengan kertas warna emas 

4) Hias semenarik mungkin sesuai karakteristik anak SD 

5) Terakhir lapisi dengan plastik 

   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Peneliti menggunakan model pengembangan model Thiagarajan sebagai prosedur 

penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan perangkat pembelajaran yaitu 

media pembelajaran, maka pada tahap pengembangan development peneliti melaksanakan 

validasi bahasa, validasi materi dan validasi media sedangkan pada tahap uji coba peneliti 

melaksanakan uji perorangan, uji kelompok kecil dan uji kelompok besar untuk mengetahui 

kelayakan dan efektivitas media pembelajan kartu uno pada pembelajaran matematika kelas IV 

materi satuan panjang. 

 pengembangan ini menghasilkan produk permainan kartu uno sebagai media pembelajaran 

dengan materi satuan panjang layak digunakan untuk siswa kelas IV SDN Bulutengger 

Lamongan. 

B. Saran 

Permainan kartu uno ini digunakan untuk mengukur pemahaman materi satuan panjang 

dengan disertai latihan-latihan soal pada proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

langsung dan memberikan umpan balik, sehingga guru tetap memberikan penjelasan dan 

bimbingan kepada siswa tentang materi satuan panjang. Permainan kartu uno sebagai media 

pembelajaran matematika materi satuan panjang dapat digunakan pada semua jenis metode 

pembelajaran. Penelitian selanjutnya diharapkan agar produk permainan kartu uno dapat 

dikembangkan dalam bentuk game online. 

Gambar: kotak kemasan kartu uno 

Gambar: Alas kartu uno 
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Abstrak 

 
Proses Belajar mengajar pada matapelajaran Matematika saat ini lebih 

diarahkan pada kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan yang tidak 

saja menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara biasa sesuai dengan 

rumus yang ada, tapi lebih pada kemampuan untuk melakukan penyederhanaan, 

modelling, menemukan konsep melalui pemodelan dan menggunakan konsep untuk 

menyelesaikan masalah yang lebih komplek. Fenomena bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar matematika sebagian besar menekankan pada pemahaman konsep 

tanpa memperhatikan kreativitas siswa. Padahal kreativitas merupakan hal yang 

sangat penting dalam menghadapi persaingan di dunia global saat ini, dimana siswa 

seharusnya diberi kesempatan untuk menciptakan cara sendiri dalam menyelesaikan 

setiap soal yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana kreativitas siswa kelas VII dalam menyelesaikan soal matematika pada 

materi segi empat di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Berdasarkan analisis 

diketahui bahwa 1) siswa kreatif mampu menyelesaikan soal berdasarkan tahapan 

Polya. 2) siswa kreatif dapat menunjukkan alternatif penyelesaian lain dari soal-soal 

yang mereka buat sehingga mereka mampu memenuhi aspek fleksibilitas; 3) Siswa 

tidak kreatif hanya mampu menyelesaikan soal sampai tahap memahami masalah, 

pada tahap merencanakan penyelesaian siswa keliatan bingung dengan kata lain 

tidak mampu menunjukkan alternatif penyelesaian lain dari soal yang diberikan; 4) 

siswa yang tidak kreatif cenderung tidak memahami dengan baik konsep materi 

sehingga menimbulkan kesalahan dalam penyelesaian soal.  

Kata kunci: Analisis, Kreativitas, Masalah Matematika, Problem Solving. 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan berfungsi membantu siswa dalam pengembangan dirinya, yaitu 

pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, 

baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan 

atau nilai-nilai atau melatihkan keterampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang 

secara potensial dan aktual telah dimiliki oleh siswa (Sudjana, 2007:4). Pendidikan membantu 

memaksimalkan potensi-potensi yang telah dimiliki oleh siswa, karena siswa memiliki suatu 

potensi dan potensi-potensi tersebut berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Tujuan 

pendidikan nasional diantaranya adalah mendorong berkembangnya kreativitas siswa, yang 

sejalan dengan perkembangan aspek-aspek yang lain seperti keimanan, ketakwaan, kecerdasan, 

keterampilan dan sebagainya agar tercipta keseimbangan dan keselarasan. 

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia patut dihargai, 

walaupun belum sepenuhnya memuaskan berbagai pihak. Pemerintah sedikit demi sedikit telah 

memberikan perhatian pada proses pendidikan dasar dan menengah dengan memberikan dana 

bantiuan operasional sekolah (BOS) persiswa, sehingga diharapkan sekolah tidak perlu lagi 

memungut dana masyarakat yang terlalu besar. Di sisi lain, pemerintah juga telah memberikan 

kebebasan yang lebih luas kepada sekolah untuk memenej adminstrasi sekolah dengan program 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sedangkan di bidang materi pelajaran, melalui penetapan 
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Kurikulum 2006 atau orang sering menyebutnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

pemerintah telah memberi kebebasan pada guru dan sekolah untuk merancang sendiri penyajian 

materi, urutan dan proses pembelajarannya 

Pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan 

landasan untuk memahami matematika pada jenjang berikutnya. Pembenahan dan perbaikan 

kualitas belajar mengajar matematika harus dimulai pada jenjang pendidikan dasar dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. 

Oleh karena itu, pembelajaran matematika memiliki peran yang sangat penting untuk 

perkembangan kemampuan berpikir kreatif dalam setiap individu, agar siswa menjadi sumber 

daya manusia yang berkualitas dan bermutu.  

Tujuan belajar matematika yang tertuang dalam kurikulum adalah sebagai berikut 

(Diknas, 2006). 1). Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

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

pemecahan masalah ; 2). Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 3). Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; 4). Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 5). Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah . 

Ternyata isi kurikulum ini juga tidak terlalu berbeda dengan kurikulum di negara-negara 

lain, sebutlah Singapura yang kemampuan matematika siswanya dianggap telah lebih ma ju, 

dimana kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah ( problem solving) menjadi tujuan 

utama dalam belajar matematika. Dalam tulisannya seorang peneliti bidang matematika di 

Singapura menyatakan (Foong. 2005) bahwa dalam kurikulum matematika di Singapura kini, 

kemampuan penyelesaian masalah merupakan tujuan dari proses belajar-mengajar matematika. 

Selanjutnya Foong berpendapat (2002: 135) bahwa mengajar melalui pemberian 

masalah-masalah memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun konsep matematika 

dan mengembangkan keterampilan matematikanya. Masalah akan mengarahkan siswa untuk 

menggunakan heuristic seperti untuk menyelidiki dan menggali pola sebaik mereka berpikir 

secara kritis. Untuk menyelesaikan masalah, siswa harus mengamati, menghubungkan, bertanya, 

mencari alasan, dan mengambil kesimpulan. Keberhasilan dalam memecahkan masalah sangat 

erat hubungannya dengan tingkat kemampuan dan pengamatan seseorang terhadap proses 

berpikir siswa sendiri. 

Untuk menguasai kemampuan problem solving matematika, ternyata seorang siswa 

dituntut untuk menguasai sekurang -kurangnya 5 aspek, seperti yang digambarkan oleh 

kurikulum matematika Singapura di atas, yaitu; kemampuan konsep matematika, kemampuan 

dalam menguasai skill algoritma matematika, kemampuan proses bermatematika, mampu 

bersikap yang positif terhadap matematika dan kemampuan metakognisi. Tiga aspek yang 

pertama umumnya telah dilakukan oleh guru kita di depan kelas. Aspek keempat yaitu 

sikap positif kini juga mulai banyak dimiliki siswa terutama dengan ditetapkannya matematika 

sebagai salah satu materi yang diujikan dalam UAN, dan juga munculnya bentuk kompetisi  -

kompetisi yang baik, seperti olimpiade tingkat nasional dan internasional disemua jenjang 

pendidikan, banyak memacu sekolah dan siswa untuk menguasai matematika. 

Mengenai kedudukan problem solving dalam matematika. Menurut Gagne, sebenarnya 

kedudukan problem solving adalah sebagai objek tidak langsung dari belajar matematika. Gagne 

berpendapat (Bell. 1978: 108), 

“ ... These objects of mathematics learning are those direct and indir ect 

things which we want students to learn in mathematics. The direct objects of mathematics 

learning are facts, skills, concepts, and principles; some of the many indirects objects are transfer 

of learning, inquiry ability, problem solving ability, self-discpline, and appreciation for structure 

of mathematics. ...” 
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Penjelasan Gagne tadi jelas mengungkapkan bahwa problem solving dalam matematika 

adalah merupakan objek tidak langsung dari belajar matematika. Itu berarti bahwa problem 

solving dalam matematika akan tumbuh sendirinya jika siswa belajar matematika dengan baik di 

dalam kelas. Tampaknya pandangan ini sekarang berubah, problem solving dalam matematika 

tidak lagi dipandang sebagai objek langsung. Kini penguasaan problem solving matematika tidak 

lagi menunggu untuk tumbuh dengan sendirinya di dalam diri siswa, akan tetapi banyak pendidik 

justru menjadikan problem solving matematika sebagai objek langsung yang harus dipelajari oleh 

siswa di dalam kelas. Hal ini seperti tergambar pada kurikulum Singapura di atas tadi. Kini para 

pendidik justru mengajarkan problem solving dalam matematika itu agar siswa mampu 

menghadapi tugas-tugas yang bersifat problem solving. 

Ketika seseorang diihadapkan pada permasalahan yang belum pernah dihadapi 

sebelumnya, maka dia harus mengambil langkah -langkah tertentu untuk menyelesaikannya. 

Terdapat empat aspek yang harus diperhatikan ketika seseorang berhadapan dengan problem 

solving, yaitu;(1) memahami masalah, (2) beragam pendekatan, dan (4) penyelesaian masalah,  

3) faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah kreativitas. (Matlin, 2003: 360). 

Dalam bukunya mengenai penyelesaian masalah, yaitu ‘ How to solve it’ G. Polya 

menawarkan cara menyelesaikan sembarang masalah, tidak terkecuali matematika, yaitu dalam 

4 langkah perencanaan (Houston, 2005: 18): 1. Understand the problem (memahami masalah); 

2. Devise a plan (merancang/memikirkan rencana penyelesaian); 3. Execute the plan 

(melaksanakan rencana); 4. Look back (memeriksa kembali). 

Dalam meningkatkan kemampuan problem solving seharusnya dalam pembelajaran 

matematika berorientasi pada upaya pengembangan berpikir kreatif matematis. Kreativitas 

sendiri dalam kamus bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk mencipta atau daya cipta  

(Meity, 2011: 247). Sedangkan Barron mendefinisikan bahwa kreativitas adalah kemampuan 

untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini bukan berarti harus sama sekali 

baru, tetapi juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya.. Kreativitas 

bukan semata-mata menunjukkan sebuah hasil, melainkan juga sebuah proses. Proses itu yang 

kemudian bertujuan untuk menciptakan hal-hal baru yang kemudian akan berguna bagi individu 

itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. kreativitas sebagai kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan 

untuk mengolaborasi suatu gagasan (Mohammad, 2005: 41). Sedangkan pendapat lain 

kreativitas sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau 

gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya 

(Elizabeth, 2006: 4).  
Davis menjelaskan 6 alasan mengapa pembelajaran  matematika perlu menekankan 

kreativitas, yaitu: (1) matematika begitu kompleks dan luas untuk diajarkan dengan hafalan, (2) 

siswa dapat menemukan solusi-solusi yang asli saat memecahkan masalah, (3) guru perlu 

merespon kontribusi siswa yang asli dan mengejutkan, (4) pembelajaran matematika dengan 

hafalan dan masalah rutin membuat siswa tidak termotivasi dan mengurangi kemampuannya, (5) 

keaslian merupakan sesuatu yang diajarkan, seperti membuat pembuktian asli dari teorema-

teorema, (6) kehidupan nyata sehari-hari memerlukan matematika, masalah sehari-hari bukan hal 

rutin yang  memerlukan kreativitas dalam menyelesaikannya (Yuwono, 2008: 2). Jelas bahwa 

matematika memiliki cakupan yang sangat luas dan pembelajaran yang menekankan kreativitas 

sangat diperlukan dalam mengembangkan pembelajaran matematika saat ini. 

Dalam menilai tingkat kemampuan berpikir kreatif anak-anak dan orang dewasa 

sering digunakan “The Torrance Test Of Creative Thinking (TTCT)”. Tiga komponen 

utama yang dinilai dalam kreativitas menggunakan TTCT adalah kefasihan (fluency), 

fleksibilitas, dan kebaruan (novelty) (Yuwono, 2008: 12) 
Siswono merumuskan tingkat kemampuan berpikir kreatif dalam matematika, seperti 

pada tabel berikut: 
Tingkat Karakteristik 

Tingkat 4 Siswa mampu menunjukkan kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan atau kebaruan 
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Tingkat Karakteristik 

(Sangat Kreatif) dan fleksibilitas dalam memecahkan maupun mengajukan masalah. 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kefasihan dan kebaruan atau kefasihan dan 

fleksibilitas dalam memecahkan maupun mengajukan masalah. 

Tingkat 2 

(Cukup Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kebaruan atau fleksibilitas dalam memecahkan 

masalah maupun mengajukan masalah. 

Tingkat 1 

(Kurang Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kefasihan dalam memecahkan masalah maupun 

mengajukan masalah. 

Tingkat 0 

(Tidak Kreatif) 

Siswa tidak mampu menunjukkan ketiga aspek indikator berpikir kreatif. 

Dari sini terlihat bahwa problem solving sangat erat kaitannya dengan pengembangan 

kreativitas siswa karena siswa diharapkan mampu menuangkan ide-ide kreatifnya selama proses 

penyelesaian masalah. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah segi empat. Segi empat 

adalah bangun datar sederhana yang telah dikenal siswa semenjak duduk di sekolah dasar. 

Bangun datar segi empat meliputi persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah 

ketupat, dan layang-layang.  

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana kreativitas siswa kelas VII dalam menyelesaikan soal matematika pada materi segi 

empat di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. 

 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan 

dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun dalam peristilahannya 

(Lexy, 2012: 4). Penelitian kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara 

induktif yangberkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa 

menggunakan logika ilmiah (Gunawan, 2013: 80). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendiskripsikan gejala atau peristiwa, 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil 

masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian dilaksanakan (Sudjana, 2007: 64). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII-A SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Sebanyak 4 orang, 

2 siswa pada tingkat kreatif (S1&S2) dan 2 siswa pada tingkat tidak kreatif (S3&S4) dalam 

menyelesaikan soal matematika pada materi segi empat. 

Kedudukan peneliti sangatlah penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti sendiri 

maupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama. Hal itu 

dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya 

terlebih dahulu sebagai alat yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak 

mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan 

(Moleong, 2012: 9). Begitu penting dan keharusan keterlibatan peneliti dan penghayatan terhadap 

permasalahan dan subjek penelitian, dapat dikatakan bahwa peneliti melekat erat dengan subjek 

penelitian. Itulah sebabnya dalam penelitian kualitatif dituntut adanya pengamatan mendalam 

(in-depth observation) dan wawancara mendalam (in-depth interviewi) (Suharsimi, 2010: 24). 

Sumber data utama atau sumber data primer dari penelitian ini adalah segala tindakan 

dan kata-kata siswa kelas VII-A SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Secara umum proses 
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analisis data mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun 

hipotesis kerja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam penelitian mengenai kreativitas, nilai tidak digunakan sebagai tolak ukur 

dalam menentukan tingkatan kreativitas seorang siswa. Indikator dalam menentukan tingkat 

Kreativitas dinilai berdasarkan tiga hal yakni kafasihan atau kelancaran dan banyaknya ide yang 

dibuat oleh siswa, fleksibilitas atau banyaknya alternatif jawaban yang dihasilkan, dan kebaruan 

atau keunikan ide yang berbeda dari kebanyakan siswa lain.Tingkat Kreativitas berpanduan 

dengan teori dari Siswono yang menggolongkan kreativitas menjadi 5 tingkatan. Tingkat 

kreativitas 4 (sangat kreatif) adalah mereka yang mampu menunjukkan tiga komponen kreativitas 

sekaligus, yakni kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Tingkat 3 (kreatif) adalah mereka yang 

mampu menunjukkan dua aspek kreativitas yakni kefasihan dan kebaruan atau kefasihan dan 

fleksibilitas.Tingkat 2 (cukup kreatif) adalah mereka yang dapat menunjukkan satu komponen 

kreativitas yakni kebaruan atau fleksibilitas. Tingkat 1 (kurang kreatif) adalah mereka yang 

menunjukkan kefasihan saja. Sedangkan tingkat 0 (tidak kreatif) adalah mereka yang sama sekali 

tidak dapat menunjukkan komponen kreativitas.  

Hasil tes pengkonstruksian selanjutnya digunakan peneliti sebagai acuan dalam 

menentukan subjek untuk wawancara. Akan tetapi tidak semua tingkatan kreativitas dapat 

terwakili. Peneliti hanya memaparkan dua tingkatan kreativitas saja yakni kreatif dan tidak 

kreatif.  

Siswa dalam kategori kreatif mampu memuat rencana penyelesaian dan pelaksanaan 

rencana penyelesaian yang dengan  berbeda-beda (fasih) atau penyelesaian yang mereka buat 

memiliki bobot yang berbeda. Ide-ide penyelesaian soal yang mereka tunjukkan berasal dari 

pengalaman mengerjakan soal-soal serupa di masa lalu. Berikut hasil pekerjaan siswa dengan 

kategori kreatif (S1). 

 

 
  

 Gambar 1.1. Hasil Pekerjaan S1 

 

Hal ini menujukkan bahwa S1&S2 memahami betul materi segi empat yang pernah 

mereka dapatkan karena mereka mampu mengaplikasikannya saat memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana dan pengecekan kembali terhadap soal yang 

diberikan. Selain kefasihan, S1 juga menujukkan fleksibilitas atau kebaruan, dapat menunjukkan 

fleksibilitas atau alternatif penyelesaian lain dari soal-soal yang diberikan, pada S2 mampu 

menyelesaikan soal yang memenuhi aspek kebaruan. Jawaban yang mereka berikan adalah 

jawaban yang berbeda dengan cara-cara yang diberikan sebelumnya. Mereka dapat mengaitkan 

masalah dengan kombinasi baru yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pada siswa 

yang kreatif juga menyebutkan bahwa menyelesaikan soal dengan cara yang berbeda  itu tidaklah 

mudah karena mereka harus memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana penyelesaian dari 

soal-soal yang mereka dapatkan.  

Siswa dalam kategori tidak kreatif yaitu S3&S4 berarti tidak mampu memenuhi semua 

komponen kreativitas. Siswa tidak mampu menemukan ide-ide berbeda dalam menyelesaikan 
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soal yang diberikan pada tahapan Polya, dimana Siswa kurang kreatif hanya mampu 

menyelesaikan soal sampai tahap memahami masalah, pada tahap merencanakan penyelesaian 

siswa keliatan bingung dengan kata lain tidak mampu menunjukkan alternatif penyelesaian lain 

dari soal yang diberikan; Mereka sama sekali tidak mampu merencanakan dan melaksanakan 

rencana penyelesaian dengan benar. Bahkan mereka tidak memahami instruksi yang diberikan. 

Hal ini disebabkan karena siswa tidak memahami betul atau tidak mengingat dengan betul materi 

yang pernah diajarkan.  

 
Gambar. 1.2. Hasil Pekerjaan S4 

 

Kesalahan pemahaman konsep juga bisa menjadi penyebabnya seperti yang dijabarkan 

Siswono yakni kesalahan penyelesaian suatu masalah disebabkan karena konsep yang terkait 

dengan masalah tersebut tidak dipahami atau diingat dengan benar oleh siswa (Tatag, 2008:32). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan pada uraian di atas,  peneliti dapat menarik suatu simpulan 

umum bahwa 1) siswa kreatif mampu menyelesaikan soal berdasarkan tahapan Polya. 2) siswa 

kreatif dapat menunjukkan alternatif penyelesaian lain dari soal-soal yang mereka buat sehingga 

mereka mampu memenuhi aspek fleksibilitas; 3) Siswa kurang kreatif hanya mampu 

menyelesaikan soal sampai tahap memahami masalah, pada tahap merencanakan penyelesaian 

siswa keliatan bingung dengan kata lain tidak mampu menunjukkan alternatif penyelesaian lain 

dari soal yang diberikan; 4) siswa yang tidak kreatif cenderung tidak memahami dengan baik 

konsep materi sehingga menimbulkan kesalahan dalam penyelesaian soal.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan bahwa 1) seorang guru harus 

selalu melatih berpikir kreatif siswa dengan memberikan soal-soal yang tidak rutin; 2) guru tidak 

hanya mengedepankan hasil belajar siswa tetapi juga yang bisa mengasah kreativitas 

siswa dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai alternatif penyelesaian. 
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Abstrak  

 
 Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif 

siswa sebuah SMP Negeri  di Gayo Lues, Aceh. Subjek penelitian ini adalah siswa 

Kelas VII semester gasal tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 60 siswa. 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif beradasarkan tingkat berpikir kreatif (TBK) 

yang dikemukanan oleh Siswono (2011) dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes. Data kemampuan berpikir 

kreatif diperoleh dari jawaban tes tulis yang diberikan kepada siswa. Jawaban 

tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat bagaimana kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam memuat indikator kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan 

pada penyelesaian yang diberikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa cenderung berada pada TBK 0 yang artinya siswa 

cenderung tidak berpikir kreatif. 100% siswa kelas VII-1 pada TBK 0, pada kelas 

VII-2, 95% pada TBK 0 dan 5% pada TBK 1, kelas VII-3 86% pada TBK 0 dan 

14% pada TBK 1. Siswa cenderung lebih dominan merasa cukup hanya dengan 

memberikan satu alternatif jawaban. Tidak berusaha untuk menemukan alternatif 

lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif jawaban. Hal ini menunjukkan siswa 

tidak terbiasa menghadapi soal yang jawabannya bersifat divergen dalam 

pembelajaran dikelas. 

 

Kata Kunci: berpikir kreatif, bilangan bulat, siswa SMP 

 
PENDAHULUAN 

  

Berpikir kreatif telah menjadi tujuan umum yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia 

(Strom & Strom, 2002). Pengembangan kemampuan berpikir kreatif menjadi tren penting yang 

cukup baik pada siswa dalam revolusi pendidikan (Hwang,dkk, 2007), meskipun ternyata masih 

banyak pembelajaran oleh guru matematika yang tidak mengembangkan berpikir kreatif 

(Sriwongchai, 2015).  Pada abad ke-21 ini keterampilan berpikir kreatif diperlukan dalam 

berkompetisi (Sani, 2015). Guru-guru di Inggris dan di negara-negara lain diarahkan untuk 

menumbuhkan kreativitas siswa pada semua mata pelajaran, tanpa terkecuali matematika 

(Bolden, 2012). Keterampilan berpikir kreatif adalah salah satu keterampilan berpikir yang 

perlu diajarkan dalam pembelajaran matematika (Kemdikbud, 2014),  

Berpikir kreatif adalah memunculkan sesuatu yang baru berdasarkan kondisi-kondisi 

yang sudah ada sebelumnya (Siswono, 2009; The National Strategies Secondary, 2008), komb 

inasi berpikir logis dan divergen yang masih dalam kesadaran (Pehkonen, 1997),  sintesis antara 

berpikir lateral dan berpikir vertikal (Barack dan Doppelt, 2000). Produk dari berpikir kreatif 

adalah kreativitas yang dapat dijadikan sebagai sarana mengukur berpikir kreatif siswa 

(Siswono, 2004).  Kreativitas yang ditampilkan seseorang pada umumnya berbeda, hal ini 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan kreativitas (Siswono, 2011). Pemecahan masalah dan 

pengajuan masalah dapat meningkatkan kemampuan kreativitas (Silver, 1997).  

Indikator dalam melihat berpikir kreatif berdasarkan pada  fluency (kefasihan), flexibility 

(fleksibilitas), (Silver, 1997; Haylock, 1997; Pochowski, 2001), novelty (kebaruan) (Silver, 

1997), keaslian (originality) (Haylock, 1997; Pochowski, 2001), keterincian, ketertarikan, 

pengambilan resiko, kompleksitas, dan visualisasi (Pochowski, 2001) 
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Penjelasan mengenai komponen berpikir kreatif dalam pemecahan masalah (Silver: 1997) 

seperti yang tertera pada Tabel 1. berikut: 
 

Tabel 1: Komponen Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah 

Pemecahan Masalah Komponen Berpikir Kreatif 

Siswa menyelesaikan masalah dengan bermacam-

macam solusi dan jawaban.  

Kefasihan (fluency) 

Siswa menyelesaikan (menyatakan) dalam satu 

cara kemudian dalam cara lain 

Fleksibilitas (flexibility) 

Siswa memeriksa jawaban dengan berbagai metode 

penyelesaian dan kemudian membuat metode yang 

baru yang berbeda. 

Kebaruan (novelty) 

 

Dalam penelitian ini, berpikir kreatif yang dimaksudkan adalah kemampuan siswa dalam 

menghasilkan berbagai alternatif jawaban dan cara penyelesaian dalam memecahkan masalah. 

Kemampuan berpikir kreatif pada penelitian ini diukur dengan kefasihan, fleksibilitas, dan  

kebaruan. Kefasihan yaitu kemampuan siswa memberikan berbagai alternatif  jawaban yang 

beragam namun tetap benar sebagai pemecahan masalah. Fleksibilitas yaitu kemampuan siswa  

memberikan jawaban  melalui berbagai cara yang berbeda. Kebaruan yaitu kemampuan siswa 

memberikan berbagai metode jawaban yang berbeda dan benar dalam memecahkan masalah 

(Silver, 1997). Alternatif jawaban yang beragam yaitu jawaban-jawaban yang tidak sama  dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu. Misalakan dalam menentukan dua bilangan yang 

jumlahnya 7. Jika jawaban siswa adalah 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, dan seterusnya. Jawaban ini 

membentuk pola tertentu, sehingga jawaban tersebut hanya memenuhi komponen kefasihan 

namun tidak memenuhi komponen fleksibilitas dan kebaruan.  Jika yang diberikan oleh siswa 

sebagai jawabannya  adalah 2
1

3
+  4

2

3
, 11+(-4), 5,8+1,2 dan seterusnya, maka jawaban ini 

memenuhi komponen kebaruan dan juga kefasihan, karena jawabnnya tidak membentuk suatu 

pola tertentu. 

Dalam mengukur tingkat berpikir kreatif dalam penelitian ini digunakan tingkat berpikir 

kreatif  (TBK) yang telah dirumuskan oleh Siswono yaitu tingkat berpikir kreatif yang terbagi 

dalam 5 tingkatan dengan  memuat indikator kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan yaitu TBK 0 

(tidak kreatif), TBK 1 (kurang kratif), TBK 2 (cukup kreatif), TBK 3 (kreatif), TBK 4 (sangat 

kreatif) (Siswono, 2009).  

TBK 0 bila kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan tidak dapat ditampakkan oleh siswa. 

TBK 1 bila salah satu dari kefasihan atau fleksibilitas tampak namun kebaruan tidak tampak. 

TBK 2 bila siswa mampu menampilkan kebaruan meskipun tidak fasih dan fleksibel, atau 

mampu menampilkan kefasihan dan fleksibel meskipun bukan kebaruan. TBK 3 bila siswa 

mampu menampilkan kebaruan dengan kefasihan atau kebaruan dengan fleksibilitas. TBK 4 

bila saiswa mampu menampakan kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan (Siswono, 2009). 

Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran Bilangan Bulat telah dibelajarkan sejak 

tingkat Sekolah Dasar dan di kokohkan lagi di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Hal ini 

menunjukkan bahwa materi bilangan bulat sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, 

dasar bagi pengetahuan maupun keterampilan yang akan mendukung pembelajaran selanjutnya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data secara deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan terhadap siswa kelas VII semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Banyaknya 

responden adalah 60 siswa (kelas VII-1 19 siswa, kelas VII-2 19 siswa, dan kelas VII-3 22 

siswa). Pemilihan kelas VII sebagai subjek penelitian dikarenakan materi pembelajarannya 

adalah dasar pengetahuan dan keterampila yang mendukung pembelajaran di kelas selanjutnya. 

Kemampuan siswa heterogen, karena tidak ada pengelompokan kelas khusus. Data pada 

penelitian ini adalah hasil tes yang diselesaikan oleh siswa tentang permasalahan bilangan bulat, 
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pertimbangannya adalah karena  pembelajaran bilangan bulat telah diajarkan di jenjang Sekolah 

Dasar (SD) dan didalami kembali di SMP semester ganjil.  

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah tes, 

berupa soal essay untuk  kemampuan pemecahan masalah. Soal dalam tes berupa soal materi 

bilangan bulat yang dapat di kerjakan dengan berbagai cara alternatif penyelesaian. Soal tes 

yang di buat memasukkan komponen berpikir kreatif yaitu kefasihan, feksibilitas dan kebaruan. 

Soal divalidasi melalui validasi ahli oleh guru matapelajaran matematika di sekolah tersebut. 

Tes yang digunakan adalah soal essay yaitu: “Tuliskan cara apa saja yang dapat kamu 

gunakan untuk menentukan nilai 10 x 15?” 

Analisis untuk menentukan tingkat berpikir kreatif (TBK) siswa berdasarkan muatan 

jawaban siswa atas komponen kefasihan, feksibilitas dan kebaruan. TBK yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu TBK 0 (tidak kreatif), TBK 1 (kurang kratif), TBK 2 (cukup kreatif), TBK 3 

(kreatif), TBK 4 (sangat kreatif) (Siswono, 2009). 

Prosedur penelitiannya adalah: 

1. Memberikan soal tes kepada semua siswa untuk mengetahui kreativitasnya dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

2. Menganalisis hasil tes dengan mengidentifikasi jawaban untuk melihat kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan.  

3. Mengelompokkan siswa dalam kategori tingkat berpikir kreatif (TBK). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil analisis data penyelesaian tes menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

siswa cenderung berada pada TBK 0 yang artinya siswa cenderung tidak berpikir kreatif. 100% 

siswa kelas VII-1 pada TBK 0, pada kelas VII-2, 95% pada TBK 0 dan 5% pada TBK 1, kelas 

VII-3 86% pada TBK 0 dan 14% pada TBK 1 (lihat Tabel 2).  Dari keseluruhan siswa yang 

berjumlah 60 siswa,  93,33% pada TBK 0 dan 6,67% pada TBK 1. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

siswa lebih dominan tidak dapat menampilkan berbagai alternatif jawaban sebagai 

penyelesaiannya sehingga tidak tampak kefasihan, fleksibilitas maupun kebaruan dalam 

jawaban siswa. 

  

Tabel 2. Tingkat berpikir kreatif siswa kelas VII  

Kelas 
Persentase Pada Kelas Persentase Dari 

Keseluruhan 

Siswa VII-1 VII-2 VII-3 

TBK 0  100% 95% 86% 93,33% 

TBK 1 0% 5% 14% 6,67% 

TBK 2 0% 0% 0% 0% 

TBK 3 0% 0% 0% 0% 

TBK 4 0% 0% 0% 0% 

 

 Keadaan di atas disebabkan antara lain karena siswa merasa hanya cukup memberikan 

satu cara jawaban, tidak harus menambahkan cara yang lain. Siswa tidak terbiasa menyajikan 

berbagai macam jawaban sebagai alternatif jawaban. Hanya dengan satu alternatif jawaban 

sudah bisa memperoleh jawaban 10 x 15secara tepat, padahal dalam soal yang diminta adalah 

cara apa saja yang dapat kamu gunakan untuk menentukan nilai 10 x 15. Siswa tidak berusaha 

menampilkan cara lain untuk menentukan nilai 10 x 15.  
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Gambar 1. Contoh jawaban siswa (CP) 

 

 Jawaban CP (lihat Gambar 1) telah menunjukkan kefasihan, ia menampilkan 3 bentuk 

alternatif jawaban. Jawaban CP belum menunjukkan fleksibilitas karena hanya membalik urutan 

posisi, kebawah dan kesamping. Jawaban CP masih dalam pola yang sama yaitu perkalian 

langsung, belum menunjukkan pola yang berbeda dalam cara penyelesaiannnya. Jawaban yang 

menunjukkan fleksibel jika terdapat metode yang berbeda dalam menyelesaikan masalah 

(Siswono, 2011). Komponen kebaruan dalam jawaban ini juga belum terlihat, tidak terdapat 

jawaban dengan berbagai metode  penyelesaian dan metode baru yang berbeda dari yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh jawaban siswa (FY) 

 

 Jawaban FY (lihat Gambar 2) menampilkan dua cara yang telah ia usahakan dalam 

memberikan alternatif jawaban, namun cara kedua yang ia tampilkan tidak secara jelas 

menunjukkan jawaban yang benar. FY hanya menuliskan bilangan 15 sebanyak 10 kali 

kemudian tanda “sama dengan” dan bilangan 150. FY memberikan tanda operasi “kurang” 

antara bilangan 15 yang kesembilan dengan yang kesepuluh. Alternatif jawaban yang kedua 

oleh FY ini belum dapat dinyatakan benar, sehingga belum menunjukkan kefasihan. Jika FY 

menuliskan tanda operasi “tambah” diantara kesepuluh bilangan 15 itu, jawaban itu akan 

menjadi benar dan menunjukkan kefasihan. Berdasarkan yang tampak pada jawaban yang 

diberikan oleh FY, maka jawaban ini juga belum menunjukkan kefasihan dan kebaruan. Kedua 

cara yang dituliskan sebagai jawaban tidak dapat secara pasti dinyatakan sebagai alternatif 

jawaban yang memenuhi kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan.  

 Adanya beberapa jawaban siswa yang telah menampilkan berbagai jawaban menunjukkan 

bahwa sebenarnya siswa memiliki dasar berpikir kreatif dalam hal kefasihan namun tidak 

terbiasa menampilkannnya dalam pembelajaran dikelas. Tidak ada munculnya kefasihan 

disebabkan karena jawaban yang diberikan siswa hanya satu alternatif jawaban, tidak 

memberikan lebih dari satu alternatif jababan. Siswa merasa cukup hanya dengan satu jawaban, 

tidak terbiasa menyelesaikan permasalahan yang solusinya bersifat divergen. Akan tampak 

kefasihannya jika siswa memberikan berbagai solusi yang tepat dari suatu permasalahan 

(Siswono, 2010).  

 Kemampuan berpikir divergen meliputi kemampuan berpikir lateral, menyimpulkan, 

merangsang, mengidentifikasi, mensintesis, menganalisis, mengevaluasi, pemecahan masalah, 

berpikir kritis, membedakan. Proses kognitif yang disebutkan di atas sangat penting untuk 

pemecahan masalah yang efektif. Peserta didik harus diberdayakan dengan keterampilan ini 

agar menjadi pemecah masalah yang baik. Penggunaan pemecahan masalah akan 

menghantarkan peningkatan kemampuan berpikir divergen bagi peserta didik (Nakin, 2003) 

 Belajar bagaimana berpikir penting terjadi dalam proses pembelajaran dikelas. 

Mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) sebagai bahagian 

fokus yang menyatu dalam belajar bagaimana berpikir. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 
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merangkaikan berbagai kemampuan berpikir yang saling menguatkan. Berpikir kreatif adalah 

salah satu kemampuan berpikir yang diperlukan dalam berpikir tingkat tinggi. Berpikir kreatif 

mencakup keterampilan seperti sintesis ide-ide, menghasilkan asli dan ide yang efektif dan 

menerapkan ini sehingga menghasilkan produk yang kompleks dan bisa diterapkan (Nakin, 

2003) 

 Untuk mempertahankan posisi suatu bangsa sebagai pemimpin dalam ilmu pengetahuan 

dan inovasi teknologi, lembaga pendidikan tinggi harus menghasilkan generasi baru yang 

berpikir kreatif. Pihak berwenang di matematika, ilmu pengetahuan, dan teknologi pendidikan, 

termasuk  Dewan Nasional Guru Matematika dan Masyarakat Internasional Untuk Teknologi 

Pendidikan telah menegaskan bahwa alat berbasis masalah open-ended dan teknologi inovatif 

bisa merangsang kreativitas, pemikiran asli dan inovasi dalam matematika dan ilmu 

pengetahuan (Livne, dkk, 2008) 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran 

dikelas selama ini tidak memfokuskan pada peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan tidak 

menggunakan strategi yang melibatkan berpikir kreatif. Keadaan ini sejalan dengan hasil 

penelitian Sriwongchai (2015) yang  menemukan sebagian besar guru matematika masih banyak 

yang tidak berkonsentrasi dalam belajar matematika untuk meningkatkan berpikir kreatif dan 

tidak menggunakan strategi yang melibatkan berpikir divergen.  

 Agar pola berpikir divergen hadir dalam pembelajaran dapat melalui pemecahan masalah  

open-ended (Suma, dkk, 2007). Open-ended  merupakan pertanyaan yang memiliki berbagai 

jawaban benar yang dapat digunakan untuk mengukur aspek kelancaran, fleksibilitas maupun 

kebaruan (Livne, 2008). Melalui pemecahan masalah tipe what’s another way juga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif (Siswono dan Novitasari; 2005). Solusi lain dari 

keadaan siswa yang tidak berpikir kreatif dalam pembelajaran di kelas adalah guru sebagai 

pengkondisi suasana belajar hendaknya membangun dan mengembangkan pemikiran kreatif 

dalam pengelolaan belajar di kelas dengan tahap; 1) persiapan (survey pengalaman dan 

kolaborasi perencanaan); 2) inkubasi (mengembangkan konsepsi guru kreatif); 3) insight 

(penerapan pendekatan berpikir; 4) verifikasi (praktek di kelas dan supervisi dan tindak lanjut); 

5) penguatan (penguatan masukan  dan seminar) (Pukdeewut, dkk; 2013). Dalam penelitian lain 

Rambely (2013) memaparkan hasil penelitiannya bahwa kegiatan berbasis proyek merupakan 

akar dari penelitian dan berpikir kreatif.  

Penelitian Sriwongchai (2015) memaparkan keberhasilan meningkatkan berpikir kreatif 

dengan mengembangkan model pembelajaran matematika yang prosesnya  1) melibatkan dan 

memahamin pengetahuan sebelumnya, 2) menghadapi masalah dengan pemikiran yang 

bijaksana, 3) menganalisis alternatif dan menyelidiki solusi, 4) memodifikasi pola 

berpikir, 5) menyimpulkan dan mengevaluasi untuk berpikir kreatif. Penelitian lain 

menujukkan model pembelajaran heuristik-KR berbasis budaya lokal memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa (Tandiseru, 2015). 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil analisis tes pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

kelas VII SMPN tersebut cenderung tidak kreatif dalam menyelasikan soal yang informasinya 

berupa teks. Pada penyelesaian soal siswa sangat dominan tidak mampu menampilkan jawaban 

yang menunjukkan kefasihan, terlebih lagi fleksibilitas dan kebaruan. Telah terlihat usaha siswa 

untuk menampilkan alternatif jawaban yang lain, namun belum dapat dinyatakan telah 

memenuhi komponen fleksibilitas. sehingga jawaban siswa tidak dapat dinyatakan memenuhi 

unsur kebaruan. Dari semua siswa yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini hanya 4 siswa 

(6,67%) yang menampilkan kefasihan pada alternatif jawaban yang mereka berikan. 

Untuk melakukan penelitian lanjut yang sejenis disarankan peneliti mengambil hanya 

beberapa subjek pada tiap tingkat kemampuan matematika, agar perbedaan antara siswa dengan 

kemampuan matematika yang berbeda dapat dilihat secara signifikan. Melakukan triangulasi, 
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seperti triangulasi metode atau tiangulasi data sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Untuk 

membiasakan siswa meningkatkatkan kemampuan berpikir kratif sebaiknya guru sering 

memberikan soal yang bersifat divergen, agar siswa lebih terbiasa dengan mencari atau 

menemukan berbagi alternatif jawaban dari sebuah permasalahan.  
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe TGT berbantuan permainan monopoli yang digunakan pada tahap 

turnamen yang dapat meningkatkan hasil belajar. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas yang dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu 50% pada siklus 1 dan 

73,33% pada siklus 2. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament yang dapat meningkatkan hasil belajar pada materi arimetika sosial yaitu, 

(1) presentasi guru, guru menyampaikan motivasi dan apersepsi, (2) kerja  tim, siswa 

mengerjakan LKS, (3) turnamen, siswa bermain monopoli melawan siswa dari 

anggota lain dengan kemapuan yang setara, (4) penghargaan kelompok, guru 

memberikan penghargaan kelompok. 

Kata kunci: Teams Games Tournament (TGT), Monopoli, Hasil Belajar, Aritmetika 

Sosial 
 

PENDAHULUAN 

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang turut berperan pada proses 

pembelajaran. Di sekolah, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang ada di setiap 

jenjang pendidikan yaitu SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan juga di setiap jurusan atau 

peminatan Bahasa, IPA, IPS ataupun Agama. Mata pelajaran matematika dapat mengajarkan 

siswa untuk berpikir kritis, logis dan rasional. 

Berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester 1 siswa kelas VII G pada mata pelajaran 

matematika didapat data bahwa tingkat ketuntasan klasikal hanya sebesar 37,9% dari total 29 

siswa. Untuk menemukan penyebab rendahnya persentase ketuntasan pada kelas VII G, peneliti 

melakukan observasi, wawancara pada guru mata pelajaran dan pembagian angket kepada siswa. 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada saat KPL (Kajian Praktek 

Lapangan), kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas VII G SMP Negeri 3 Batu 

menggunakan metode belajar kelompok. Permasalahan yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung adalah pembagian kelompok bergantung pada tempat duduk, bukan pada 

kemampuan siswa sehingga keheterogenan kelompok kurang merata. Ada kelompok yang terdiri 

dari siswa-siswa dengan kemampuan tinggi namun ada juga kelompok yang anggotanya memiliki 

kemampuan rendah sehingga waktu yang diperlukan oleh setiap kelompok untuk diskusipun 

berbeda, hal ini menyebabkan kelas kurang kondusif ketika ada kelompok yang mulai ramai 

karena sudah selesai dan mengganggu kelompok yang belum selesai. 

Dari hasil wawancara peneliti kepada guru mata pelajaran matematika kelas VII G di SMP 

Negeri 3 Batu diketahui bahwa tidak semua siswa berperan dalam diskusi dengan kelompoknya 

ketika kegiatan belajar kelompok yang menyebabkan tidak semua anggota kelompok dapat 

memahami materi yang dipelajari. 
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Peneliti juga membagikan angket kepada siswa kelas VII G yang dilakukan pada bulan 

nopember 2015 untuk mengetahui pendapat siswa tentang pelajaran matematika. Didapat data 

bahwa 28 dari 30 siswa menganggap matematika pelajaran yang sulit. Dari angket juga diketahui 

bahwa siswa merasa pembelajaran matematika membosankan sehingga mereka menginginkan 

pembelajaran yang menyenangkan.  

Dari hasil angket, peneliti mencoba untuk menggunakan suatu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan ketertarikan siswa pada pembelajaran, sehingga peneliti memilih model 

pembelajaran yang berbantuan permainan. Sedangkan dari hasil observasi, peneliti memilih 

model pembelajaran kooperatif karena pada model pembelajaran kooperatif dituntut adanya 

keheterogenan dalam kelompok. Sehingga peneliti mencoba model kooperatif yang berbasis pada 

permainan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) sekaligus dapat menyelesaiakan 

masalah yang muncul dari hasil wawancara yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam berdiskusi 

kelompok karena menurut Trianto (2009:83) pada tipe ini siswa memainkan permainan dengan 

anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka. Sehingga 

pada tipe ini setiap siswa secara tidak langsung harus memahami materi.  

Pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) didukung 

oleh hasil penelitian terdahulu, seperti yang dikatakan oleh Fitria (2010) dalam penelitiannya 

bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sedangkan Pratiwi (2012) 

mengatakan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar dan juga aktivitas siswa. 

Untuk mengetahui pendapat siswa kelas VII G tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT), peneliti membagikan angket kepada siswa. Dari hasil angket 

diketahui bahwa seluruh siswa kelas VII G belum mengetahui model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) maka, peneliti mencoba menggunakan permainan yang 

sudah dikenal oleh siswa untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran. Peneliti memilih 

permainan monopoli karena karena monopoli adalah permainan yang sudah banyak dikenal oleh 

siswa dan dalam permainan monopoli motivasi untuk menang sangat besar karena monopoli ini 

bukan hanya permainan biasa, perlu strategi untuk memainkannya karena dalam monopoli tidak 

tentang cepat atau lambat namun tentang bagaimana dapat mengumpulkan akta tanah dan uang 

sebanyak-banyaknya.  

Dari latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) Berbantuan 

Permaianan Monopoli untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII G SMP Negeri 3 Batu 

pada Materi Aritmetika Sosial” 

METODE 

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan jenis penelitiannya adalah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. Menurut Moleong 

(2012:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh karena 

itu, pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini akan mendeskripsikan hasil yang 

didapat dari proses pembelajaran matematika dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

data yang diambil dalam bentuk kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian PTK dipilih karena 

penelitian yang dilakukan berhubungan dengan  tindakan di kelas dan memiliki tujuan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran di kelas seperti yang diungkapkan olah Suhardjono (2011:58) 

bahwa PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki/meningkatkan mutu pembelajaran. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pada siklus 1 dilakukan sebanyak 2 

pertemuan sedangkan pada siklus 2 dilakukan sebanyak 3 pertemuan. 

SIKLUS 1 

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, hal-hal yang dilakukan oleh peneliti adalah (1) Menentukan 

materi yang akan dibahas pada penelitian dengan guru, (2) Menyusun instrumen dan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian antara lain Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), media monopoli, soal turnamen beserta 

kunci jawaban, tes akhir siklus beserta kunci jawaban, lembar observasi aktivitas kegiatan guru 

dan siswa, lembar validasi, (3) memvalidasi instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran, 

(4) menyusun kelompok secara heterogen sesuai nilai UTS Semester 1, (5) menyiapkan kartu 

nama untuk setiap siswa, (6) menyiapkan observer. 

Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian siklus 1 dilakukan dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan pada 

tanggal 21 Maret 2016 berlangsung selama 80 menit (2 × 40 menit) dan pertemuan kedua 

dilakukan pada tanggal 23 Maret 2016 berlangsung selama 120 menit (3 × 40 menit). Materi yang 

dipelajari pada siklus pertama adalah aritmetika sosial dengan sub materi harga satuan barang, 

untung, rugi dan persentase untung dan rugi. Pada pertemuan pertama diawali dengan pemberian 

apersepsi dan motivasi oleh guru secara verbal. Selanjutnya siswa berkumpul dengan kelompok 

masing-masing yang telah dibentuk oleh guru secara heterogen sesuai dengan nilai UTS semester 

1. Kemudian siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dengan bimbingan guru, pada saat 

pengerjaaan LKS ada beberapa siswa yang tidak turut berdiskusi dengan kelompoknya sehingga 

guru memberikan teguran dan menegaskan bahwa semua anggota kelompok harus memahami 

materi. Diakhir pembelajaran siswa mempresentasikan hasil pengerjaan LKS mereka secara 

kelompok. 

Pada pertemuan kedua dilakukan turnamen dengan permainan monopoli. Kegiatan dimulai 

dengan penyiapan meja turnamen dan siswa menuju meja turnamen masing-masing sesuai dengan 

arahan dari guru. Kemudian guru menjelaskan aturan permaianan monopoli pada kegiatan 

turnamen secara verbal. Setelah siswa memahami aturan permainan, permainan dimulai dengan 

aba-aba dari guru. Pada saat turnamen, ada beberapa meja turnamen yang tidak memahami aturan 

permainan sehingga permainan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan ada juga 

beberapa siswa dari meja turnamen rendah yang tidak memahami soal yang dibacakan oleh wasit. 

Setelah melewati batas waktu, permainan dihentikan oleh guru dan guru meminta semua meja 

turnamen untuk melaporkan skor turnamen yang diperoleh setiap pemain selama turnamen 

berlangsung. Pada saat pelaporan skor memakan waktu yang lama karena siswa kesulitan 

menjumlahkan skor turnamen yang mereka peroleh. Setelah semua meja turnamen telah 

melaporkan skor turnamen, guru dan siswa bersama-sama menjumlahkan skor. Kemudian guru 

memberikan penghargaan kelompok yang diberikan kepada kelompok dengan skor turnamen 

tertinggi. Pada pemberian penghargaan kelompok, kelompok yang tidak menang iri pada 

kelompok yang menang. Di akhir permbelajaran guru memberikan tes kepada siswa. 

Observasi 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

berbantuan permainan monopoli, peneliti dibantu oleh 3 observer untuk melakukan observasi. 

Rata-rata skor aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung adalah 80,23% dan termasuk 

kategori “Baik”. Sedangkan, rata-rata skor aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung 

adalah 80,28% dan termasuk kategori “Baik”. 

Secara klasikal, ketuntasan hasil belajar siswa kelas VII G pada siklus 1 dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 Hasil tes akhir siklus 1 

Keterangan 
Banyak 

Siswa 
Persentase 

Tuntas Belajar 15 50 % 

Tidak Tuntas Belajar 15 50 % 
Dari tabel 1 tersebut nampak bahwa ketuntasan belajar klasikal sebesar 50% dan masih 

kurang dari kriteria pengingkatan hasil belajar yang telah ditentukan oleh guru yaitu 70% dari 

seluruh siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Batu. Hal ini berarti pembelajaran pada siklus 1 belum 

berhasil dan perlu dilanjutkan ke siklus 2. 

Refleksi 

Secara keseluruhan pembelajaran sudah sesuai dengan langkah pembelajaran pada TGT 

berbatuan permainan monopoli, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas guru dan 

siswa. Berikut ini adalah refleksi yang dilakukan di siklus 1 dan dapat dijadikan perbaikan 

untuk siklus selanjutnya. 

1. Pada tahap kerja tim, satu sampai dua siswa dari tiga kelompok tidak ikut berdiskusi 

dengan kelompoknya sehingga guru mengingatkan kepada kelompok bahwa setiap 

anggota kelompok harus mengikuti diskusi agar dapat memahami materi dan 

memenangkan permainan monopoli. 

2. Pada tahap turnamen, satu sampai dua siswa di meja turnamen dengan kemampuan 

rendah tidak dapat memahami aturan permainan walaupun telah dijelaskan oleh guru 

di awal pertemuan karena pada saat guru menerangkan mereka fokus pada media 

permainan yang telah dibagikan. Empat meja turnamen rendah berada berdekatan 

sehingga guru menjelaskan kembali aturan permainan pada siswa-siswa di meja 

turnamen rendah dan memberi pertanyaan pancingan untuk memastikan bahwa semua 

siswa telah memahami aturan permainan. 

3. Satu sampai dua pemain pada meja turnamen dengan kemampuan rendah kesulitan 

memahami soal yang dibacakan oleh wasit karena cara wasit membacaterlalu cepat 

dan tidak jelas sehingga guru memberikan contoh membaca soal yang benar agar 

mudah dipahami oleh pemain. 

4. Pada saat penghitungan skor turnamen siswa kebingungan menghitung skor yang 

didapat sehingga memakan waktu yang lama sehingga guru memberikan lembar skor 

untuk siklus berikutnya untuk mempermudah siswa menghitung skor. 

5. Pada tahap penghargaan, guru hanya memberi penghargaan kepada 1 tim terbaik. Hal 

ini membuat kelompok lain merasa iri dan mengeluh, namun sisi baiknya kelompok 

lain semakin semangat untuk menang di turnamen berikutnya. 

Dikarenakan hasil tes tulis pada siklus 1 belum memenuhi kriteria peningkatan hasil belajar 

yang telah ditentukan oleh guru, maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya 

SIKLUS 2 

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, hal-hal yang dilakukan oleh peneliti adalah (1) Menentukan 

materi yang akan dibahas pada penelitian dengan guru, (2) Menyusun instrumen dan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian antara lain Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), soal turnamen beserta kunci jawaban, tes 

akhir siklus beserta kunci jawaban, lembar observasi aktivitas kegiatan guru dan siswa, (3) 

menyusun kelompok secara heterogen sesuai nilai pada siklus 1, (4) menyiapkan kartu nama 

untuk setiap siswa, (5) menyiapkan observer. 

Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian siklus 1 dilakukan dalam 3 pertemuan. Hal ini tidak sesuai dengan RPP 

dikarenakan adanya pemotongan alokasi waktu oleh pihak sekolah. Pertemuan pertama dilakukan 

pada tanggal 28 Maret 2016 berlangsung selama 40 menit (2 × 20 menit), pertemuan kedua 

dilakukan pada tanggal 11 April 2016 berlangsung selama 50 menit (2 × 25 menit) dan pertemuan 
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ketiga dilakukan pada tanggal 18 April 2016 berlangsung selama 80 menit (2 × 40 menit). Materi 

yang dipelajari pada siklus pertama adalah aritmetika sosial dengan sub materi diskon, pajak, 

bruto, netto, tara dan bunga tunggal. Pada pertemuan pertama diawali dengan pemberian apersepsi 

dan motivasi oleh guru secara verbal. Selanjutnya siswa berkumpul dengan kelompok masing-

masing yang telah dibentuk oleh guru secara heterogen sesuai dengan akumulasi skor turnamen 

dan nilai tes pada siklus 1. Kemudian siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dengan 

bimbingan guru, pada saat pengerjaaan LKS masih ada beberapa siswa yang tidak turut berdiskusi 

dengan kelompoknya namun tidak sebanyak pada siklus 1 karena siswa sudah tahu bahwa semua 

anggota kelompok harus memahami materi agar dapat memenangkan permainan. Diakhir 

pembelajaran siswa mempresentasikan hasil pengerjaan LKS mereka secara kelompok. 

Pada pertemuan kedua dimulai dengan presentasi hasil pengerjaan LKS oleh kelompok. 

Selanjutnya penyiapan meja turnamen dan siswa menuju meja turnamen masing-masing sesuai 

dengan arahan dari guru. Kemudian guru menjelaskan aturan permaianan monopoli pada kegiatan 

turnamen secara verbal untuk memastikan semua siswa telah memahami aturan permainan. 

Setelah itu, permainan dimulai dengan aba-aba dari guru. Karena adanya pemotongan alokasi 

waktu sehingga permainan harus dihentikan sebelum melewati batas waktu. 

Pada pertemuan ketiga, guru memberikan aba-aba untuk meneruskan permainan. Karena 

permainan yang sempat terhenti, semangat siswa melakukan permainan tidak setinggi pada 

pertemuan sebelumnya. Setelah melewati batas waktu, permainan dihentikan oleh guru dan guru 

meminta semua meja turnamen untuk melaporkan skor turnamen setiap pemain yang dicatat pada 

papan skor. Setelah semua meja turnamen telah melaporkan skor turnamen, guru dan siswa 

bersama-sama menjumlahkan skor. Kemudian guru memberikan penghargaan kelompok kepada 

semua kelompok sesuai dengan skor yang berhasil diperoleh. Kategori penghargaan yang 

diberikan yaitu good team, great team dan super team. Di akhir permbelajaran guru memberikan 

tes kepada siswa. 

Observasi 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

berbantuan permainan monopoli, peneliti dibantu oleh 3 observer untuk melakukan observasi. 

Rata-rata skor aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung adalah 90,5% dan termasuk 

kategori “Sangat baik”. Sedangkan, rata-rata skor aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung adalah 88,8% dan termasuk kategori “Sangat baik”. 

Secara klasikal, ketuntasan hasil belajar siswa kelas VII G pada siklus 1 dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut. 

Tabel 2 Hasil tes siklus 2 

Keterangan 
Banyak 

Siswa 
Persentase 

Tuntas Belajar 22 73,33 % 

Tidak Tuntas Belajar 8 26,67 % 
Dari tabel 2 nampak bahwa ketuntasan klasikal sebesar 73,33%. Hal ini menunjukkan 

bahwa tes tulis siswa telah mencapai kriteria peningkatan hasil belajar yang ditentukan oleh guru 

yaitu 70% dari keseluruhan siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Batu. 

Refleksi 

Secara keseluruhan pembelajaran sudah sesuai dengan langkah pembelajaran pada TGT 

berbatuan permainan monopoli, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas guru dan siswa. 

Hasil observasi aktivitas guru dan siswa menunjukkan kategori “sangat baik”.  Tes tulis siswa 

setelah melakukan pembelajaran menggunakanTGT berbantuan permainan monopoli telah 

mencapai kriteria peningkatan hasil belajar yang telah ditentukan guru sehingga siklus dihentikan.  

Pada siklus kedua ini siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran TGT berbantuan 

permainan monopoli dengan langkah-langkah berikut ini: 

1. Pada tahap presentasi guru, guru mengingatkan kembali materi prasyarat dan 

menghubungkan materi aritmetika dengan kehidupan sehari-hari secara verbal. Siswa 

mendengarkan guru dengan cermat. 
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2. Tahap kerja kelompok, guru mengingatkan siswa bahwa semua anggota kelompok 

harus ikut serta dalam diskusi kelompok dan memahami materi yang dipelajari bersama 

untuk memenangkan permainan sehingga semua siswa aktif dalam diskusi. 

3. Tahap turnamen, guru menjelaskan kepada siswa tentang aturan permainan dan 

meminta siswa untuk bermain secara sportif. Guru menyampaikan aturan permainan 

terpisah di meja turnamen yang memiliki jumlah pemain tidak sesuai dengan aturan 

awal karena ada pemain yang tidak masuk. Kegiatan turnamen tidak terselesaikan 

dalam satu pertemuan dan menyebabkan semangat siswa pada saat melakukan 

turnamen di pertemuan berikutnya menyurut sehingga guru memberikan motivasi lebih 

dan mengingatkan tentang reward untuk meningkatkan motivasi siswa. 

4. Tahap penghargaan, guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok sesuai 

dengan skor yang diperoleh pada saat turnamen untuk menghindari rasa iri antar 

kelompok. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Langkah-langkah model pembelajaran tipe TGT berbantuan permainan monopoli yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi aritmetika sosial adalah (1) presentasi guru, 

diisi dengan mengingatkan kembali materi prasyarat yang berhubungan dengan materi aritmetika 

sosial, selanjutnya menyampaikan motivasi dengan bentuk mengaitkan materi aritmetika sosial 

dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini guru menyampaikan secara verbal kepada siswa, (2) 

kerja Tim, diawali dengan pembentukan kelompok heterogen berdasarkan pada nilai UTS 

Semester 1. Selanjutnya setiap siswa mengerjakan LKS yang dibagikan oleh guru dengan cara 

berdiskusi dengan anggota kelompoknya. LKS yang disusun oleh guru dengan menggunakan 

kurikulum 2013. Pada tahap ini siswa saling bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok memahami materi yang dipelajari, (3) turnamen, diisi dengan permainan 

monopoli yang dilakukan oleh setiap siswa dalam meja turnamen yang terdiri dari perwakilan 

setiap kelompok yang mempunyai kemampuan yang setara, (4) penghargaan kelompok, 

pemberian penghargaan kepada kelompok-kelompok sesuai dengan hasil yang didapat pada saat 

turnamen. 

Aturan permainan monopoli yang digunakan pada penelitian adalah 1) setiap meja 

turnamen terdiri dari tiga siswa dengan tingkat kemampuan yang setara yang masing-masing 

bergantian bertugas sebagai pemain, penantang, dan wasit. Tugas dari pemain adalah 

melemparkan dadu kemudian melangkahkan pion di papan permainan sesuai dengan angka yang 

keluar di dadu dan menjawab soal yang dibacakan oleh wasit. Tugas penantang adalah menjawab 

soal yang yang dibacakan wasit jika jawaban pemain salah atau pemain belum berhasil menjawab 

setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Tugas wasit adalah membacakan soal untuk 

pemain dan penantang, mengecek waktu pengerjaan, memeriksa kebenaran jawaban dari pemain 

maupun penantang, memberikan akta tanah pada pemain atau penantang yang berhasil menjawab 

soal dengan benar dan mencatat skornya di papan skor, 2) soal yang tidak berhasil dijawab oleh 

pemain maupun penantang akan dikembalikan ke tumpukan soal, 3) setiap soal memiliki batas 

waktu pengerjaan, 4) permainan dimulai dari pemain melemparkan dadu dan melangkah sesuai 

dengan mata dadu yang muncul. Wasit mengambil kartu soal dan membacakan soal untuk pemain 

dan penantang dan juga memberitahukan waktu pengerjaan. Pemain dan penantang mengerjakan 

soal dalam waktu yang bersamaan sedangkan wasit mengecek waktu. Jika waktu pengerjaan 

habis/pemain selesai mengerjakan soal maka pemain membacakan jawaban soal. Selanjutnya 

wasit memeriksa jawaban pemain, jika jawaban benar maka pemain mendapatkan akta tanah, jika 

salah/tidak ada jawaban maka soal dilempar ke penantang. Jika jawaban penantang benar maka 

penantang mendapatkan akta tanah, jika salah/tidak ada jawaban maka soal dikembalikan ke 

tumpukan soal bagian bawah. Pemain yang benar berhak mendapatkan kartu soal yang berisi soal 

yang dijawab. Selajutnya wasit menuliskan skor pemain atau penantang yang berhasil menjawab 

soal dengan benar di papan skor, 5) pemain yang berhenti di tempat yang telah dimiliki oleh 

pemain lain harus menjawab soal yang dibacakan oleh wasit sebagai ganti denda sewa tempat 
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kemudian jika jawaban banar, pemain akan mendapatkan cek khusus, 6) permainan selesai sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan langkah-langah model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) berbantuan permainan monopoli dan aturan 

permaainan monopoli  yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan 

persentase ketuntasan klasikal yang sebelumnya 37,9%,, meningkat menjadi 50% pada siklus 1 

dan meningkat lagi menjadi 73,33% pada siklus 2. Sedangkan untuk hasil observasi aktivitas guru 

dan siswa pada siklus 1 mencapai kategori “baik” dan meningkat menjadi kriteria “sangat baik” 

pada siklus 2. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan saran sebagai 

berikut. 

1. Peneliti lain dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

monopoli pada materi lain sebagai alternatif metode pembelajaran di sekolah. 

2. Peneliti lain dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

permainan lain, disarankan memilih permainan yang tidak asing bagi siswa agar dapat 

mempermudah siswa memahami aturan permainan. 

3. Peneliti memastikan bahwa setiap siswa memahami aturan permainan yang 

digunakan. 

4. Peneliti yang akan menggunakan model ini diharapkan dapat lebih memperhatikan 

kemampuan setiap siswa dalam membagi tim pada saat kerja tim ataupun tim untuk 

turnamen. 

5. Peneliti lain diharapkan memiliki kemampuan mengelola kelas yang baik karena 

kondisi kelas akan sulit terkendali terlebih pada tahap turnamen. 
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Abstrak 

 
Makalah ini menjelaskan tentang teori beban kognitif (cognitive load theory) yaitu teori psikologis yang 

terdiri dari tiga tahap perkembangan yaitu tahap I, tahap II dan tahap III. Teori beban kognitif adalah teori 

yang menggambarkan tentang besarnya beban dalam melakukan tugas tertentu yang memaksa sistem 

kognitif siswa. Karakteristik tugas adalah bentuk tugas, tingkat kerumitan, penggunaan multimedia, 

tekanan waktu dan langkah-langkah proses pembelajaran.Tuntutan tugas yang melebihi kapasitasnya 

menimbulkan beban kognitif yang berbeda pada setiap siswa. Adapun pengukuran beban kognitif yaitu  

penilaian subjektif siswa, hasil belajar, waktu, kompleksitas tugas, reaksi tubuh (denyut jantung, reaksi 

kulit, pelebaran pupil mata), dua tugas sekaligus (dual-task) yang dikerjakan dalam satu waktu. kategori 

beban kognitif ada tiga yaitu: beban kognitif intrinsik, beban kognitif ekstrinsik, dan beban kognitif erat. 

 

Kata kunci: teori beban kognitif, kategori dan pengukuran beban kognitif 
 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin membutuhkan 

orang-orang yang mampu berpikir terhadap masalah-masalah yang kompleks, mampu 

menganalisanya danberadaptasi dengan situasi baru, serta dapat memecahkan berbagai 

masalah,juga harus mampu mengkomunikasikanpemikirannya secara efektif. Salah satu 

alternatif untuk mendapatkan berbagai kemampuan tersebut adalah dengan belajar matematika. 

Pembelajaran matematika membiasakan siswa untuk dapat melengkapi pengetahuan, dan 

keterampilan, serta kebiasaan untuk turut berpartisipasi dalam masyarakat. Untuk mempelajari 

matematika, siswa perlu mendapatkan pengalaman belajar di sekolah. Maka dari itulah 

matematika di ajarkan di seluruh jenjang pendidikan sekolah mulai dari taman kanak-kanak 

hingga perguruan tinggi. Dengan adanya pengalaman belajar di sekolah akan membantu siswa 

untuk mengembangkan pemahaman, mempelajari fakta penting, keterampilan dan prosedur, 

menerapkan proses matematika serta memperoleh sikap positif dari kegiatan belajar 

Mengingat pentingnya matematika, siswa yang merupakan tunas dan harapan bangsa 

sudah semestinya sejak dini dilatih untuk mengetahui dan menyukai matematika. Namun pada 

kenyataannya, sekarang ini tidak sedikit siswa yang kurang berminat terhadap bidang studi 

matematika. Salah satu yang menjadi kegusaran oleh siswa adalah sulitnya materi dari pelajaran 

matematika itu sendiri. Kompeksitas materi merupakan momok utama yang harus dipecahkan 

oleh seorang pengajar. Disamping itu, penyampaian materi yang kurang baik membuat siswa 

semakin tidak menyukai matematika. Dalam hal ini kesulitan materi dan cara mengajarkan 

materi matematika disebut beban kognitif.  

Menurut Sweller, J (1994) beban kognitif dapat didefinisikan sebagai konsep 

multidimensional yang mempersentasikan beban yang terjadi karena melakukan tugas tertentu 

yang memaksa system kognitif siswa. Karakteristik tugas adalah bentuk tugas, tingkat 

kerumitan, penggunaan multimedia, tekanan waktu dan langkah-langkah proses pembelajaran. 

Sweller menambahkan bahwa setiap memori kerja memiliki kapasitas yang terbatas. Ide 

terpenting mengenai beban kognitif ini adalah bahwa siswa memiliki kemampuan terbatas pada 

memori kerja, visual maupun auditori seharusnya menjadi pokok pikiran ketika guru hendak 

mendesain instruksional. 
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Adapun menurut cooper (1990) teori beban kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang 

besarnya usaha yang dilakukan memori kerja (working memory) untuk memproses informasi 

dalam waktu tertentu. Adapun penjelasan lengkap tentang teori beban kognitif akan diurai 

sebagai berikut: 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Teori Beban Kognitif (cognitive load theory/ CTL) 

 

Definisi Teori Beban Kognitif 

Teori beban kognitif adalah teori psikologis yang bertujuan untuk memprediksi hasil belajar 

dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan dari arsitektur kognitif manusia (Plass,. J, 

moreno,. R and Sweller,J., 2010). Menurut Moray (1979) Teori beban kognitif adalah teori yang 

menjelaskan tentang perbedaan antara tuntutan tugas dan kemampuan seseorang untuk 

menguasai tuntutan tersebut. Dalam versi lain, teori beban kognitif adalah teori yang 

menjelaskan tentang besarnya usaha yang dilakukan memori kerja (working memory) untuk 

memproses informasi dalam waktu tertentu (Cooper, 1990). Adapun menurut Sweller, J (2010) 

teori beban kognitif adalah teori yang dimulai dari teori pengajaran yang berdasar pada 

arsitektur kognitif manusia. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

teori beban kognitif (cognitive load theory) adalah teori psikologis yang menjelaskan tentang 

besarnya beban yang terjadi dalam kognitif manusia yang disebabkan tuntutan tugas yang 

melebihi kapasitasnya. 

 

Tahap Perkembangan Teori Beban Kognitif 

Tahap I 

Istilah teori beban kognitif (cognitive load theory) yang biasa disingkat CLT pertama kali 

diperkenalkan oleh John Sweller sekitar tahun 1980-an di Australia, Beliau yang dijuluki 

sebagai penemu CLT.John Sweller adalah dosen di University of New South Wales. Iaterfokus 

pada tuntutan kognitif dari metode pembelajaran yang lebih cenderung melihat pada hasil akhir 

yang diperoleh dari peserta didik ketika dihadapkan pada pemecahan masalah, metode dimana 

peserta didik secara mandiri memecahkan sejumlah besar masalah untuk mengembangkan 

keahlian. Dengan menggunakan metode tersebut John Sweller menganggap bahwa metode 

analisis hasil akhir malah menciptakan beban kognitif yang sangat tinggi pada kapasitas 

pengolahan kognitif peserta didik yang sangat terbatas. Teori John Swelller menyimpulkan 

bahwa upaya kognitif dihabiskan dalammetode analisis hasil akhir yang mengarah pada solusi 

masalah saja atau tujuan dari tugas yang mendesak tetapi tidak meninggalkan sumber daya 

kognitif yang cukup untuk akuisisi skema yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

Oleh karena itu, tahap awal perkembangan CLT adalah  bagaimanamembentuk hubungan antara 

metode pembelajaran yang digunakan untuk mempromosikan pemecahan masalah dan beban 

kognitif yang disebabkan oleh metode tersebut. 

Sweller, Chandler, Tierney, and Cooper (1990)  menyatakan bahwa CLT menyangkut 

tentang bagaimana sumber daya kognitif didistribusikan selama pembelajaran dan selama proses 

pemecahan masalah. Banyak metode pembelajaran dan pemecahan masalah yang memaksakan 

siswa sehingga menimbulkan beban kogntif bagi siswa, dalam hal ini beban tersebut diistilah 

beban kognitif asing (extraneous cognitive load), yaitu beban kognitif yang muncul akibat 

desain pengajaran yang tidak tepat. 

Adapun deskripsi dari tahap I dari perkembangan teori beban kognitif 

 

  
Extraneous Load = Total cognitive Load 
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Tahap II 

Tahap ke-II CLT ditandai dengan pengenalan sumber tambahan beban kognitif yaitu 

beban kognitif intrinsik. CLT pindah dari yang hanya berfokus pada beban kognitif asing 

(extraneous cognitive load). Lebih khusus lagi, beberapa materi sulit untuk dipelajari atau 

beberapa masalah yang sulit untuk dipecahkan karena mengharuskan melibatkan beberapa 

elemen yang secara bersamaan berinteraksi satu sama lainnya ( Sweller& Chandler, 1990) 

 Awal mula munculnya ide tentang beban kognitif intrinsik yaitu berasal dari penelitian 

Harford, maybery, dan Bain (1986). Dalam penelitian tersebut para peneliti menemukan bahwa 

kesulitan dalam pengolahan kesimpulan dalam penalaran anak-anak sebagai contoh : a lebih 

tinggi dari b, dan b lebih tinggi dari c, siapakah yang paling tinggi ?? hal ini menunjukkkan 

bahwa anak-anak harus mempertimbangkan elemen-elemen diwaktu yang bersamaan. Menurut 

CLT, beban kognitif intrinsik tergantung pada dua faktor yaitu: pertama, jumlah elemen yang 

harus diproses secara bersamaan dalammemori kerja pada setiap tugas belajar dan yang kedua, 

pengetahuan sebelumnya dari pelajar.  

Ketika orang dihadapkan dengan materi baru, beban kognitif yang dikenakan oleh 

materi yang akan terdiri dari beban kognitif intrinsik karena interaktivitas elemen dan beban 

kognitif asing ditentukan oleh desain pengajaran  yang digunakan, jika beban kognitif total 

berlebihan, belajar dan pemecahan masalah akan terhambat (Sweller, 1997) 

Adapun deskripsi dari tahap II dari perkembangan teori beban kognitif 

 

Pada tingkat yang ada beban kognitifintrinsik: jika tingkat beban intrinsik rendah, maka 

beban asing yang tinggi mungkin tidak menghalangi belajar karena siswa dapat menangani 

bahan interaktivitas rendah , jika beban intrinsik tinggi , menambah beban asing tinggi akan 

menghasilkan total beban yang mungkin melebihi sumber daya kognitif ( Sweller , 1994; 

Sweller & Chandler , 1994). Asumsi ini memfokuskan kembali CLT sebagai teori yang 

terutama berkaitan dengan pembelajaran tugas yang kompleks, dimana siswa biasanya 

kewalahan oleh jumlah elemen dan interaksi yang perlu diproses secara simultan ( Plass, Renkl , 

& Sweller , 2004) . Terlepas dari kenyataan bahwa teori telah menawarkan metode untuk 

mengukur elemen interaktivitas ( Sweller & Chandler , 1994) , apa yang tidak jelas adalah 

kriteria untuk menentukan sebuah prioritas ketika tugas yang cukup kompleks dengan 

kemungkinan untuk menghasilkan beban kognitif dalam pembelajaran 

 

Tahap III 

Baru-baru ini, CLT telah mengalami dua revisi utama. Yang pertama adalah pengenalan 

sumber ketiga beban kognitif , yaitu beban kognitif erat(germane cognitive load). Ciri khas dari 

beban kognitif erat adalah bahwa , tidak seperti dua lainnya , ia memiliki hubungan yang positif 

dengan belajar karena itu adalah hasil dari mencurahkan sumber daya kognitif untuk akuisisi 

skema daripada kegiatan mental lainnya. Ide beban kognitif erat berasal dari kebutuhan untuk 

menentukan efek dari beban kognitif untuk akuisisi skema yang diusulkan menjadi bermanfaat 

untuk belajar. 

Adapun deskripsi dari tahap III dari perkembangan teori beban kognitif 

 

 

 

 

Beban kognitif intrinsik , asing , dan erat adalah aditif dalam hal itu, bersama-sama , 

beban total tidak bisa melebihi sumber daya yang bekerja memori yang tersedia jika 

menginginkan belajar itu terjadi. Hubungan antara tiga bentuk beban kognitif yang asimetris . 

Beban kognitif intrinsik memberikan beban dasar yang tereduksi selain dengan membangun 

skema tambahan dan mengotomatisasi skema yang diperoleh sebelumnya. ( Plass dkk, 2003) 

Kategori Beban Kognitif 

Extraneous Load + Intrinsic Load = Total cognitive Load 

Germane load + Extraneous Load + Intrinsic Load = Total cognitive Load 
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Teori beban kognitif (Plass, Renkl & Sweller, 2010) menyebutkan bahwa beban kognitif 

dalammemori pekerja dapat disebabkan oleh tiga sumber yaitu: (1) beban kognitif intrinsik 

(intrinsic cognitive load)  (2) beban kognitif ekstrinsik (extraneous cognitive load) dan (3) 

beban kognitif erat (germane cognitive load)  

 Jika beban kognitif bekerja melebihi kapasitas memori, pengolahan informasi termasuk 

belajar akan dikompromikan. Dengan kata lain, jika beban total memori kerja yang berlebihan, 

probabilitas perubahan berguna untuk memori jangka panjang berkurang. Masing-masing dari 

tiga kategori beban kognitif akan dibahas berikut ini: 

 

Beban kognitif intrinsik(intrinsic cognitive load) 

Beban kognitif intrinsik ditentukan oleh tingkat kesulitan informasi atau materi yang sedang 

dipelajari (Mayer, R, E,.&Moreno, R,. 2010). Beban kognitif intrinsik tidak dapat dimanipulasi 

karena sudah menjadi karakter dari interaktifitas elemen-elemen di dalammateri. Sehingga, 

beban kognitif intrinsik ini bersifat tetap. Beberapa materi secara intrinsik sulit untuk dipahami 

dan belajar terlepas dari bagaimana hal itu diajarkan. Faktor kritis adalah elemen interaktivitas 

yang mengacu pada jumlah elemen yang harus diproses dalammemori kerja untuk memahami 

dan mempelajari materi.  

 Menurut CLT, beban kognitif intrinsik tergantung pada dua faktor yaitu:  

a. jumlah elemen yang harus diproses secara bersamaan dalammemori kerja pada setiap tugas 

belajar, Beban yang dihasilkan dari elemen interaktivitas bervariasi antara dan di dalam 

bidang studi yang berbeda. Misalnya, memecahkan masalah aljabar berurusan dengan 

elemen interaktivitas yang lebih tinggi dari pada belajar kosa kata itu sendiri (sweller, 

2010) 

b. pengetahuan sebelumnya dari peserta didik.  

 

Beban kognitif asing/ ekstrinsik(extraneous cognitive load) 

Kategori beban kognitif ini juga tergantung pada elemen interaktivitas tetapi tidak 

seperti beban kognitif intrinsik, unsur-unsur berinteraksi sepenuhnya di bawah control 

pembelajaran, dan CLT dirancang terutama untuk memberikan prinsip-prinsip untuk 

mengurangi beban kognitif asing. Apakah prosedur pengajaranmenghasilkan beban kognitif 

asing jika prosedur pelajaran tidak memfasilitasi perubahan untuk menyimpan informasi 

(memori jangka panjang) atau jika prosedur pengajaranmengabaikan batas-batas prinsip 

perubahandengan baik mengabaikan keterbatasan memori kerja atau melanjutkan pada asumsi 

bahwa memori kerja tidak memiliki keterbatasan. Prosedur pengajaranmungkin tidak efektif 

karena tidak perlu memperkenalkan interaksi elemen yang harus dihilangkan. Sebagai contoh, 

perhatikanlah orang mencoba untuk belajar melalui pembelajaran teknik penemuan. Dari pada 

diberitahu aturan ilmiah, orang itu diberikan informasi minimal dan diperlukan untuk bekerja 

diluar aturan dari informasi minimal dan diperlukan untuk bekerja diluar aturan dari informasi 

tersebut. (Sweller, 2010) 

Di lain sisi, beban kognitif ekstrinsik mengacu pada beban yang ditimbulkan akibat dari 

desain pembelajaran yang tidak cocok dengan keadaan siswa. Sebagai contoh, beban kognitif 

akan muncul ketika siswa butuh visualisasi dari materi ajar yang diberikan,namun guru 

merekahanya mendikte pelajaran atau hanya menuliskan materi dipapan tulis. Hal ini sangat 

berpengaruh dalam pencapaian hasil belajar siswa pada akhirnya 

 Kalguya, S (dalam Plass,. J, moreno,. R and Bruken, R, 2010) menyatakan bahwa beban 

kognitif asing dapat diterapkan oleh satu atau lebih sumber berikut ini: 

a. Tidak memaksa pelajar untuk mencari langkah-langkah solusi dengan menggunakan 

prosedur (bukannya langsung belajar prosedur yang merupakan solusi dari pelajaran) 

b. Belajar yang memperkenalkan elemen baru dengan terlalu banyak informasi ke 

dalammemori kerja untuk dimasukkan ke dalam struktur memori jangka panjang 

c. Representasi terpisah (dalam ruang/waktu) terkait pelajaran yang memerlukan pelajar 

untuk melakukan penemuan dan proses. 

Beban kognitif erat (germane cognitive load) 
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Beban kognitif erat adalah beban kognitif yang diakibatkan oleh proses kognitif yang 

relevan dengan pemahaman materi yang sedang dipelajari dan proses konstruksi (akuisisi 

skema) pengetahuan. Jika tidak ada beban kognitif erat, berarti memori kerja tidak dapat 

mengorganisasikan, mengkonstruksi, mengkoding, mengelaborasi atau mengintegrasikan materi 

yang sedang dipelajari sebagai pengetahuan yang tersimpan dengan baik di memori jangka 

panjang. 

 Sebagian besar dari beban kognitif asing diasumsikan bahwa sebagai kategori beban 

kognitif berkurang, beban kognitif erat secara otomatis akanmeningkat karena peserta didik 

akan mencurahkan upaya yang sama untuk belajar terlepas dari efektifitas pelajaran. 

 

Pengukuran Beban Kognitif 

Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana mengukur beban kognitif itu sendiri dan 

apakah metode yand dipilih tersebut valid dan dapat secara praktis mengukur beban kognitif. 

Tipe pengukuran beban kognitif ada dua, yaitu secara subjektif dan objektif. berikut adalah 

beberapacara mengukur beban kognitif siswa: 

1. Penilaian subjektif siswa 

Peserta didik diasumsikan mampu mengintrospeksi proses kognitif mereka sendiri dan 

mengukur beban mental yang dirasakan mereka selama belajar (Paas dkk, 2003), langkah-

langkah ini dapat memberikan informasi yang berguna tentang proses yang menyebabkan 

jumlah beban kognitif dirasakan. Dalam desain penelitiannya, peringkat global kesulitan 

dapat jelas berasal beban kognitif intrinsik karena beban erat dikontrol dengan 

menggunakan tugas yang diperlukan siswa untuk menggunakan pengetahuan yang ada 

mereka daripada untuk belajar pengetahuan baru , dan beban ekstrinsik dikendalikan oleh 

termasuk instruksional bahan. Namun demikian, pertanyaan tentang bagaimana berbagai 

jenis beban juga dapat diukur dalam domain di mana informasi baru harus dipelajari 

sangat penting karena berbagai jenis beban yang berkaitan dengan pembelajarandengan 

cara yang berbeda 

2. Hasil belajar 

Indikator tujuan yang paling jelas dari tingkat beban kognitif adalah hasil belajar itu 

sendiri. CLT memprediksi perbedaan hasil didasarkan pada jumlah yang berbeda dari 

beban kognitif yang disebabkan oleh situasi spesifik belajar. Oleh karena itu, jika 

menemukan perbedaan yang diusulkan dalam situasi belajar dikendalikan eksperimental, 

kita asumsikan perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan beban kognitif 

3. Kompleksitas tugas 

Kompleksitas tugas (yang dapat didefinisikan dengan jumlah berinteraksi elemen yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas ) atau tugas kesulitan (yang biasanya didefinisikan 

sebagai probabilitas rata-rata penyelesaian tugas). Kompleksitas tugas mempengaruhi 

proses kognitif, semakin kompleks tugas, sumber daya kognitif yang lebih dibutuhkan . 

Dalam kebanyakan penelitian tentang beban kognitif , hasil belajar diukur dengan tugas 

yang berbeda , yang bervariasi dalam kompleksitas. Biasanya , tugas-tugas yang 

terintegrasi dalam skala , misalnya, diberi label, retensi, pemecahan masalah,  

dan Transfer (Mayer, 2001). Pola yang biasa ditemukan sehubungan dengan variabel-

variabel tersebut adalah bahwa efek ukuran beban kognitif yang kuat karena kompleksitas 

tugas. Menurut CLT , semakin tinggi kompleksitas tugas belajar, beban intrinsik yang 

dikenakan pada peserta didik akan semakin tinggi. Namun, hubungan yang tepat antara 

kompleksitas tugas dan beban intrinsik masih belum jelas . Saat ini, penelitian beban 

kognitif tidak menilai beban kognitif intrinsik obyektif (misalnya, dengan analisis tugas 

kognitif ). Namun demikian, tampaknya logis untuk menyimpulkan bahwa jika tujuan 

belajar adalah untuk memahami fungsi dari sistem teknis yang kompleks, beban intrinsik 

harus lebih tinggi dari dalam kasus di mana tujuan belajar adalah untuk menghafal nama-

nama elemen sistem. Oleh karena itu, mungkin akan lebih berguna untuk menentukan 

beban kognitif intrinsik tidak dalam hal interaktivitas elemen, tetapi dalam hal jumlah 
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informasi yang harus diambil dari sumber informasi sehubungan dengan tujuan 

pembelajaran yang spesifik 

4. Waktu 

Semua proses kognitif memakan waktu. Jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai 

solusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kompleksitas tugas, pengetahuan 

peserta didik , waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi, dan sebagainya. Namun 

demikian, waktu secara langsung berkaitan dengan proses kognitif dan dalam pengaturan 

eksperimental yang baik, adalah mungkin untuk mengendalikan sebagian besar faktor ini 

dengan mengukur mereka atau secara acak menugaskan peserta untuk kondisi yang 

berbeda. kita akan mengharapkan hubungan linear (semakin banyak waktu yang 

dibutuhkan , semakin banyak beban yang dikenakan oleh materi ), tetapi juga mungkin 

masuk akal untuk menyatakan bahwa waktu yang sangat sedikitmenunjukkan beban 

kognitif tinggi karena beban mungkin begitu tinggi bahwa pelajar berhenti investasi 

usaha pada situasi belajar. 

5. Dual tugas 

Tipe lain dari pengukuran beban kognitif didasarkan pada analisis obyektif data perilaku. 

Jika kapasitas kognitif total pelajar tertentu pada waktu tertentu terbatas dalam 

jumlahnya, itu harus didistribusikan ke semua proses kognitif yang harus dilakukan pada 

titik waktu. Jika seorang pelajar harus memproses dua tugas yang berbeda pada saat yang 

sama, yang di samping itu, mengkonsumsi kapasitas lengkap, maka kinerja pada tugas 

satu dapat digunakan sebagai ukuran konsumsi kapasitas tugas lainnya. Asumsi sumber 

daya yang lengkap oleh dua tugas penting untuk penelitian dual tugas secara umum. 

Tugas sekunder hanya dapat sensitif dan dapat diandalkan jika lengkap. Bayangkan jika 

siswa mempelajari informasi yang sama dari dua lingkungan belajar yang berbeda dalam 

skenario dualtugas . Jika persyaratan kapasitas dua lingkungan belajar yang berbeda 

bervariasi karena desain instruksional, maka kinerja pada tugas sekunder secara 

bersamaan diproses harus berbeda-beda. 

 

Pengaruh beban kognitif 

 

Proses kognisi manusia merupakan sistem informasi pengolahan alami yang 

meniru sistem yang memunculkan arsitektur kognitif manusia: evolusi melalui seleksi 

alam. Kedua kognisi manusia dan evolusi biologi menciptakan informasi baru, 

menyimpannya untuk penggunaan selanjutnya dan mampu menyebarkan informasi 

yang tanpa batas ruang dan waktu. Dengan mempertimbangkan kognisi manusia dalam 

kerangka evolusi , pemahaman kita tentang struktur dan fungsi arsitektur kognitif kita 

sedang diubah. Pada gilirannya bahwa arsitektur kognitif memiliki konsekuensi 

instruksional yang mendalam. CLT adalah campuran dari arsitektur kognitif manusia 

dan konsekuensi instruksional yang mengalir dari arsitektur itu. 

Dari perspektif evolusi , ada dua kategori pengetahuan manusia : biologis 

primer dan sekunder biologis pengetahuan (Geary, 2007). Pengetahuan biologis utama 

adalah pengetahuan yang kita telah berevolusi untuk memperoleh selama beberapa 

generasi. Contohnya adalah teknik penyelesaian masalah, mengenali wajah atau terlibat 

dalam hubungan sosial. Keterkaitan pemecahanmasalah dengan pengaruhnya terhadap 

beban kognitif (Sweller, J, 2010)  dapat dilihat sebagai berikut: 

 

No Pengaruh 

bebankognitif 

Deskripsi  Beban 

kognitif 

1 Mempelajari contoh Mempelajari contoh akan memberikan 

performa yang lebih baik pada tes 

pemecahan masalah berikutnya daripada 

memecahkan masalah setara 

Ekstrinsik 
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No Pengaruh 

bebankognitif 

Deskripsi  Beban 

kognitif 

2 Penyelesaian Mewajibkan peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah sedikit demi 

sedikit yang bisa sama efektifnya 

denganmempelajari contoh 

Ekstrinsik 

3 Perhatian yang terpecah Perhatian Beberapa sumber informasi 

yang tidak dimengerti dalam hasil 

isolasi dalam waktu yang kurang ketika 

informasi disajikan dalam perhatianyang 

terpecah sebagai lawan dengan format 

terpadu 

Ekstrinsik 

4 Modality Beberapa sumber informasi yang tidak 

dimengerti dalam hasil isolasi dalam 

waktu kurang ketika informasi disajikan 

dalam satu modalitas sebagai lawan 

dengan dual- modalitas format 

Ekstrinsik 

5 Redundansi Keberadaan sumber informasi yang 

tidak berkontribusi akuisisi skema atau 

otomatisasi mengganggu belajar 

Ekstrinsik 

6 Pembalikan Keahlian Dengan keahlian meningkat, prosedur 

instruksional yang efektif dengan siswa 

dapat kehilangan efektivitas mereka , 

sedangkan teknik efektif dapat menjadi 

efektif 

Ekstrinsik 

7 Memudar Bimbingan Dengan keahlian meningkat , peserta 

didik harus disajikan contoh bekerja 

diikuti oleh masalah penyelesaian 

masalah dan kemudian penuh daripada 

contoh bekerja sendiri 

Ekstrinsik 

8 Tujuan yang bebas Masalah disajikan dalam bentuk tujuan - 

bebas meningkatkan pembelajaran 

dibandingkan dengan masalah 

konvensional 

Ekstrinsik 

9 Elemen interaktivitas Efek beban kognitif yang hanya dapat 

diperoleh dengan menggunakan 

interaktivitas elemen yang tinggi 

daripada rendah 

Instrinsik 

10 Elemen 

Terisolasi/berinteraksi 

Belajar 

ditingkatkan jika bahan interaktivitas 

unsur yang sangat tinggi pertama kali 

disajikan sebagai elemen terisolasi 

diikuti dengan berinteraksi versi elemen 

bukan sebagai elemen berinteraksi 

membentuk awalnya 

Instrinsik 

11 Variabel contoh Contoh dengan variabel fitur permukaan 

dapat meningkatkan pembelajaran 

dibandingkan dengan contoh-contoh 

dengan fitur serupa 

Germane 

12 Membayangkan Membayangkan prosedur atau konsep 

imajinasi meningkatkan pembelajaran 

dibandingkan dengan bahan belajar 

Germane 
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PEMBELAJARAN YANG MENGACU PADA CLT 

 

Prinsip dasar dari teori beban kognitif adalah belajar efektif yang dapat dicapai 

dengan mengelola beban intrinsik, mengurangi beban kognitif asing, dan meningkatkan 

beban erat (kalguya, 2010)  

Berikut adalah cara pengelolan beban kognitif dalam pembelajaran ( Nidar, R, 2011) 

1. Beban kognitif intrinsik 

Beban kognitif intrinsik Mengelola beban kognitif intrinsik 

1. Materi yang sulit 

 

 

 

2. Jumlah bahan ajar yang harus 

diproses di waktu yang bersamaan 

 

 

3. Pengetahuan sebelumnya 

1. mengelola bahan ajar yang yang 

sulit menjadi lebih sederhana, salah 

satunya dengan  bantuan alat 

peraga 

2. mengelola jumlah bahan ajar yang 

harus diproses secara bersamaan 

dengan membagi materi menjadi 

beberapa pertemuan. 

3. mengetahui tingkat pengetahuan 

awal siswa dengan memberikan 

pre-test 

 

2. Beban kognitif asing 

Beban kognitif asing Mengelola beban kognitif asing 

1. Penyampaian materi yang kurang 

baik 

 

2. Informasi yang diberikan terlalu 

banyak sehingga menguras pikiran 

3. Kurangnya contoh dan latihan soal 

 

 

 

 

4. Siswa tidak ingat materi prasyarat 

 

 

5. Perhatian siswa terbagi saat 

penyampaian materi berlangsung 

 

 

1. Penyampaian materi sebaiknya 

disesuaikan dengan kondisi siswa 

dan tingkat kebutuhan siswa 

2. Inforasi yang disajikan harus 

disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa 

3. mengoptimalkan pemahaman siswa 

dengan memberikan contoh, latihan-

latihan soal serta penyampaian 

materi yang mendalam 

4. mereview pengetahuan prasyarat 

yang berhubungan informasi di awal 

pembelajaran 

5. meminta siswa untuk tidak mencatat 

atau tidak beraktifitas lainnya ketika 

penyampaian materi  

 

 

 

3. Beban kognitif erat 

 

Beban kognitif erat 

 

Mengelola beban kognitif asing 

1. Imajinasi 

 

Membayangkan prosedur atau konsep 

meningkatkan pembelajaran 

dibandingkan dengan hanya mempelajari 

materi semata 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Teori beban kognitif adalah penggambaran tentang beban yang terjadi pada memori 

kerja manusia ketika menghadapi tugas yang rumit dan melewati batas kemampuan. Di 

sekolah, beban kognitif terjadi pada siswa ketika proses pelaksanaan pembelajarandikelas. 

Adapun pengukuranbeban kognitif yaitu  penilaian subjektif siswa, hasil belajar, waktu, 

kompleksitas tugas, reaksi tubuh (denyut jantung, reaksi kulit, pelebaran pupil mata), dua 

tugas sekaligus (dual-task) yang dikerjakan dalam satu waktu. Terdapat 3 jenis beban 

kognitif yaitu: beban kognitif intrinsik, beban kognitif ekstrinsik, dan beban kognitif erat. 

Guru sebagai pembawa perubahan harus merancang pembelajaran di kelas sesuai 

kemampuan siswa. Guru sebaiknya mengetahui dengan jelas kemampuan siswa sehingga 

beban kognitif dapat dikurangi. Karena guru adalah salah satu penolong yangsangat 

berperan penting agar  siswa dapat  keluar dari beban kognitif yang dirasakan selama ini. 

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Cooper, G. (1990).Cognitive load theory as an aid for instruction design. Australia journal for 

education technology  

Geary, D. (2007). Educating the evolved mind: Conceptual foundations for an 

evolutionary educational psychology. In J. S. Carlson & J. R. Levin (Eds.), Psychological 

perspectives on contemporary educational issues (pp. 1–99). Greenwich, 

kalyuga,S (2010) .Cognitive load theory: Schema Acquisition and Sources of Cognitive Load. 

Cambridge: Cambridge university press 

Moray,N.(1979).Mental work load:Its theory and measurement. NewYork:Plenum 

Moreno, RandPark, B. Cognitive Load Theory:Historical Development and Relation 

To Other Theories. 

Moreno,R.,&Mayer,R.E.(2007).Interactivemultimodallearningenvironments. 

Educational PsychologyReview 

Nidar, R. 2011. Penerapan pembelajaran matematika mengacu pada Cognitiveloadtheory untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP negeri 21 malang. malang: malang 

university press  

Paas,F.,Moreno,R&Sweller,J.(2010).Cognitive load theory: Recent developments Educational 

Psychologist 

Paas,F.,Renkl,A.,&Sweller,J.(2004).Cognitive load theory: Instructional implication soft the 

interaction between information structures andcognitive architecture 

[Guesteditorialstatement].Instructional Science 

Solso, R. L (2008) Psikologi Kognitif: Edisi kedelapan Jakarta: Erlangga 

Sweller,J.(1994).Cognitive load theory, learning difficulty and instructional design. 

Learning and Instruction 

Sweller, J. 2010 Cognitive Load Theory:Recent TheoreticalAdvances. Australia journal for 

education technology 

Sweller,J.,&Chandler,P.(1994).Why some materialis difficult to learn. Cognition and Instruction 

991



      

IDENTIFIKASI PEMAHAMAN LOGARITMA MAHASISWA 

UNIVERSITAS WIDYA MANDIRA KUPANG 

BERDASARKAN TEORI APOS  

 

Wilfridus Beda Nuba Dosinaeng1, I Made Sulandra2, Dwiyana3 

Program Studi Pendidikan Matematika, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang1,2,3 

Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Widya Mandira Kupang1 

www.wilfridusdosinaeng@gmail.com 
 

 

Abstrak 
Pemahaman mempunyai peran yang sangat penting dalam mempelajari 

matematika. Dengan pemahaman, seseorang dapat mempelajari suatu konsep 

matematika secara lebih bermakna. Terbentuknya pemahaman sangat bergantung 

pada kemampuan seseorang dalam mengonstruksi struktur-struktur mental dari 

konsep tersebut. Struktur-struktur mental ini, menurut teori APOS (Action, Process, 

Object, Schema), membentuk pemahaman seseorang secara hierarkis, mulai dari 

pemahaman aksi, pemahaman proses, pemahaman objek, sampai pada pemahaman 

skema. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman logaritma mahasiswa Universitas 

Widya Mandira Kupang berdasarkan teori APOS. Subjek penelitiannya yaitu 3 orang 

mahasiswa tingkat II program studi pendidikan matematika Universitas Widya 

Mandira Kupang tahun ajaran 2015/2016. Penelitian diawali dengan merancang tes 

pemahaman dan dekomposisi genetik logaritma berdasarkan teori APOS. Calon 

subjek penelitian kemudian diminta mengerjakan soal tes yang telah dirancang, dan 

berdasarkan hasil tes tersebut, peneliti memilih subjek penelitian dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti kemudian mewawancarai subjek 

penelitian dan mentriangulasikan hasilnya dengan hasil tes pemahaman logaritma. 

Pengidentifikasian dilakukan dengan cara membandingkan hasil triangulasi dengan 

dekomposisi genetik konsep logaritma yang telah dirancang sebelumnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek telah mampu membentuk pemahaman 

logaritma. Subjek A teridentifikasi membentuk pemahaman aksi logaritma. Subjek B 

teridentifikasi membentuk pemahaman proses logaritma. Ia telah mampu 

menginteriorisasikan aksi-aksi logaritma ke dalam kognisinya dibandingkan dengan 

subjek A. Subjek C teridentifikasi membentuk pemahaman objek logaritma. Ia mampu 

menyadari proses-proses logaritma yang terjadi dan merangkum arti dari proses-

proses tersebut serta mengembangkan beragam mekanisme mental berdasarkan 

struktur-struktur mental yang dikonstruksinya untuk membentuk pemahaman 

logaritmanya.  

Kata-Kata Kunci: Pemahaman, Logaritma, Teori APOS 

 

PENDAHULUAN 

Pemahaman mempunyai peran yang sangat penting dalam mempelajari matematika. 

Seseorang yang memahami konsep matematika yang dipelajari akan mampu melihat karakteristik 

dari konsep tersebut secara mendalam, lebih cepat dalam mencari informasi spesifik dari suatu 

situasi, dapat menggambarkan beragam situasi, dan mampu membayangkannya dengan 

menggunakan model-model mental (Barmby, Harries, Hinggins, dan Suggate, 2007). Lebih 

lanjut, Williams (2011) menyatakan bahwa dengan pemahaman, seseorang akan dapat secara 

konsisten memeriksa kesalahan dari pekerjaannya sendiri dan memperluas pengetahuannya. Jadi, 

menyertakan pemahaman dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan akan sangat 

membantu seseorang untuk dapat mempelajari matematika dengan lebih bermakna. 
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Pentingnya pemahaman dalam mempelajari matematika ini kemudian menjadi problema 

tersendiri ketika banyak penelitian menunjukkan bahwa para peserta didik pada umumnya dalam 

mempelajari logaritma cenderung lebih menekankan pada hafalan dibandingkan dengan 

pemahaman (Kastberg, 2002; Suryanih, 2011; Williams, 2011; Mulqueeny, 2012; Amalia, 

Riyadi, dan Sujadi, 2014). Hal ini antara lain disebabkan karena sifat abstrak dari materi logaritma 

itu sendiri yang membutuhkan suatu pemahaman konseptual yang tinggi sehingga untuk 

“mempermudah” proses pembelajarannya, peserta didik lebih memilih untuk menghafalkan 

aturan-aturan logaritma dan cara mengaplikasikannya. Pembelajaran logaritma yang lebih 

menekankan pada hafalan dibandingkan dengan pemahaman ini beresiko memberikan hasil yang 

tidak sesuai dengan yang diharapkan sebab ada kemungkinan peserta didik tidak mengingat 

ataupun mengingat aturan-aturan yang tidak tepat dari logaritma dan menggunakannya tanpa bisa 

memeriksa kebenarannya. Kemungkinan ini bukan saja dimiliki oleh para peserta didik yang 

sedang mempelajari logaritma, namun juga para mahasiswa yang telah mempelajari logaritma 

yang berdasarkan hasil pengamatan sering mengalami kesulitan dalam mengingat dan 

menggunakan aturan-aturan logaritma. Hal ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan kekeliruan 

lebih jauh ketika ia berhadapan dengan konsep-konsep matematika selanjutnya yang menuntut 

suatu pemahaman logaritma yang baik.  

Agar dapat membantu peserta didik dalam memahami logaritma, pengajar perlu terlebih 

dahulu mengidentifikasi pemahaman yang telah dibentuk peserta didik tentang logaritma 

sehingga ia dapat memberikan bantuan yang tepat. Salah satu teori pembelajaran yang dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam pengidentifikasian ini yaitu teori APOS (Action, Process, Object, 

Scheme). Hal ini dikarenakan, teori APOS pada dasarnya merupakan suatu teori konstruktivis 

yang menjelaskan tentang bagaimana suatu konsep dikonstruksi berdasarkan pada struktur-

struktur mental dari konsep tersebut. Struktur-struktur mental ini, mengacu pada teori APOS, 

terkonstruksi secara hierarkis mulai dari aksi, proses, objek, sampai pada skema logaritma oleh 

lima mekanisme mental, yaitu: interiorisasi (interiorization), koordinasi (coordination), 

enkapsulasi (encapsulation) atau perangkuman, pembalikan (reversal), dan tematisasi 

(thematization) yang akan membentuk pemahaman logaritma seseorang dalam empat level, yaitu 

pemahaman aksi, pemahaman proses, pemahaman objek, dan pemahaman skema logaritma 

(Tabaghi, 2007; Cetin,2009; Mulqueeny, 2012; Dubinsky, 2014).  

Berdasarkan teori APOS, Pemahaman aksi logaritma terbentuk apabila seseorang telah 

mampu melakukan aksi-aksi prosedural pada bentuk logaritma berdasarkan pada definisi 

logaritma atau petunjuk atau contoh yang diberikan namun belum mampu 

menginteriorisasikannya ke dalam kognisinya. Apabila ia telah mampu menginteriorisasikan 

aksi-aksi tersebut ke dalam kognisinya berdasarkan hasil perefleksiannya dan membangun suatu 

pemahaman prosedural terkait aksi-aksi logaritma tersebut, maka ia dikatakan telah membentuk 

pemahaman proses logaritma. Pemahaman objek logaritmanya terbentuk apabila ia telah mampu 

menyadari proses-proses yang membentuk suatu objek logaritma dan mengenkapsulasikan 

(merangkum) arti dari proses-proses tersebut; iapun mampu menguraikan suatu objek logaritma 

ke proses-proses pembentuknya, mengoordinasikan ulang proses-proses tersebut, dan 

merangkumnya kembali untuk memaknai suatu objek logaritma. Pada level ini, seseorang telah 

mencapai pemahaman konseptual dari logaritma. Sedangkan, pemahaman skema logaritma 

terbentuk ketika seseorang telah mampu membentuk suatu kesatuan yang koheren antara aksi-

aksi, proses-proses, dan objek-objek logaritma serta melakukan tematisasi dengan membangun 

suatu jaringan mental yang lebih kompleks dengan melibatkan konsep-konsep lainnya. 

Pengklasifikasian pemahaman logaritma di atas akan sangat membantu pengajar dalam 

mengidentifikasi sejauh mana pemahaman yang telah dibentuk peserta didik tentang logaritma. 

Mengidentifikasi pemahaman logaritma peserta didik perlu dilakukan oleh pengajar agar 

dapat memberikan bantuan yang tepat bagi peserta didik dalam upayanya memahami konsep 

logaritma. Dengan mengacu pada teori APOS, pengajar dapat mengidentifikasi level pemahaman 

logaritma peserta didik dan menganalisis penyebab peserta didik tersebut belum mampu 

meningkatkan level pemahamannya. Secara lebih spesifik, dengan mengetahui struktur-struktur 

mental yang dikonstruksi oleh peserta didik dalam memahami logaritma, pengajar dapat 
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membantu peserta didik untuk membentuk jaringan-jaringan representasi mental yang tepat dari 

logaritma dan mendorongnya untuk mengonstruksi struktur-struktur mental yang lebih kuat 

dengan melibatkan jaringan-jaringan representasi mental yang lebih kompleks untuk 

menyelesaikan masalah-masalah logaritma yang lebih maju. Ini merupakan pemahaman dasar 

yang perlu dimiliki oleh mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 

Widya Mandira Kupang agar dapat mempelajari konsep-konsep matematika lainnya dengan lebih 

baik yang menuntut suatu pemahaman logaritma yang baik pula. Berdasarkan latar belakang 

tersebut dan pentingnya peran logaritma maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengidentifikasi pemahaman logaritma mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang 

berdasarkan teori APOS.   

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 

penelitiannya yaitu 3 orang mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Matematika Unwira 

Kupang tahun ajaran 2015/2016. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling (sampel bertujuan), yaitu memilih subjek penelitian yang dianggap mampu memberikan 

data yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan penelitian (Fraenkel dkk, 2012). Pemilihan 

dilakukan dengan cara terlebih dahulu meminta para mahasiswa untuk mengerjakan tes 

pemahaman logaritma. Berdasarkan hasil tes, peneliti kemudian memilih 3 orang subjek 

penelitian yang terdiri dari 1 orang mahasiswa berkemampuan tinggi, 1 orang berkemampuan 

sedang, dan 1 orang mahasiswa yang berkemampuan rendah dalam menyelesaikan tes 

pemahaman logaritma. Pemilihan dilakukan dengan pertimbangannya yaitu mereka telah 

mempunyai pengetahuan tentang logaritma yang tersimpan di dalam memorinya. 

Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi pemahaman logaritma subjek 

penelitian berdasarkan teori APOS. Identifikasi dilakukan pada struktur-struktur mental yang 

dikonstruksi oleh subjek penelitian berkaitan dengan logaritma. Data yang dihasilkan dalam 

penelitian berupa data deskriptif yang dipaparkan sesuai dengan kondisi alamiah sepanjang proses 

penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu pemberian tes dan wawancara. Tes yang diberikan 

berupa tes pemahaman logaritma yang perancangan soalnya disesuaikan agar mampu 

mengindentifikasi pemahaman logaritma subjek penelitian berdasarkan  struktur-struktur mental 

yang dikonstruksinya. 

Penelitian diawali dengan menyusun dekomposisi genetik atau uraian tahapan 

pengonstruksian konsep logaritma yang disusun berdasarkan teori APOS , pengalaman peneliti, 

dan literature-literatur terkait. Kemudian, setelah subjek terpilih, peneliti mewawancarai subjek 

penelitian dan mentriangulasikan hasilnya dengan hasil tes pemahaman logaritma. 

Pengidentifikasian dilakukan dengan cara membandingkan hasil triangulasi dengan dekomposisi 

genetik yang telah dirancang sebelumnya. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dekomposisi Genetik dari Logaritma 

Level pertama, yaitu level aksi, ditandai oleh kemampuan subjek dalam menentukan nilai-

nilai output fungsi logaritma dari nilai-nilai input tertentu yang diberikan dengan mengacu pada 

petunjuk-petunjuk eksternal yang diberikan. Pada level ini, subjek mampu mentransformasikan 

fungsi logaritma ke fungsi eksponensial ataupun sebaliknya berdasarkan definisi formal ataupun 

representasi visual yang diberikan, namun mengalami kesulitan dalam memverbalisasikan 

hubungan antar keduanya. Kinerja subjek pada level ini masih berupa kegiatan prosedural.  

Level kedua, yaitu level proses, ditandai oleh kemampuan subjek dalam 

menginteriorisasikan aksi-aksi jasmaniah ke dalam kognisinya. Pada level ini subjek mampu 

membentuk representasi mental dari proses yang menghubungkan antara suatu bilangan real 

dengan fungsi logaritma untuk nilai basis tertentu dan mengonstruksi makna dari bentuk-bentuk 
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logaritma di dalam kognisinya tanpa memerlukan lagi petunjuk-petunjuk eksternal. Ia telah 

mampu merefleksikan suatu transformasi pada bentuk logaritma dan menjelaskan hasil 

perefleksiannya tersebut. Pada level ini, subjek telah mencapai pemahaman prosedural dari 

logaritma.  

Level ketiga, yaitu level objek, dikonstruksi ketika subjek menyadari seluruh proses yang 

terjadi dan mampu mentransformasikannya. Ia mampu merangkum arti dari baik proses-proses 

pada bentuk eksponensial maupun logaritma kemudian mengembangkan pengetahuan ini menjadi 

pemahaman objek logaritma. Sebagai contoh, ia mampu melihat ungkapan 3log 4 + 3log 5 sebagai 

satu kesatuan, dan menjelaskan mengapa ungkapan tersebut tidak setara dengan ungkapan  3log 

9. Lebih lanjut, pada level ini ia mampu berpindah secara terbalik dari objek ke proses. Ketika 

bekerja dengan suatu objek logaritma, ia mampu menguraikan objek tersebut ke proses-proses 

pembentuknya, kemudian menggunakannya untuk memanipulasi objek. Pada level ini, subjek 

telah mencapai pemahaman konseptual dari logaritma. 

Level keempat, yaitu level skema, ditandai oleh kemampuan subjek dalam 

mengonseptualisasikan beragam hubungan antara fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Ia 

mampu membentuk suatu kerangka yang koheren dalam pikirannya antar konsep tersebut dan 

mengembangkannya ke dalam suatu jaringan konsep yang lebih kompleks. Dengan memikirkan 

logaritma sebagai objek yang dapat dioperasikan, objek-objek yang diasosiasikan dengan 

logaritma dapat digunakan untuk mengonstruksi pembuktian formal dan sifat-sifat berikutnya 

ataupun dihubungkan dengan konsep-konsep lainnya untuk membentuk suatu pemahaman dan 

wawasan yang baru.  

 

Hasil 

 

Subjek A 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Subjek A teridentifikasi telah membentuk 

pemahaman aksi logaritma. Dengan menuliskan kembali bentuk                    alog b = c  ac = b 

dan menggunakannya sebagai patokan, Subjek A mampu menentukan nilai-nilai output logaritma 

dari nilai-nilai input yang diberikan. Ia mampu menentukan nilai dari f(3) dan  f(9) jika diketahui 

f(x) = 3log x. Selain itu, iapun mampu mentransformasikan bentuk logaritma ke bentuk 

eksponensial ataupun sebaliknya. Namun dalam melakukan transformasi tersebut, subjek A 

mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan bentuk-bentuk logaritma yang salah satu 

komponennya bukan merupakan bilangan asli. Ketika diminta untuk menilai kebenaran dari 

pernyataan            4log (-16) = -2, ia tidak menyadari 4log (-16) = -2 sebagai suatu pernyataan 

yang bernilai salah; ia juga mengalami kebingungan ketika hendak menilai kebenaran dari 

pernyataan -3log 27 = 3.  
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Subjek A tidak membentuk jaringan representasi 

mental yang baik antara konsep logaritma dan konsep fungsi. Hal ini menyebabkan ia hanya dapat 

mengingat definisi logaritma sebagai alog b = c  ac = b  namun tidak dengan syarat-syarat untuk 

nilai basis dan numerusnya. Ini ditunjukkan oleh kekeliruannya dalam menilai kebenaran dari 

pernyataan  1log 1= 1. Lebih lanjut, Subjek A juga mengalami kesulitan dalam menentukan 

kebenaran dari pernyataan-pernyataan logaritma yang lebih kompleks berkaitan dengan sifat-sifat 

logaritma. Ia mengalami kesulitan dalam merefleksikan beragam representasi berbeda dari konsep 

logaritma. 

 

Subjek B 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Subjek B teridentifikasi telah membentuk 

pemahaman proses logaritma. Ia tidak lagi memerlukan petunjuk-petunjuk eksternal seperti 

Subjek A dan telah mampu menginteriorisasi aksi-aksi ke dalam kognisinya untuk membentuk 

pemahaman proses logaritmanya. Berdasarkan jaringan representasi mental yang ia bentuk antara 

konsep logaritma dan konsep eksponensial, Subjek B  mampu menjelaskan mengapa 4log (-16) = 

-2 dan -3log 27 = 3 merupakan pernyataan yang salah. Selain itu, dengan mengoordinasikan antara 
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proses memperoleh output pada bentuk logaritma dengan proses pengeksponensialan, ia mampu 

menjelaskan mengapa nilai 2log 14 berada di antara 3 dan 4.   

Dalam memahami tentang logaritma, Subjek B telah mampu merefleksikan beragam 

representasi berbeda dari konsep logaritma. Ia mampu menentukan nilai kebenaran dari 

pernyataan 2log 4 = 2log 8 – 2log 2 dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Namun, 

ketidakmampuannya dalam menjelaskan mengapa sifat tersebut benar untuk kasus tersebut 

dengan menggunakan jalinan representasi mental yang telah ia bangun menunjukkan bahwa 

pemahamannya tentang sifat-sifat logaritma masih terbatas pada pemahaman proses. Ia belum 

menyadari transformasi-transformasi yang dapat dilakukan secara keseluruhan dan bertindak 

berdasarkan operasi-operasi tersebut. Hal lain yang juga membatasi pemahaman Subjek B tentang 

logaritma yaitu tidak terbentuknya jaringan representasi mental antara konsep logaritma dan 

konsep fungsi. Dari hasil pekerjaan Subjek B, kekeliruan yang dilakukan oleh Subjek A dalam 

menilai kebenaran dari pernyataan 1log 1 =1 ternyata juga dilakukan oleh Subjek B.  

 

Subjek C 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Subjek C teridentifikasi telah membentuk 

pemahaman objek logaritma. Sama halnya seperti kedua subjek penelitian sebelumnya, Subjek C 

pun tidak lagi membutuhkan petunjuk-petunjuk eksternal ketika menentukan nilai-nilai output 

logaritma dari nilai-nilai input yang diberikan. Ia juga mampu membentuk jaringan representasi 

mental antara konsep logaritma dan konsep eksponensial dengan baik dan menentukan nilai 

kebenaran dari pernyataan-pernyataan logaritma yang diberikan. Selain itu, ia pun dapat 

menentukan nilai yang tepat sehingga bentuk logaritma yang diberikan benar.  

Kemampuannya dalam menyadari proses-proses yang terjadi menjadikan Subjek C lebih 

mampu mengoordinasikan proses-proses tersebut dan mengenkapsulasikannya untuk membentuk 

pemahaman objek logaritmanya. Ia mampu menjelaskan mengapa nilai 2log 14 berada di antara 

3 dan 4 dan mengapa -3log 27=3 merupakan pernyataan yang salah berdasarkan koordinasi yang 

ia bangun antara proses logaritma dan proses pengeksponensialan. Ia juga mampu menentukan 

nilai kebenaran dari pernyataan 2log 4 = 2log 8 – 2log 2 dengan menggunakan sifat-sifat logaritma 

dan menunjukkan mengapa sifat tersebut benar untuk kasus tersebut. Hal ini dilakukan dengan 

melibatkan beberapa mekanisme mental. Pada tahap awal, berdasarkan pemahaman prosesnya 

tentang sifat-sifat logaritma, Subjek C dapat menunjukkan bahwa 2log 4 = 2log  = 2log 8 - 2log 2. 

Kemudian, ia menguraikan  2log 8 - 2log 2 ke proses-proses pembentuknya, yaitu 2log 8 dan 2log 

2, menentukan output dari masing-masing bentuk logaritma tersebut, kemudian 

mengenkapsulasikannya kembali sehingga memperoleh 2log 8 - 2log 2 = 2. Ia lalu menentukan 

output dari 2log 4 sehingga diperoleh 2log 4 = 2log 8 - 2log 2 = 2.  

Ia kemudian menunjukkan cara kedua yang dapat dilakukan untuk membuktikan kebenaran 

dari kesamaan tersebut dengan pertama-tama memusatkan perhatiannya pada bentuk 2log 8 - 2log 

2 dan menguraikannya ke proses-proses pembentuknya. Dengan memisalkan 2log 8 = x dan 2log 

2 = y, ia lalu mengoordinasikan antara proses logaritma dan proses eksponensial sehingga 

memperoleh 2x = 8 dan 2y = 2, dan kemudian menyubtitusikannya ke kesamaan 2log 4 =  2log 
8

2
 

sehingga memperoleh persamaan     2log4 = 2log 
2𝑥

2𝑦
 = 2log 2x-y. Selanjutnya, dengan menggunakan 

pemahaman proses logaritma yang ia miliki, ia mentransformasikan bentuk 2log 2x-y ke bentuk 

x𝑦 ∙2log 2 = x𝑦 sehingga dengan mensubtitusikan kembali nilai x dan y diperoleh kesamaan                        
2log 4 = 2log 8 - 2log 2.  

Pemahaman objek logaritma Subjek C memungkinkannya untuk mengembangkan beragam 

mekanisme mental berdasarkan pada jaringan representasi mental antara konsep logaritma dan 

konsep eksponensial yang telah dijalinnya untuk memecahkan masalah-masalah logaritma. Ia 

dapat menunjukkan bahwa plog q - 6 qlog p = 1 dengan memandang   plog q - 6 qlog p sebagai 

suatu objek logaritma, menguraikannya ke proses-proses pembentuknya, bekerja secara terbalik 

pada proses-proses tersebut, kemudian mengenkapsulasikannya kembali untuk membuktikan 

kebenaran dari pernyataan tersebut. Namun, Subjek C kemudian mengalami kesulitan ketika 
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hendak menentukan nilai p dan q yang memenuhi persamaan tersebut. Ia tidak mampu 

mengembangkan pengetahuan yang telah ia miliki tentang logaritma untuk mengonstruksi 

jaringan representasi mental yang lebih kompleks antara konsep logaritma dengan konsep 

persamaan kuadrat. Selain itu, sama seperti Subjek A dan Subjek B, ia juga masih belum mampu 

membentuk jaringan representasi mental yang baik antara konsep logaritma dan konsep fungsi. 

Hal ini menyebabkan, sama seperti dua subjek lainnya, ia tidak mampu mengevaluasi dengan 

tepat kebenaran dari pernyataan 1log 1 = 1.  Masih terisolirnya konsep logaritma dari kerangka 

konsep matematika yang lebih luas menyebabkan Subjek C masih mengalami kesulitan dalam 

membentuk pemahaman skema logaritmanya. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Subjek A teridentifikasi telah membentuk 

pemahaman aksi logaritma. Kebutuhannya untuk menuliskan kembali bentuk alog b = c  ac = 

b dan menggunakannya sebagai patokan dalam menentukan nilai-nilai output tersebut 

mengindikasikan belum terinteriorisasi sepenuhnya aksi-aksi logaritma ke dalam kognisinya. 

Selain itu, Subjek A juga belum mampu membangun jaringan representasi mental yang rapat 

antara konsep logaritma dan konsep eksponensial. Ini disebabkan pemahaman eksponensial 

Subjek A yang belum terbentuk dengan baik. Ia hanya mampu memberikan penjelasan tentang 

konsep eksponensial dengan bilangan eksponen dan basisnya berupa bilangan asli. Hal ini 

menyebabkan Subjek A mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kasus-kasus logaritma 

yang salah satu komponennya bukan merupakan bilangan asli. Ini sesuai dengan hasil penelitian 

Weber (Mulqueeny, 2012) yang menunjukkan bahwa apabila subjek belum mampu memahami 

suatu proses pengeksponensialan, maka hal itu akan menghambat kemampuannya dalam 

memahami konsep-konsep matematika yang lebih maju semisal logaritma. 

Berbeda dengan Subjek A, Subjek B telah mampu membentuk pemahaman proses 

logaritma. Ia telah mampu menginteriorisasikan aksi-aksi logaritma ke dalam kognisinya dan 

membentuk jaringan representasi mental yang lebih rapat antara konsep logaritma dan konsep 

eksponensial sehingga ia mampu menilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang diberikan 

dengan lebih cermat dibandingkan dengan subjek A. Ia pun mampu merefleksikan beragam 

representasi berbeda dari konsep logaritma. Namun, kemampuan ini masih terbatas pada 

kemampuannya dalam membentuk pemahaman proses pada sifat-sifat logaritma. Ia terbiasa 

berlatih mengerjakan contoh-contoh dasar dari sifat-sifat logaritma tanpa memahami mengapa 

sifat tersebut berlaku sehingga ia mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan dengan 

menggunakan jaringan representasi mental yang telah ia bangun sebelumnya. Ini sesuai dengan 

penelitian Mulqueeny (2012) bahwa pemahaman yang mendalam dari seseorang tentang 

logaritma tidak ditemukan dalam kemampuannya memanipulasi simbol-simbol semata, namun 

dalam kemampuannya menyadari simbol-simbol tersebut sebagai suatu struktur yang komplit.   

Pemahaman konsep logaritma yang lebih baik diperlihatkan oleh Subjek C. Ia mampu 

membentuk jaringan representasi mental yang rapat antara konsep logaritma dan konsep 

eksponensial  dan menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan logaritma yang 

diberikan, serta menentukan nilai yang tepat sehingga bentuk logaritma yang diberikan benar. 

Kemampuannya dalam menyadari proses-proses yang terjadi dan merangkum arti dari proses-

proses tersebut menjadikan Subjek C lebih mampu dalam mengoordinasikan proses-proses 

tersebut dan mengenkapsulasikannya untuk  membentuk pemahaman objek logaritmanya. Selain 

memahami proses-proses yang melibatkan sifat-sifat logaritma, ia juga mampu melakukan 

mekanisme pembalikan dan koordinasi berdasarkan jaringan-jaringan representasi mental yang 

telah ia bentuk antara konsep logaritma dan konsep eksponensial untuk memahami sifat-sifat 

logaritma tersebut. Kemampuannya ini menjadikan pemahaman Subjek C tentang logaritma tidak 

lagi terbatas pada pemahaman prosedural namun sudah mencapai pemahaman konseptual dari 

logaritma. Akan tetapi, meskipun ia telah mampu mengembangkan beragam mekanisme mental 

yang membentuk pemahaman logaritmanya, konsep logaritma masih dipandang sebagai suatu 

konsep yang hanya dapat dikaitkan dengan konsep eksponensial. Ia mengalami kesulitan dalam 

memandang logaritma sebagai objek dan menggunakan pengetahuan yang telah ia miliki tentang 
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logaritma dan eksponensial untuk mengembangkan suatu jaringan konsep yang lebih kompleks 

untuk memecahkan kasus-kasus yang diberikan.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga subjek penelitian tampaknya tidak 

memiliki pemahaman yang baik tentang logaritma sebagai suatu fungsi. Baik Subjek A, Subjek 

B, maupun Subjek C tidak membentuk jaringan representasi mental antara konsep logaritma dan 

konsep fungsi. Ketidakmampuan ini antara lain disebabkan ketika mempelajari konsep logaritma, 

pembelajaran yang dilakukan lebih menekankan pada pengonstruksian jaringan representasi 

mental antara konsep logaritma dan konsep eksponensial dibandingkan dengan logaritma sebagai 

suatu fungsi. Dengan demikian, ketika mempelajari definisi formal logaritma, ketiganya lebih 

menekankan pada hafalan dibandingkan pemahaman sehingga mengakibatkan kekeliruan lebih 

jauh ketika mereka berhadapan dengan kasus-kasus logaritma.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kemampuan seseorang dalam memahami konsep logaritma berkaitan erat dengan 

kemampuannya dalam mengonstruksi jaringan-jaringan antara konsep logaritma dengan 

pengetahuan-pengetahuan yang telah ia miliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga 

subjek penelitian telah mampu membentuk pemahaman logaritma. Subjek A terindentifikasi 

membentuk pemahaman aksi logaritma yang ditandai dengan kebutuhannya akan petunjuk 

eksternal dalam memahami konsep logaritma. Subjek B teridentifikasi membentuk pemahaman 

proses logaritma yang ditandai dengan telah terinteriorisasinya aksi-aksi logaritma ke dalam 

kognisinya. Subek C teridentifikasi telah membentuk pemahaman objek logaritma yang ditandai 

dengan kemampuannya dalam menyadari keseluruhan proses yang terjadi dan merangkum arti 

dari proses-proses tersebut serta bekerja dengan melibatkan beragam mekanisme mental. Masih 

terbatasnya representasi mental yang dikembangkan tentang konsep logaritma menyebabkan 

Subjek C mengalami kesulitan dalam mentematisasikan objek logaritmanya dan membentuk 

pemahaman skema logaritma. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga subjek 

penelitian tidak membentuk jaringan representasi mental antara konsep logaritma dan konsep 

fungsi. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan bahwa sejak pertama kali 

diperkenalkan dengan konsep logaritma, para siswa harus sudah mulai dibimbing untuk 

memahami logaritma sebagai suatu fungsi. Hal ini menjadi perhatian khusus sebab dari ketiga 

subjek penelitian dengan level pemahaman yang berbeda ternyata memperlihatkan kesalahan 

yang sama ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan logaritma sebagai fungsi. Selain itu, 

para siswa perlu dibimbing untuk dapat mengonstruksi jaringan representasi mental yang rapat 

antara konsep logaritma dan konsep eksponensial, dan memahami proses-proses yang terjadi 

secara keseluruhan sehingga dapat menggunakannya dalam memecahkan masalah-masalah 

logaritma yang diberikan ataupun menggunakannya dalam mempelajari konsep-konsep yang 

lebih kompleks di perguruan tinggi.  
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Abstrak 

 

Pada jenjang pendidikan dasar, peran matematika sangat menentukan kesiapan 

siswa dalam menghadapi globalisasi IPTEK. Namun kenyataannya sebagian besar 

siswa Sekolah Dasar justru menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit 

dan harus dihindari. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya variasi metode 

pembelajaran yang digunakan guru, sehingga berdampak pada prestasi belajar 

matematika yang cenderung menurun. Metode Jarimatika hadir sebagai salah satu 

solusi dari permasalahan di atas, dimana metode ini dapat mentransformasi rasa takut 

dan ketidakmampuan siswa dalam belajar matematika menjadi suatu ketertarikan dan 

kesenangan. Metode TonTalKOG merupakan pengembangan dari metode jarimatika 

modern yang berguna meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa Sekolah 

Dasar dalam menyetarakan satuan berat. Dalam penelitian ini metode TonTalKOG 

dikembangkan dengan multimedia Macromedia Flash, dengan harapan pemanfaatan 

media interaktif ini dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa. Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis efeketivitas metode TonTalKOG berbasis 

multimedia terhadap hasil belajar matematika siswa dengan melibatkan motivasi 

belajar matematika sebagai faktor concomitant. Metode statistika yang digunakan yaitu 

metode Analysis of Covariance (ANACOVA), dimana metode ini menggabungkan 

metode analisis variansi dan metode regresi. Hasil uji prasyarat menyebutkan bahwa uji 

normalitas dan uji homogenitas varians telah terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan pada 

uji hipotesis. Hasil analysis of covariance (ANACOVA) menyimpulkan bahwa metode 

TonTalKOG berbasis multimedia efektif meningkatkan hasil belajar matematika siswa, 

dimana intercept, nilai pretest, motivasi belajar dan corrected model secara simultan 

signifikan berpengaruh terhadap nilai posttest. Kesuksesan metode ANACOVA ini 

diunggulkan sebagai pilot project kontribusi lokal yang dapat diberikan untuk 

konsumsi pengambilan keputusan bagi sekolah dasar di Kabupaten Trenggalek. 
 

Kata Kunci: Pendidikan Dasar, Jarimatika Modern, TonTalKOG, Multimedia, 

ANACOVA 

 

PENDAHULUAN 

Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan maju mundurnya suatu bangsa, 

sehingga pendidikan merupakan prioritas utama yang harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 

Langkah awal yang dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran, terutama mutu pembelajaran pendidikan 

dasar. Pendidikan dasar merupakan fondasi untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi sehingga memiliki peran vital dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Proses pendidikan secara formal adalah mengajar, sedangkan inti proses pengajaran 

adalah siswa belajar. Oleh karena itu, metode mengajar guru merupakan bagian dari proses 

pembelajaran yang mengambil peranan penting dalam mencapai hasil belajar yang optimal. 
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Menurut Ahmadi (2005:52) metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Semakin baik metode mengajar, 

maka semakin efektif pula pencapaian tujuan. Matematika merupakan mata pelajaran yang 

memerlukan metode mengajar khusus demi tercapainya efektivitas pembelajaran, karena siswa 

dituntut untuk mampu berpikir logis dan sistematis dalam mempelajari konsep-konsep 

matematika. Matematika diajarkan mulai jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, 

oleh karena itu matematika dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan yang menentukan 

kesiapan siswa dalam menghadapi globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berbicara tentang matematika tidak akan terlepas dari keterampilan berhitung yang 

biasa disebut dengan aritmetika. Berhitung terdapat di seluruh cabang ilmu matematika seperti 

aljabar, ilmu ukur (geometri), statistika, probabilitas dan topologi (Dali, 1980: 1). Dalam 

kehidupan sehari-hari berhitung telah digunakan mulai dari perhitungan sederhana hingga 

kompleks. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keterampilan berhitung sangat penting untuk 

kehidupan praktis sehari-hari maupun kepentingan pendidikan. 

Mengingat pentingnya keterampilan berhitung, maka berhitung diajarkan mulai dari 

pendidikan dasar, dimana materi berhitung mengambil bagian terbesar dibandingkan materi 

matematika lainnya. Namun selama ini permasalahan yang banyak terjadi di sekolah dasar 

adalah masih banyak siswa yang kesulitan dalam berhitung sehingga menyebabkan motivasi 

belajar matematika semakin menurun. Metode jarimatika merupakan metode berhitung yang 

muncul sebagai salah satu solusi dalam menyelesaiakan permasalahan di atas. Menurut 

Prasetyo, dkk (2008: 27) metode jarimatika adalah suatu cara menghitung matematika dengan 

menggunakan alat bantu jari tangan yang menyatakan jumlah suatu benda atau barang. Hal 

tersebut dapat melatih keterampilan berhitung siswa, lebih mudah dipahami dan juga menarik 

bagi siswa. Kemudahan penggunaan metode jarimatika berdampak pada kecepatan dan 

ketepatan dalam melakukan pekerjaan berhitung. 

Penerapan metode ini pada pembelajaran matematika akan lebih berkesan dan menarik 

sehingga membangkitkan dan menumbuhkan minat belajar siswa. Di sisi lain suasana belajar 

akan lebih hidup, komunikasi antara guru dengan siswa dapat terjalin dengan baik sehingga 

pada akhirnya akan meningkatkan keterampilan operasi hitung siswa (Nurfitriani, 2013). 

Metode jarimatika berkembang seiring dengan perkembangan ilmu matematika, salah satunya 

metode jarimatika yang memanfaatkan media pembelajaran lain agar lebih menarik. 

Metode TonTalKOG merupakan salah satu pengembangan metode jarimatika modern 

untuk mengatasi permasalahan penyetaraan satuan berat (ton, kwintal, kilo, ons dan gram). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ‘Ulum (2015) menunjukkan bahwa penerapan 

pendekatan berbasis aktivitas dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran menyetarakan 

satuan berat pada siswa kelas IV SDN Pakis, Kabupaten Trenggalek. Dengan dasar hasil 

penelitian di atas maka metode TonTalKOG yang berbasis aktivitas diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan berhitung, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar 

matematika. 

Pada penelitian ini metode TonTalKOG dikembangkan dengan pemanfaatan media 

pembelajaran interaktif yang berbasis komputer (computer based learning) yaitu Macromedia 

Flash. Macromedia flash merupakan software yang sekarang ini banyak digunakan dalam dunia 

pendidikan, dikarenakan tampilannya yang menarik, jelas dan mudah dimengerti. Selain itu, 

menurut Pramono (2006: 2) penggunakan media Flash bukan saja dapat mempermudah dan 

mengefektifkan prosespembelajaran, tetapi juga diharapkan bisa membuat proses pembelajaran 

lebih menarik, dan siswa pun terhindar dari kejenuhan dalam proses pembelajaran. Penelitian 

dilakukan pada beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Trenggalek, sebagai tindak lanjut dari 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka sangat diperlukan kajian tentang 

analisis efektivitas metode TonTalKOG berbasis multimedia dalam pembelajaran matematika. 

Dalam analisis kasus ini digunakan metode statistika Analysis of Covariance (ANACOVA), 

dimana metode ini mengkombinasikan analisis variansi (ANOVA) dan analisis regresi. Metode 

ANACOVA menambahkan variabel/ faktor concomitant (covariate) pada model, dengan tujuan 
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dapat mengurangi variansi kesalahan (error) dalam model. Pada penelitian ini faktor 

concomitant yang akan digunakan adalah motivasi belajar matematika. Oleh karena itu, 

penggunaan metode ANACOVA diharapkan dapat menganalisis efektivitas penerapan metode 

TonTalKOG berbasis Multimedia secara presisi dan akurat. 

 

Hasil Belajar Matematika 

  Menurut Sudjana (dalam Sholihin, 2013) “hasil belajar adalah kemampuan- 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

adalah sesuatu yang diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar. Menurut Pasal 58 ayat 1 UU 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta 

didik secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, hasil belajar merupakan komponen yang 

penting dalam pembelajaran karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran. 

            Matematika (dari bahasa Yunani: μαθηματικά – mathēmatiká) adalah studi besaran, 

struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan mencari berbagai pola, merumuskan 

konjektur baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi yang kaku dari aksioma-

aksioma dan definisi-definisi yang bersesuaian (Wikipedia, 2016). Jadi hasil belajar matematika 

adalah tolok ukur atau patokan yang menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui 

dan memahami suatu materi pelajaran matematika setelah mengalami pengalaman belajar yang 

dapat diukur melalui evaluasi baik berupa tes atau yang lainnya. 
 

Motivasi Belajar Matematika 

  Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan “sebagai daya penggerak yang telah 

menjadi aktif” (Sardiman, 2010: 75). Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka 

itu. Menurut Donald (dalam Sardiman, 2010: 73) motivasi adalah perubahan energy dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan. Menurut Sardiman (2010: 

84) "Motivation is an essential condition of learning". Hasil belajar akan menjadi optimal kalau 

ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pembelajaran itu. 

Sesuai dengan macam motivasi di atas, motivasi itu tidak muncul hanya dari faktor bawaan 

sejak lahir, namun dapat ditumbuhkan dengan pembelajaran. Jadi bagi siswa-siswi yang 

mempunyai motivasi belajar yang kurang, diperlukan strategi guru untuk menumbuhkan 

motivasi belajar tersebut. 

 

Metode Jarimatika  

  Menurut Soleh, Abidin, dan Ariati (2011: 120) metode 'Jarimatika' adalah salah satu 

metode alternatif untuk belajar berhitung yang diajarkan melalui media jari-jari tangan dan 

faktor eksternal yang penting bagi peningkatan prestasi belajar siswa.. Berhitung dengan metode 

Jarimatika mudah dipelajari dan menyenangkan bagi peserta didik. Mudah dipelajari karena 

Jarimatika mampu menjembatani antara tahap perkembangan kognitif peserta didik yang 

konkret dengan materi berhitung yang bersifat abstrak. Jarimatika memberikan visualisasi 

proses berhitung, peserta didik belajar denganmemanipulasi hal-hal konkret tersebut untuk 

mempelajari materi Matematika yang bersifat abstrak dan deduktif. Menyenangkan karena 

peserta didik merasakan seolah mereka bermain sambil belajar dan merasa tertantang dengan 

metode Jarimatika. 
 

Media Pembelajaran Macromedia Flash 

 Media merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang berasal dari bahasa latin yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, dkk, 2009:6). Sutopo (2003: 23) mengemukakan 
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bahwa presentasi multimedia dapat menggunakan beberapa macam teks, chart, audio, video, 

animasi, simulasi, atau foto, bila macam-macam komponen tersebut digabungkan secara 

interaktif, maka menghasilkan suatu pembelajaran yang efektif. Salah satu multimedia 

pembelajaran interaktif adalah dengan menggunakan macromedia flash. Macromedia flash 

merupakan software yang sekarang ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Hal ini 

disebabkan karena tampilannya yang menarik, jelas dan mudah dimengerti. Selain itu, menurut 

pendapat Pramono (2006: 2) penggunakan media Flash bukan saja dapat mempermudah dan 

mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga diharapkan bisa membuat proses 

pembelajaran lebih menarik, dan siswa pun terhindar dari kejenuhan dan bosan dalam proses 

pembelajaran. 
 

Analysis of Covariance (ANACOVA) 

ANACOVA merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah 

percobaan karena didalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh variabel bebas lain yang 

tidak terkontrol. ANCOVA digunakan jika variabel bebasnya mencakup variabel kuantitatif dan 

kualitatif. Dalam ANACOVA digunakan konsep ANOVA dananalisis regresi. 

Variabel-variabel dalam ANACOVA dan tipe datanya yaitu: 

1) Variabel y (variabel respon) dengan tipe kuantitatif (kontinu) 

2) Variabel x (variabel bebas), meliputi: 

a) Kuantitatif (disebut covariate) 

b) Kualitatif/kategorik (disebut treatment/perlakuan/faktor) 

Tujuan ANACOVA adalah untuk mengetahui/ melihat pengaruh perlakuan terhadap 

variabel respon dengan mengontrol variabel lain yang kuantitatif. 

Model ANACOVA dengan satu covariate 

yij = μ + τi + βxij + εij  , i = 1, 2, ...a; j = 1, 2, ...ni 

dimana: 

yij: nilai variabel respon pada perlakuan ke-i observasi ke-j 

xij : nilai covariate pada observasi yang bersesuaian dengan yij 

τi: pengaruh perlakuan ke-i 

β: koefisien regresi linier 

εij: random error 

a: banyaknya kategori pada perlakuan 

ni: banyaknya observasi pada kategori ke-i 

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 kausal komparatif. Sedangkan 

desain penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Perlakuan yang akan diberikan kepada 

sampel berupa penerapan metode TonTalKOG berbasis multimedia. Desain eksperimen yang 

digunakan dalam penelitian ini bentuk quasi eksperimental desain. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua sekolah dasar berstatus negeri di Kecamatan 

Durenan, Kabupaten Trenggalek dengan jumlah 29 sekolah dasar negeri. Sedangkan sampel 

yang diambil sebagai obyek penelitian sebanyak 6 sekolah dasar berstatus negeri di Kecamatan 

Durenan, Kabupaten Trenggalek. Teknik pengambilan sampel (sampling) yang digunakan yaitu 

cluster random sampling, dimana cara menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau 

sumber data sangat luas (Sugiyono, 2011: 121). 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket, 

tes dan wawancara. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data motivasi belajar. 

Sedangkan metode tes terdiri dari dua macam yaitu pretest  (diberikan sebelum perlakuan) dan 
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posttest (diberikan setelah perlakuan). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan 

respon/tanggapan siswa terhadap metode TonTalKOG yang telah diterapkan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Respons,dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika, dengan tipe data 

kuantitatif dan skala pengukuran interval. Hasil belajar diperoleh dari hasil posttest 

yang diberikan kepada siswa setelah mendapatkan proses pembelajaran dengan metode 

TonTalKOG berbasis multimedia. 

2. Variabel Prediktor, dalam penelitian ini ada 2 variabel meliputi: 

a. Variabel metode pembelajaran dengan tipe data kategorik dan skala pengukuran 

nominal, meliputi dua macam kategori yaitu sebelum (kode: 1) dan sesudah (kode: 

2) metode TonTalKOG berbasis multimedia diberikan kepada kelas eksperimen. 

b. Variabel motivasi belajar sebagai variabel concomitant (covariate) yang diperoleh 

dari hasil angket motivasi belajar. 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dan 

metode analysis of covariance (ANACOVA), dengan langkah sebagai berikut: 

a. Analisis statistik deskriptif 

b. Melakukan uji prasyarat untuk ANACOVA yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas data. 

c. Memasukkan variabel-variabel untuk membentuk model ANACOVA. 

d. Pembentukan model ANACOVA. 

e. Menguji signifikansi parameter model ANACOVA. 

f. Menginterpretasikan model ANACOVA 

g. Menyimpulkan apakah perlakuan berupa metode TonTalKOG berbasis multimedia 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Dasar (SD) berstatus negeri di kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek, dengan total populasi sejumlah 29 sekolah. Sampel dalam 

penelitian ini adalah enam sekolah yang dipilih dengan teknik Cluster Random Sampling. 

Sampel siswa yang diteliti adalah siswa kelas IV yang baru saja menempuh materi penyetaraan 

satuan berat. Jumlah sampel yaitu 128 siswa dari keenam SD Negeri yang diteliti. 

Selanjutnya, melakukan analisis statistic deskriptif dengan hasil berikut. 
 

Tabel 1 Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Ditinjau dari Pemberian Perlakuan 

Statistik Deskriptif Motivasi Sebelum Perlakuan Motivasi Sesudah Perlakuan  

Mean 52,34 72,27 

Minimum 38 57 

Maksimum 61 83 

Range 23 26 

Varians 27,926 25,613 

Std. Deviasi 5,284 5,012 

Std. Error of Mean 0,467 0,335 

 

Tabel 2 Statistik Deskriptif Hasil Belajar Ditinjau dari Pemberian Perlakuan 

Statistik Deskriptif Hasil Sebelum Perlakuan Hasil Sesudah Perlakuan  

Mean 67,33 78,38 

Minimum 57 72 

Maksimum 74 85 

Range 17 13 

Varians 12,238 9,780 
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Std. Deviasi 3,498 3,127 

Std. Error of Mean 0,309 0,276 

 

Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata (mean) motivasi belajar matematika 

siswa sebesar 19,93 antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan metode jarimatika 

TonTalKOG, hal ini menimbulkan nilai variansi (keragaman) yang cukup besar (sesuai data 

pada Tabel 5.2). Nilai variansi motivasi belajar sesudah diberi perlakuan metode jarimatika 

TonTalKOG lebih kecil daripada sebelum diberi perlakuan, hal ini menunjukkan bahwa setelah 

mengenal dan menerapkan metode jarimatika TonTalKOG maka motivasi belajar matematika 

siswa cenderung homogen (sama/ seragam). 

Pada Tabel 2 dapat kita ketahui bahwa rata-rata (mean) hasil belajar matematika siswa 

sesudah menggunakan metode jarimatika TonTalKOG lebih besar daripada sebelumnya, dengan 

selisih sebesar 11,05. Sedangkan nilai variansi hasil belajar matematika siswa juga sama halnya 

dengan nilai rata-rata (mean), bahwa nilai variansi sesudah diberi perlakuan metode 

TonTalKOG lebih kecil daripada sebelum diberi perlakuan. Artinya kemampuan siswa dalam 

menyetarakan satuan berat cenderung homogen (sama/ seragam) setelah siswa menggunakan 

bantuan metode jarimatika TonTalKOG. 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif ini kita mendapatkan gambaran bahwa 

pemberian metode jarimatika TonTalKOG memberikan efek terhadap motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa, hal ini dibuktikan dengan besarnya perbedaan motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan metode jarimatika TonTalKOG. 

Namun, untuk membuktikan kebenaran ini maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut yaitu uji 

hipotesis, dimana sebelum uji hipotesis dengan menggunakan metode analysis of covariance 

maka terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas 

varians. 

 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov (one-sample KS). Uji normalitas dilakukan terhadap variabel motivasi 

dan hasil belajar matematika siswa. Berikut hasil uji normalitas keduanya: 

1. Uji Normalitas Motivasi Belajar Matematika 

a) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

b) Taraf signifikansi (α) = 5% = 0,05 

c) Statistik Uji 

   
1,690

i i
hitung z z

KS Maks F S    

d) Daerah Kritis 

  ;
|hitung hitung n

DK KS KS KS


  ,  ;
1,690 1,734hitung n

KS KS


    

atau  valueP  , 0,067 0,05valueP     

 

e) Keputusan Uji 

KShitung  jatuh di luar daerah kritik (DK) maka H0 diterima  

f) Kesimpulan 

Sampel data motivasi belajar berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2. Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika 

a) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal  
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b) Taraf signifikansi (α) = 5% = 0,05 

c) Statistik Uji 

   
1,760

i i
hitung z z

KS Maks F S    

d) Daerah Kritis 

  ;
|hitung hitung n

DK KS KS KS


  , 
 ;

1,760 1,734hitung n
KS KS


    

atau  valueP  , 0,154 0,05valueP     

e) Keputusan Uji 

KShitung  jatuh di luar daerah kritik (DK) maka H0 diterima  

f) Kesimpulan 

Sampel data hasil belajar berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

Uji Homogenitas 

1. Hipotesis 

Ho :  =   (variansi populasi homogen) 

H1 :       (tidak semua variansi sama) 

2. Taraf signifikansi () = 0,05 

3. Statistik uji yang digunakan  

2 =  (f log RKG - f log sj2 )  

 =  (122,5243 – 122,3826) = 0,307 

4. Daerah kritik 

2 0,05 :1 = 3,841 

DK = {2 | 2 > 3,841}dan 2
obs = 0,307 DK 

5. Keputusan uji Ho  diterima 

6. Kesimpulan: variansi dari dua populasi sama  (homogen) 
 

Uji Hipotesis 

 Setelah uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi maka dilanjutkan ke uji hipotesis 

menggunakan analysis of covariance (ANACOVA). Model ANACOVA dengan satu covariate 

yang diperoleh sebagai berikut. 

 yij = μ + τi + βxij + + εij 
 

 y = 1358681,641 + 6806,018 + 1089,186 x + εij 
 

dimana: 

yij  : nilai variabel respon pada perlakuan ke-i observasi ke-j 

xij  : nilai covariate pada observasi yang bersesuaian dengan yij 

τi : pengaruh perlakuan ke-i 

β : koefisien regresi linier 

εij: random error 
 

 Berdasarkan hasil ANACOVA dengan α = 5% maka didapatkan tabel ouput SPPS berikut: 
 

Tabel 3. Output ANACOVA 
 

Source 
Type I Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Corrected Model 7895.204a 2 3947.602 368.383 .000 
Intercept 1358681.641 1 1358681.641 126789.662 .000 
Motivasi_Belajar 6806.018 1 6806.018 635.125 .000 
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Metode 1089.186 1 1089.186 101.641 .000 
Error 2711.155 253 10.716   
Total 1369288.000 256    
Corrected Total 10606.359 255    

 

 
  Berdasarkan hasil pada Tabel 3 diketahui bahwa nilai Pvalue lebih kecil dari α = 5% 

sehingga Tolak H0, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa eksperimentasi metode Jarimatika 

TonTal KOG efektif meningkatkan hasil belajar matematika siswa SD, dengan motivasi belajar 

sebagai variable concomitant yang signifikan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analysis of covariance (ANACOVA) dapat disimpulkan bahwa 

eksperimentasi metode Jarimatika TonTal KOG efektif meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa SD, dengan motivasi belajar sebagai variable concomitant yang signifikan berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika 
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Abstrak 

 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi perbandingan berdasarkan tahapan analisis 

kesalahan Newman yang terdiri dari reading, comprehension, transformation, 

process skill, dan encoding. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu  sekolah yang 

terletak di Kabupaten Madiun dengan subyek siswa kelas VII sebanyak 5 orang 

dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Peneliti memberikan tes soal 

cerita kemudian memeriksa dan menganalisis hasil tes dan kemudian diadakan 

wawancara kepada tiga orang dengan kemampuan tinggi, sedang dan rendah untuk 

mendapatkan informasi lain yang tidak didapatkan di dalam hasil tes. Penelitian ini 

mendapatkan informasi mengenai kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal. Kesalahan yang sering kali dilakukan siswa terdapat pada tahapan 

comprehension dan kesalahan ini terjadi karena ketidakmampuan siswa dalam 

membaca dan memahami soal sehingga siswa tidak mampu menginterpretasi apa 

yang diketahui dan ditanya dalam soal. Karena kesalahan itu siswa tidak memahami 

masalah dari soal sehingga tidak dapat mentransformasikan masalah ke dalam 

rencana metode penyelesaian (transformation). Sehingga mengakibatkan adanya 

kesalahan dalam melakukan prosedur perhitungan matematika (process skill), yang 

pada akhirnya menyebabkan adanya kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir soal 

(encoding). 

Kata kunci: kesalahan siswa, soal cerita, analisis kesalahan Newman. 
.  

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan proses bagaimana siswa dapat menguasai dan memahami 

kompetensi yang harus dipelajari secara benar. Dalam proses inilah seorang guru berkewajiban 

untuk mendampingi dan memotivasi siswa agar belajar dengan optimal. Guru dituntut memiliki 

kemampuan membaca dan memahami pola pikir siswa sehingga dapat membantu siswa dalam 

memberikan pemahaman dan memberikan solusi dalam menyelesaikan kesulitan yang 

dihadapinya. Kesalahan dalam mengidentifikasi dan menerjemahkan kesulitan siswa akan 

mengakibatkan kurang tepatnya pemberian solusi atau bantuan yang diberikan sehingga tidak 

memberikan dampak positif pada kemajauan belajar siswa. 

Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika adalah 

metode pembelajaran ekspositori. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang diawali 

dengan guru menerangkan tentang materi pelajaran dan memberikan contoh soal serta 

jawabannya kemudian siswa mengerjakan soal sesuai dengan materi yang diajarkan. Dalam 

metode pembelajaran tersebut, siswa dijadikan sebagai penerima dan penghafal penjelasan guru 
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yang terkadang siswa belum memahaminya. 

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses disebutkan bahwa 

untuk mendorong kemampuan peserta didik guna menghasilkan karya kontekstual, baik 

individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pembelajaran yang 

berbasis pemecahan masalah. Dalam pembelajaran matematika sekolah pemecahan masalah 

biasanya diaplikasikan dalam bentuk soal cerita. Pembelajaran soal cerita merupakan salah satu 

pembelajaran yang menyajikan permasalahan terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam 

bentuk cerita (Raharjo & Marsudi, 2008). 

Adapun ruang lingkup materi yang banyak digunakan dalam pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari adalah ruang lingkup Aljabar. Materi perbandingan adalah materi yang 

masuk dalam ruang lingkup Aljabar. Materi perbandingan  memuat  banyak soal cerita yang 

berkaitan erat dengan pemecahan masalah. Siswa sering mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal cerita materi perbandingan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan 

guru Matematika yang menyatakan rendahnya hasil belajar siswa pada materi perbandingan, 

masih banyak siswa yang belum dapat membaca soal dan mengubahnya kedalam bahasa 

matematika. 

Data BSNP tahun 2015, besarnya persentase penguasaan siswa tentang materi 

perbandingan pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah sebesar 66,42%. Angka 

persentase ini tentu lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase penguasaan siswa pada 

materi yang sama pada tingkat Kab/Kota, Propinsi dan Nasional yang nilainya di atas 70%. 

 

Tabel 1.1  Persentase Penguasaan Materi Soal Matematika Ujian Nasional Dari salahsatu 

sekolah di Madiun Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Yang Berkaitan 

Dengan Perbandingan. 

Kemampuan yang diuji 
Tingkat 

Sekolah 

Tingkat 

Kab/Kota 

Tingkat 

Propinsi 

Tingkat 

Nasional 

Menyelesaikan Soal Cerita Yang 

Berkaitan Dengan Perbandingan 

Senilai 

66,42% 72,65% 74,45% 71,39% 

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi perbandingan, sehingga perlu 

dilakukan analisis kesalahan siswa. Tujuan dari analisis kesalahan siswa adalah untuk 

mengetahui penyebab siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan soal 

cerita.  

Metode yang digunakan untuk menganalisa kesalahan tersebut adalah dengan 

menggunakan analisis kesalahan Newman (Muksar & Hasanah, 2009). Dalam metode ini, 

Newman menyarankan lima kegiatan yang spesifik sebagai suatu yang sangat krusial untuk 

membantu menemukan dimana kesalahan yang terjadi pada pekerjaan siswa ketika 

menyelesaikan suatu masalah berbentuk soal cerita. Parakitipong dan Nakamura (2006) 

membagi lima tahapan analisis kesalahan Newman menjadi dua kelompok kesalahan yang 

dialami siswa dalam menyelesaikan masalah. Kesalahan pertama adalah masalah dalam 

kelancaran linguistik dan pemahaman konseptual yang sesuai dengan tingkat membaca 

sederhana dan memahami makna masalah. Kesalahan ini dikaitkan dengan tahapan membaca 

(reading) dan memahami (comprehension) makna suatu permasalahan. Kesalahan kedua adalah 

masalah dalam pengolahan matematika yang terdiri dari transformasi (transformation), 

keterampilan proses (process skill), dan penulisan jawaban (encoding). 

 

Tabel 1.2  Indikator Pemecahan masalah soal cerita materi perbandingan berdasarkan  

Tahapan Analisis Newman (white, 2005) 

Tahapan Analisis Newman Indikator 

Membaca Masalah Siswa dapat membaca soal dengan mengerti 
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(Reading) istilah, kata kunci dan simbol matematika. 

Memahami Masalah 

(comprehension) 

Siswa dapat memahami makna dari soal 

tentang apa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan menggunakan bahasa sendiri. 

Transformasi Masalah 

(transformation) 

Siswa dapat memilih prosedur/operasi 

matematika untuk menyelesaikan masalah 

dengan tepat.  

Keterampilan Proses 

(process skill) 

Siswa dapat melakukan perhitungan 

matematika sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan pada tahap transformasi 

Penulisan Jawaban 

(encoding) 

Siswa dapat melakukan pengecekan dan 

membuat kesimpulan terhadap hasil 

pemecahan masalah. 
 

Dari uraian di atas maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

perbandingan. 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada 

kegiatan mengumpulkan informasi serta mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi perbandingan, maka jenis penelitian yang 

tepat adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini lebih memungkinkan untuk 

mendapatkan informasi kualitatif yang lebih teliti karena tujuan utama penelitian deskriptif 

untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan 

dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah 1) Observasi, dimana peneliti melakukan 

observasi dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan siswa yang berkaitan 

dengan kesalahan dalam pemahaman materi perbandingan. 2) Pemberian soal tes kepada siswa 

tentang materi perbandingan. 3) Peneliti mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan tes tersebut. 4) Wawancara, peneliti memilih tiga siswa yang mewakili 

kategori kemampuan tinggi, sedang dan rendah untuk diwawancarai sesuai metode analisis 

kesalahan Newman. 

Penelitian ini dilaksanakan disalahsatu sekolah di Kabupaten Madiun pada tanggal 18 Juli 

s/d 24 Juli 2016 dengan subyek penelitian adalah lima siswa kelas VII. Pemilihan lima siswa 

tersebut berdasarkan tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah yang dipilih oleh guru 

Matematika sekolah tersebut. Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara 

memberikan soal tes kepada masing-masing subjek untuk diselesaikan secara individu dan 

melakukan wawancara setelah mengetahui hasil tes. Data yang diperoleh pada penelitian ini 

berupa lembar jawaban siswa dan hasil wawancara. Data dari lembar jawaban siswa digunakan 

sebagai bahan untuk wawancara dan data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk 

mengidentifikasi bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

menurut tahapan analisis kesalahan Newman yaitu reading, comprehension, transformation, 

process skill, dan encoding. 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah lembar 

soal tes dan pedoman wawancara. Soal tes dalam penelitian ini berbentuk soal cerita yang 

berkaitan dengan perbandingan, soal tes terdiri dari dua nomor soal dan disajikan dalam bentuk 

teks. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata yang merupakan 

ungkapan secara lisan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami soal 

cerita matematika. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 
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terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada tahapan analisis 

kesalahan Newman. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam proses pemecahan masalah dalam soal cerita, ada beberapa faktor yang 

menghambat siswa dalam mendapatkan jawaban yang tepat. Seperti yang telah dilakukan oleh 

Prakitipong dan Nakamura dalam penelitiannya pada tahun 2006, bahwa faktor penghambat 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dapat diklasifikasikan  menjadi 2 

permasalahan, antara lain : 

1. Masalah dalam kemahiran berbahasa dan pemahaman konseptual yang berkorespondensi 

dengan bacaan ringan dan pemahaman makna soal. 

2. Masalah dalam proses pematematikaan yang terdiri dari transformasi, keahlian proses dan 

menuliskan jawaban akhir. 

Oleh karena itu, jika disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah, siswa harus 

mampu memahami dan menafsirkan soal dengan tepat ke dalam proses matematika yang tepat 

untuk menghasilkan jawaban yang tepat pula. Bahkan Newman (dalam White, 2005) 

menyatakan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah matematika dalam bentuk soal cerita, 

siswa memerlukan lima tahap keterampilan, yaitu membaca (reading), memahami 

(comprehension), transformasi (transformation), keterampilan proses (process skill), dan 

penulisan jawaban (encoding). 

Berikut beberapa kesalahan yang dilakukan subjek penelitian dalam menyelesaikan soal 

cerita perbandingan berdasarkan hasil tes: 

 

 
Gambar 1. Kesalahan siswa dalam Tahap Comprehension 

 

 

 
Gambar 2. Kesalahan siswa dalam Tahap Comprehension 
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Gambar 3. Kesalahan siswa dalam Tahap Transformation 

 

 

 
Gambar 4. Kesalahan siswa dalam Tahap Encoding 

 

Hasil pemaparan data penelitian diperoleh dari hasil tes dan wawancara, kesalahan-

kesalahan yang dilakukan lima siswa kelas VII disebuah sekolah di Kabupaten Madiun dalam 

memecahkan masalah soal cerita dapat dirangkum dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2. Daftar Kesalahan Yang Dilakukan Masing-masing Subyek 

Subyek Soal Nomor 1 Soal Nomor 2 

S1  Menuliskan kembali soal dengan 

bahasa sendiri dan kesalahan 

dalam menelaah apa yang 

ditanyakan dan apa yang 

diketahui dalam soal (kesalahan 

comprehension) 

 Kesalahan memilih metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

soal (kesalahan transformation) 

 Kesalahan dalam pengerjaan 

prosedur dan perhitungan 

matematika untuk mendapatkan 

 Kesalahan pengerjaan prosedur dan 

perhitungan matematika untuk 

mendapatkan jawaban yang lengkap 

(kesalahan process skill) 

 Menuliskan jawaban akhir dari 

penyelesaian soal dalam kalimat 

matematika (kesalahan encoding) 
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jawaban yang lengkap (kesalahan 

process skill) 

S2  Belum lengkap dalam pengerjaan 

prosedur dan perhitungan 

matematika untuk mendapatkan 

jawaban yang lengkap (kesalahan 

process skill) 

 

 Menuliskan kembali soal dengan 

bahasa sendiri dan kesalahan dalam 

menelaah apa yang ditanyakan dan 

apa yang diketahui dalam soal 

(kesalahan comprehension) 

 Kesalahan memilih metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal 

(kesalahan transformation) 

 Kesalahan dalam pengerjaan 

prosedur dan perhitungan 

matematika untuk mendapatkan 

jawaban yang lengkap (kesalahan 

process skill) 

S3  Menuliskan kembali soal dengan 

bahasa sendiri dan kesalahan 

dalam menelaah apa yang 

ditanyakan dan apa yang 

diketahui dalam soal (kesalahan 

comprehension) 

 

 Kesalahan memilih metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal 

(kesalahan transformation) 

 Kesalahan dalam pengerjaan 

prosedur dan perhitungan 

matematika untuk mendapatkan 

jawaban yang lengkap (kesalahan 

process skill) 

 Menuliskan jawaban akhir dari 

penyelesaian soal dalam kalimat 

matematika (kesalahan encoding) 

S4  Menuliskan kembali soal dengan 

bahasa sendiri dan kesalahan 

dalam menelaah apa yang 

ditanyakan dan apa yang 

diketahui dalam soal (kesalahan 

comprehension) 

 Kesalahan memilih metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

soal (kesalahan transformation) 

 Kesalahan dalam pengerjaan 

prosedur dan perhitungan 

matematika untuk mendapatkan 

jawaban yang lengkap (kesalahan 

process skill) 

 Kesalahan pengerjaan prosedur dan 

perhitungan matematika untuk 

mendapatkan jawaban yang lengkap 

(kesalahan process skill) 

 Menuliskan jawaban akhir dari 

penyelesaian soal dalam kalimat 

matematika (kesalahan encoding) 

S5  Menuliskan kembali soal dengan 

bahasa sendiri dan kesalahan 

dalam menelaah apa yang 

ditanyakan dan apa yang 

diketahui dalam soal (kesalahan 

comprehension) 

 Kesalahan memilih metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

 Kesalahan pengerjaan prosedur dan 

perhitungan matematika untuk 

mendapatkan jawaban yang lengkap 

(kesalahan process skill) 

 

 Menuliskan jawaban akhir dari 

penyelesaian soal dalam kalimat 

matematika (kesalahan encoding) 
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soal (kesalahan transformation) 

 Kesalahan dalam pengerjaan 

prosedur dan perhitungan 

matematika untuk mendapatkan 

jawaban yang lengkap (kesalahan 

process skill) 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ternyata masih banyak 

terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

perbandingan. Kesalahan-kesalahan umum yang sering kali terjadi dan dilakukan oleh siswa 

adalah kesalahan dalam menuliskan kembali soal dengan bahasa sendiri dan kesulitan dalam 

memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal (tahap comprehension). 

Menurut ClementS (1980) menyatakan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

sebanyak 6% terjadi pada keterampilan proses (process skill) dan 90% pada tahap membaca 

(reading) atau memahami masalah (comprehension) atau transformasi masalah (transformation).  

Banyaknya kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa pada tahap comprehension karena 

kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan memahami soal cerita. Padahal keterampilan 

membaca dan memahami soal menjadi faktor penting dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. Ketika pada tahap comprehension ini sering kali terjadi kesalahan akan memberikan 

dampak terjadinya kesalahan-kesalahan pada tahap berikutnya. Karena kesalahan ini siswa 

menjadi tidak memahami masalah dari soal sehingga tidak dapat mentransformasikan masalah ke 

dalam rencana metode penyelesaian (transformation). Sehingga juga mengakibatkan adanya 

kesalahan dalam melakukan prosedur perhitungan matematika (process skill), yang pada 

akhirnya menyebabkan adanya kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir soal (encoding). Dan 

dalam penelitian ini terbukti bahwa siswa yang melakukan kesalahan pada tahap comprehension, 

secara umum juga melakukan kesalahan pada tiga tahap berikutnya. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Clarkson (1991) sebagian besar siswa sering melakukan kesalahan pada tahap 

pemahaman (comprehension). 

Faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

perbandingan antara lain : 1). kemampuan siswa dalam membaca dan memahami soal masih 

kurang, 2). siswa tidak terbiasa dalam menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal, 3). siswa kurang teliti dalam menggunakan metode dan melakukan penghitungan 

matematika, dan 4). siswa kurang terbiasa dalam menuliskan jawaban akhir dalam bentuk 

kalimat sebagai kesimpulan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesalahan siswa yang sering kali terjadi adalah kesalahan dalam menuliskan kembali soal 

dengan bahasa sendiri serta kesalahan dalam memahami apa yang diketahui dan ditanyakan 

dalam soal cerita.  Banyaknya kesalahan yang terjadi tahap comprehension karena kemampuan 

membaca dan memahami yang kurang. Karena kesalahan ini siswa menjadi tidak memahami 

masalah dari soal sehingga tidak dapat mentransformasikan masalah ke dalam rencana metode 

penyelesaian (transformation). Sehingga juga mengakibatkan adanya kesalahan dalam 

melakukan prosedur perhitungan matematika (process skill), yang pada akhirnya menyebabkan 

adanya kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir soal (encoding). 

Faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

perbandingan antara lain : 1). kemampuan siswa dalam membaca dan memahami soal masih 

kurang, 2). siswa tidak terbiasa dalam menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

soal, 3). siswa kurang teliti dalam menggunakan metode dan melakukan penghitungan 

matematika, dan 4). siswa kurang terbiasa dalam menuliskan jawaban akhir dalam bentuk 
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kalimat sebagai kesimpulan. 

Pemecahan masalah pada materi perbandingan dalam bentuk soal cerita ternyata 

memberikan kesulitan tersendiri bagi siswa sehingga melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

menyelesaikan soal dan ini membuktikan bahwa soal cerita memang sulit dipahami oleh siswa. 

Dengan kondisi tersebut, guru matematika diharapkan tidak menghindari jenis soal cerita dalam 

proses pembelajaran matematika karena soal dalam bentuk cerita dibutuhkan oleh siswa untuk 

mengasah kemampuan pemahaman dalam memecahkan masalah. 
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Abstrak 
 

Pemecahan masalah sering digunakan sebagai suatu alat untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari, sering muncul 

berbagai masalah yang perlu untuk segera diselesaikan. Permasalahan-permasalahan 

tersebut banyak yang dapat diselesaiakan dengan menggunakan konsep matematika. 

Namun dalam kenyataannya, keterampilan siswa kelas XI Akuntansi SMK Islam 

An-Nuuru masih banyak yang tidak tepat ketika menginterpretasikan permasalahan 

ke dalam konsep-konsep matematika dan siswa kurang memiliki pemahaman 

terhadap masalah yang muncul. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor 

antara lain,  siswa selalu dilatih untuk menghafal rumus, kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru masih menggunakan metode ceramah atau sering disebut 

dengan pembelajaran yang bersifat konvensional.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Penelitian 

ini dilakukan di kelas XI Akuntansi SMK Islam An-Nuuru sebanyak 31 siswa 

dengan cara memberikan masalah yang kemudian dianalisis melalui tahapan 

pemecahan masalah menurut Polya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah (a) sebagian besar siswa kurang 

terampil dalam memahami masalah; (b) siswa kurang terampil untuk menentukan 

perencanaan sebagai cara untuk menentukan formula; (c)  siswa tidak menyelesaikan 

masalah dengan rencana; (d) kebanyakan siswa tidak melakukan pemeriksaan 

kembali terhadap hasil kerjanya. 

Kata kunci: Pemecahan masalah 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan yang sering kali membutuhkan penyelesaian. Masalah merupakan suatu kasus 

atau kondisi yang membuat seseorang ingin memecahkannya walaupun solusi belum diketahui 

dan hal tersbut dapat di selesaikan melalui pengetahuan dan pengalaman (Olkun & Toluk, 

2004).Masalah-masalah tersebut dapat muncul pada banyak bidang, seperti bidang sosial, 

akuntansi, teknik, dan bidang-bidang lainnya tidak terkecuali pada bidang matematika.  

Matematika merupakan disiplin ilmu yang memerlukan keterampilan pemecahan 

masalah. Ersoy (2015) menyatakan bahwa masalah dan pemecahan masalah merupakan bagian 

dari kehidupan yang tak terpisahkan dan merupakan bagian yang integral dalam matematika. 

Kemampuan berfikir pada siswa melalui pemecahan masalah dapat membantu untuk 

memperkuat pemahaman siswa.  Sajadi (2013) menyatakan bahwa pemecahan masalah pada 

umumnya bertindak sebagai proses untuk mengartikan suatu masalah secara sederhana dan 

menyelesaikannya. Namun, dalam kenyataannya di SMK Islam An-Nuuru siswa selalu dilatih 

untuk menghafal rumus, kegiatan pembelajaran yang dilakukan konvensional, serta guru lebih 

sering ceramah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ogunbiyi (2004) dalam studinya menyatakan 

bahwa sebagian besar negara di belahan dunia metode yang digunakan oleh guru matematika 

dalam pembelajaran adalah metode ceramah atau metode tradisional ekspositori. 

Pada tanggal 30 Januari 2016, penulis melakukan penelitian awal di SMK Islam An-

Nuuru.Pengalaman siswa dalam menguasai penerapan pemecahan suatu masalah matematika 
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dinilai masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa hal yang telah diperoleh seperti 

pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional, pembelajaran berpusat pada 

guru (Teacher Centered), penyampaian materi yang disampaikan oleh guru tidak lengkap dan 

siswa kurang terampil dalam membaca permasalahan bentuk matematika yang mengakibatkan 

kemampuan siswa tidak dapat berkembang maksimal serta akan di lihat kemampuan siswa 

dalam memecahkan suatu masalah matematika. 

Masalah merupakan suatu kondisi yang akrab dan selalu melekat dengan kehidupan 

manusia. Sehingga memaksa mereka untuk mencari solusi untuk memecahkannya. Masalah 

adalah suatu kondisi dimana hal tersebut dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang 

memerlukanpenyelesaian, sedangkan mereka sadar tidak memiliki suatu cara untuk memperoleh 

solusi (Krulik & Rudnik, 1995:4). Menurut Hudojo (2005) yang menyatakan bahwa, suatu 

pertanyaan merupakan masalah apabila seseorang tersebut tidak memiliki aturan tertentu yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan solusi atau jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian, 

Moursund (2005:29) menyatakan bahwa seseorang dianggap mengalami atau memiliki masalah 

apabila mereka menghadapi empat kondisi berikut, (a) memahami dengan jelas kondisi yang 

sedang terjadi, (b) memahami dengan jelas sesuatu yang menjadi tujuannya, (c) memahami 

sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi yang sedang terjadi, (d) 

memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber agar tercapai tujuannya. 

Dalam ilmu pengetahuan saat ini, metode pemecahan masalah (problem solving) 

merupakan metode yang dapat melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

sehingga dapat membuat koneksi tentang konsep-konsep dan keterampilan mengoperasikan 

konsep secara ilmiah (Dongru, 2008). Kemudian Wu & Adams (2006) menjelaskan bahwa 

mengajarkan keterampilan memecahkan masalah matematika merupakan salah satu kebutuhan 

untuk menghubungkan tuntutan tugas dengan proses kognitif. Menurut Polya (1985) Pemecahan 

masalah berperan sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan yang berguna 

untuk mencapai suatu tujuan. Novotná, et,al. (2014) menyatakan bahwa jika ingin memecahkan 

suatu masalah, maka temukan terlebih dahulu sebuah masalah yang analogis, yaitu suatu 

permasalahan yang berhubungan dengan cara penyelesaian.  

Pemecahan masalah matematika meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menentukan solusi yang diperoleh (Depdiknas, 

2006). Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari mata pelajaran matematika dalam standar 

isi mata pelajaran matematika pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Hal ini didukung oleh 

pernyataan NCTM (2000) yang menyebutkan bahwa pemecahan masalah merupakan tujuan dari 

pembelajaran matematika dan sebagai sarana utama dalam melakukan pembelajaran 

matematika. Menurut Hudojo (2005) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan fokus 

dari pembelajaran matematika karena siswa terlatih menyeleksi informasi, menganalisis dan 

memeriksa hasil, dapat mengambil keputusan, mampu meningkatkan pengetahuannya, dan 

terbiasa melakukan penemuan. 

Pemecahan masalah mensyaratkan bahwa semua guru harus memahami beberapa 

komponen seperti: (a) konten pengetahuan dari domainnya, yaitu meliputi pengetahuan fakta, 

ide, dan prinsip; (b) pengetahuan pedagogis kurikulum yang meliputi, pengetahuan tentang 

perbedaan peserta didik, penilaian, dan pengelolaan kelas;  (c) pengetahuan kondisional, yaitu 

mengetahui ketika pengetahuan khusus harus diambil ketika alat pedagogi tidak dapat 

diterapkan; dan (d) pengetahuan reflektif atau merefleksikan tindakan (Savery, 2006). Dalam 

proses untuk mencari solusi, siswa harus menyusun pengetahuan mereka dan melalui proses ini 

mereka akan terbiasa mengembangkan suatu pemahaman menjadi pemahaman baru tentang 

matematika (NCTM. 2000:52). Kemampuan pemecahan masalah yang baik akan membantu 

siswa dalam belajar penalaran dan kemudian mengaplikasikan penalaran tersebut pada 

kehidupannya (Tripathy, 2009). Hal tersebut sesuai dengan standar pemecahan masalah  yang 

mengharuskan semua siswa untuk, yaitu: (a) Membangun pengetahuan baru matematika melalui 

pemecahan masalah; (b) Memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan pada 

konteks lain; (c) Menerapkan dan menyesuaikan berbagai strategi yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah; (d) Memantau dan merefleksikan proses dari pemecahan masalah 

1018



 

 

matematika (NCTM. 2000:52).  

Polya (1985) menyatakan bahwa memecahkan suatu masalah memiliki empat tahap yaitu:  

1) Memahami masalah (Understand the Problem) 

Pada langkah ini seseorang yang melakukan pemecahan masalah harus memahamisemua 

istilah yang terdapat dalam masalah, mengetahui semua data, dan mengetahui tujuan dari 

memecahkan masalah tersebut. 

2) Merencanakan pemecahannya (Devising a Plan) 

Langkah ini meliputi menganalisis teori atau pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah . Seseorang yang melakukan analisis harus 

memiliki dasar pada pengetahuan dan pengalaman belajar. 

3) Menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana (Carrying Out the Plan) 

Pada langkah ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun pada langkah 2. 

Metode-metode yang telah dirancang akan diterapkan untuk memperoleh solusi. 

4) Memeriksa kembali hasil yang diperoleh (Looking Back). 

Langkah ini dilakukan untuk mengontrol langkah-langkah yang telah dilakukan 

sebelumnya agar dapat diketahui adanya kesalahan dalam menerapkan langkah-langkah 

tersebut. Hal yang dikontrol atau di cek dapat berupa biimplikasi atau implikasi. 

METODE 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Akuntansi SMK Islam An-Nuuru 

dengan jumlah 31 siswa terdiri dari 3 laki-laki dan 28 perempuan. Penelitian ini dilaksanakan 

melalui pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa di sekolah tersebut kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah adalah rendah. Kemudian untuk mengetahui lemahnya 

kemampuan  siswa kelas XI Akuntansi SMK Islam An-Nuuru dalam menyelesaikan masalah, 

maka peneliti melakukan tes terhadap siswa serta pengamatan terhadap aktivitas siswa berkaitan 

dengan tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Tes tersebut disajikan dalam bentuk esai. 

Waktu yang disediakan untuk siswa mengerjakan tes yang diberikan adalah selama 30 menit. 

Siswa kelas XI Akuntasi SMK Islam An-Nuuru yang mengikuti tes di tempatkan dalam satu 

ruangan dengan jarak tempat duduk antar siswa kurang lebih satu meter. Pengawas ruang tes 

dilakukan oleh peneliti serta dibantu oleh guru matematika SMK Islam An-Nuuru. Soal tes 

hanya terdiri dari satu jenis soal yang diujikan kepada 31 siswa kelas XI Akuntasi SMK Islam 

An-Nuuru. Kemudian hasil tes yang telah dikerjakan oleh siswa akan dianalisis dengan 

menggunakan tahapan dari Polya yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal tes ini di adaptasi dari buku Urban, et.all (2004:49): Pak Ghani adalah seorang 

pengusaha mebel. Beliau mendapatkan pesanan untuk memasang kursi pada gedung bioskop. 

Pemilik gedung bioskop meminta untuk menyusun kursi tersebut dengan susunan kursi paling 

depan berisi 20 kursi. Tiga baris terdepan merupakan kursi kategori VIP dan sisanya kursi 

kategori ekonomi dan festival. Jumlah kursi pada baris dibelakangnya selalu bertambah 4 kursi 

lebih banyak dari susunan kursi di depannya. Gedung tersebut hanya mampu menampung kursi 

sebanyak 40 baris dengan kursi pada baris terakhir merupakan kursi kategori Festival. 

Berapakah banyaknya kursi yang harus dipasang oleh Pak Ghani untuk, 

a) Memasang kursi kategori festival? 

b) Memasang kursi kategori VIP 

c) Memasang kursi kategori ekonomi? 

Berdasarkan hasil penelitian dalam kelas tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal 

memahami masalah ada sebanyak 9,68% siswa dapat mamahami masalah, 77,42% siswa dapat 

memahami sebagian masalah, dan 12,90% siswa tidak memahami masalah. Dalam hal 

merencanakan pemecahan masalah diperoleh sebanyak 9,68% siswa melakukan perencanaan 
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pemecahan masalah, 19,35% siswa melakukkan perencanaan pemecahan masalah tetapi kurang 

sesuai dengan yang dimaksud oleh tes, dan 70,97% siswa yang tidak melakukan perencanaan 

dalam memecahkan masalah. Kemudian dalam hal menerapkan rencana atau strategi 

pemecahan masalah diperoleh sebanyak 9,68% siswa melakukan penerapan strategi yang telah 

direncanakan, 9,68% siswa menerapkan tetapi solusi yang diperoleh kurang sesuai dengan yang 

di maksud dari tes,  dan 80,65% siswa tidak menerapkan pemecahan masalah sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Pada tahapan pemecahan masalah Polya yang terakhir yaitu 

memeriksa kembali diperoleh 9,68% siswa melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil 

kerjanya, 6,45% siswa melakukan pemeriksaan dengan tidak teliti atau kadang-kadang 

melakukan pemeriksaan kembali, dan 83,87% siswa tidak melakukan pemeriksaan kembali 

terhadap hasil kerjanya. Berikut ini merupakan kesalahan jawaban yang dilakukan oleh salah 

satu siswa. 

a. Permasalahan menentukan banyaknya kursi festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. contoh kesalahan jawaban siswa 

       Berikut analisis hasil kerja siswa dengan menggunakan tahapan Polya 

1. Memahami masalah (Understand the Problem) 

Dalam tahap ini terlihat bahwa siswa belum sepenuhnya memahami masalah yang 

diberikan. Hal tersebut dapat diketahui pada hasil kerja siswa yang berupa belum 

lengkap dalam menentukan hal-hal yang diketahui dari permasalahan yang diberikan. 

Siswa dapat menentukan kursi yang terpasang paling depan berisi 20 kursi sebagai 

suku pertama (a). Pada baris kedua sampai seterusnya selalu bertambah 4 kursi 

sebagai beda (b). Namun siswa belum menuliskan atau belum mengidentifikasi 

𝑈40sebagai suku terakhir yang merupakan jumlah dari kursi kategori festival, dan 

letak kursi ekonomi.  

2. Merencanakan pemecahan masalah (Divising a Plan) 

Setelah mengidentifikasi beberapa hal yang diketahui dari masalah yang diberikan 

sebagai indikator bahwa siswa dapat memahami masalah, selanjutnya siswa 

merencanakan pemecahan masalah. Untuk mengetahui bahwa siswa tersebut telah 

dapat merencakan penyelesaian masalah, biasanya diketahui pada saat siswa 

menuliskan masalah yang muncul dari soal yang berupa pertanyaan.Dari hasil kerja 

siswa dapat dilihat bahwa siswa tersebut tidak dapat menuliskan masalah yang muncul 

dari soal. Ini sebagai indikator bahwa siswa tidak merencanakan penyelesaian 

masalah. Selain itu juga tidak terlihat bahwa siswa menuliskan suatu formula sebagai 

pedoman untuk menyelesaikan masalah. Bentuk formula formal untuk menentukan 

banyaknya suku ke-n dari suatu barisan aritmatika adalah 𝑈𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏.  

3. Menyelesaikan masalah sesuai dengan yang telah direncanakan (Carrying Out the 

Plan) 

Pada tahap ini yang harus dilakukan oleh siswa adalah menerapkan formula yang telah 

direncanakan pada tahap dua. Apabila formula yang dirancang tidak tepat atau bahkan 

di menuliskan formula, maka ada kemungkinan hasil yang diperoleh oleh siswa tidak 

tepat. Walaupun sebenarnya mungkin siswa tersebut mengetahui maksud dari yang 

ditanyakan oleh soal, namun siswa tersebut menuliskan 𝑈𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏 dengan 
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𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏. Hal ini akan diartikan berbeda, karena n bukan suku ke-n, 

melainkan n adalah nomor suku ke-n. 

4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh (Looking Back). 

Pada tahap ini terlihat bahwa siswa tersebut tidak melakukan pemeriksaan kembali 

terhadap hasil kerjanya. Hal ini dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh siswa 

masih merupakan hasil yang diperoleh dari penerapan formula yang tidak tepat. Selain 

itu, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh guru kepada siswa tersebut, ia mengaku 

benar bahwa ia tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerjanya. Hal ini 

dikarenakania tidak dapat mengingat secara pasti formula untuk menentukan 

pemecahan masalah tersebut.Ketika ditanya seberapa besar keyakinannya terhadap 

jawabannya, ia mengaku kebenaran jawabannya kurang dari 60 %. Sehingga apa yang 

ia kerjakan, hal itu juga yang ia anggap benar. 

b. Permasalahan menentukan banyaknya kursi VIP 

Pada poin b, sebagian besar siswa menjawab dengan tepat. Metode yang digunakan 

oleh siswa menggunakan metode mendaftar suku-suku yang akan di cari jumlahnya. Cara 

yang digunakan oleh siswa dinilai benar walaupun tidak menggunakan formula dari deret 

aritmatika. Namun, kajian berdasarkan tahapan pemecahan masalah dari polya tetap 

dilakukan, yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh kesalahan jawaban siswa 

        Berikut analisis hasil kerja siswa dengan menggunakan tahapan Polya 

1. Memahami masalah (Understand the Problem) 

Dalam tahap ini terlihat bahwa siswa memahami masalah yang diberikan. Hal tersebut 

dapat diketahui pada hasil kerja siswa yang berupa belum lengkap dalam menentukan 

hal-hal yang diketahui dari permasalahan yang diberikan. Siswa dapat menentukan 

kursi yang terpasang paling depan berisi 20 kursi sebagai suku pertama (a). Pada baris 

kedua sampai seterusnya selalu bertambah 4 kursi sebagai beda (b). Namun siswa 

belum menuliskan atau belum mengidentifikasi 𝑈40sebagai suku terakhir yang 

merupakan jumlah dari kursi kategori festival, dan letak kursi ekonomi.  

2. Merencanakan pemecahan masalah (Divising a Plan) 

Pada tahap ini siswa dapat menentukan suatu formula untuk menentukan hasil. 

Perencanaan atau pemilihan formula dapat dilakukan apabila siswa dapat memahami 

masalah yang ada. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa, dapat diketahui bahwa siswa 

merencanakan suatu pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan metode 

mendaftar semua suku yang menjadi masalah pada soal poin b. 

3. Menyelesaikan masalah sesuai dengan yang telah direncanakan (Carrying Out the 

Plan) 

Jika tahap satu dan dua tidak dapat diselesaikan oleh siswa dengan tepat, maka pada 

tahap ini siswa sudah dapat dipastikan bahwa ia tidak melakukan penyelesaian 

masalah dengan suatu rencana.Namun ada beberapa kemungkinan, salah satunya yaitu 

siswa tetap mengerjakan soal tanpa menggunakan rencana dan formula yang sesuai 

(mengarang formula). Berdasarkan pengakuan siswa tersebut saat wawancara adalah 

ia tetap menjawab namun tidak menggunakan formula. Ia tetap menjawab dengan 
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menggunakan metode mendaftar suku-sukunya. Siswa tersebut hanya berprinsip 

bahwa ia harus tetap menjawab dan Ia juga mengaku bahwa yang penting lembar 

kerjanya tidak kosong. 

4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh (Looking Back). 

Pada tahap ini, siswa mengaku telah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 

jawaban yang ia peroleh. Ia mengaku bahwa jawabannya telah diperiksa dan 

berkeyakinan bahwa jawabannya adalah benar, walaupun ia sadar ia menggunakan 

metode yang lain. Hal tersebut dapat terlihat pada hasil kerja siswa yang menunjukan 

bahwa formula dan hasil tepat dan sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. 

c. Permasalahan menentukan banyaknya kursi kategori ekonomi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. contoh kesalahan siswa 

 

1. Memahami masalah (Understand the Problem) 

Dalam tahap ini terlihat bahwa siswa memahami masalah yang diberikan. Hal tersebut 

dapat diketahui pada hasil kerja siswa yang berupa belum lengkap dalam menentukan 

hal-hal yang diketahui dari permasalahan yang diberikan. Siswa dapat menentukan 

kursi yang terpasang paling depan berisi 20 kursi sebagai suku pertama (a). Pada baris 

kedua sampai seterusnya selalu bertambah 4 kursi sebagai beda (b). Namun siswa 

belum menuliskan atau belum mengidentifikasi 𝑈40sebagai suku terakhir yang 

merupakan jumlah dari kursi kategori festival, dan letak kursi ekonomi.  

2. Merencanakan pemecahan masalah (Divising a Plan) 

Berdasakan jawaban siswa, terlihat bahwa siswa tidak melakukan perencanaan untuk 

memecahkan masalah yang ada. Namun, siswa tersebut tetap memberikan jawaban. 

Berdasarkan pengakuan dari siswa yang mengatakan bahwa untuk masalah poin c ini 

ia tidak dapat menemukan solusinya. Ia juga mengaku sulit untuk memahami masalah 

ini.  

3. Menyelesaikan masalah sesuai dengan yang telah direncanakan (Carrying Out the 

Plan) 

Jika tahap satu dan dua tidak dapat diselesaikan oleh siswa dengan tepat, maka pada 

tahap ini siswa sudah dapat dipastikan bahwa ia tidak melakukan penyelesaian 

masalah dengan suatu rencana.Namun ada beberapa kemungkinan, salah satunya yaitu 

siswa tetap mengerjakan soal tanpa menggunakan rencana dan formula yang sesuai 

(mengarang formula). Berdasarkan pengakuan siswa tersebut saat wawancara adalah 

ia tetap menjawab namun tidak menggunakan formula. Ia tetap menjawab dengan 

mengoperasikan hasil yang diperoleh pada poin a dan b. Hasil yang diperoleh oleh 

siswa tersebut dinilai tidak tepat. Selain itu, Siswa tersebut hanya berprinsip bahwa ia 

harus tetap menjawab dan Ia juga mengaku bahwa yang penting lembar kerjanya tidak 

kosong. Walaupun ia paham bahwa jawaban yang diperoleh tidak tepat. 

4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh (Looking Back). 

Pada tahap ini, siswa mengaku telah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 

jawaban yang ia peroleh. Ia mengaku bahwa jawabannya telah diperiksa dan 

berkeyakinan bahwa jawabannya tidak tepat. Hal tersebut dapat terlihat pada hasil 

kerja siswa yang menunjukan bahwa formula dan hasilnya tidak tepat dan tidak sesuai 

dengan yang ditanyakan pada soal.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penulisan artikel ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika 

memang merupaka suatu hal yang sangat penting dan juga sangat diperlukan. Matematika selalu 

identik dengan masalah yang tidak jarang menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun tidak semua siswa terampil dalam menggunakan kemampuan nya dalam memecahkan 

masalah matematika. Seperti halnya siswa SMK Islam An-Nuuryang dalam penelitian ini 

diketahui bahwa sebagian besar kemampuan yang dimiliki siswa dalam memecahkan masalah 

masih lemah. Berdasarkan hasil dari pemberian masalah pada siswa SMK Islam An-Nuuru 

ditemukan beberapa indikator yang menurut Polya (1985) siswa tersebut lemah dalam 

memecahkan masalah. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:(a) sebagian besar siswa 

kurang terampil memahami masalah; (b) siswa kurang terampil untuk menentukan perencanaan 

sebagai cara untuk menentukan formula; (c)  siswa tidak menyelesaikan masalah dengan 

rencana; (d) kebanyakan siswa tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil kerjanya. 

Selain itu, peneliti juga menyimpulkan bahwa siswa tidak tepat dalam menginterpretasikan 

permasalahan dalam konsep-konsep matematika dan siswa kurang memiliki pemahaman 

terhadap masalah yang muncul. 

Peneliti juga mendapatkan kesimpulan yang lain. Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan, diperoleh bahwa kesukaan terhadap mata pelajaran matematika masih kurang. Dalam 

hal mengerjakan soal matematika, siswa mengaku kurang terampil dalam mengerjakan soal 

termasuk soal berbentuk masalah-masalah yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu dalam hal kebenaran jawaban, siswa kebanyakan mereka mengaku bahwa kurang 

yakin dengan jawaban yang telah diperoleh. Keyakinan mereka terhadap jawaban yang telah 

diperoleh adalah berkisar antara 0-60 %.   

DAFTAR RUJUKAN 

Depdiknas. 2006. Standar Isi Mata Pelajaran Matematika SMP/MTs. Jakarta:Depdiknas 

Dongru, M. 2008. The Application of Problem Solving Method on Science Teacher 

Trainees on the Solution of the Environmental Problems. Journal of Environmental 

&Science Education, 2008, 3 (1), 9 – 18, ISSN 1306-3065. 

Ersoy, E.  2015. The Place Of Problem Solving And Mathematical Thinking InThe    

Mathematical Teaching. Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Samsun, 

55160, Turkey. The Online Journal of New HorizonsinEducation. 5 (1),120-129. 

Hudojo, H. 2005. Pengembangan Kurikulum Pembelajan Matematika. Malang: UM Press 

Krulik, S., & Rudnick, J. A. 1995. The New Sourcebook for Teaching Reasoning and Problem 

Solving in Elementary School. Boston: Temple University. 

Moursund, D. 2005. Improving Math Education in Elementary School: A Short Book 

forTeachers. Oregon: University of Oregon. [online]. Tersedia 

  http://darkwing.uoregon.edu/.../ElMath.pdf. 

National Council of  Teachers of Mathematics (NCTM). 1999. MathematicsAssesment a 

Practical Handbook For Grades 9-12. Reston, VA 20191-9988 

National Council of  Teachers of Mathematics (NCTM). 2000. Principles andstandards for 

School mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers ofMathematics 

Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J. 2014. Problem Solving in 

School Mathematics Based onHeuristic Strategies, Journal on Efficiency and 

1023



 

 

Responsibility in Education andScience, Vol. 7, No. 1,  pp.1-6, online ISSN1803 

1617, printed ISSN 23362375,doi:10.7160/eriesj. 2013.070101 

Ogunbiyi, O. 2004. New Challenges in the methodologies of teaching: A case forInservice 

programme for school teachers. Teachers mandate on education and social 

development in Nigeria, D.F.Elaturoti and A.Babarinde Eds., Nigeria.Stirling 

Horden Publishers, pp 152-157. 

Olkun, S. & Toluk, Z. (2004). Activity Based Teaching of Mathematics: Teaching for 

Conception,The Conference of Beneficent Examples, İstanbul. 

Sajadi, M. 2013. The Examining Mathematical Word Problems Solving Ability under Efficient 

Representation Aspect. Available online at www.ispacs.com/metr Volume 2013, 

Year 2013 Article ID metr-00007, 11 Pages doi:10.5899/2013/metr-00007 Research 

Article 

Savery, J. 2006. Overview of problem-based learning: Definitions and distinction.The 

Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1, 3–14. 

Tripathy, Preety N. 2009. Problem Solving in Mathematic: A Tool for CognitiveDevelopment. 

Proceeding of Episteme3. 

Wu, M & Adams, R. 2006. Modelling Mathematics Problem Solving Item Responses Using a 

Multidimensional IRT Model. Mathematics EducationResearchJournal. University 

ofMelbourne. 18 (2), 93-113 

 
 

 

 
 

1024

http://www.ispacs.com/metr%20Volume%202013


 

 

 

KESALAHAN KONSEP SISWA  

PADA MATERI PERSAMAAN GARIS LURUS 
  

Yelli Marlina1), Edy Bambang Irawan2), Abd Qohar 2) 
1)Mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang 

2)Dosen Universitas Negeri Malang 
3) Dosen Universitas Negeri Malang 

yellimarlina@gmail.com  

 

Abstrak 

 
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan konsep/prinsip siswa 

pada materi persamaan garis lurus beserta faktor penyebabnya. Penelitian ini 

dilaksanakan di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Solok. Subjek penelitiannya 25 

siswa  di kelas IXB pada semester 1 TP 2016/2017. Metode penelitian adalah 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui tes dan wawancara. Tes 

berguna untuk mengetahui kesalahan konsep/prinsip yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus. Wawancara digunakan untuk mengetahui 

faktor penyebab kesalahan konsep/prinsip yang dilakukan siswa. Berdasarkan hasil 

tes, kesalahan yang dilakukan siswa secara umum diakibatkan karena siswa tidak 

memahami konsep/prinsip persamaan garis lurus. Kesalahan konsep/prinsip yang 

dilakukan siswa adalah pada konsep kemiringan garis (gradien), menyatakan prinsip 

gradien dua garis sejajar dan dua garis tegak lurus, serta dalam menyatakan 

persamaan garis lurus dari yang diketahui. Kesalahan ini bersifat kesalahan konsep 

total dan kesalahan konsep sebagian. Faktor penyebabnya adalah siswa belum 

memahami materi prasyarat dan siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Kata kunci: kesalahan konsep, persamaan garis lurus 
 

PENDAHULUAN 

Memahami konsep merupakan langkah awal dalam pembelajaran matematika. Apabila 

siswa memahami konsep matematika, ia dapat menggunakannya untuk mengembangkan 

kemampuan matematika lainnya seperti penalaran dan pemecahan masalah (NCTM, 2003:10). 

Namun, sebaliknya jika siswa salah dalam memahami konsep, maka siswa akan sulit untuk 

mengembangkan kemampuan matematikanya.  

Konsep adalah objek matematika berupa ide abstrak yang digunakan untuk 

mengklasifikasikan sekumpulan objek, contohnya definisi (Subanji, 2013:72) sedangkan prinsip 

menurut Subanji (2013:75) merupakan objek matematika yang lebih lengkap yang terdiri dari 

beberapa fakta, konsep yang dihubungkan dengan operasi, contohnya teorema. Oleh karena 

dalam prinsip juga terdapat konsep, maka yang dimaksud kesalahan konsep dalam penelitian ini 

adalah kesalahan siswa dalam menyatakan konsep/prinsip matematika.  

Kesalahan konsep siswa banyak terjadi pada materi persamaan garis lurus. Sebagaimana 

penelitian Owen (1993) menyatakan bahwa 30% siswa SMP tidak dapat menentukan gradien 

persamaan garis lurus dan tidak dapat menjawab dengan benar ketika ditanya apakah dua garis 

dengan gradiennya diketahui merupakan dua garis sejajar atau tidak. Veloo, dkk (2015) juga 

menyatakan salah satu tipe kesalahan siswa yaitu kesalahan konsep pada grafik garis lurus 

sebesar 57%. Kesalahan yang sama juga terjadi di sekolah peneliti, dimana siswa pada 

umumnya melakukan kesalahan konsep pada materi persamaan garis lurus.  

Peneliti menyadari apabila kesalahan konsep ini dibiarkan, maka nantinya siswa sebagai 

subjek belajar akan mengalami ketidakberhasilan khususnya pada materi persamaan garis lurus. 

Oleh karena itu peneliti ingin mencari tahu kesalahan konsep persamaan garis lurus yang 
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dilakukan siswa beserta faktor penyebab kesalahan tersebut melalui penelitian ini. Agar peneliti 

dapat memperbaiki pembelajaran kedepannya 

Sebelum mengetahui kesalahan konsep/prinsip yang dilakukan siwa pada persamaan garis 

lurus, guru harus mengetahui konsep/prinsip pada materi ini. Konsep matematika pada materi 

persamaan garis lurus diantaranya kemiringan garis (gradien). Sedangkan prinsip pada materi 

ini diantaranya  gradien dua garis sejajar, gradien dua garis tegak lurus, dan menentukan 

persamaan garis lurus.  Konsep kemiringan garis (gradien) adalah misalkan P adalah titik(x1, y1) 

dan Q adalah titik (x2, y2). Gradien garis PQ adalah perbandingan , asalkan x1≠x2. Jika  x1 

= x2, berarti garis PQ  vertikal, maka gradien garis PQ tidak terdefinisi (Musser dkk, 2011:826).  

Prinsip gradien dua garis sejajar adalah dua garis pada bidang koordinat dikatakan sejajar jika 

dan hanya jika gradien kedua garis sama atau gradien kedua garis tidak terdefinisi (Musser dkk, 

2011:828). Prinsip gradien dua garis tegak lurus adalah dua garis pada bidang koordinat tegak 

lurus jika dan hanya jika hasil kali gradiennya -1 atau satu garis horizontal dan garis yang lain 

vertikal (Musser dkk, 2011:830). Prinsip persamaan garis adalah setiap garis pada bidang 

mempunyai persamaan bentuk 1) y = mx + b, dimana m gradien garis dan b adalah perpotongan 

dengan sumbu y atau 2) x = a apabila gradiennya tidak terdefinisi (garis vertikal). Prinsip 

lainnya untuk persamaan garis lurus adalah jika garis terdiri dari titik(x1, y1) dan gradien m, 

maka persamaan garisnya adalah y-y1 = m(x-x1) (Musser dkk, 2011:840). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan kesalahan konsep yang dilakukan siswa ketika diberikan soal pemahaman 

konsep dan mendeskripsikan faktor penyebab kesalahan konsep yang dilakukan siswa.  

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif, dimana subjek 

penelitiannya 25 siswa di kelas IXB pada semester 1 TP 2016/2017. Pemilihan subjek ini 

berdasarkan pertimbangan bahwa kelas IX telah mempelajari materi persamaan garis lurus di 

semester 1 kelas VIII dulu. Data didapatkan melalui tes dan wawancara. Tes yang diberi 

sebanyak 2 butir soal essay yang mengukur pemahamanan konsep persamaan garis lurus, yaitu :  

1. Jika garis dengan persamaan  tegak lurus dengan garis , 

berapakah nilai a? 

2. Pada gambar di bawah ini, garis lurus ST sejajar dengan garis lurus PQ. Tentukan Persamaan 

Garis Lurus PQ! 
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Soal pertama berkaitan dengan pemahaman konsep tentang gradien dua garis tegak lurus. 

Sedangkan soal kedua berkaitan dengan konsep kemiringan garis,  gradien dua garis sejajar, dan 

menentukan persamaan garis lurus.  Jawaban yang diberikan siswa pada soal tes digunakan 

untuk mengetahui kesalahan konsep siswa. Untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan 

konsep yang dilakukan siswa dalam tes, peneliti melakukan wawancara pada 3 orang siswa 

secara acak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil tes 25 orang siswa, pada umumnya siswa tidak memahami konsep persamaan 

garis lurus, sehingga hampir semua siswa melakukan kesalahan konsep. Pemahaman konsep 

siswa pada tes ini kategorikan atas 2, yaitu a) tidak memahami konsep, b) memahami konsep 

sebagian, c) memahami konsep keseluruhan. Berikut tabel pemahaman konsep siswa. 

 

Tabel 1. Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Persamaan Garis Lurus 

No 

 

Inisial 

Nama 

 

Pemahaman Konsep Siswa 

Gradien dua garis 

tegak lurus 

Gradien Gradien dua garis 

sejajar 

Persamaan 

garis lurus 

1 M a) b) b) a) 

2 RSP b) b) b) a) 
3 NA b) b) a) a) 
4 A b) b) a) a) 
5 AMB a) a) a) a) 
6 RF b) b) b) a) 
7 FNS b) b) b) a) 
8 MAF b) b) a) a) 
9 RNL b) b) a) a) 
10 RFY b) b) b) a) 
11 RR b) a) c) a) 
12 AK a) b) a) a) 
13 JA a) b) a) a) 
14 SD b) b) a) a) 
15 HA b) b) b) a) 
16 NHK b) b) b) a) 
17 SRD b) b) b) a) 
18 SY b) a) c) a) 
19 FR b) a) c) a) 
20 RH b) b) a) a) 
21 SJS b) b) a) a) 
22 YF b) b) a) a) 
23 SR a) a) a) a) 
24 TY a) a) a) a) 
25 MFF b) b) b) a) 

Jumlah a) = 6 orang 

b) = 19 orang 

c) = 0 orang 

a) = 6 orang 

b) = 19 orang 

c) = 0 orang 

a) = 13 orang 

b) = 9 orang 

c)= 3 orang 

a) = 25 orang 

b) = 0 orang 

c) = 0 orang 

Ket : a) tidak memahami konsep 

         b) memahami konsep sebagian 

         c) memahami konsep seluruhan 

 

Berdasarkan penjabaran pemahaman konsep siswa di atas, peneliti mengelompokkan 

kesalahan konsep persamaan garis lurus siswa menjadi dua, yaitu kesalahan konsep total dan 
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kesalahan konsep sebagian. Siswa yang tidak paham konsep berarti melakukan kesalahan 

konsep total dan siswa yang paham konsep sebagian berarti melakukan kesalahan konsep 

sebagian. Dari tabel di atas tampak bahwa, 24% siswa melakukan kesalahan konsep total dan 

pada gradien dua garis tegak lurus dan 76% melakukan kesalahan konsep sebagian. Persentase 

yang sama juga diperoleh pada konsep gradien.  Pada konsep gradien dua garis sejajar 12% 

siswa memahami konsep secara keseluruhan, 36% siswa melakukan kesalahan konsep sebagian, 

dan sisanya 52% siswa melakukan kesalahan konsep total. Kesalahan konsep total yang terbesar 

persentasenya terjadi pada konsep persamaan garis lurus, yaitu 100%. 

Berikut contoh jawaban siswa yang melakukan kesalahan konsep total pada masing-

masing konsep/prinsip persamaan garis lurus. 

 

 
a. Gradien Dua Garis Tegak Lurus (M) 

 
b. Gradien (TY) 

 
c. Gradien Dua Garis Sejajar (NA) 

 
d. Membentuk Persamaan Garis 

Lurus (MFF) 

Gambar 1. Kesalahan Konsep Total pada Materi Persamaan Garis Lurus 

 

Pada kesalahan konsep total, siswa tidak memahami sedikitpun tentang konsep/prinsip 

persamaan garis lurus. Penyelesaian soal nomor 1 yang diberikan siswa M tentang konsep 

gradien dua garis tegak lurus adalah salah. Siswa menganggap materi ini merupakan perkalian 

aljabar, sehingga siswa mengalikan persamaan garis yang pertama dengan persamaan garis yang 

kedua. Seharusnya siswa bekerja sesuai dengan prinsip gradien dua garis tegak lurus, yaitu dua 

garis pada bidang koordinat tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali gradiennya -1. Ini berarti 

siswa menentukan terlebih dahulu gradien garis pertama dan gradien garis kedua. Kemudian 

menyatakan bahwa .  

Penyelesaian soal nomor 2 yang menanyakan persamaan garis lurus PQ dapat dilakukan 

dengan beberapa langkah penyelesaian dan menggunakan konsep/prinsip persamaan garis lurus. 

Langkah beserta konsep/prinsip penyelesaian persamaan garis lurus PQ adalah 1) siswa 

menentukan gradien Garis ST dengan konsep : misalkan P adalah titik(x1, y1) dan Q adalah titik 

(x2, y2). Gradien garis PQ adalah perbandingan , asalkan x1≠x2., 2) Menggunakan prinsip 

gradien dua garis sejajar, yaitu  dua garis pada bidang koordinat dikatakan sejajar jika dan hanya 

jika gradien kedua garis sama, 3) Membentuk persamaan garis lurus PQ dengan prinsip  jika 

garis terdiri dari titik(x1, y1) dan gradien m, maka persamaan garisnya adalah y-y1 = m(x-x1) 
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gradien.  

Penyelesaian siswa TY, NA, dan MFF tidak sesuai dengan konsep/prinsip persamaan 

garis lurus. Siswa TY berusaha menjawab persamaan garis lurus PQ dengan menggunakan 

bilangan yang ada pada grafik dan membentuknya menjadi sebuah persamaan garis. Ini jelas 

tidak sesuai dengan konsep/prinsip sebenarnya. Siswa NA menyelesaikan soal nomor 2 ini 

dengan menentukan gradien terlebih dahulu, kemudian membandingkan gradien garis pertama 

dengan gradien garis kedua. Padahal seharusnya menyamakan gradien garis pertama dengan 

gradien garis kedua sesuai dengan prinsip dua garis sejajar. Kesalahan konsep total yang 

dilakukan siswa selanjutnya adalah kesalahan dalam menentukan persamaan garis lurus. Dari 

jawaban TY, NA, dan MFF tampak bahwa siswa tidak mengerti sama sekali bagaimana cara 

membentuk persamaan garis lurus PQ. 

Kesalahan konsep sebagian yang dilakukan siswa dapat disajikan pada gambar di bawah 

ini. 

 
a. Gradien Dua Garis Tegak Lurus (NHK) 

 

 
b. Gradien (RH)  

c. Gradien Dua garis Sejajar (RSP) 

Gambar 2. Kesalahan Konsep Sebagian pada Materi Persamaan Garis Lurus 

 

Dari gambar di atas tampak bahwa siswa NHK telah memahami bahwa gradien dari 

persamaan garis yang berbentuk y = mx + c adalah m. Siswa mempertegas pemahamannya 

dengan melingkari gradien dari dua persamaan garis yang diketahui. Namun, pada langkah 

penyelesaian berikutnya siswa menyatakan bahwa gradien garis pertama sama dengan -1 dibagi 

gradien garis kedua. Pernyataan siswa ini merupakan kesalahan konsep yang dilakukan siswa 

untuk prinsip gradien dua garis tegak lurus. Meskipun hasil akhir jawaban siswa benar, namun 

konsep gradien dua garis tegak lurus tidak dipahami siswa.  

Kesalahan konsep sebagian juga dilakukan oleh siswa RH dalam menentukan gradien 

dari garis ST, siswa telah mulai menyatakan gradien dalam bentuk rasio, namun bilangan-

bilangan yang dibandingkan tidak sesuai dengan konsep.   

Kesalahan konsep sebagian berikutnya yang dilakukan siswa adalah konsep gradien dua 

garis sejajar. Siswa telah menyamakan gradien garis pertama dengan gradien garis kedua. 

Namun, siswa tidak dapat menyatakan dengan jelas bahwa gradien dua garis sejajar adalah 

sama. Ini tampak dari jawaban siswa yang tidak menyatakan bahwa gradien garis ST sama 

dengan gradien garis PQ.  

Faktor penyebab kesalahan konsep persamaan garis lurus didapatkan setelah 

mewawancarai 2 siswa secara acak yang mewakili jenis kesalahan konsep mereka, yaitu 1 orang 
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siswa yang melakukan kesalahan konsep total dan 1 orang siswa yang melakukan kesalahan 

konsep sebagian. Berikut percakapan peneliti dengan siswa yang melakukan kesalahan total 

berinisial AMB.  

P  : apakah kamu paham yang ditanyakan pada soal nomor 1? 

AMB : nilai a bu 

P  : apakah kamu paham apa yang diketahui pada soal nomor 1? 

AMB : 2 garis tegak lurus 

P  : mengapa kamu kalikan kedua persamaan garis itu? 

AMB : karena yang ditanyakan nilai a, maka saya kalikan saja 

P  : apakah kamu tidak mengetahui hubungan gradien dua garis tegak lurus? 

AMB : tidak bu 

P  : Hubungan gradien dua garis sejajar? 

AMB : (menggeleng) 

P  : Apakah gradien itu? 

AMB : (menggeleng lagi) 

P  : Berarti bagaimana membentuk persamaan garis lurus, kamu juga tidak tahu? 

AMB : (diam) 

P  : Kenapa kamu tidak tahu nak? 

AMB : Saya tidak mengerti satupun bu 

P  : Apakah kamu tahu koordinat titik S? 

AMB : -8 bu 

Percakapan peneliti dengan siswa yang melakukan kesalahan sebagian berinisial HA adalah 

sebagai berikut. 

         P  :Mengapa kamu menulis   pada jawaban nomor 1? 

         HA          : (sambil berpikir) karena perkalian gradien dua garis tegak lurus adalah -1 maka  

                

P  : Mengapa tidak kamu tuliskan di lembar jawabanmu kalau perkalian gradien  

dua garis tegak lurus adalah -1? 

HA : Lupa bu 

P : Apakah kamu tahu bagaimana menentukan gradien dari 2 titik? 

HA : Kalau tidak salah dibandingkan dengan nilai y dan x bu 

P : hanya itu yang kamu tahu? 

HA : ya bu 

P : Apakah kamu tahu hubungan gradien dua garis sejajar? 

HA : sama bu 

P : Apanya yang sama? 

HA : gradiennya 

 

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan faktor penyebab  kesalahan konsep total 

adalah siswa tidak memahami materi prasyarat dari persamaan garis lurus, yaitu titik koordinat. 

Faktor penyebab kesalahan konsep sebagian adalah siswa sering lupa dengan konsep persamaan 

garis lurus.. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesalahan konsep yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus 

ada dua, yaitu 1) kesalahan konsep total dan 2) kesalahan konsep sebagian. Semua siswa 

melakukan kesalahan konsep total dalam menggunakan prinsip menentukan persamaan garis 

lurus.  Setengah dari siswa melakukan kesalahan konsep total dalam menggunakan prinsip 

gradien dua garis sejajar. Tiga perempat dari siswa melakukan kesalahan konsep sebagian dalam 

menggunakan konsep gradien dan prinsip gradien dua garis tegak lurus. Hal ini disebabkan 
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siswa tidak memahami materi prasyarat dari persamaan garis lurus, yaitu titik koordinat. 

Penyebab lainnya konsep persamaan garis lurus hanya bertahan sementara dalam pikiran siswa, 

sehingga ketika ditanyakan kembali siswa tidak dapat mengungkapkannya. 

Saran untuk guru,  1) pastikan siswa telah memahami materi prasyarat, sebelum memulai 

pembelajaran persamaan garis lurus,2) pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif dalam 

mengkonstruksi konsep persamaan garis lurus sehingga konsep dapat bertahan lama di pikiran 

siswa.  
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Abstrak 

 
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa sekolah 

menengah kejuruan dalam memecahkan masalah matematika. Data dalam kajian ini 

dikumpulkan dari hasil kerja siswa sekolah menengah kejuruan dalam memecahkan 

masalah matematika. Kajian ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama,  

mengidentifikasi dan mengklasifikasi hasil kerja siswa berdasarkan kelengkapan 

jawaban dan solusi terhadap masalah. Kedua, menganalisis hasil kerja tiga 

responden berdasarkan tahapan pemecahan masalah Polya (memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan perencanaan, dan menelaah solusi). 

Berdasarkan hasil kajian diperoleh data tentang kemampuan pemecahan masalah 

siswa SMK pada fase memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, 

melaksanakan pemecahan masalah, dan memeriksa kembali. Hasil kajian 

menggambarkan bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

terjadi karena kurangnya keterampilan siswa dalam memahami masalah, 

merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan 

memeriksa kembali.       

Kata kunci: masalah matematika, pemecahan masalah 
 

PENDAHULUAN 

Pemecahan masalah adalah faktor penting dalam pembelajaran matematika (NCTM, 

2000; Ali, 2010; Barak, 2012; Hassanabad dkk., 2012; As’ari, 2014; In’am 2014). Pemecahan 

masalah merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh siswa (Hassanabad dkk., 

2012). Karena belajar matematika bukan hanya sekedar berhitung, kecakapan berpikir dan 

bernalar sangat diperlukan untuk menyelesaikan soal-soal baru dan mempelajari ide-ide baru 

yang akan dihadapi dimasa yang akan datang (Subanji, 2011). Pemecahan masalah matematika 

tidak hanya memerlukan kemampuan kognitif untuk memahami dan mewakili situasi masalah, 

untuk membuat algoritma untuk masalah ini, untuk memproses berbagai jenis informasi, dan 

untuk melaksanakan perhitungan, tetapi juga harus dapat mengidentifikasi dan mengelola satu 

set yang sesuai strategi untuk memecahkan masalah (Zhu, 2007). Posamentier & Krulik (1998: 

1) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai suatu proses penyelesaian suatu situasi yang 

dihadapi siswa, memerlukan solusi baru dan jalan untuk menuju solusi tersebut tidak segera 

diketahui. Sedangkan Mourtos dkk. (2004) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai suatu 

proses yang digunakan untuk mencari jawaban terbaik akan sesuatu hal yang belum diketahui, 

atau membuat keputusan terhadap berbagai kendala. Kemampuan pemecahan masalah melatih 

siswa berpikir kritis, karena dalam memahami masalah dan merencanakan pemecahan masalah, 

diperlukan ide-ide cemerlang sehingga siswa dapat memecahkan masalah secara efektif (In’am, 

2014). Kemampuan pemecahan masalah juga membantu siswa mengembangkan kompetensinya 

(Barak, 2012). Sehingga pemecahan masalah merupakan keterampilan yang perlu dimiliki dan 

dikuasai dengan baik agar mampu bertahan hidup dan menghadapi tantangan dalam kehidupan 

nyata di masa yang akan datang (Ali, 2010; As’ari, 2014). 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang sangat diperlukan oleh 
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siswa SMK (Masrurotullaily dkk., 2013; Purwosusilo, 2014). Segera setelah menamatkan 

pendidikan di SMK, mereka akan langsung berkecimpung dengan dunia nyata yang banyak 

menuntut kemampuan pemecahan masalah (Mourtos dkk., 2004). Berbeda dengan siswa SMA 

yang masih memiliki peluang mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya di jenjang 

perguruan tinggi, siswa SMK tidak lagi memiliki kesempatan tersebut. Karena itu, di jenjang 

SMK inilah, para siswa harus difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah. untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah, perlu diketahui secara pasti 

profil kemampuan pemecahan masalah awal dari siswa SMK.  

Menurut teori Zona Proximal Development (ZPD), terdapat zona/jarak antara kinerja 

maksimum siswa secara individu dan tugas-tugas yang dapat dikerjakan siswa jika dipandu oleh 

orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu (Cook & Cook, 2005). Berdasarkan hal 

tersebut, setiap siswa memiliki potensi untuk dapat mengontruksi pengetahuannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain (zona actual) dan dapat mengontruksi pengetahuan karena ada bantuan orang 

lain (zona proximal). Sehingga siswa mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sampai 

kondisi maksimal apabila diberi bantuan (scaffolding). Subanji (2013) menggambarkan tentang 

konsep zona actual, zona proximal, dan scaffolding sebagai berikut. 

 
Pendidikan itu harus disesuaikan dengan zona perkembangan terdekat. Jika masalah yang 

diberikan melampau jauh dari pengetahuan awal siswa, tentunya ZPD tidak akan berjalan. 

Sehingga siswa tidak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui secara pasti kondisi awal kemampuan 

pemecahan masalah siswa SMK. Dengan demikian, kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kemampuan siswa SMK dalam memecahkan masalah matematika. 

METODE 

Data tentang kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika dikumpulkan 

dari hasil kerja siswa dan wawancara. Kajian ini dilaksanakan pada awal semester ganjil tahun 

ajar 2016/2017 dengan melibatkan 106 siwa kelas XII SMK Negeri 1 Tapen. Dipilihnya siswa 

kelas XII sebagai responden karena mereka akan segera terjun ke dunia kerja. Penting bagi 

penulis untuk mengetahui profil kemampuan mereka dalam memecahkan masalah.  

Kajian ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, penulis mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi hasil kerja siswa. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan soal berupa masalah 

matematika dalam waktu 15 menit. Soal tersebut diadaptasi dari salah satu contoh soal 

pemecahan masalah dalam buku karya Posamentier & Krulik (1998), sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suatu barisan bilangan ganjil, disusun seperti pada gambar berikut: 

 
Berapakah jumlah deret bilangan ganjil pada baris ke-20? 
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Soal ini dipilih karena soal ini berkaitan dengan konsep barisan dan deret yang diajarkan 

dikelas X SMK. Soal ini menarik, karena memiliki beberapa alternatif langkah penyelesaian, 

yaitu: 

Alternatif 1. 

Solusi dapat diperoleh dengan melihat pola jumlah bilangan pada setiap baris. 

Jumlah bilangan ganjil pada baris ke-1 adalah   1 = 13 

Jumlah bilangan ganjil pada baris ke-2 adalah   3+5 = 8 = 23 

Jumlah bilangan ganjil pada baris ke-1 adalah   7+9+11 = 27 = 33 

Pola jumlah bilangan ganjil pada baris ke-n adalah n3  

∴Jumlah bilangan ganjil pada baris ke-20 adalah 203=8000 

 

Alternatif 2. 

Solusi dapat diperoleh dengan mendata, seperti terlihat pada gambar berikut. 

 
Setelah mendata bilangan ganjil samapai baris ke-20, kemudian menjumlah semua bilangan 

pada baris ke-20. 

∴Jumlah bilangan ganjil pada baris ke-20 adalah 381+383+385+387+389+391+393+395+397 

+399+401+403+405+407+409+411+413+415+417+419 = 8000 

 

Alternatif 3.  

Solusi dapat diperoleh dengan menggunakan pengetahuan sebelumnya, yaitu rumus jumlah 

deret aritmatika. Kita tahu bahwa, deret tersebut merupakan deret bilangan ganjil dengan 

banyak bilangan pada setiap barisnya sesuai dengan letak barisnya. Pertama, kita harus tahu 

letak dari bilangan pertama pada baris ke-20. Hal tersebut diperoleh dengan menjumlahkan 

banyak bilangan pada setiap baris, yaitu 1+2+3+…..+19 = 190. Sehingga diketahui bilangan 

pertama pada baris ke-20 adalah bilangan ganjil pada urutan ke-191. Jadi U1 pada baris ke-20 

adalah U191 pada deret bilangan ganjil (beda=2). 

𝑈𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏 

𝑈191 = 1 + (191 − 1)2 = 1 + (190×2) = 1 + 380 = 381 
U1 pada baris ke-20 adalah 381, sehingga jumlah 20 bilangan pada baris ke-20 adalah 

𝑆𝑛 =
𝑛

2
(2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏) 

𝑆20 =
20

2
(2×381 + (20 − 1)2) = 10×(762 + 38) = 10×800 = 8000 

∴Jumlah bilangan ganjil pada baris ke-20 adalah 8000. 

 

Setelah siswa selesai mengerjakan soal tersebut, penulis mengidentifikasi dan 

mengelompokkan hasil kerja siswa berdasarkan kelengkapan jawaban dan solusi yang didapat. 

Jawaban dinilai lengkap apabila langkah kerja dan solusi terlihat jelas pada hasil kerja siswa. 

Siswa dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Siswa masuk 

dalam kelompok tinggi apabila jawabannya lengkap dan solusi benar.  Siswa masuk dalam 
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kelompok sedang apabila jawabannya lengkap dan solusi salah. Sedangkan siswa masuk 

dikelompok rendah apabila jawaban tidak lengkap.  

Kedua, penulis menganalisis hasil kerja siswa berdasarkan tahapan pemecahan masalah 

Polya (memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan perencanaan, dan 

menelaah solusi). Dari masing-masing kelompok dipilih 1 responden  untuk diwawancara. 

Responden dipilih berdasarkan kemampuan komunikasi dan saran dari guru. Wawancara dalam 

penelitian ini berfungsi untuk mengetahui secara detil struktur berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. Data hasil kerja siswa dalam pemecahan masalah 

matematika dianalisis sesuai  langkah pemecahan masalah Polya, yaitu memahami masalah, 

merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan memeriksa 

jawaban. Indikator kemampuan pemecahan masalah siswa disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Indikator kemampuan pemecahan masalah siswa   
FASE INDIKATOR 

Memahami masalah  

(Understanding the problem) 

Siswa dapat menyebutkan data yang diketahui  

Siswa dapat menyebutkan apa yang ditanyakan 

Merencanakan pemecahan masalah 

(devising a plan) 

Siswa dapat menemukan kaitan antara data dan apa 

yang ditanyakan. 

Siswa dapat merencanakan strategi pemecahan masalah  

Melaksanakan pemecahan masalah 

(carrying out the plan) 

Siswa melaksanakan pemecahan masalah, dengan 

mengecek setiap langkah 

Siswa dapat memastikan dan membuktikan bahwa 

setiap langkahnya benar 

Memeriksa jawaban (Looking back) Siswa memeriksa jawaban kembali 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis terhadap hasil kerja siswa, diperoleh bahwa terdapat 17 siswa dalam 

kelompok tinggi, 21 siswa dalam kelompok sedang, dan 68 siswa dalam kelompok rendah. Data 

tersebut menggambarkan, hanya 16% siswa mencapai fase melaksanakan pemecahan masalah, 

20% siswa mencapai fase merencanakan pemecahan masalah, dan 64% siswa hanya mencapai 

fase memahami masalah.  

Berdasarkan data, kemampuan komunikasi dan saran dari guru, selanjutnya dipilih tiga 

responden, yaitu satu siswa kelompok tinggi (S1), satu siswa kelompok sedang (S2), dan satu 

siswa kelompok rendah (S3). Kemudian dilakukan wawancara untuk melihat secara jelas 

kemampuan ketiga responden dalam memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, 

melaksanakan pemecahan masalah, dan memeriksa jawaban. 

 

Analisis kemampuan pemecahan masalah S1 

S1 memiliki kemampuan memecahkan masalah sampai fase melaksanakan pemecahan 

masalah. Siswa mampu menghasilkan solusi benar, tetapi siswa tidak memeriksa jawabannya 

kembali. Ini bisa dilihat dari hasil kerja siswa, sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Foto hasil kerja S1 

 

Tampak dari gambar 1, S1 memiliki kemampuan memahami masalah. S1 sudah dapat 

menyebutkan data yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada masalah. Hal tersebut 
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diperjelas melalui hasil wawancara  sebagai berikut. 

P : “apa yang diketahui dalam soal?” 

S1 : “bilangan ganjil,baris ke-1 ada 1, baris ke-2 ada 3 dan 5, baris ke-3 ada 7,8,dan 9” 

P : “apa lagi yang kamu ketahui dari soal?” 

S1 : “kalo ditambahkan baris ke-1 hasilnya 1, baris ke-2 hasilnya 8, dan baris ketiga 

hasilnya 27”. 

P :  “apa yang ditanyakan dalam soal?” 

S1 :  “mencari jumlah deret bilangan ganjil pada baris ke-20”. 

 

Tampak pada gambar 1, S1 memiliki kemampuan merencanakan pemecahan masalah. S1 

dapat mengaitkan antara data yang diketahui dengan apa yang ditanyakan. Dalam gambar 1 

terlihat bahwa S1 menemukan pola untuk menentukan jumlah deret bilangan, yaitu jumlah deret 

pada baris ke-1 adalah 1= 13, jumlah deret pada baris ke-2 adalah 3+5= 8= 23, jumlah deret pada 

baris ke-3 adalah 7+9+11= 27= 33. Sehingga secara tidak langsung S1 mendapatkan ide untuk 

menemukan jawaban dengan menggunakan pola, yaitu untuk menentukan jumlah pada baris ke-

n adalah n3. Hal tersebut diperjelas melalui hasil wawancara berikut.  

P : “cara apa yang kamu gunakan untuk memperoleh jumlah deret bilangan ganjil pada 

baris ke-20? 

S1 : “ini… baris ke-1 kan hasilnya 1, 13 kan hasilnya tetap 1. Terus, baris kedua kan 

jumlahnya 8, berarti 23 kan sama dengan 8. Baris ketiga jumlahnya 27, berarti 33 sama 

dengan 27, sampe seterusnya. Kalo 203 kan hasilnya 8000 ”.  

P : “jadi menurut kamu jawabannya adalah 8000? 

S1 : “iya bu”. 

 

Tampak pada gambar 1 dan hasil wawancara di atas, S1 memiliki kemampuan 

melaksanakan pemecahan masalah. Dengan melihat pola, S1 dapat menentukan jumlah deret 

bilangan pada baris ke-20 adalah 203= 8000. Solusi yang diperoleh S1 adalah benar, tetapi S1 

tidak memeriksa kembali jawabannya. Sehingga S1 tidak melakukan fase memeriksa kembali. 

Hal tersebut diperjelas melalui hasil wawancara berikut. 

P : “apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu?” 

S1 : “tidak bu” 

 

Analisis kemampuan pemecahan masalah S2 

S2 memiliki kemampuan memecahkan masalah sampai fase merencanakan pemecahan 

masalah. Ini bisa dilihat dari hasil kerja siswa, sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Foto hasil kerja S2 
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Tampak dari gambar 2, S2 memiliki kemampuan memahami masalah. S2 sudah dapat 

menyebutkan data yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada masalah. Hal tersebut 

diperjelas melalui hasil wawancara  sebagai berikut. 

P : “dari soal itu, apa yang kamu ketahui?” 

S2 : “baris kesatu adalah 1,baris kedua adalah 3 dan 5, baris ketiga adalah 7,8,dan 9” 

P : “apa lagi yang kamu ketahui dari soal?” 

S2 : “disusun seperti segitiga”. 

P :  “apa yang ditanyakan dalam soal?” 

S2 :  “mencari jumlah deret bilangan pada baris ke-20”. 

 

Tampak pada gambar 2, S2 memiliki kemampuan merencanakan pemecahan masalah. S2 

dapat mengaitkan antara data yang diketahui dengan apa yang ditanyakan. Dari gambar 2, 

terlihat bahwa S2 merencanakan pemecahan masalah dengan mengurutkan bilangan sampai 

baris ke-20.  Banyak bilangan pada setiap baris yang disusun sesuai dengan letak barisnya, baris 

ke-1 ada 1 bilangan, baris ke-2 ada 2 bilangan, baris ke-3 ada 3 bilangan, dan seterusnya sampai 

baris ke-20. Selanjutnya S1 menjumlahkan semua bilangan pada baris ke-20. Hal tersebut 

diperjelas melalui hasil wawancara berikut. 

P : “cara apa yang kamu gunakan untuk memperoleh jumlah deret bilangan ganjil pada 

baris ke-20? 

S2 : “begini bu. Saya mengurutkan bilangan ganjilnya seperti segitiga sampai baris ke-20. 

Terus saya jumlahkan semuanya di baris ke-20”. 

 

Tampak pada gambar 2, S2 tidak memiliki kemampuan melaksanakan pemecahan masalah. 

S2 tidak mengecek dan memastikan kebenaran setiap langkah kerjanya, karena  terdapat 

kesalahan pada penulisan urutan bilangan ganjil pada baris ke-11. Seharusnya, setelah angka 

127 adalah 129, tetapi dia menuliskan urutan bilangan ganjil setelah 127 adalah 128. S2 tidak 

menyadari bahwa urutannya berubah menjadi bilangan genap. Kesalahan tersebut  terjadi karena 

S1 kurang teliti. Sehingga solusi yang diperoleh dengan menjumlahkan semua bilangan pada 

baris ke-20 adalah salah. Hal tersebut diperjelas melalui hasil wawancara berikut.  

P : “jadi menurut kamu jawabannya adalah 7960? 

S2 : “iya bu”. 

P : “apa kamu yakin itu adalah jawaban yang benar? 

S2 : “emmm……” 

P  : “apa kamu sudah memeriksa kembali jawabanmu? 

S2 : “tidak bu” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa S2 tidak melakukan fase 

memeriksa kembali jawaban. Dia tidak memeriksa kembali jawabannya, sehingga terdapat 

kesalahan dalam melaksanakan pemecahan masalah dan memperoleh solusi yang salah. 

 

Analisis kemampuan pemecahan masalah S3 

S3 memiliki kemampuan memecahkan masalah sampai fase memahami masalah 

walaupun pemahaman yang dimiliki salah. Ini bisa dilihat dari hasil kerja siswa, sebagai berikut. 
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Gambar 3. Foto hasil kerja S3 

 

Tampak dari Gambar 3, S3 memiliki kemampuan memahami masalah. S3 sudah dapat 

menyebutkan data yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada masalah. Hal tersebut 

diperjelas melalui hasil wawancara  sebagai berikut. 

P : “apa yang ditanyakan dari soal? 

S3 : “ mencari jumlah deret bilangan ganjil pada baris ke-20”. 

P : “apa yang kamu ketahui dari soal itu?” 

S3 : “baris kesatu adalah 1,baris kedua adalah 3 dan 5, baris ketiga adalah 7,8,dan 9. Dan 

seterusnya” 

 

Tampak pada Gambar 3, S3 tidak memiliki kemampuan merencanakan pemecahan 

masalah. S3 hanya mengetahui bahwa untuk menentukan solusi yang dicari dapat  

menggunakan rumus jumlah deret aritmatika. Tetapi S3 tidak dapat mengaitkan antara data yang 

diketahui dengan apa yang ditanyakan. Data yang dia gunakan untuk menentukan jumlah deret 

pada baris ke-20 adalah a=1, b=2, dan n=20. Seharusnya pada baris ke-20, nilai a=381, b=2, 

dan n=20. Sehingga rencana yang disusun tidak menghasilkan solusi benar, karena pemahaman 

siswa terhadap masalah adalah salah. Hal tersebut diperjelas melalui hasil wawancara berikut.  

P : “cara apa yang kamu gunakan untuk memperoleh jumlah deret bilangan ganjil pada 

baris ke-20? 

S3 : “saya pakai rumus 𝑆𝑛 =
𝑛

2
(2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏)”. 

P : “apa nilai a, b, dan n pada baris ke-20?” 

S3 : “a=1, b=5-3, dan n=20” 

P :  “apa kamu yakin langkah kerja dan jawabanmu benar?” 

S3 : “emm…..” 

P : ”apa kamu sudah memeriksa kembali hasil kerjamu?” 

S3 : “iya bu”. 

Berdasarkan wawancara di atas, S3 sudah memeriksa kembali jawabannya, namun solusi 

yang dihasilkan masih salah. Kesalahan S3 dikarenakan pemahaman siswa salah. 

 

Berdasarkan deskripsi di atas, persentase siswa yang hanya mencapai fase memahami 

masalah menempati posisi tertinggi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keterampilan siswa 

dalam memahami masalah. Kesulitan siswa dalam merencanakan masalah juga menjadi 

penyebab siswa tidak dapat mencapai fase merencanakan masalah. Beberapa siswa tidak 

mampu mengaitkan antara data yang diketahui dengan apa yang ditanyakan. Dalam 

melaksanakan pemecahan masalah, siswa kurang teliti dan tidak mengecek kebenaran setiap 

langkah penyelesaian. Walaupun fase memeriksa jawaban merupakan fase penting, tetapi 
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banyak siswa yang tidak melakukannya.  

Hasil kajian di atas, dapat dijelaskan oleh teori yang dihasilkan In’am (2014). Dalam 

penelitian tersebut diperoleh hasil: 1) pemahaman masalah secara umum harus dimiliki siswa 

sebelum mereka melaksanakan fase pemecahan masalah selanjutnya; 2) perencanaan sebagai 

langkah kedua dalam memecahkan masalah yang dibuat oleh siswa, tetapi beberapa dari mereka 

tidak melakukan langkah ini; 3) aspek pelaksanaan pemecahan masalah secara keseluruhan 

telah dilakukan oleh siswa, tapi karena beberapa dari mereka tidak bisa memahami masalah 

dengan baik, meskipun fase ini dilakukan, mereka tidak bisa dipastikan memecahkan masalah 

dengan benar; dan 4) dalam fase memeriksa jawaban kembali, meskipun siswa memahami 

bahwa aspek ini adalah penting untuk dilakukan, tetapi dalam prakteknya sebagian besar siswa 

tidak melakukannya. Hal ini karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar 

dan beberapa siswa berpikir waktu akan segera berakhir. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil kajian terhadap profil siswa SMK dalam memecahkan masalah 

matematika, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa SMK dalam memecahkan masalah 

rendah, hal tersebut terlihat dari data bahwa hanya terdapat 16% siswa yang mencapai fase 

melaksanakan pemecahan masalah, 20% siswa mencapai fase merencanakan pemecahan 

masalah, dan 64% siswa hanya mencapai fase memahami masalah. 

Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika segera memerlukan perhatian. 

Dukungan guru sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Guru harus menekankan penggunaan langkah-langkah pemecahan masalah yang terdiri 

dari empat fase yaitu memahami masalah, merencanakan masalah, melaksanakan masalah, dan 

memeriksa kembali. Selain itu penataan ulang struktur berpikir siswa dalam memecahkan 

masalah matematika perlu dikaji lebih mendalam, sebagai acuan guru dalam pembelajaran di 

kelas.  
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Abstrak 

Prinsip kurikulum 2013 adalah pembelajaran aktif menyelidiki dan berpusat 

pada siswa. Siswa dituntut memiliki kemampuan bernalar, memahami konsep, 

mampu menganalisis, dan mampu memecahkan masalah. Berdasarkan observasi di 

beberapa SMA, pada pembelajaran trigonometri kelas X, bahan ajar yang digunakan 

siswa adalah buku wajib dan LKS. LKS yang digunakan umumnya berisi 

rangkuman materi, contoh soal, prosedur memperoleh jawaban, dan latihan soal. 

Siswa hanya meniru sistematika di LKS yang prosedural, akibatnya siswa tidak bisa 

mengerjakan soal yang analitis. Dengan demikian diperlukan bantuan bahan ajar 

yang dapat mendukung kemampuan bernalar siswa misalnya penyediaan LKS yang 

memungkinkan siswa untuk melatih kemampuan bernalarnya. Artikel ini membahas 

tentang pengembangan LKS materi trigonometri dengan model penemuan 

terbimbing model Plomp. Berdasarkan uji coba dan analisis, hasil pengembangan ini 

dinyatakan valid, praktis, dan efektif, serta mendapatkan respon positif dari siswa.  

Kata kunci: LKS, penemuan terbimbing, trigonometri 

 

PENDAHULUAN 

Bahan ajar adalah isi pembelajaran yang termuat di dalam buku yang ditulis oleh pengajar 

atau penulis lain untuk kepentingan pembelajaran dan bertujuan mengurutkan materi secara 

sistematis dan logis sesuai dengan tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan 

pembelajaran (Mbulu dan Suhartono, 2004). Bahan ajar dapat dibuat sesuai struktur isi mata 

pelajaran dengan karakteristiknya masing-masing. Bahan ajar juga dapat digunakan sebagai 

sarana belajar yang berfungsi membantu membelajarkan siswa secara sistematis, terarah, sesuai 

dengan tujuan yang telah diterapkan (Pannen dan Purwanto, 2001). Salah satu bahan ajar yang 

sering digunakan di sekolah adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).  

LKS merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam pembelajaran yang dapat 

menggalakkan keterlibatan peserta didik. LKS disajikan secara tertulis sehingga dalam 

pembuatannya perlu memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual untuk menarik 

perhatian peserta didik. Isi LKS harus hirarki materi (matematika) dan pemilihan pertanyaan-

pertanyaan sebagai stimulus yang efisien dan efektif (Hidayah dan Sugiarto, 2007; Yusuf, 

2011). Penelitian Zaman (2011), penggunaan LKS dalam pembelajaran matematika 

memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat bekerja secara mandiri atau berkelompok 

sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa. LKS yang digunakan pada pembelajaran harus 

sesuai dengan  model pembelajaran yang digunakan dan memuat setiap tahap pada model 

pembelajaran tersebut. 

Pada pengamatan pembelajaran trigonometri yang dilakukan di beberapa SMA di 

Malang, diketahui bahwa guru telah memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi kelompok 

memahami konsep trigonometri, namun pembelajaran belum berhasil. Siswa tidak dapat 

menjelaskan secara konseptual proses memperoleh jawaban dari soal-soal tersebut. Siswa hanya 

meniru sistematika contoh jawaban di bahan ajar yang prosedural, akibatnya siswa tidak bisa 
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mengerjakan soal-soal yang bersifat analitis. Pada pengamatan bahan ajar, diperoleh data bahwa 

LKS yang digunakan siswa umumnya hanya memuat rumus, contoh soal, prosedur memperoleh 

jawaban, dan soal latihan. Contoh jawaban siswa terdapat dalam gambar berikut. 

 
  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara disimpulkan bahwa LKS yang digunakan 

siswa belum mendukung pemahaman konsep sehingga cenderung menghafalkan rumus dan 

prosedur mengerjakan soal. Dampak lain yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman konsep 

siswa adalah siswa kesulitan menyelesaikan soal-soal trigonometri yang membutuhkan 

penalaran.  

Tujuan pendidikan yang termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya (Presiden Republik Indonesia, 2003). Pola pembelajaran 

kurikulum 2013 adalah berpusat pada siswa, aktif, dan interaktif. Oleh karena itu, guru perlu 

mencari strategi yang dapat mengarahkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran (Mendikbud, 

2013). Pembelajaran matematika akan lebih efektif dengan menantang siswa untuk menjadi 

lebih aktif, lebih terlibat dalam membahas dan menjelaskan ide-ide mereka, menantang dan 

mengajar satu sama lain, menciptakan dan memecahkan pertanyaan-pertanyaan satu sama lain 

dan bekerja bersama-sama untuk berbagi hasil pemikiran mereka (Swan, 2001). Salah satu 

rekomendasi model pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah penemuan terbimbing.  

Jerome Bruner menyebutkan penemuan adalah suatu proses. Proses penemuan dapat 

menjadi kemampuan umum melalui latihan pemecahan masalah, praktek membentuk dan 

menguji hipotesis. Di dalam pandangan Bruner, belajar dengan penemuan adalah belajar untuk 

menemukan, di mana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang 

tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan (Markaban, 2008).  Model 

penemuan terbimbing adalah model pembelajaran yang dalam prosesnya siswa berperan aktif 

dalam menemukan konsep dan pengetahuan baru. Sedangkan peran guru adalah sebagai 

pembimbing yang membimbing dan mendorong siswa dengan cara memberikan instruksi atau 

petunjuk-petunjuk yang mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri konsep dan pengetahuan 

baru tentang materi yang sedang dipelajari (Brosnahan, 2001; Junaidi, 2010; Purnomo, 2011). 

Dalam penelitian ini, konsep yang ditemukan siswa yaitu: a) menentukan besar sudut dalam 

satuan derajat, b) menentukan besar sudut dalam satuan radian, c) mengkonversi satuan sudut 

derajat ke radian dan sebaliknya, d) mengubah 1 radian dalam satuan derajat dan sebaliknya, e) 

hasil perbandingan panjang sisi yang bersesuaian pada dua segitiga siku-siku sebangun, f) 
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perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku, g) perbandingan trigonometri 

untuk sudut istimewa 00, 300, 450, 600, dan 900, h) perbandingan trigonometri pada kuadran I, 

II, III, dan IV, i) pola pada grafik trigonometri (sin, cos, tan).  

Tahapan penemuan terbimbing meliputi: 1) Guru merumuskan masalah yang diberikan 

kepada siswa, 2) Siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis masalah 

berkaitan dengan materi yang dibahas, 3) Siswa menyusun dugaan atau konjektur berkaitan 

dengan materi yang dibahas, 4) Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa 

diperiksa oleh guru, 5) Siswa mengerjakan soal latihan. (Markaban, 2008).  Jika dikaitkan 

dengan materi trigonometri pada penelitian ini, maka tahapan penemuan terbimbing yang 

dilakukan adalah sebgai berikut. 

1)  Guru merumuskan masalah yang akan diberikan pada siswa yaitu satuan sudut, 

perbandingan trigonometri pada segitiga sku-siku, perbandingan trigonometri pada sudut 

istimewa, fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Permasalahan yang diberikan guru 

kepada siswa disampaikan secara jelas dan menghindari pernyatan-pernyataan yang 

menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. 

2) Siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis masalah berkaitan dengan 

materi yang dibahas. Dalam kegiatan ini, siswa mengaitkan masalah yang diberikan dengan 

pengetahuan yang telah mereka ketahui sebelumnya. Masalah yang diberikan berupa 

kegiatan dalam LKS yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa untuk 

menemukan konsep. Peran guru dalam kegiatan ini adalah membimbing siswa jika 

mengalami kesulitan. 

3) Siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis masalah berkaitan dengan 

materi yang dibahas. Dalam kegiatan ini, siswa mengaitkan masalah yang diberikan dengan 

pengetahuan yang telah mereka ketahui sebelumnya. Masalah yang diberikan berupa 

kegiatan dalam LKS yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa untuk 

menemukan konsep trigonometri. Peran guru dalam kegiatan ini adalah membimbing siswa 

jika mengalami kesulitan. 

4) Setelah mengerjakan kegiatan dalam lembar kerja, siswa menyusun konjektur berkaitan 

dengan materi yang dibahas. 

5) Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa diperiksa oleh guru. Kegiatan ini 

dilakukan untuk meyakinkan kebenaran konjektur siswa, sehingga akan menuju arah yang 

hendak dicapai. 

6) Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, guru menyediakan soal latihan atau soal 

tambahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar. 

Berdasarkan beberapa penelitian, model penemuan terbimbing, jika direncanakan dengan 

baik, dapat mendorong dan memotivasi siswa, baik individu maupun kelompok, untuk berlatih 

dan menerapkan pengetahuan ilmiah yang didapat dalam masalah sehari-hari. Pembelajaran 

dengan penemuan terbimbing juga dapat memahamkan, mengaktifkan, dan meningkatkan hasil 

belajar dan performa siswa. Prinsip utama model penemuan terbimbing adalah siswa dilibatkan 

langsung dan dituntut untuk mengkonstruksi sendiri konsep dan pengetahuan yang baru.  

(Safiruddin, 2004; Akinbobola dan Afolabi, 2009; Akanmu dan Fajemidagba, 2013). Kaymakcı 

(2012) menyebutkan bahwa penggunaan model penemuan terbimbing dapat membantu siswa 

memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan memungkinkan siswa terlibat dalam pembelajaran 

aktif baik di dalam maupun luar sekolah. Penemuan terbimbing juga dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam berhubungan dengan siswa untuk menyampaikan pada siswa bahwa 

ide-ide mereka sangat penting dan konstruktif melalui pembelajaran penemuan (Germain, 

2014). Mayer (2004) dan Markaban (2008) menyebutkan bahwa meskipun dalaam 

pelaksanaannya penemuan terbimbing menyita banyak waktu, tetapi model ini menghasilkan 

performa terbaik dalam penyelesaian dan pemecahan masalah. 

Pemahaman konseptual bersama dengan pengetahuan faktual dan prosedural merupakan 

komponen penting dalam penguasaan materi. Siswa yang unggul dalam pengetahuan faktual 

dan prosedural tanpa memahami konsep sering tidak yakin tentang kapan dan bagaimana ia 

menggunakan apa yang diketahuinya (NCTM, 2000). Bertentangan dengan temuan ini, 
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pembelajaran matematika di Indonesia masih mengutamakan pada pengetahuan prosedural saja. 

Materi dianggap dikuasai siswa jika siswa dapat mengerjakan soal-soal prosedural yang 

diberikan guru dengan benar tanpa tahu apakah siswa benar-benar paham terhadap materi 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu pengembangan bahan ajar, khususnya LKS, dengan 

model penemuan terbimbing yang dapat mendukung pemahaman konseptual siswa. LKS yang 

akan dikembangkan harus harus memenuhi kriteria valis, praktis, dan efektif. 

METODE 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif jenis pengembangan. 

Pengembangan LKS merujuk pada model pengembangan Plomp yang terdiri dari tahap 

investigasi awal (Preliminary Investigation), tahap perancangan (Design), tahap realisasi 

(Realization), dan tahap tes, evaluasi, dan revisi (Test, Evaluation, and Revision) (dalam Hobri, 

2010). 

Tahap investigasi awal merupakan kegiatan analisis siswa, materi, tugas, dan spesifikasi 

kompetensi. Hasil dari analisis siswa adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran. Hasil analisis materi adalah susunan materi ajar yang termuat dalam LKS. Hasil 

analisis tugas adalah susunan jenis tugas dan kegiatan siswa dalam pembelajaran. Hasil 

spesifikasi kompetensi adalah rincian sub-sub kompetensi. Tahap perancangan adalah kegiatan 

merancang RPP dan LKS. Hasil tahap ini adalah komponen-komponen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan LKS yang disesuaikan dengan tahap model penemuan terbimbing. 

Tahap realisasi adalah lanjutan kegiatan perancangan yang menghasilkan produk berupa RPP 

dan LKS penemuan terbimbing. RPP dan LKS penemuan terbimbing yang telah dihasilkan 

kemudian melalui tahap berikutnya, yaitu tes, evaluasi , dan revisi. Dalam tahap ini terdapat 

kegiatan validasi instrumen, yaitu RPP dan LKS. 

Pada tahap tes, evaluasi , dan revisi, dilakukan kegiatan validasi dan uji coba. Validasi 

dilakukan untuk instrumen yang telah dibuat, yaitu RPP dan LKS. Uji coba lapangan dilakukan 

pada 27 siswa kelas X dalam lima kali pertemuan. Penilaian kepraktisan menggunakan lembar 

observasi keterlaksanaan LKS yang diisi oleh observer yang dipilih oleh peneliti dengan kriteria 

tertentu. Lembar observasi memuat skor-skor dari aspek-aspek yang menunjukkan 

keterlaksanaan LKS dan RPP  yang dikembangkan. Penilaian keefektifan LKS dilakukan 

berdasarkan penguasaan dan respon siswa terhadap LKS. Penguasaan siswa terhadap LKS 

ditentukan berdasarkan hasil pengerjaan LKS dan tes yang diberikan. Tes yang diberikan pada 

siswa berupa tes tulis dan dikerjakan secara individu. Penilaian respon siswa dilakukan dengan 

menggunakan lembar respon siswa. Aspek-aspek yang dinilai dalam lembar respon siswa 

meliputi respon terhadap LKS, pembelajaran yang berlangsung, dan pengalaman belajar siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis awal akhir menunjukkan bahwa pada proses pembelajaran, siswa  tidak 

diberikan kesempatan untuk aktif menemukan konsep atau rumus sehingga siswa 

menyelesaikan masalah pada LKS secara prosedural. Berdasarkan analisis siswa, diperoleh 

bahwa: 1) tidak ada aktivitas penemuan konsep atau rumus; 2) kurangnya aktivitas diskusi 

kelompok; 3) siswa cenderung bekerja mandiri; 4) guru tidak memantau diskusi kelas; 4) siswa 

masih bingung karena tidak ada penguatan setelah diskusi kelas; 6) siswa tidak dapat 

mengaitkan konsep dengan masalah yang dihadapi; 7) siswa kesulitan mengerjakan soal-soal 

yang berbeda dengan contoh soal yang dibahas. Sedangkan hasil analisis materi, tugas dan 

spesifikasi kompetensi ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut. 

 

Tabel 1. Rincian Butir Materi 

Butir Materi Rincian 

Butir 1: Satuan Sudut 1. konsep beberapa satuan sudut 

2. konversi ukuran sudut dari satuan 
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derajat ke satuan radian dan sebaliknya 

Butir 2: Perbandingan Trigonometri pada 

Segitiga Siku-siku 

1. konsep perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku 

2. nilai perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku 

Butir 3: Perbandingan Trigonometri untuk 

Sudut-sudut Istimewa 

1. konsep perbandingan trigonometri untuk 

sudut-sudut istimewa 

2. nilai perbandingan trigonometri untuk 

sudut-sudut istimewa 

Butir 4: PerbandinganTrigonometri di 

Berbagai Kuadran 

1. konsep perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran 

2. sifat-sifat perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran 

3. persamaan trigonometri sederhana 

 

 

Tabel 2. Identifikasi Tugas Siswa 

Jenis Tugas Kegiatan Keterangan 

Diskusi 

kelompok 

Siswa berdiskusi menyelesaikan 

masalah pada aktivitas penemuan yang 

terdapat dalam LKS 

Langkah ke-1 model penemuan 

terbimbing: 

Guru merumuskan masalah yang 

tercantum pada LKS 

Langkah ke-2 model penemuan 

terbimbing: 

Siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir dan menganalisis 

masalah yang diberikan 

Individu Siswa menuliskan konjektur atau 

dugaan terkait aktivitas penemuan yang 

telah dikerjakan 

Langkah ke-3 model penemuan 

terbimbing: 

Siswa menyusun konjektur dari hasil 

analisis yang dilakukan 

Diskusi kelas Guru dan siswa melakukan pengecekan 

kembali dugaan-dugaan yang muncul 

pada kegiatan sebelumnya 

Langkah ke-4 model penemuan 

terbimbing: 

Guru dan siswa melakukan 

pengecekan konjektur 

Individu Siswa mengerjakan soal latihan Langkah ke-5 model penemuan 

terbimbing: 

Siswa mengerjakan soal latihan untuk 

memeriksa kebenaran hasil temuan 

Individu Siswa mengerjakan tes Dilakukan ketika aktivitas pada 

seluruh butir materi telah diselesaikan.  

Tabel 3. Kompetensi Dasar dan Indikator Materi Trigonometri Kelas X 

Kompetensi Dasar 
Indikator 

3.14 

Mendeskripsikan konsep perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku melalui penyelidikan dan 

diskusi tentang hubungan perbandingan sisi-sisi 

1. Menemukan konsep beberapa satuan sudut  

2. Mengkonversikan ukuran sudut dari satuan 

derajat ke satuan radian dan sebaliknya 

3. Menemukan konsep perbandingan 
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yang bersesuaian dalam beberapa segitiga siku-siku 

sebangun 

3.15 

Menemukan sifat-sifat dan hubungan antar 

perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku 

trigonometri pada segitiga siku-siku 

4. Menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku 

5. Memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku 

3.16 

Mendeskripsikan dan menentukan hubungan 

perbandingan trigonometri dari sudut di setiap 

kuadran, memilih dan menerapkan dalam 

penyelesaian masalah nyata matematika 

6. Menemukan konsep perbandingan 

trigonometri untuk sudut-sudut istimewa 

7. Menentukan nilai perbandingan 

trigonometri untuk sudut-sudut istimewa 

8. Memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan perbandingan trigonometri untuk 

sudut-sudut istimewa 

3.17 

Mendeskripsikan konsep perbandingan trigonometri 

dan menentukan hubungan nilai perbandingan 

trigonometri dari sudut-sudut istimewa. 

9. Menemukan perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran 

10. Menentukan sifat-sifat perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran  

11. Menyelesaikan persamaan trigonometri 

sederhana 

 

Hasil Perancangan RPP dikembangkan memiliki komponen-komponen berikut:1)  

satuan pendidikan; 2) kelas/Semester; 3) materi pokok; 4) kompetensi inti; 5) alokasi waktu; 6) 

materi pembelajaran; 7) model pembelajaran; 8) alat/sumber pembelajaran; 9) langkah 

pembelajaran; 10) asesmen pembelajaran. Sedangkan hasil rancangan format LKS terdiri atas: 

1)  halaman sampul; b) daftar isi; c) petunjuk penggunaan LKS; d) halaman sampul tiap 

butir materi; e)  aktivitas tiap butir materi, f) daftar pustaka. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap  

realisasi dihasilkan RPP, LKS, dan instrumen lain, yaitu: 1) lembar validasi RPP; 2) lembar 

validasi LKS; 3) lembar pengamatan keterlaksanaan LKS; 4) tes; 5) lembar respon siswa.  

Hasil Tahap Tes, Evaluasi, dan Revisi dibagi menjadi dua, yaitu hasil validasi dan hasil 

uji coba. Pada hasil validasi RPP, RPP dinyatakan valid, tidak revisi. Begitupula dengan 

validasi LKS yang dinyatakan valid, tidak revisi. Setelah kegiatan validasi instrumen, dilakukan 

uji coba lapangan.  

Hasil uji coba lapangan dapat diketahui dengan menggunakan beberapa instrumen, yaitu 

lembar pengamatan keterlaksanaan LKS, tes, lembar respon siswa. Hasil uji coba yang 

dilakukan meliputi: hasil kepraktisan LKS, hasil keefektifan LKS, dan hasil penguasaan LKS. 

Hasil kepraktisan LKS LKS memiliki tingkat kepraktisan tinggi dan tidak revisi. 

Hasil keefektifan LKS dapat dilihat dari hasil penguasaan dan respon siswa terhadap 

LKS. Hasil penguasaan siswa terhadap LKS ditentukan berdasarkan hasil pengerjaan LKS dan 

tes yang diberikan. Sedangkan respon siswa meliputi respon terhadap LKS, pembelajaran yang 

berlangsung, dan pengalaman belajar siswa. 

Hasil pengerjaan LKS siswa ditentukan berdasarkan skor hasil aktivitas penemuan pada 

setiap butir materi. Berikut adalah tabel cuplikan aktivitas penemuan pada butir materi 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.  

 

Tabel 4. Aktivitas Penemuan Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku 

Tujuan Tahapan Aktivitas pada LKS 

Siswa dapat menemukan konsep: 

 nilai perbandingan panjang sisi yang 

bersesuaian pada dua segitiga siku-siku 

sebangun 

 perbandingan trigonometri suatu sudut pada 

segitiga siku-siku 

1. mengingat kembali materi prasyarat sifat-sifat 

segitiga siku-siku 

2. menemukan konsep nilai perbandingan panjang 

sisi yang bersesuaian pada dua segitiga 

sebangun 

3. menuliskan kojektur tentang nilai perbandingan 
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Siswa dapat  memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku 

 

panjang sisi yang bersesuaian pada dua segitiga 

sebangun 

4. menemukan konsep perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku 

5. menuliskan kojektur tentang perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku 

6. mengerjakan latihan soal terkait perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku 

Berikut ini disajikan contoh pengerjaan siswa terhadap aktivitas pada Tabel 4. 

 

Gambar 2. Contoh Pengerjaan Siswa pada Kegiatan “Mengingat Kembali” 

Pada aktivitas ini siswa diminta mengingat kembali tentang ciri-ciri segitiga siku-siku dan 

teorema Pythagoras. Sebagian besar siswa dapat menjawab dengan benar, meskipun masih ada 

siswa yang salah dalam menuliskan simbol ruas garis. Selanjutnya siswa mengerjakan aktivitas 

menemukan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berikut ini adalah 

contoh pengerjaan siswa. 

 

Siswa ditunjukkan gambar dua segitiga 

siku-siku sebangun dan diminta 

menentukan perbandingan panjang sisi- 

sisinya. Pada kegiatan ini sebagian besar 

siswa dapat menjawab dengan benar. 
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Gambar 3. Contoh Pengerjaan Siswa pada Kegiatan “Menemukan Konsep” 

Pada tahap selanjutnya siswa diminta membuat dugaan dari aktivitas yang telah dilakukan 

sebelumnya. Berikut adalan contoh dugaan siswa. 

 

 

Dugaan siswa untuk 

sinus 
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Gambar 4. Contoh Pengerjaan Siswa pada Kegiatan “Menuliskan Dugaan” 

 Pada tahap penulisan dugaan, diperoleh data bahwa siswa sudah mulai terbiasa 

menuliskan dugaan dalam bentuk kalimat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah siswa yang 

menuliskan dugaan dalam bentuk kalimat dibandingkan pada sub materi sebelumnya. Setelah 

menuliskan dugaan, siswa dan guru mengecek kembali dugaan tersebut dalam diskusi kelas. 

Kemudian siswa melakukan aktivitas selanjutnya yaitu mengerjakan latihan soal untuk menguji 

pemahaman siswa. Berikut adalah contoh pengerjaan latihan siswa. 

Dugaan siswa untuk 

cosinus 

Dugaan siswa untuk 

tangen 

Dugaan siswa untuk 

ketiga perbandingan 

trigonometri 
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Gambar 5. Contoh Pengerjaan Siswa pada Kegiatan “Latihan Soal” 

Sebagian besar siswa dapat menjawab latihan soal dengan benar. Kesalahan hanya terjadi 

sebagian kecil siswa yang salah menuliskan simbol dan salah hitung. Pada pertemuan kelima, 

yaitu setelah pembelajaran untuk keempat butir materi selesai dilaksanakan, siswa diberikan tes 

penguasaan materi yang mencakup keempat butir materi pada LKS.  Berikut adalah tes yang 

diberikan pada siswa. 

 

 Gambar 6. Tes Pengusaan Materi 

Soal nomor 1 mewakili butir materi Satuan Sudut 

 

 

 

 

Soal nomor 2 mewakili butir materi Perbandingan 

Trigonometri pada Segitiga Siku-siku 

 

Soal nomor 3 mewakili butir materi Perbandingan 

Trigonometri untuk Sudut-sudut Istimewa 

 

Soal nomor 4 mewakili butir materi Perbandingan 

Trigonometri di Berbagai Kuadran 

 

Soal nomor 5 mewakili butir materi Perbandingan 

Trigonometri di Berbagai Kuadran (Persamaan 

Trigonometri Sederhana) 
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Pada tes penguasaan materi, siswa dapat menjawab hampir semua soal dengan baik dan 

benar. Untuk soal nomor 1 sampai 4, jawaban siswa hampir semua benar. Kesalahan pada 

keempat nomor ini sebagian besar terjadi pada salah hitung. Pada soal nomor 5, tidak ada siswa 

yang menjawab keseluruhan dengan benar. Sebagian besar siswa hanya menjawab 2 dari 3 

pertanyaan pada nomor 5. Sementara siswa yang lain hanya dapat menjawab 1 pertanyaan saja. 

Berdasarkan wawancara, siswa mengatakan bahwa tidak sempat mengerjakan soal nomor 5 

karena waktu tes yang kurang, yaitu 45 menit. Berikut adalah contoh pengerjaan tes siswa.  

 

 

 

 

 

Siswa tidak sempat 

mengerjakan soal 

nomor 5a 
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Gambar 7. Contoh Pengerjaan Tes Siswa 

Setelah siswa selesai mengerjakan tes, guru memberikan skor pada tiap soal yang 

dikerjakan siswa. Berdasarkan rekap skor siswa, diketahui bahwa ada 1 siswa yang mendapat 

nilai kurang dari 75. Berikut adalah tabel hasil rekap skor. 

Tabel 5. Skor Tes Siswa 
No.  

Absen 

Siswa 

Skor tes nomor ke-i 
𝑻 

1 2 3 4 5 

1 10 10 15 9 17 81.33 

2 9 12 15 9 17 82.67 

3 9 10 15 11 11 74.67 

4 6 14 15 10 17 82.67 

5 12 14 15 12 11 85.33 

6 11 14 15 10 11 81.33 

7 12 14 15 12 11 85.33 

8 12 14 15 12 11 85.33 

9 12 14 15 11 5 76.00 

10 12 14 14 12 5 76.00 

11 10 14 15 10 12 81.33 

13 11 14 15 9 12 81.33 

14 11 14 15 11 11 82.67 
17 12 14 15 12 5 77.33 

18 10 14 15 11 11 81.33 

19 12 12 15 11 11 81.33 

20 10 14 15 10 11 80.00 

21 11 14 15 12 6 77.33 

22 11 14 15 10 11 81.33 

23 11 14 15 12 5 76.00 

24 12 14 15 12 6 78.67 

25 12 14 15 12 5 77.33 

26 12 14 15 12 5 77.33 

27 11 14 15 10 11 81.33 

Keterangan: 

T    : Skor tes 

Berdasarkan hasil analisis pengerjaan LKS dan tes diketahui bahwa penguasaan materi 

siswa mendapatkan kriteria baik. Proses selanjutnya adalah mengetahui respon siswa dalam 

pembelajaran dengan penemuan terbimbing. Sebelum guru membagikan angket respon guru 

merangkum hasil pengamatan aktivitas penemuan dari awal (Satuan Sudut) hingga TES. Berikut 

adalah cuplikan rangkuman pengamatan aktivitas siswa selama 5 pertemuan.  

Tabel 6. Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan 1 dan 2 

No Materi/ Aktivitas Hasil Pengamatan 

1 A. Satuan Sudut Derajat  Siswa sudah mengenal dan mengetahui cara 

menentukan satuan derajat satuan derajat 

 Hanya sedikit siswa menuliskan dugaan dalam 

bentuk kalimat 

 Sebagian besar siswa menuliskan dugaan dalam 
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bentuk rumus 

 Kesalahan umum yang dilakukan siswa adalah 

kesalahan penulisan dan penggunaan simbol  

 B. Satuan Sudut Derajat  Hanya sedikit siswa menuliskan dugaan dalam 

bentuk kalimat 

 Sebagian besar siswa menuliskan dugaan dalam 

bentuk rumus 

 Masih dapat dikatakan siswa menemukan konsep 

radian karena berdasarkan wawancara siswa juga 

menyebutkan bahwa mereka baru mengetahui 

cara menentukan radian dari hasil mengerjakan 

aktivitas pada LKS 

 Kesalahan umum yang dilakukan siswa adalah 

kesalahan penulisan, penggunaan simbol , dan 

operasi aljabar 

2 Perbandingan Trigonometri 

pada Segitiga Siku-siku 
 Jumlah siswa yang membuat dugaan dalam 

bentuk kalimat bertambah 

 Dugaan siswa dalam bentuk kalimat bervariasi 

tetapi memiliki maksud yang sama 

 Namun dugaan siswa ada yang kurang tepat dan 

ada dugaan yang tidak tepat 

 Masih terdapat siswa yang tidak menuliskan 

dugaan dalam bentuk kalimat, bahkan tidak 

menuliskan dugaan sama sekali dengan alasan: 

lupa dan tidak cukup waktu 

 Kesalahan umum yang dilakukan siswa adalah 

kurang tepat dalam menuliskan dugaan (dugaan 

tidak berhubungan dengan permasalahan) 

 

Hasil respon siswa meliputi respon terhadap LKS, pembelajaran yang berlangsung, dan 

pengalaman belajar siswa. Berdasarkan analisis respon diketahui bahwa siswa menunjukkan 

respon positif pada pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini berarti bahwa siswa dan kelas 

menunjukkan sikap menerima terhadap situasi dan kondisi yang baru dialami, yaitu 

pembelajaran dengan LKS penemuan terbimbing. 

Selain paparan hasil pengembangan, dilakukan juga perbandingan penelitian 

pengembangan yang dilakukan dengan penelitian sejenias yang lain. Penelitian pengembangan 

yang digunakan dalam membandingkan hasil pengembangan dalam penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan dari  Pawestri (2014) yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja 

Siswa Bercirikan Metode Penemuan Terbimbing dan Berbantuan Mathxpert Calculus pada 

Materi Grafik Fungsi Trigonometri untuk Siswa SMA Negeri 2 Malang Kelas X Semester II”. 

Peneliti memilih penelitian pengembangan Prawestri karena menggunakan media belajar yang 

sama, yaitu LKS bercirikan penemuan terbimbing, dan membahas topik yang sama yaitu 

trigonometri.  

Materi yang dibahas dalam penelitian Pawestri adalah grafik fungsi trigonometri. Berbeda 

dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini yang terfokus pada konsep perbandingan 

trigonometri. Grafik fungsi trigonometri yang dibahas dalam penelitian ini langsung diberikan 

tanpa dibahas lebih detail. Siswa dikenalkan terlebih dahulu dengan konsep satuan sudut, 

perbandingan trigonometri, dan grafik fungsi trigonometri. Pada penelitian ini, grafik fungsi 

trigonometri yang ditunjukkan di LKS diberikan dengan tujuan agar siswa menganalisis grafik 

tersebut. 

Pawestri memfokuskan penelitiannya pada karakteristik grafik fungsi trigonometri. 

Dalam penelitiannya, grafik fungsi trigonometri yang dibuat secara manual oleh siswa, dicek 
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melalui software Mathxpert. Selain itu, Pawestri juga membahas tentang periode, amplitude, 

dan konsep pergeseran grafik fungsi dalam proses penemuan karakteristik grafik fungsi 

trigonometri.  

Berbeda dengan hasil analisis awal penelitian ini, pada penelitian Prawestri, subyek uji 

coba, sudah memahami konsep satuan sudut dan perbandingan trigonometri. Pawestri 

menyebutkan bahwa dalam pembelajaran grafik fungsi, sumber belajar siswa kurang dan belum 

dapat memfasilitasi siswa untuk aktif. Selain itu Pawestri juga menyebutkan bahwa dalam 

pembelajaran grafik fungsi trigonometri, guru belum memanfaatkan software matematika.  

LKS hasil pengembangan Pawestri memiliki ciri memuat serangkaian aktivitas belajar 

mandiri dan terarah untuk mengambar grafik fungsi trigonometri, mengecek kebenaran grafik 

yang telah dibuat melalui Mathxpert Calculus.,mengamati karakteristik grafik fungsi tersebut, 

membuat dugaan dan kesimpulan. Sedangkan LKS yang dikembangkan memuat aktivitas 

penemuan terbimbing yang diawali dari mengingat kembali materi prasyarat, menemukan 

konsep satuan sudut dan perbandingan trigonometri, pembuatan konjektur/dugaan oleh siswa 

secara individu, pengecekan konjektur/dugaan oleh guru dan siswa, mengerjakan soal latihan, 

dan mengerjakan tes.  Berikut adalah tabel yang menunjukkan aktivitas penemuan pada LKS 

penelitian yang dikembangkan dan LKS Pawestri. 

Bedasarkan temuan hasil uji coba kedua penelitian terdapat temuan yang mirip, antara 

lain siswa dapat membuat dugaan meskipun hasil yang diperoleh belum tepat. Selain itu siswa 

telah dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKS dengan benar. Selain pengamatan uji 

coba, pada kedua penelitian didapatkan pula temuan respon siswa baik positif maupun negatif. 

Pada penelitian ini, komentar siswa terhadap pembelajaran menggunakan LKS penemuan 

terbimbing adalah sebagai berikut. 

1) LKS yang dikembangkan dapat membantu siswa mempelajari materi trigonometri 

2) Perintah dan pertanyaan pada LKS dapat dipahami oleh siswa, meskipun ada beberapa 

instruksi yang kurang dipahami siswa dan salah ketik, khususnya berkaitan dengan grafik 

sinus, cosinus, dan tangen 

3) Kegiatan pada LKS banyak sehingga beberapa pertanyaan belum sempat dijawab oleh siswa 

4) Kegiatan belajar pada LKS menarik dan memberi kesempatan siswa untuk dapat membuat 

kesimpulan sendiri. 

5) Tampilan LKS yang bewarna-warni menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

Sedangkan respon siswa pada penelitian Pawestri adalah sebagai berikut. 

1) Siswa menyukai kegiatan pembelajaran yang variatif, salah satunya pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi. Hal inilah yang membuat siswa lebih senang dan semangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

2) Alokasi waktu kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh peneliti dirasa kurang cukup 

oleh beberapa siswa. Pawestri (2014: 70).  

Dari pengamatan respon siswa kedua penelitian ini dapat dikatakan siswa memberikan 

respon yang sama yaitu, kegiatan pembelajaran dengan LKS penemuan terbimbing menarik dan 

menyenangkan, namun kegiatan belajar yang banyak memerlukan waktu yang banyak pula agar 

dapat terselesaikan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

LKS materi trigonometri yang dikembangkan memuat tahapan model penemuan 

terbimbing yang meliputi aktivitas mengingat kembali, aktivitas menemukan konsep, aktivitas 

menuliskan konjektur, dan aktivitas mengerjakan soal latihan. LKS dengan model penemuan 

terbimbing ini bertujuan untuk mendorong siswa aktif dalam pembelajaran dan menuntun siswa 

menemukan konsep dengan guru sebagai pembimbing.  

Produk akhir dari penelitian pengembangan ini adalah LKS materi trigonometri dengan 

model penemuan terbmbing untuk kelas X yang valid, praktis, dan efektif. LKS valid karena 

memenuhi kriteria kevalidan, validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi adalah LKS yang 

dinilai valid oleh ahli berdasarkan kesesuaian dengan materi dan tujuan pembelajaran. Validitas 

1054



 

 

konstruk adalah komponen-komponen LKS terkait secara konsisten. LKS praktis karena kriteria 

keterlaksanaan menunjukkan kategori tinggi. LKS efektif  karena memenuhi kriteria 

penguasaan LKS, yaitu mencapai KKM = 75 dan respon siswa terhadap LKS memenuhi 

kategori positif. Berdasarkan hasil uji coba dan analisis dapat disimpulkan hasil pengembangan 

LKS ini terbukti valid, praktis dan efektif, serta mendapatkan respon positif siswa. 

Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, pengoptimalan penggunaan LKS dapat 

dilakukan dengan memperhatikan alokasi waktu. Hal ini disebabkan kegiatan penemuan 

terbimbing pada LKS memerlukan banyak waktu, baik untuk siswa berdiskusi kelompok, 

bekerja individu, maupun berdiskusi kelas. Pemanfaatan LKS sebaiknya ditunjang dengan 

penguasaan guru terhadap RPP dan LKS yang dikembangkan agar proses penyampaian dan 

pembimbingan pada saat pembelajaran dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya tahap 

penemuan terbimbing yang terlewati. 

LKS yang dikembangkan belum membahas materi menggambar grafik trigonometri 

sehingga sebaiknya pengembang yang berminat memperbaiki LKS ini dapat menambahkan 

materi menggambar grafik trigonometri dengan aktivitas yang bercirikan penemuan terbimbing. 

Selain itu Analisis karateristik siswa diperlukan sebelum pengembangan LKS lebih lanjut 

karena tidak semua siswa mengalami kesulitan pada materi trigonometri. Analisis jawaban 

siswa perlu mendetail sehingga akan didapatkan deskripsi yang lebih jelas. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penalaran yang terdapat 

dalam langkah atau cara yang  digunakan siswa yang belum menerima materi kaidah 

pencacahan dalam menyelesaikan masalah kaidah pencacahan. Penelitian dilakukan 

dengan memberikan suatu permasalahan mengenai kaidah pencacahan kepada dua 

siswa SMA kelas XI. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa-siswa 

tersebut menggunakan pola penalaran induktif model Polya dalam menyelesaikan 

permasalahan kaidah pencacahan. Penalaran induktif model Polya meliputi: 1) 

pengamatan permasalahan tertentu, 2) perumusan dugaan berdasarkan kasus 

sebelumnya, 3) generalisasi, dan 4) verifikasi dugaan dengan permasalahan baru. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa dua siswa tersebut lebih cenderung 

menggunakan diagram pohon sebagai metode atau representasi simbol dalam 

menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan. 

 

Kata kunci: penalaran induktif model Polya, penyelesaian kaidah pencacahan 
 
PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran bagi siswa di kelas matematika tidak hanya sekedar mendapatkan 

penjelasan mengenai materi, menerima ataupun hanya duduk diam mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru. Siswa perlu melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami suatu 

permasalahan matematika. Mengerjakan dan memahami adalah aktivitas penggunaan akal 

(sense-making) dimana aktivitas tersebut dikategorikan dalam pembelajaran bermakna 

(Stylianides A. & Stylianides G.: 2006). Pembelajaran akan menjadi bermakna bagi siswa 

apabila siswa tersebut melakukan aktivitas sense-making untuk memahami konsep maupun 

permasalahan yang dihadapi. 

Aktivitas penggunaan akal biasanya dikenal sebagai penalaran. Orang yang bernalar dan 

berpikir analitis cenderung memperhatikan pola, struktur, atau keteraturan dalam dunia nyata 

dan objek-objek simbolis; dan mereka bertanya apakah pola-pola tersebut kebetulan atau terjadi 

karena suatu alasan tertentu; kemudian mereka menduga dan membuktikan (NCTM, 2000). 

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi suatu permasalahan seseorang akan 

memulainya dengan bernalar dan mencerna informasi yang didapat yang dapat berupa pola 

maupun struktur, kemudian menduga cara penyelesaiannya dan mengakhiri proses tersebut 

dengan membuktikan kebenaran dari dugaan semula. Ketika sudah melakukan pembuktian 

diharapkan siswa akan merasa bahwa alasan dan dugaan yang mereka buat telah terbukti benar. 

Pembuktian matematis merupakan cara formal dalam mengekspresikan jenis tertentu mengenai 

penalaran dan pembenaran (NCTM, 2000). 

Ketika dihadapkan pada permasalahan matematika, siswa akan berusaha dulu untuk 

memahami permasalahan tersebut. Disini aktivitas sense-making mulai dilakukan. Kemudian, 

siswa akan menghubungkannya dengan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Setelah 

itu, mereka akan mulai menggunakan penalaran untuk menemukan penyelesaiannya dan 

mencoba membuktikannya secara matematis. Penalaran dan pembuktian yang dilakukan tiap 
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siswa mungkin saja bisa berbeda. Karena siswa-siswa tersebut mempunyai kemampuan yang 

berbeda-beda dalam memahami permasalahan.  

Siswa seringkali gagal dalam menyelesaian masalah karena ia hanya mengandalkan 

ingatan mengenai fakta dan prosedur yang telah diberikan. Menurut Schoenfeld (dalam 

Bransford, Brown, dan Cocking: 1999), siswa yang hanya mengingat prosedur matematis 

(seperti pembuktian) tidak benar-benar memahami apa yang mereka lakukan dan sering tidak 

dapat menjawab pertanyaan yang membutuhkan pemahamam tentang matematika. Standar 

penalaran dan pembuktian dalam NCTM (2000) menekankan siswa untuk dapat: (a) 

mengenalkan penalaran dan pembuktian sebagai aspek yang mendasar di matematika, (b) 

membuat dan menyelidiki dugaan matematika, (c) membangun dan mengevaluasi argumen dan 

bukti matematis, dan (d) memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran dan metode 

pembuktian. 

Keterampilan bernalar dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

matematis. Terdapat beberapa strategi dalam menyelesaikan permasalahan antara lain 

menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan proses 

penarikan kesimpulan dari informasi (premis) yang diketahui dengan menggunakan aturan 

logika formal, dimana kesimpulan-kesimpulan cukup diturunkan dari informasi yang diberikan 

dan tidak memerlukan percobaan-percobaan untuk memvalidasinya (Ayalon & Even, 2010). 

Penalaran ini sering digunakan di sekolah formal dalam berpikir matematis. Penalaran deduktif 

dimulai dengan istilah yang belum didefinisikan, dan beberapa pernyataan yang belum 

dibuktikan (teorema) kemudian dibuktikan dengan aksioma atau postulat, dengan demikian 

teorema yang diturunkan dari aksioma tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. 

Neubert dan Binko mengatakan bahwa penalaran induktif merupakan proses yang 

dimulai dari kasus khusus dan selanjutnya diperoleh informasi yang lebih umum dari kasus 

khusus yang diberikan (dalam Canadas, Castro, & Castro: 2009). Dapat dikatakan bahwa 

penalaran induktif menghasilkan generalisasi dari permasalahan awal. Sedangkan menurut 

Polya (dalam Canadas, Castro, & Castro: 2009) terdapat empat langkah dalam mendeskripsikan 

penalaran induktif yaitu pengamatan permasalahan tertentu, perumusan dugaan berdasarkan 

kasus sebelumnya, generalisasi, dan verifikasi dugaan dengan permasalahan baru. 

Penalaran dan pembuktian di tingkat SMA bukanlah aktivitas khusus yang disiapkan pada 

waktu khusus atau untuk topik tertentu dalam suatu kurikulum, namun penalaran dan 

pembuktian harus alami, bagian dari diskusi kelas, dan tidak begitu penting tentang topik yang 

sedang dipelajari (NCTM, 2000: 342). Karena bukanlah aktivitas khusus maka dalam 

pembelajaran di kelas, siswa SMA diharapkan sudah dapat menggunakan penalaran dan 

melakukan pembuktian. Mereka haruslah sudah dapat menjelaskan alasan dari dugaan yang 

mereka ajukan sehingga dapat menunjukkan bukti untuk dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 
Pembuktian mempunyai peranan penting dalam matematika. Selain untuk membuktikan 

dugaan yang diajukan benar, terdapat beberapa kegunaan lain dari pembuktian. Penyajian suatu 

kerangka tentang peran pembuktian di matematika berfungsi untuk memverifikasi bahwa suatu 

pernyataan benar, menjelaskan mengapa suatu pernyataan benar, mengkomunikasikan 

pengetahuan matematis, menemukan atau menciptakan matematika baru, atau untuk menyusun 

pernyataan ke dalam sistem aksioma (Knuth, 2002). 

Sedangkan untuk pembuktian dapat dikategorikan berdasarkan tujuannya. Pembuktian 

dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu 1) pembuktian untuk meyakinkan, 2) pembuktian 

untuk menjelaskan, 3) pembuktian untuk membenarkan penggunaan definisi atau struktur 

aksioma, dan 4) pembuktian untuk mengilustrasikan teknik (Weber, 2002). Dua jenis 

pembuktian pertama merupakan pembuktian untuk memberikan pengetahuan tentang kebenaran 

matematika. Sedangkan dua lainnya menggunakan terminologi  dan ilustrasi teknik. 

Pembuktian untuk meyakinkan pada poin 1 diawali dengan sekumpulan aksioma dan 

definisi yang sudah dibangun sebelumnya dan diakhiri dengan proposisi dimana validitasnya 

belum diketahui. Pembuktian ini bertujuan untuk meyakinkan kebenaran proposisi yang akan 

dibuktikan dengan menggunakan pembuktian yang logis. Sama-sama bermula dari aksioma dan 
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definisi yang sudah terbangun, pembuktian untuk menjelaskan ini akan membuktikan teorema 

yang validitasnya secara intuisi tidak benar. Pembuktian ini bertujuan untuk mengilustrasikan 

secara intuisi mengapa teorema tersebut benar. Dengan memfokuskan pada struktur umum, 

seseorang dapat memperoleh pemahaman intuitif dari pembuktian dengan memahami ide-ide 

utama. 

Dua jenis pembuktian berikutnya merupakan pembuktian yang sering digunakan. 

Pembuktian untuk membenarkan penggunaan definisi atau struktur aksioma diawali dengan 

definisi atau struktur aksioma baru untuk membuktikan teorema yang masih diragukan 

kebenarannya. Meskipun demikian, teorema tersebut memang terbukti kebenarannya. Pada 

pembuktian untuk mengilustrasikan teknik, seorang memulainya dengan menggunakan aksioma 

dan definisi yang sudah dibangun kemudian menguji bentuk umumnya. Individu tersebut 

diharapkan dapat menggunakan bentuk ini untuk membuat pembuktian serupa. 

Materi kaidah pencacahan merupakan materi yang penerapannya terdapat dalam berbagai 

bidang (Kapur, 1970). Sedangkan menurut Piaget & Inhelder (dalam Batanero, Pelayo, dan 

Godino; 1997), kaidah pencacahan merupakan materi yang penting untuk membangun berpikir 

formal pada siswa. Pada tingkatan berpikir formal yang disampaikan oleh Piaget, siswa juga 

sudah dapat menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan seperti kombinasi dan permutasi 

(Simatwa, 2010). 

Berdasarkan pengalaman penulis, masalah kaidah pencacahan merupakan permasalahan 

yang dapat merangsang siswa untuk menggunakan penalaran mereka sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut didukung oleh Sriraman & English (2004) 

yang menyebutkan bahwa permasalahan kaidah pencacahan dapat merangsang siswa dalam 

membangun representasi yang bermakna, penalaran matematis, berpikir abstrak, dan 

menggeneralisasikan konsep matematika. Selain itu, Stanley (1999) menyatakan bahwa dalam 

menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan diperlukan keterampilan penalaran algoritmik 

untuk membangun dan menerapkan algoritma pencacahan. Sedangkan Borba, Azevedo, dan 

Barreto (2016) mengatakan bahwa penggunaan representasi simbol seperti menggambar, 

mendaftar, diagram pohon, tabel, rumus-rumus, dan bentuk lainnya merupakan beberapa cara 

dalam menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan. Cara-cara tersebut akan membantu 

siswa dalam menemukan penyelesaian permasalahan kaidah pencacahan. 

Menurut Dubois (dalam Batanero, Pelayo, dan Godino: 1997), kaidah pencacahan dapat 

dibagi menjadi tiga model: pemilihan (selection), yang menekankan pada konsep sampling; 

pendistribusian (distribution), terkait dengan konsep pemetaan; dan pembagian (partiton) suatu 

himpunan ke dalam himpunan bagian. Contoh permasalahan pemilihan adalah “Raka akan pergi 

bertamasya dengan keluarganya. Dia ingin membawa 3 celana dari 5 macam celana yang dia 

punya. Berapa banyak cara Raka memilih celana-celana tersebut?”. Untuk masalah distribusi 

misalkan “Berapa banyak cara mendistribusikan 5 bola berbeda ke dalam 3 keranjang yang 

berbeda?”. Sedangkan untuk masalah pembagian dengan contoh sebagai berikut “Berapa 

banyak cara membagi himpunan {a, b, c, d} menjadi dua himpunan bagian tak kosong?”. 

Sedangkan permasalahan kaidah pencacahan di SMA meliputi aturan penjumlahan, aturan 

perkalian, kombinasi, penyusunan dan permutasi. 

Dalam menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan, siswa dapat menggunakan 

rumus-rumus sebagai representasi simbol yang diberikan dalam pembelajaran di kelas. Lalu 

bagaimana dengan siswa yang belum menerima materi kaidah pencacahan dan diminta untuk 

menyelesaikan masalah kaidah pencacahan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka 

dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan penalaran yang terdapat dalam 

langkah atau cara yang digunakan siswa yang belum menerima materi kaidah pencacahan dalam 

menyelesaikan masalah kaidah pencacahan. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendeskripsikan 

penalaran yang terdapat dalam langkah atau cara yang digunakan siswa yang belum menerima 
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materi kaidah pencacahan dalam menyelesaikan masalah kaidah pencacahan maka dilakukan 

penelitian kepada dua siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo pada bulan Juli 2016. 

Mereka diminta untuk menyelesaikan dua permasalahan kaidah pencacahan. Setelah itu, hasil 

jawaban siswa dideskripsikan kemudian dianalisis apakah sesuai dengan empat langkah 

penalaran induktif yang disampaikan oleh Polya yaitu pengamatan permasalahan tertentu (P1), 

perumusan dugaan berdasarkan kasus sebelumnya (P2), generalisasi (P3), dan verifikasi dugaan 

dengan permasalahan baru (P4). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan dua permasalahan kaidah pencacahan. 

Masalah tersebut dikembangkan untuk mendeskripsikan penalaran yang terdapat dalam langkah 

atau cara yang digunakan siswa yang belum menerima materi kaidah pencacahan dalam 

menyelesaikan masalah kaidah pencacahan. Penyelesaian siswa kemudian dideskripsikan dan 

dianalisis.  

Masalah 1 

Suatu kontes menyisakan sebanyak m kontestan pada babak final. Juri diminta memilih 

satu dari m kontestan sebagai kontestan pilihan juri. Jika terdapat n juri, tentukan 

banyaknya kemungkinan kontestan yang dipilih oleh juri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua siswa tersebut sama-sama mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah 1 di 

atas. Kemudian mereka menanyakan apakah m dan n dapat diganti dengan suatu bilangan 

tertentu. Setelah penulis memperbolehkan mereka menggunakan bilangan tertentu, mereka 

mencoba menyelesaikan permasalahan di atas dengan mengganti jumlah kontestan menjadi tiga 

dan juri sebanyak dua. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa 1 mendata semua 

kemungkinan yang ada (gambar 1). Sedangkan siswa 2 menggunakan diagram pohon (gambar 

2). Langkah yang dilakukan kedua siswa tersebut menandakan bahwa kedua siswa tersebut telah 

melakukan pengamatan terhadap suatu permasalahan (P1). Selain itu, mereka menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan menggunakan cara mendaftar dan membuat diagram pohon yang 

merupakan beberapa cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kaidah 

pencacahan (Borba, Azevedo, Barreto: 2016).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Siswa 1 

Percobaan I 

Gambar 2. Hasil Siswa 2 Percobaan I 
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Siswa-siswa tersebut kembali mencoba mengganti banyaknya juri menjadi tiga, 

sedangkan banyaknya kontestan tetap. Kedua siswa tersebut telah melakukan perumusan 

dugaan berdasarkan permasalahan sebelumnya (P2). Kedua siswa sama-sama menggunakan 

diagram pohon sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Siswa pertama 

menggunakan diagram pohon untuk menyelesaikan permasalahan tiga juri dan tiga kontestan 

(gambar 3), yang mana pada permasalahan sebelumnya dia menggunakan cara mendaftar. Siswa 

1 menyampaikan bahwa lebih mudah menggunakan diagram pohon daripada mendaftar apabila 

jumlah unsurnya lebih banyak. Sedangkan siswa 2 tidak menyelesaikan diagram pohon yang dia 

buat karena dia telah menemukan polanya (gambar 4). Diagram pohon untuk juri pertama (a) 

menghasilkan 9 kemungkinan. Karena terdapat tiga juri, maka dia mengalikan 9 dengan 3.  

Kedua siswa tersebut juga sama-sama mengatakan bahwa dengan menggunakan diagram pohon, 

semua kemungkinan dapat diketahui lebih jelas daripada menggunakan cara mendaftar. Cara 

mendaftar memungkinkan terdapat beberapa kemungkinan yang bisa saja tertinggal atau belum 

masuk ke dalam daftar mereka.  

 

 Berdasarkan gambar 5 dan gambar 6, kedua siswa telah dapat menggeneralisasikan 

masalah 1 (P3). Dengan melihat hasil pada permasalahan coba 1 dan coba 2, mereka 

menemukan polanya. Untuk memverifikasi hasil yang mereka peroleh, maka diberikan masalah 

baru (masalah 2) yang mempunyai konsep sama dengan masalah 1. Berikut permasalahan 

keduanya. 

Masalah 2 

Seorang penyiar radio ingin mengumumkan lagu favorit yang diputar pada acara saat 

itu. Dia meminta tiga orang pendengar radio masing-masing untuk memilih satu lagu 

favorit mereka dari 5 lagu yang diputar. Kemudian dia membuat daftar lagu favorit yang 

mereka pilih. Berapa banyak kemungkinan daftar lagu yang dipilih tiga orang tersebut? 

Jelaskan jawabanmu! 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Siswa 1 Percobaan II Gambar 4. Hasil Siswa 2 Percobaan II 

Gambar 5. Hasil Siswa 1 pada Masalah 1 Gambar 6. Hasil Siswa 2 pada Masalah 1 
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Berdasarkan gambar 7 dan gambar 8, mereka menggunakan rumus yang mereka dapatkan 

dari masalah 1 (gambar 5 dan 6). Kemudian mereka membuktikannya dengan menggunakan 

diagram pohon. Hasil yang mereka peroleh adalah sama. Dengan demikian mereka telah 

melakukan verifikasi dugaan dengan permasalahan baru (P4) yang merupakan langkah terakhir 

penalaran induktif menurut Polya. 

Pada penelitian ini, kedua siswa lebih sering menggunakan diagram pohon sebagai salah 

satu cara dalam menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan. Hal ini sesuai dengan apa 

yang disampaikan oleh Borba, Azevedo, Barreto (2016) dalam penelitiannya bahwa diagram 

pohon merupakan repesentasi simbol yang efektif dalam membantu siswa untuk bernalar pada 

permasalahan kaidah pencacahan terutama materi kombinasi. Sedangkan menurut Fischbein 

(dalam Batanero, Pelayo, dan Godino; 1997) penggunaan diagram pohon dapat membantu 

untuk bernalar dalam menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan karena representasi 

tersebut membantu sistematisasi dengan menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan dalam 

memilih elemen-elemen untuk menyusun kombinasi. Selain melakukan penalaran, siswa-siswa 

tersebut juga dapat memberikan alasan dari dugaan mereka dan memberikan bukti yang 

kebenarannya telah mereka buktikan. Hal tersebut sesuai dengan standar penalaran dan 

pembuktian untuk siswa SMA dalam NCTM (2000). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari penelitian yang telah dilakukan, kedua siswa tersebut telah melakukan pengamatan 

permasalahan tertentu (P1), perumusan dugaan berdasarkan kasus sebelumnya (P2), generalisasi 

(P3), dan verifikasi dugaan dengan permasalahan baru (P4) dalam menyelesaikan masalah 1 dan 

2. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan empat langkah penalaran induktif yang disampaikan 

oleh Polya sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua siswa tersebut menggunakan penalaran 

induktif dalam bukti matematis untuk menyelesaikan permasalahan kaidah pencacahan. Pada 

permasalahan kaidah pencacahan, siswa lebih sesuai menggunakan penalaran induktif karena 

mereka memulai penyelesaian masalah dengan mencoba permasalahan yang sederhana 

kemudian menggeneralisasikannya. Meskipun mereka dapat menggeneralisasikannya, akan 

tetapi perlu dilakukan verifikasi terhadap permasalahan baru yang mempunyai konsep sama 

dengan permasalahan sebelumnya.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, permasalahan kaidah pencacahan dapat merangsang 

siswa untuk menggunakan penalaran mereka, terutama penalaran induktif. Dari hasil peneltian 

ini diharapkan dapat dikembangkan suatu perangkat pembelajaran untuk materi kaidah 

pencacahan sehingga dapat meningkatkan penggunaan penalaran induktif siswa. Selain itu, pada 

penelitian ini ditemukan bahwa siswa-siswa tersebut mempunyai kecenderungan menggunakan 

diagram pohon sebagai metode atau representasi simbol dalam menyelesaikan permasalahan 

Gambar 8. Hasil Siswa 2 pada Masalah 2 Gambar 7. Hasil Siswa 1 pada Masalah 2 
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kaidah pencacahan dengan alasan dapat menemukan semua kemungkinan dari suatu kejadian. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep 

kubus dan balok siswa SMP. Penelitian dilakukan pada semester ganjil 2016/2017 di 

salah satu SMP Negeri di kabupaten Aceh Barat Daya. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan subjek penelitian kelas VIII dan 

IX sebanyak 50 siswa. Teknik pengumpulan data berupa pemberian tes sebanyak 5 

butir soal kepada semua subjek penelitian dan dikuatkan dengan wawancara 6 siswa 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep kubus dan balok. Hasil tes 

penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 18 % siswa mampu mengklasifikasi 

objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, 0% siswa mampu menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan 0,8 % siswa mampu 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Sedangkan hasil 

wawancara siswa kelas VIII dan IX disimpulkan bahwa siswa secara keseluruhan 

tidak dapat menyampaikan secara kata-katanya sendiri tentang konsep kubus dan 

balok dan tidak mampu mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa SMP Negeri di Aceh 

Barat Daya tentang konsep kubus dan balok sangat rendah artinya siswa kelas VIII 

dan IX SMP belum bisa memahami materi kubus dan balok dengan baik. 

Kata kunci: Pemahaman Konsep, Kubus dan Balok, Siswa SMP 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika diajarkan kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi dengan tujuan untuk membekali siswa mengenai kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, kreatif, membuat kesimpulan, memecahkan masalah, dan memiliki 

kemampuan berkomunikasi (Murtadlo, 2012; Syahbana, 2012; Permendikbud No. 81A, 2013; 

Kemendikbud, 2015). Dalam mencapai semua kemampuan tersebut, diperlukan siswa 

memahami konsep matematika terlebih dahulu karena pemahaman konsep matematika 

merupakan jiwa dari pendidikan (Nugroho, 2015), landasan untuk berpikir dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika (Kesumawati, 2008), dan merupakan salah satu tujuan 

pelajaran matematika (Permendiknas No. 22, 2006; Stylianides dan Stylianides, 2007). Tujuan 

pelajaran matematika yang dimaksud antara lain agar siswa memiliki kemampuan memahami 

konsep matematika yaitu mampu menjelaskan konsep dan mampu mengaplikasikan konsep 

dalam pemecahan masalah (Permendiknas No. 22, 2006). Hal ini juga dikemukakan oleh 

NCTM (2000) bahwa siswa harus belajar matematika dengan pemahaman. Oleh karena itu, 

pendalaman pemahaman konsep matematika sangat perlu bagi siswa sehingga siswa dapat 

menjelaskan dan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. 

Dalam pembelajaran matematika memerlukan kemampuan matematika antara lain 

pemahaman konseptual, dan pengetahuan prosedural (NCTM, 2000; NCR, 2001; Stylianides 

dan Stylianides, 2007). Pemahaman konseptual itu memahami akan konsep matematika, 

operasi, dan hubungan, sedangkan pengetahuan prosedural itu keterampilan dalam 

melaksanakan prosedur secara fleksibel, akurat, efisien, dan tepat (NCR, 2001). Zakaria, dkk 

(2007) menjelaskan bahwa menguasai kemampuan matematika bagian pemahaman prosedural 
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menjadi lebih mudah jika siswa telah menguasai konsep matematika. Pengetahuan konseptual 

dikaitkan dengan dimensi proses kognitif itu berada pada tingkat memahami (Arends, 2013). 

Listiawati (2015) memberikan pengertian pemahaman seorang siswa terhadap suatu konsep 

merupakan hasil mental individu siswa dalam memahami konsep-konsep matematika. 

Berdasarkan kurikulum 2013 maupun KTSP 2006, pembelajaran kubus dan balok 

diajarkan kepada siswa SD pada kelas V dan siswa SMP pada kelas VIII. Konsep kubus dan 

balok sebenarnya tidak asing bagi siswa kelas IX dan VIII karena telah dipelajari pada saat di 

SD kelas V, atau saat di SMP kelas VIII oleh siswa kelas IX. Jika dilihat dari pemberian materi 

sudah diberikan di tingkat SD sebagai dasar yang selanjutnya di berikan lagi pada tingkat SMP, 

maka materi kubus dan balok merupakan materi yang perlu dikuasai siswa karena memiliki 

peranan penting dalam ilmu matematika dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Sugiyarti, 

2013).  Oleh sebab itu, pemahaman konsep kubus dan balok perlu ditekankan kepada siswa 

sejak dini karena sebagai pondasi awal siswa untuk kemampuan matematika dalam hal 

menyelesaikan masalah matematika. Hendriana dan Soemarmo (2014) memberikan contoh jika 

siswa dikatakan memahami konsep kubus dan balok, cukup siswa dapat menerapkan atau 

mengaplikasikan rumusnya itu dengan benar dalam pemecahan masalah. 

Hasil penelitian Suratman (2011) bahwa pemahaman konseptual siswa SMP masih sangat 

rendah, dilihat dari pengetahuan prosedural siswa. Saat ini dalam hal penguasaan konsep 

matematika siswa masih lemah bahkan dipahami dengan keliru (Rohana, 2011). Sedangkan 

Nugroho (2015) menyatakan bahwa pemecahan masalah berkaitan erat dengan pemahaman 

konsep yang dimiliki oleh siswa, dan siswa yang tidak mampu menyelesaikan masalah 

dikarenakan tidak memahami konsepnya. Oleh karena itu, jika siswa belum menguasai konsep 

matematika dan pengetahuan prosedur menggunakan konsep lemah maka siswa belum bisa 

menyelesaikan masalah tersebut benar. 

Saat pembelajaran, penting bagi guru untuk memeriksa pemahaman konsep secara 

berkala. Untuk mengetahui pemahaman itulah yang menjadikan alasan diadakan kuis, tes dan 

tugas-tugas lain (Hall, dkk., 2008). Salah satu cara untuk mengetahui pemahaman konsep kubus 

dan balok pada siswa SMP kelas VIII dan IX adalah dengan cara melihat siswa menyelesaikan 

permasalahan matematika berupa soal tes tentang konsep unsur-unsur pembentuk bangun 

tersebut, jumlah panjang rusuknya, luas permukaan dan volume kubus maupun balok mengacu 

pada indikator pemahaman konsep. Dalam pengukuran pemahaman konsep kubus dan balok, 

menggunakan indikator pemahaman konsep matematika, yaitu sebagai berikut: (1) 

mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, (2) menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan (3) mengaplikasikan konsep atau algoritma 

pada pemecahan masalah (Kesumawati, 2008; Kesumawati, 2015; Wardani, 2008; Yuliani dan 

Saragih, 2015). 

Siswa SMP kelas VIII dan IX dalam hal ini sudah mempelajari materi kubus dan balok di 

sekolah dasar, dan siswa kelas IX sudah di dalami lagi pada kelas VIII semester genap 

seharusnya pemahaman konsep matematika tinggi, akan tetapi yang terjadi masih kurang 

pemahaman konsep matematika siswa (Nurcahyo, 2014). Apabila kondisi demikian terus 

berlanjut, maka akan berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pengukuran pemahaman siswa sebagai evaluasi pembelajaran yang sudah 

berlangsung sebagai bahan refleksi guru ke depan dalam pembelajaran matematika di sekolah.  

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian 

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa pada materi kubus dan balok. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 

di kabupaten Aceh Barat Daya pada kelas IX-1 SMP sebanyak 25 siswa dan siswa kelas VIII-1 

SMP sebanyak 25 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, berupa pemberian tes 

kepada semua subjek penelitian dan dikuatkan dengan wawancara kepada 6 siswa. Adapun 

analisis data di lapangan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu 
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sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014). 

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode pengumpulan data, yaitu dokumentasi lembar 

jawaban siswa dan wawancara dengan siswa (Creswell, 2012). 

Tes yang digunakan berupa tes uraian tertulis yang berjumlah 5 butir soal disusun 

berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan menjadi 5 indikator, dengan rincian 

tiap indikator KD itu satu butir soal yaitu: 1) menyebutkan unsur kubus dan balok, untuk butir 

soal nomor 1; 2) menghitung jumlah panjang rusuk dan luas permukaan kubus, untuk butir soal 

nomor 2; 3) menghitung luas permukaan dan volume dari gabungan kubus, untuk butir soal 

nomor 3; 4) menghitung luas permukaan yang diketahui volume dan panjang serta lebarnya 

balok, untuk butir soal nomor 4; dan 5) menghitung volume dari gabungan balok, untuk butir 

soal nomor 5. Butir soal nomor 1 digunakan untuk mengukur indikator pemahaman konsep 

matematika nomor 1, butir soal nomor 2 dan 4 untuk mengukur indikator pemahaman nomor 2, 

dan butir soal nomor 3 dan 5 untuk mengukur indikatpor pemahaman nomor 3. 

Butir soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 telah divalidasi oleh dua guru matematika SMP dan satu 

dosen kampus setempat dengan hasilnya bahwa istrumen penelitian ini layak digunakan dengan 

beberapa yang harus diperbaiki terutama butir soal nomor 1 dan 4. Perbaikan untuk butir nomor 

1 diberikan gambar kubus dan balok, sedangkan butir soal nomor 4 diperbaiki tentang teks soal 

yang mengarah ke konstektual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap lembar jawaban siswa, 

diperoleh data jawaban siswa pada tabel berikut: 

Tabel 1:  Jawaban Siswa untuk Soal Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 

No Pekerjaan Siswa 

Yang 

Jawab 

Benar  

> 0,5 

Yang 

Jawab 

Salah  

< 0,5 

Persentase 

Siswa 

Memahami 

Konsep 
IX VIII 

1 Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok     

a) Titik Sudut Kubus dan balok  0 10 40 20 % 

b) Rusuk Kubus dan Balok 5 4 41 18 % 

c) Bidang Kubus dan Balok 5 3 42 16 % 

2 Menghitung jumlah panjang rusuk dan luas permukaan kubus     

a) Menghitung jumlah panjang rusuk kubus yang rusuk 10 cm 0 0 50 0 % 

 Menghitung jumlah kerangka kubus yang dapat dibuat dari 

kawat 8 m 
0 0 50 0 % 

b) Menghitung luas permukaan kubus yang rusuk 10 cm 0 0 50 0 % 

 Menghitung luas permukaan semua kubus yang dapat dibuat 

dari kawat 8 m 
0 0 50 0 % 

3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus gabungan     

 Menghitung Luas permukaan kubus gabungan 0 0 50 0 % 

 Menghitung volume kubus gabungan 0 1 49 2 % 

4 Menghitung luas permukaan balok, yang diketahui volume 

dan panjang serta lebarnya 
    

 Menghitung tinggi peti dengan menggunakan yang 

diketahui volume dan panjang serta lebarnya peti 
0 0 50 0 % 

 Menghitung luas permukaan peti 0 0 50 0 & 

5 Menghitung volume dari gabungan balok     

 Menghitung volume air dalam balok bawah dengan tinggi 

60 cm 
1 0 49 2 % 

 Menghitung volume air dalam balok atas dengan tinggi 40 cm 0 0 50 0 % 

 Menghitung volume air dalam aquarium dengan ketinggian 

air 100 cm  
0 0 50 0 % 
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Sumber: Hasil analisis data primer peneliti. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengklasifikasi objek-

objek menurut sifat-sifat tertentu (indikator 1) pada materi kubus dan balok masih rendah 

dengan rata-rata persentase adalah 18% siswa yang menjawab dengan benar. Sedangkan dalam 

menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu (indikator 2) 

pada materi kubus dan balok masih sangat rendah, hal ini terlihat dari jawaban semua subjek 

(100%) tidak mengarah ke jawaban yang benar baik nomor 2 maupun 4 dengan perolehan skor 

rata-ratanya 0 dari skor maksimal 100. Sedangkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan 

konsep atau algoritma pada pemecahan masalah (indikator 3) pada materi kubus dan balok 

masih sangat rendah, dengan perolehan hanya 1 (2 %) siswa dari subjek yang menjawab benar 

untuk masing-masing butir soal 3 (siswa kelas VIII) dan butir soal nomor 5 (siswa kelas IX), 

jika dirata-ratakan 0,8% siswa memahami konsep pada indikator 3.  

Siswa yang belum atau tidak mampu menyelesaikan masalah kubus dan balok, 

disebabkan siswa belum memahami konsep (Nugroho, 2015). Buktinya siswa diberikan 

permasalahan dalam bentuk soal tentang kubus dan balok, secara keseluruhan hanya 

menyelesaikan butir soal nomor 1, selebihnya siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah soal 2, 3, 4, dan 5. Hal ini didukung oleh survey PISA 2003, siswa mengalami sangat 

lemah dalam soal geometri (Suwaji, 2008). Siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal yang diberikan, ini akibat dari siswa belum menguasai konsep matematika dengan baik. 

Sejalan yang diungkapkan Rohana (2011) bahwa jika terjadi pada siswa penguasaan materi 

konsep–konsep matematika masih lemah ini siswa akan mengalami keliru dalam penyelesaian 

masalah tersebut. 

Pemahaman konsep untuk indikator (1) mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu terdapat pada soal nomor 1. Jawaban siswa untuk butir soal nomor 1 diperiksa 

memperoleh kesalahan yang dilakukan siswa dalam menjawab soal. Kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa pada butir soal 1 pada pertanyaan (a) sebutkan titik sudut kubus dan balok 

antara lain: 1) menyebutkan bidang, 2) menyebutkan rusuk, 3) menghitung luas bidang, dan 4) 

menyebutkan jumlah titik sudut; pada pertanyan (b) sebutkan rusuk kubus dan balok antara lain: 

1) menyebutkan diagonal bidang, 2) menyebutkan jumlah rusuk, 3) menghitung jumlah panjang 

rusuk, 4) menyebutkan rusuk tegak saja, dan 5) menyebutkan titik sudut; sedangkan pada 

pertanyaan (c) sebutkan sisi atau bidang kubus dan balok antara lain: 1) menyebutkan rusuk, 2) 

menghitung volume, 3) menghitung luas bidang, 4) menyebutkan jumlah bidang, dan 5) 

menyebutkan titik sudutnya. Kesalahan ini juga terjadi pada siswa sekolah lain, sesuai yang 

diungkapkan Nurcahyo (2014) bahwa siswa dalam menyebutkan rusuk, sisi kubus, jawaban 

siswa mengarah ke titik sudut yang disebutkan, jumlah sisi atau bidang kubus. Contoh jawaban 

siswa dalam menyelesaikan masalah soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 1 (Lampiran). 

Setelah menganalisis jawaban siswa pada butir soal nomor 1 secara keseluruhan. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 6 siswa untuk menyakinkan jawaban yang 

dikerjakannya. Hasil wawancara diperoleh antara lain: siswa salah memahami soal disebabkan 

tidak membaca soal dengan teliti sehingga siswa menyebutkan banyaknya; tidak memahami 

maksud soal; siswa mengalami lupa konsep unsur-unsur kubus dan balok sehingga tertukar 

dalam menyebutkannya titik sudut, rusuk maupun sisi dari kubus dan balok. Selanjutnya 

peneliti menarik kesimpulan dari jawaban beberapa siswa secara lisan atas jawabannya tersebut 

dan hasil lembar jawaban siswa pada butir soal nomor 1, dapat dikatakan bahwa siswa 

mengalami kurang memahami konsep kubus dan balok untuk indikator mengklasifikasi objek-

objek menurut sifat-sifat tertentu. 

Pemahaman konsep untuk indikator (2) menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi tertentu terdapat pada soal nomor 2 dan 4. Dari tabel 1 menunjukkan 

bahwa butir soal nomor 2 dan 4 tidak ada yang menjawab dengan benar. Kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menjawab soal pada butir soal 2 antara lain: 1)  tidak menuliskan apa 

yang diketahui, 2) salah mengartikan soal, 3) tidak memanfaatkan panjang rusuk kubus untuk 

menghitung panjang kerangka kubus, dan 4) kesalahan prosedural, yaitu membagi panjang 

kawat dengan panjang rusuk, menggalikan panjang kawat keseluruhan dengan panjang rusuk 
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untuk memperoleh semua model kerangka kubus. Sedangkan kesalahaan yang dilakukan siswa 

dalam mengerjakan soal nomor 4, antara lain: 1) salah memahami konsep volume, 2) tidak 

menyelesaikan dengan konsep rumus luas permukaan balok, 3) salah memahami konsep luas 

permukaan balok, ditunjukkan siswa menggunakan luas bidang yaitu p×l, dan 4) 

mengoperasikan perkalian untuk semua bilangan yang ada di soal sebagai contoh 4 m3, 2 m, 1 

m, siswa menggalikan 4×3×2×1=24, atau 2×4×1=8, dan 4) melakukan kesalahan prosedur dan 

salah mengaplikasikan konsep, contoh: volume 4 m3 = 4×4×4, jika dilihat siswa menghafal 

rumus volume. 

Contoh lembar jawaban beberapa siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

butir soal nomor 2 dan 4 masing-masing dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 4 

(Lampiran). Dari jawaban siswa pada butir soal nomor 2, terdapat bahwa siswa belum mampu 

menyelesaikan soal menghitung jumlah panjang rusuk dan luas permukaan kubus dengan benar. 

Jika dilihat dari jawaban siswa soal nomor 1 ada yang menjawab jumlah rusuk kubus 12, 

semestinya siswa memahami dalam membuat kerangka kubus harus di bentuk oleh 12 rusuk 

yang sama panjang. Kenyataannya semua siswa tidak mengarah ke jawaban yang minta oleh 

butir soal nomor 2. 

Setelah menganalisis jawaban siswa pada butir soal nomor 2 dan 4 secara keseluruhan, 

peneliti melakukan wawancara dengan 6 siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan lembar 

jawaban pada butir soal nomor 2 dan 4 menunjukkan bahwa penyebab siswa tidak bisa 

menjawab soal dengan benar antara lain: siswa tidak mengetahui langkah penyelesaian 

permasalahan, atau siswa tidak mengetahui prosedur penyelesaian soal, siswa tidak paham 

terhadap konsep volume dan luas permukaan balok. Dari jawaban dan wawancara siswa pada 

butir soal nomor 2 dan 4, dapat dikatakan bahwa siswa mengalami tidak paham konsep atau 

pemahaman konsep kubus dan balok sangat kurang untuk indikator menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu.  

Pemahaman konsep untuk indikator (3) mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah, terdapat pada soal nomor 3 dan 5. Pada butir soal nomor 3 dan 5 masing-

masing hanya ada satu orang (2%) memberikan jawaban benar, selebihnya melakukan 

kesalahan dalam menjawab soal tersebut. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menjawab soal pada butir soal 3 antara lain: 1)  tidak bisa mengaplikasikan konsep luas bidang 

dari bangunan kubus tersusun tersebut, 2) salah mengartikan soal, 3) tidak memahami maksud 

dari soal dan gambar, dan 4) salah langkah dalam prosedur menjawabnya. Sedangkan pada butir 

soal nomor 5, kesalahan siswa antara lain: 1) salah menggunakan konsep, 2) menjumlahkan 

semua bilangan yang ada pada soal, 3) hanya menghitung sebagian volume aquarium. Contoh 

lembar jawaban beberapa siswa dalam menyelesaikan butir soal nomor 3 dan 5 dapat dilihat 

masing-masing pada Gambar 3 dan Gambar 5 (Lampiran). 

Ada satu jawaban siswa kelas VIII pada butir soal nomor 3 yang memberikan jawaban 

akhir dengan benar tentang volume kubus gabungan yaitu 12000. Pada butir soal nomor 5 juga 

hanya ada satu jawaban siswa yaitu kelas IX yang memberikan jawaban benar pada menghitung 

volume air bagian aquarium bawah dengan hasil 540.000. Sedangkan siswa yang lain 

memberikan jawaban tidak ada yang benar dalam mengerjakannya, mengakibatkan jawaban 

akhirnya salah.  

Peneliti melakukan wawancara dengan siswa kelas VIII yang jawabannya benar tersebut, 

ingin mengatahui apakah siswa tersebut paham akan konsep volume tersebut. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak paham memperoleh volume 12000, siswa tersebut 

hanya saja menambahkan 00 ke hasil luas permukaan kubus yang sudah didapatkan. Ini 

memperlihatkan bahwa siswa tidak paham akan materi kubus tentang luas permukaan dan 

volume dari gabungan kubus. Hasil wawancara dengan siswa kelas IX yang jawaban benar itu 

menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak mengetahui cara menghitung volume seluruh balok 

gabungan. Hasil wawancara lain dengan beberapa siswa menunjukkan bahwa kebanyakan siswa 

hanya bisa menuliskan yang diketahui dan ditanya pada soal namun tidak mampu menuliskan 

rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal dikarenakan lupa atau tidak mengetahui 

rumusnya, dan menggunakan konsep lain dalam menjawabnya, ditandai oleh jawaban siswa 
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yang salah konsep serta asal menebak jawaban. Penyebab kesalahan yang dilakukan adalah 

karena siswa tidak paham tentang konsep volume, dan cara menggunakan prosedur dalam 

penyelesaian masalah belum benar. Berdasarkan jawaban dan wawancara siswa pada soal 

nomor 3 dan 5 dapat dikatakan bahwa siswa mengalami kurang paham konsep atau pemahaman 

konsep kubus sangat kurang untuk indikator mengaplikasikan.  

Setelah melihat jawaban siswa secara keseluruhan, peneliti mewawancarai 6 siswa, dan 

menjelaskan jawaban kepada siswa kelas IX secara klasikal. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan dalam menjawab soal oleh siswa disebabkan: (1) mengalami kesulitan dalam 

memahami soal ditandai dari kesalahan dalam menulis apa yang diketahui, kesalahan dalam 

menulis apa yang ditanya (Lipianto dan Budiarto (2013); (2) tidak mengingat konsep yang 

dipakai ditandai dari siswa tidak menggunakan konsep dalam mengerjakannya; (3) melakukan 

salah prosedur dalam penyelesaian ditandai dari salah dalam mengerjakan penyelesaian masalah 

(Suratman (2011), sehingga siswa melakukan kesalahan menuliskan jawaban dengan benar 

(Lipianto dan Budiarto (2013); (4) tidak mampu mengaplikasikan konsep pada pemecahan 

masalah; dan (5) tidak menjawab berarti enggan menjawab (kumalasari dan Putri, 2013). 

Jika pada saat wawancara, siswa mampu menjelaskan konsep matematika dengan kata-

kata siswa sendiri dan saat menyelesaiakan permasalahan siswa dapat menggunakan konsep 

tersebut, maka ini bisa dikatagorikan siswa sudah paham akan konsep tersebut. Sesuai yang 

diungkapkan NCTM (2003) untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep matematika, 

guru dapat meminta siswa untuk menjelaskan konsep matematika dengan kata-kata mereka 

sendiri, dan meminta siswa menggunakan konsep-konsep pada berbagai situasi penyelesaian 

masalah dengan benar. Kenyataannya, siswa belum mampu menjelaskan konsep dengan kata-

katanya sendiri dan belum bisa menyelesaikan masalah dengan benar bahkan siswa memahami 

konsep dengan keliru (Rohana, 2011).  

Penyebab umum rendahnya pemahaman konsep siswa antara lain yaitu: proses 

pembelajaran di sekolah yang kurang bermakna (Huda dan Kencana, 2013) karena metode 

pembelajaran yang tidak efektif (Njoroge dan Githua, 2013). Untuk mengatasi masalah 

rendahnya pemahaman konsep matematika siswa pada materi kubus dan balok dapat dengan 

memperbaiki pembelajarannya yang membuat siswa mengalami pembelajaran bermakna 

dimulai dari kongkret ke abstrak. Soedjadi (2000) menyarankan guru matematika dapat 

melakukan usaha kreatif agar dapat mengkonkretkan objek matematika yang abstrak itu 

sehingga dapat mudah ditangkap atau dipahami oleh siswa. sebagai contoh menjelaskan 

pengertian kubus dan unsur-unsurnya, dapat dimulai dari kotak kapur, kemudian diikuti dengan 

jaring-jaring kubus dari karton untuk menunjukkan pengertian kubus yang sebenarnya, 

dilanjutkan dengan gambar kubus untuk membiasakan memahami unsur-unsurnya serta 

kedudukan unsur-unsur kubus tersebut dan secara bertahap akan terarah tercapainya 

kemampuan pemahaman.  

Model pembelajaran yang dapat melibatkan pembelajaran bermakna dan melibatkan 

siswa secara aktif dalam belajar adalah pembelajaran kooperatif (Garfield, 1993). Garfield 

melanjutkan bahwa pembelajaran kooperatif mendorong siswa secara aktif membangun 

pengetahuan mereka sendiri, bukan meniru pengetahuan yang disampaikan kepada mereka. 

Pembelajaran kooperatif itu dapat mengembangkan pemahaman siswa (Garfield, 1993; Zakaria, 

dkk., 2013). Siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri sehingga siswa bisa memahami 

materi pembelajaran. 

Irawati, dkk.,(2015); Andini, dkk. (2015); Hafidhah, dkk (2016) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif yang lebih baik dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika 

siswa (prestasi belajar) adalah model pembelajaran kooperatif tipe Pair Check (PC). Model 

pembelajaran kooperatif tipe Pair Check (PC) dikembangkan oleh Spencer Kagan. Kagan 

(1989) menyebutkan pada pembelajaran kooperatif tipe Pair Check (PC) memiliki langkah 

antara lain yaitu siswa bekerjasama secara berpasangan dalam satu kelompok atau empat,  siswa 

berpasangan tersebut satu siswa memecahkan masalah (mengerjakan soal-soal) satu siswa 

lainnya sebagai pelatih dilakukan secara bergantian, kemudian setiap dua masalah selesai 

pasangan saling mengecek pekerjaan atau pemecahan masalah masing-masing pasangannya 

1069



 

 

apakah mereka memiliki jawaban yang sama seperti pasangan lainnya.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah persentase kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal kubus dan balok yaitu rata-rata 18% siswa mampu mengklasifikasi objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu (indikator 1), rata-rata 0% siswa mampu menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu (indikator 2), dan rata-rata 0,8% siswa mampu 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah (indikator 3). Berdasarkan 

persentase tersebut dan wawancara, siswa kelas VIII dan IX SMP belum bisa atau tidak 

memahami materi kubus dan balok dengan baik disebabkan tidak mengingat konsep dan tidak 

mampu mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah serta melakukan salah prosedur 

dalam penyelesaian. Sedangkan berdasarkan indikator dari kemampuan pemahaman konsep 

matematika, siswa SMP tergolong sangat kurang dalam menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah. Kemampuan siswa kelas VIII dan IX sangat kurang dalam memahami 

konsep kubus dan balok walaupun sudah mempelajari materi kubus dan balok di sekolah dasar, 

dan siswa kelas IX sudah di dalami lagi pada kelas VIII. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka disarankan sebagai berikut: diharapkan kepada 

guru matematika SMP di Aceh Barat Daya dalam pembelajaran materi kubus dan balok dengan 

menanamkan kemampuan pemahaman konsepnya agar siswa dapat menggunakan prosedur dan 

mengaplikasikan konsep dalam meyelesaikan masalah, diharapkan dalam mengecek 

kemampuan pemahaman konsep siswa tidak hanya melalui lembar jawaban siswa saja 

melainkan disertakan wawancara dengan siswa tersebut, diharapkan dalam pembelajaran materi 

kubus dan balok pada penerapan konsepnya harus disertai dengan contoh kongkret agar 

pembelajaran bermakna bagi siswa, dan diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumber 

autentik untuk penelitian selanjutnya tentang pentingnya peningkatan pemahaman konsep kubus 

dan balok pada siswa VIII dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Pairs 

Check atau yang lainnya. 
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Abstrak 

 
Tingkat kemiskinan adalah adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum 

berlaku dalam masyarakat. Kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks dan 

mengglobal baik di negara berkembang maupun maju, bahkan seringkali menjadi 

topik utama yang mampu memunculkan berbagai permasalahan baru. Tujuan 

penulisan makalah ini untuk mendapatkan model regresi pada tingkat kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dan untuk mengetahui mengetahui faktor yang 

dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Data 

yang digunakan adalah data persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2012 dengan lima faktor, yaitu persentase pengangguran terbuka, persentase 

rata-rata lama sekolah, persentase rumah kumuh, persentase rumah tangga menurut 

status bangunan tempat tinggal sewa atau kontrak, persentase penduduk berusia 10 

tahun ke atas yang pernah sekolah. Pada data tersebut terdapat kasus multikolinearitas 

yang diatasi dengan menggunakan regresi komponen utama dan mendapatkan 1 

komponen. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

model regresi pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012, yaitu : 

𝑌 = 5,9149 − 0,5109𝑋1 + 0,5474𝑋2 + 0,5011𝑋3 + 0,5245𝑋4 − 3,0694𝑋5 

Sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi tingkat di Provinsi Jawa Timur tahun 

2012 adalah variabel 𝑋1 (persentase tingkat pengangguran terbuka). 

 

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Geographically Weighted Regression (GWR), 

Adaptive Gaussian Kernel 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah dengan 

mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Keterkaitan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan 

dapat dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah 

metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat dengan 

beberapa variabel bebas (Draper dan Smith, 1998). Salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk 

melakukan pengujian hipotesis terhadap parameter pada analisis regresi linear berganda adalah 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (multikolinearitas). Salah satu solusi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi multikolinearitas adalah dengan menggunakan analisis komponen 

utama (principal component analysis). Hasil analisis pada regresi linear berganda berlaku untuk 

semua wilayah yang diamati. Padahal kenyataannya kondisi wilayah yang satu dengan yang 

lainnya tidak sama, bisa karena faktor geografis, sosial, budaya, ekonomi maupun hal-hal lain 

yang melatarbelakangi wilayah yang diamati. Hal ini kemungkinan besar dapat mengakibatkan 

faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di setiap wilayah juga berbeda-beda (heterogenitas 

spasial). Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pemodelan statistik yang memperhitungkan 

faktor heterogenitas spasial. 
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Menurut Fortheringham, et al. (2002), Geographically Weighted Regression (GWR) 

adalah model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis heterogenitas spasial. GWR 

adalah metode yang menggunakan faktor geografis sebagai variabel bebas yang dapat 

mempengaruhi variabel terikat. Hasil analisis ini adalah model regresi yang nilai parameternya 

berlaku hanya pada setiap lokasi pengamatan dan berbeda dengan lokasi yang lainnya.  

Faktor yang dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 

2012 dapat menggunakan analisis faktor. Analisis faktor merupakan salah satu metode multivariat 

yang digunakan untuk menganalisis variabel-variabel apa saja yang berpengaruh dominan 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012. 

Berdasarkan dari penelitian Ilham Maggri (2013) dan buku dari Sumardi (1982) yang 

berjudul Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok maka pada penelitian ini menggunakan variabel yang 

dianggap mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka, 

persentase rata-rata lama sekolah, persentase rumah kumuh, persentase rumah tangga menurut 

status bangunan tempat tinggal sewa atau kontrak, dan persentase penduduk berusia 10 tahun ke 

atas yang pernah sekolah. 

Model yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel 𝑌 dengan lebih 

dari satu variabel 𝑋 disebut model regresi berganda. Model regresi berganda dituliskan: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘

𝑝

𝑘=1

+ 휀𝑖 

a) Uji Asumsi Autokorelasi 

 Pengujian asumsi non autokorelasi galat menggunakan uji Durbin-Watson dengan 

hipotesis (Gujarati, 1991): 

𝐻0 ∶  𝜌 = 0 (galat saling bebas) 

𝐻1 ∶  𝜌 ≠ 0 (galat tidak saling bebas) 

dengan statistik Durbin-Watson: 𝑑 =
∑ (�̂�𝑖−�̂�𝑖−1)2𝑛

𝑖=2

∑ �̂�𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

b) Uji Asumsi Kenormalan 

Secara analitis, pengujian kenormalan galat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan hipotesis (Daniel, 1989): 

𝐻0 : Galat menyebar normal 

𝐻1 : Galat tidak menyebar normal 

Uji Kolmogorov−Smirnov didasarkan pada nilai D, di mana: 

𝐷 = max|𝑆(𝑒) − 𝐹0(𝑒)| , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

c) Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

 Untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Sehingga pengambilan 

keputusan pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi pada variabel independen < 0,05 terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika nilai signifikansi pada variabel independen > 0,05 terjadi homoskedastisitas. 
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d) Uji Multikolinearitas 

Metode yang dianjurkan untuk mengatasi kasus multikolinearitas adalah Regresi 

komponen utama (Principal Component Regression). Pengujian parameter secara simultan 

berlandaskan hipotesis berikut: 

𝐻0 ∶  𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0  

𝐻1 : paling tidak ada satu 𝛽𝑗 ≠ 0, dimana 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

 Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka tolak 𝐻0 , artinya secara serentak ada pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

 Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka terima 𝐻0 , artinya secara serentak tidak ada pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Sedangkan pengujian parameter secara parsial menggunakan uji 𝑡 yang berdasarkan hipotesis: 

𝐻0 ∶  𝛽𝑗 = 0  

𝐻1 ∶  𝛽𝑗 ≠ 0, dimana 𝑗 = 1, 2, … 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

 Jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka tolak 𝐻0 , artinya variabel bebas tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap model. 

 Jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka terima 𝐻0, artinya variabel bebas tersebut tidak berpengaruh 

signifikan terhadap model. (Dapper and Smith, 1998). 

Mengatasi kasus multikolinearitas pada uji asumsi klasik menggunakan metode regresi komponen 

utama ini untuk mencari variabel baru yang saling bebas dan merupakan kombinasi linear dari 

variabel asalnya. Pada analisis komponen utama, vektor variabel awal, yaitu 𝐗 =
(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑘) ditransformasi menjadi vektor variabel baru, yaitu 𝐊 = (𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, … , 𝐾𝑞) di 

mana 𝑞 ≤ 𝑘 dan dalam bentuk persamaan dinyatakan sebagai: 

𝐾𝑖 = 𝑎1𝑖𝑋1 + 𝑎2𝑖𝑋2 + 𝑎3𝑖𝑋3 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑖𝑋𝑘 = 𝒂𝒊
′𝑿 

Kriteria yang digunakan dalam membentuk model untuk menunjukkan jumlah komponen utama, 

yaitu mengambil nilai eigen yang lebih besar dari 1 (𝜆𝑗 > 1) 

Model Geographically Weighted Regression (GWR) secara matematis dapat ditulis sebagai 

berikut (Chasco, 2007): 𝑌𝑖 = 𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑥𝑖𝑘 + 휀𝑖
𝑝
𝑘=1  

Metode yang digunakan untuk menentukan bandwidth optimum adalah Akaike Information 

Criteria (AIC). AIC diperoleh dengan persamaan sebagai berikut (Fortheringham, et al., 2002): 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑛 ln(𝛿) + 𝑛 ln(2𝜋) + 𝑛 + 𝑡𝑟(𝐿) dengan 𝛿 = √𝐾𝑇𝐺, KTG adalah kuadrat tengah galat, 

𝑛 adalah banyaknya pengamatan dan 𝑡𝑟(𝐿) adalah trace dari matriks hat (Fortheringham, et al. 

2002). 

Jenis fungsi pembobot yang dapat digunakan menurut Chasco et al., (2007) antara lain 

Fungsi Kernel Gaussian. Menurut Fortheringham et al. (2002), pengujian ini dilakukan untuk 

menguji kesesuaian dari koefisien parameter secara serentak. Hipotesisnya sebagai berikut: 

𝐻0 : 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 𝛽𝑘,   𝑘 = 1,2, … , 𝑝 (tidak ada perbedaan yang signifikan antara model    

regresi global dengan GWR) 

𝐻𝑖 : paling sedikit ada satu 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  yang berhubungan dengan lokasi (𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  (ada 

perbedaan yang signifikan antara model regresi global dengan GWR) 
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Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

 Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tolak 𝐻0, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

model regresi global dengan GWR. 

 Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka terima 𝐻0, artinya ada perbedaan yang signifikan antara model 

regresi global dengan GWR. 

Pengujian parameter model dilakukan dengan menguji parameter secara parsial. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui parameter mana yang mempengaruhi variabel responnya secara 

signifikan. Berikut hipotesis yang digunakan: 

𝐻0 ∶  𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 0   

𝐻1 ∶  𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) ≠ 0      ; 𝑘 = 1,2, … , 𝑝 
Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

 Jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tolak 𝐻0, artinya parameter 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) berpengaruh terhadap 

model GWR. 

 Jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka terima 𝐻0 , artinya parameter 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) tidak berpengaruh 

terhadap model GWR. 

Untuk mengetahui faktor apa yang dominan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan digunakan 

analisis faktor. Sebelum data diolah lebih lanjut menggunakan analisis faktor, harus dilakukan 

serangkaian uji asumsi analisis faktor terlebih dahulu untuk menentukan apakah data tersebut 

layak. Asumsi yang terdapat pada analisis faktor antara lain adalah uji kecakupan data, 

multikolinearitas, nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA). 

METODE PENELITIAN 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Data tersebut bersumber dari buku yang 

berjudul Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2013, Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa 

Timur 2013, dan Laporan Eksekutif Perumahan dan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur 

2012-2013 yang berupa persentase tingkat kemiskinan dan faktor-faktor penyebab tingkat 

kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012. Tahap analisis pada penelitian 

ini adalah: 

1. Menganalisis model regresi berganda 

a. Memodelkan variabel respon (𝑌) dengan prediktor (𝑋)  

b. Menguji multikolinearitas 

c. Pendugaan parameter model linear berganda 

d. Menguji parameter model regresi linear berganda mencakup uji secara simultan dan parsial 

e. Uji asumsi klasik 

f. Interpretasi model  

 

2. Menggunakan analisis faktor  

a. Melakukan uji asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu pada analisis faktor.  

b. Menduga parameter dengan metode komponen utama. 

c. Menentukan jumlah faktor bersama sebagai hasil ekstraksi faktor. 

d. Menentukan jumlah faktor dengan melihat akar ciri atau nilai eigen. 

e. Menentukan jumlah faktor dengan melihat persentase keragaman atau variansi. 

f. Menentukan jumlah faktor dengan melihat Scree Plot.  

g. Melakukan rotasi faktor menggunakan metode Varimax dengan cara memutar sumbu 

faktor dari titik pusat menuju titik yang dituju sebesar 90∘ (rotasi orthogonal atau tegak 

lurus). 

h. Melakukan interpretasi faktor yang dilakukan dengan cara mengelompokkan variabel-

variabel ke dalam hasil faktor.  
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3. Menganalisis model GWR  

a. Menentukan nilai bandwidth untuk optimum berdasarkan nilai Akaike Information Criteria 

(AIC). 

b. Menentukan pembobot dengan menggunakanan fungsi adaptive gaussian kernel. 

c. Menaksirkan parameter model GWR 

d. Menguji parameter model GWR 

e. Interprestasi model 

f. Pemetaan model GWR 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 

Gambaran tingkat kemiskinan dari data awal dan faktor – faktor dari data awal yang 

berhubungan disajikan secara deskriptif dalam Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Statistika Deskriptif Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 

Variabel N Minimum Maximum Rata – rata Ragam 

𝑋1 38 0,87 7,70 4,30 3,62 

𝑋2 38 3,95 10,83 7,47 2,63 

𝑋3 38 0,99 7,92 4,35 2,52 

𝑋4 

𝑋5 

38 

38 

0,11 

0,19 

6.20 

5,83 

2,19 

3,81 

3,06 

3,47 
 

   

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka (𝑋1) di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 4,30%, rata-rata persentase lama sekolah (𝑋2)  di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 7,47%, rata-rata persentase rumah kumuh (𝑋3)  di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 4,35%, rata-rata persentase rumah tangga menurut status 

bangunan tempat tinggal sewa atau kontrak (𝑋4) di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 

2,19%, dan rata-rata persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang pernah sekolah (𝑋5) di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 3,81%. 

B. Regresi Linear Berganda 

1. Pemodelan Regresi Linear Berganda 

a) Pendugaan Parameter Model Regresi Linear Berganda 

Penduga parameter model dilakukan untuk mengetahui nilai koefisien pada setiap 

parameter regresi. Pada Tabel 2 merupakan tabel nilai duga parameter model regresi linear 

berganda. Pendugaan parameter ini menggunakan bantuan software SPSS 16. 

Tabel 2. Penduga Parameter Model Regresi Linear Berganda 

Variabel Nilai Duga 

Constant 40,975 

𝑋1 -3,409 

𝑋2 0,008 

𝑋3 0,399 

𝑋4 0,052 

𝑋5 -0,721 

𝑅2 73,6% 

𝑆𝑆𝐸 333,184 

Berdasarkan pendugaan parameter model diperoleh 𝑅2  sebesar 73,6% berarti bahwa 

persamaan regresi yang diperoleh menerangkan dari keragaman total dalam datanya sebesar 

73,6% dan sisanya sebesar 26,4% dijelaskan oleh faktor lain. Model yang didapat dari pendugaan 

parameter adalah sebagai berikut: 
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𝑌𝑖 = 40,975 − 3,409𝑋1𝑖 + 0,008𝑋2𝑖 + 0,399𝑋3𝑖 + 0,052𝑋4𝑖 − 0,721𝑋5𝑖 

b) Pengujian Parameter Model Regresi Linear Berganda 

Uji F digunakan untuk uji ketepatan model. Berbagai parameter yang telah diduga 

kemudian diuji secara serentak untuk menguji signifikansi dari koefisien regresi secara bersama 

sama. Pada Tabel 2 menunjukkan tabel pengujian parameter secara serentak. Pengujian parameter 

ini menggunakan bantuan software SPSS 16 

Tabel 3. Pengujian Parameter Secara Serentak 

Source DF SS MS F Sig 

Regression 5 927,149 185,430 17,809 0,000 

Residual 32 333,184 10,412   

Total 37 1260,333    

Dari tabel di atas diperoleh bahwa nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡 > 𝐹0,05;5;32  yaitu 17,809 > 2,512255 . 

Sehingga dapat diambil keputusan bahwa secara serentak parameter berpengaruh terhadap model. 

Selain itu juga diperoleh 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼  yaitu 0,000 < 0,05 , dapat disimpulkan bahwa 

parameter secara serentak berpengaruh terhadap model.  

Tabel 4. Pengujian Parameter Secara Parsial 

Variabel T P 

Constant 11,614 0,000 

𝑋1 0,015 0,988 

𝑋2 -6,455 0,000 

𝑋3 0,901 0,374 

𝑋4 0,100 0,921 

𝑋5 -2,264 0,030 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡|𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑋2 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu     6,455 > 2,036933. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  variabel 𝑋2 < 𝛼  yaitu 0,000 <
0,05 sehingga dapat disimpulkan persentase rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Dan juga untuk nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡|𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑋5 >
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 2,264 > 2,036933. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk berusia 10 

tahun keatas yang pernah sekolah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu juga dapat 

dilihat dari nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 variabel 𝑋5 < 𝛼 yaitu 0,030 < 0,05  sehingga, dapat disimpulkan 

persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang pernah sekolah berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012. 

2. Uji Asumsi Klasik  

a) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui terdapat ketergantungan nilai sisaan. Salah 

satu cara untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin 

Watson. Dengan menggunakan Software SPSS 16 didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 1,678. 

Diperoleh nilai 4 − 𝑑𝑈 = 1,8641 dan 4 − 𝑑𝐿 = 1,1463. Karena nilai Durbin Watson berada 

diantara 4 − 𝑑𝑈 dan 4 − 𝑑𝐿 maka tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi pada sisa. 

b) Uji Kenormalan 

Uji kenormalan bertujuan untuk mengetahui apakah sisaan mengikuti sebaran normal atau 

tidak. Salah satu metode untuk menguji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Jika nilai signifikansi dari uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 𝛼 = 0,05, maka 
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asumsi normalitas terpenuhi. Dengan menggunakan software SPSS 16 diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,422 , yang nilainya > 0,05, maka dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. 

c) Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variansi dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji yang 

digunakan adalah uji korelasi Glejser. Hasil uji korelasi antara absolute residual dengan semua 

variabel bebas disajikan dalam Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 5. Korelasi Glejser 

Variabel Signifikansi Keterangan 

𝑋1 0,555 Homoskedatisitas 

𝑋2 0,005 Heteroskedastisitas 

𝑋3 0,082 Homoskedatisitas 

𝑋4 0,015 Heteroskedastisitas 

𝑋5 0,295 Homoskedatisitas 

 Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikansi 𝑋2, 𝑋4 kurang dari 0,05 sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas. Pada 

metode regresi linear berganda ternyata terdapat data yang heteroskedastisitas hal itu 

menyebabkan perkiraan kuadrat terkecil tetap tak bias dan konsisten tapi tidak efisien (variansi 

membesar), sehingga dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan metode Geographically 

Weighted Regression (GWR). 

d) Uji Multikolinearitas 

Pendeteksian multikolinearitas dilakukan dengan menghitung koefisien. 

Tabel 6. Korelasi : 𝒀, 𝑿𝟏, 𝑿𝟐, 𝑿𝟑, 𝑿𝟒, 𝑿𝟓 

Variabel 𝑌 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 

𝑋1 -0,518     

𝑋2 -0,816 0,741    

𝑋3 -0,272 0,650 0,498   

𝑋4 -0,544 0,779 0,735 0,512  

𝑋5 -0,013 -0,428 -0,276 -0,352 -0,343 

Berdasarkan Tabel 6 Terdapat adanya multikolinearitas pada variabel 𝑋1 karena korelasi 

antara variabel 𝑋1 dengan variabel bebas lainnya melebihi korelasi antara 𝑋1 dengan 𝑌. Pada 𝑋3 

mengandung multikolinearitas karena korelasi antara variabel 𝑋3 dengan variabel bebas lainnya 

melebihi korelasi antara 𝑋3  dengan 𝑌. Pada 𝑋4  mengandung multikolinearitas karena korelasi 

antara variabel 𝑋4 dengan variabel bebas lainnya melebihi korelasi antara 𝑋4 dengan 𝑌. Pada 𝑋5 

mengandung multikolinearitas karena korelasi antara variabel 𝑋5 dengan variabel bebas lainnya 

melebihi korelasi antara 𝑋5  dengan 𝑌 . Cara mengatasi multikolinearitas digunakan metode 

regresi komponen utama. Penentuan banyak faktor atau banyak variabel didasarkan pada nilai 

eigenvalue (akar ciri) dari matriks korelasi antar variabel. 

Tabel 7. Tabel Nilai eigenvalue 

Variabel 𝜆1 𝜆2 𝜆3 𝜆4 𝜆5 

Nilai Eigenvalue 3,1945 0,8060 0,5448 0,2645 0,1903 

Proporsi Total Variansi 0,639 0,161 0,109 0,053 0,038 

Proposional Variansi 

Kumulatif 
0,639 0,800 0,909 0,962 1,000 
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Berdasarkan Tabel 7, komponen yang dapat mewakili dari 5 komponen diperoleh 1 

komponen yang memiliki nilai eigenvalue (akar ciri) lebih dari satu. Dari tabel di atas dapat 

disimpulakn bahwa keragaman data yang diterangkan dengan menggunakan 1 komponen sudah 

mencapai 63,9% dan hasil yang digunakan dalam model Geographically Weighted Regression 

(GWR). 

3. Model Regresi Komponen Utama dengan 1 Komponen 

Regresi komponen utama dengan 1 komponen adalah : 𝑌 = 14,636 − 1,88𝑊1 . Model regresi 

linear berganda yang melibatkan variabel 𝑍 yang merupakan hasil transformasi dari variabel 𝑊 

sebagai variabel bebas adalah 

Tabel 8. Koefisien, Standart Error, T-hitung 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value 

𝑊1 -1,880 0,445 -4,23 0,000 

Komponen utama yang didapatkan nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 2,00, sehingga memang komponen 

utama ini yang dilibatkan dalam model. Adapun model regresi komponen utama dengan 1 

komponen adalah 𝑌 = 5,9149 − 0,5109𝑋1 + 0,5474𝑋2 + 0,5011𝑋3 + 0,5245𝑋4 − 3,0694𝑋5 

C. Geographically Weighted Regression (GWR) 

Hasil dari Tabel 7 menunjukkan bahwa komponen yang dapat diwakili dari 5 komponen 

diperoleh 1 komponen yang memiliki nilai eigenvalue (akar ciri) lebih dari satu, maka dari itu 

pada penggunaan model Geographically Weighted Regression (GWR) menggunakan 1 

komponen saja yang bisa disebut dengan 𝑊1. 

1. Bandwidth dan pembobot 

Bandwidth optimum yang diperoleh sebesar 2,00 menggunakan Akaike Information 

Criteria (AIC) dengan jenis pembobot adaptive gaussian kernel.  

2. Pengujian Model GWR dan Kesesuain Parameter GWR 

Tabel 9. Nilai DF, SSE, dan Statistik Uji F Model Regresi Berganda dan GWR 

Model DF SSE F 

Model GWR 7,310 136,877 2,413256 

Model Regresi 36,000 842,371  

Berdasarkan Tabel 9 Diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 2,413256, sedangkan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 5% didapatkan nilai 𝐹(0,05;7,310;32) sebesar 2,312741. Terlihat 

bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,413256  lebih besar dari 𝐹(0,05;5,980;32) = 2,312741  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 

Selanjutnya akan diuji secara parsial untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Penghitungan 

statistik uji parameter model secara parsial dilihat dari hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dibanding dengan 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,05;5,980) = 2,364624 . Apabila nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka parameter tersebut 

signifikan pada lokasi ke 𝑖, dimana 𝑖 = 1, … , 38. Kota/Kabupaten yang berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan hanya terdapat pada 6 Kota/Kabupaten yaitu Kabupaten 

Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten 

Bangkalan dan Kota Surabaya.  

D. Analisis Faktor 

Analisis faktor ini digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang dominan berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Analisis faktor mempunyai asumsi 

yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu data atau sampel diasumsikan cukup dan antara variabel 

mempunyai korelasi. Uji asumsi tersebut antara lain : 

1082



 

 

1. Uji Kaiser Meyer (KMO) dan Uji Bartlett 

Tabel 10. Hasil Uji Kiser Meyer (KMO) dan Uji Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,820 

Bartlett’s Test of Sphericity     Approx. Chi-Square 91.459 

                                                  Df 10 

                                                  Sig. 0,000 

Berdasarkan Tabel 10 di atas, dapat diketahui bahwa nilai KMO adalah 0,820. Berdasarkan 

Tabel 2.2, nilai tersebut berada pada interval 0,7 ≤ 𝐾𝑀𝑂 < 0,8 yang berarti bahwa data berada 

pada indikator “sangat baik”.  Selain itu, dapat dilihat bahwa nilai uji Bartlett menunjukkan nilai 

91,459 dengan tingkat 𝑆𝑖𝑔. < 0,05 sehingga tolak 𝐻0 yang berarti bahwa terjadi korelasi antar 

variabel.  

2. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Tabel 11. Tabel Nilai MSA 

Variabel Nilai MSA 

𝑋1 0,772 

𝑋2 0,836 

𝑋3 0,864 

𝑋4 0,817 

𝑋5 0,881 

Berdasarkan Tabel 11 di atas yang diperoleh dari hasil olah software SPSS bahwa  variabel-

variabel yang memiliki nilai MSA > 0,5  adalah variabel  

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5. Karena semua variabel nilai MSA > 0,5 maka semua variabel digunakan 

lebih lanjut. 

3. Component Matrix 

Tabel 12. Tabel Componen Matrix 

Variabel Component 1 

𝑋1 0,924 

𝑋2 0,872 

𝑋3 0,844 

𝑋4 0,756 

𝑋5 -0,544 

Setelah diketahui satu faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka tabel di atas 

menunjukkan distribusi kelima variabel tersebut pada satu faktor yang terbentuk. Sedangkan 

angka angka yang ada pada tabel tersebut adalah factor loading, yang menunjukkan besar korelasi 

antar suatu variabel dengan satu faktor. Besar korelasi pada setiap baris yang ada di dalam tabel 

di atas adalah korelasi antara variabel 𝑋1 dan hasilnya dengan komponen adalah 0.924 (korelasi 

kuat karena > 0.5), korelasi antara variabel 𝑋2  dan hasilnya dengan komponen adalah 0.872 

(korelasi kuat karena > 0.5), korelasi antara variabel 𝑋1 dan hasilnya dengan komponen adalah 

0.844 (korelasi kuat karena > 0.5), korelasi antara variabel 𝑋1 dan hasilnya dengan komponen 

adalah 0.756 (korelasi kuat karena > 0.5), korelasi antara variabel 𝑋1  dan hasilnya dengan 

komponen adalah 0544 (korelasi kuat karena > 0.5).   

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari analisis yang terdapat pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Model regresi pada tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2012 yaitu 

𝑌 = 5,9149 − 0,5109𝑋1 + 0,5474𝑋2 + 0,5011𝑋3 + 0,5245𝑋4 − 3,0694𝑋5 
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2. Berdasarkan analisis diperoleh faktor yang dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012 adalah variabel 𝑋1  (peresentase tingkat pengangguran 

terbuka). 

SARAN 
Saran yang dapat diusulkan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Penanganan kasus multikolinearitas dengan menggunakan metode lain selain komponen 

utama. 

2. Perlu dilakukan pergantian atau penambahan peubah prediktor lain yang secara teori 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.  
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Abstrak 

 
Kegiatan pemilihan pelaksana proyek merupakan bagian yang penting dalam  

proses pengadaan barang/jasa ataupun pelelangan. Terdapat tiga metode yang dapat 

digunakan dalam pelelangan proyek pemerintah, yaitu sistem gugur, sistem nilai 

(Merit Point System), dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Pada 

makalah ini dilakukan analisis metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan 

PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations)dalam proses pelaksanaan lelang pada pemilihan pelaksana proyek 

dengan studi kasus di PT. PJB UP Cirata. Metoda AHP dan PROMETHEE adalah 

suatu sistem pendukung keputusan yang  dapat digunakan untuk membantu proses 

evaluasi pemilihan pelaksana proyek agar proses lelang dapat berjalan secara efektif, 

terbuka dan kompetitif, transparan, adil dan wajar. Metode AHP digunakan pada 

pembobotan kriteria-kriteria sebagai faktor-faktor berpengaruh dalam proses 

pelaksanaan lelang dengan Merit Point System. Sedangkan metode PROMETHEE 

menghasilkan perangkingan untuk didapatkan pelaksana proyek yang terbaik. Hasil 

uji coba dengan metode AHP dan PROMETHEE  menunjukkan bahwa kriteria dengan 

bobot tertinggi ditempati oleh  Teknologi Inverter dengan bobot 0.1708 dan di posisi 

kedua adalah Teknologi Modul Surya dengan perolehan bobot sebesar 0.1686. Kedua 

kriteria tersebut sangat berpengaruh besar terhadap pemilihan pelaksana proyek . 

Sedangkan kriteria yang tidak terlalu penting dalam ketentuan pemilihan yaitu 

Prosedur Disposal menunjukkan bobot terendah sebesar 0.0246. Dari lima kandidat, 

yang terpilih sebagai pelaksana proyek terbaik melalui Metode PROMETHEE adalah 

PT T dengan nilai net flow sebesar 0.7121, karena pemenuhan kriteria yang cukup 

tinggi pada Teknologi Inverter dan Teknologi Modul Surya 

 

Kata kunci: Pemilihan Pelaksana Proyek, Sistem Pendukung Keputusan, AHP,  

          PROMETHEE 

PENDAHULUAN 

Kegiatan pemilihan pelaksana proyek merupakan bagian yang selalu dilakukan dan bersifat 

kritis dalam keseluruhan proses pengadaan barang/jasa ataupun pelelangan. Sesuai Peraturan 

Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam 

mengevaluasi pelelangan proyek pemerintah, yaitu sistem gugur, sistem nilai (Merit Point 

System), dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (Tim Pengadaan, 2014). 

Untuk mendukung proses pelelangan agar berjalan terbuka dan kompetitif, transparan, adil 

dan wajar maka dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan sebagai alat bantu. Multiple 

Criteria Decision Making (MCDM) merupakan suatu metode pengambilan keputusan untuk 

menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu.  

Penelitian sebelumnya dengan topik pemilihan pelaksana proyek menggunakan kriteria : 

pengalaman, stabilitas finansial, performa, SDM, equipment resources dan beban kerja 

(Pushparani,S,S. Senthamilkumar,2014). Metoda yang digunakan adalah AHP, dan tidak 

menjelaskan kriteria mana yang memiliki dominasi dalam mempengaruhi pemilihan. 

Keunikan dari Metode AHP adalah adanya kemungkinan untuk menghitung kompatibilitas 
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atau ketidakcocokan keputusan para Decision Maker (Balali, Vahid, Banafsheh Zahraie, dan 

Abbas Roozbahani, 2014) dalam mengolah data kualitatif. Konsistensi juga diukur agar dapat 

lebih dipastikan bobot penilaian (kuantitas) yang diberikan oleh para ahli bersifat konsisten. 

Sedangkan kelebihan Metode PROMETHEE yaitu dapat mengolah data yang bersifat kualitatif 

dan kuantitatif sekaligus. PROMETHEE membutuhkan data berupa bobot kepentingan relatif 

kriteria dalam proses pengolahannya (Gavade, Rohan K. 2014). Bobot tersebut dapat diperoleh 

dari Metode AHP. Dengan mengombinasikan kedua metode tersebut mampu melengkapi 

kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. AHP dan PROMETHEE merupakan metode 

dalam pendekatan MCDM yang dapat digunakan dalam permasalahan ini,  

Pada studi kasus PT. PJB UP Cirata ini menggunakan sistem nilai (Merit Point System) dan  

kombinasi metode AHP dan PROMETHEE digunakan untuk mengevaluasi aspek yang terdapat 

pada sistem nilai. Aspek yang tergolong dalam sistem nilai meliputi aspek teknik dan 

pengalaman; serta aspek harga, yang dibobotkan melalui Metode AHP. Penilaian atau 

pembobotan dilakukan oleh para ahli melalui kuesioner. Kemudian data hasil dari AHP tersebut 

diolah dengan Metode PROMETHEE. Metode ini berperan dalam proses perankingan alternatif 

sehingga didapatkan alternatif terbaik sebagai pelaksana proyek. 

PEMBAHASAN 

A. Data Penelitian 

Data primer dan sekunder yang diperlukan pada studi kasus permasalahan ini, diperoleh  

dari Tim Pengadaan PT PJB Kantor Pusat Surabaya. Data primer berupa kuisioner yang diisi oleh 

5 ahli pengadaan  dan data sekunder berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat, serta Term of 

Reference (TOR) Pembangunan PLTS 1 MW di PT PJB Surabaya. Daftar kriteria dan alternatif 

disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2. Kriteria adalah faktor-faktor berpengaruh dalam proses 

pelaksanaan lelang dan alternatif adalah kandidat pelaksana proyek. 

 

Tabel 1. Data Kriteria 

K1 Performance ratio dan perhitungan proyeksi 

produksi listrik 1 MW 

K2 Teknologi modul surya 

K3 Teknologi inverter 

K4 Desain dan teknologi elektrikal 1 MW 

K5 Desain dan teknologi control/monitoring 1 MW 

K6 Desain dan teknologi remote data center 

K7 Metode pelaksanaan proyek 

K8 Strategi pengelolaan PLTS 

K9 Prosedur disposal 

K10 PV modules manufacturing experiences 

K11 PLTS EPC experiences 

K12 PLTS O&M experiences 

K13 PLTS remote data center implementation 

experiences 

K14 Harga penawaran 

 

 

 

 

 

1086



 

Tabel 2.  Data Alternatif Pelaksana Proyek 

No Pelaksana Proyek 

1 PT A 

2 PT I 

3 PT In 

4 PT P 

5 PT T 
 

Data-data tersebut merupakan materi dalam pemilihan pelaksana proyek untuk pelelangan umum 

pembangunan PLTS PV PT PJB UP Cirata. 

 

B. Proses Pelelangan 

Sesuai standar operasional prosedur pada pelaksanaan lelang  (Tim Pengadaan, 2014) , 

tahap yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Pengumuman pembukaan lelang 

2. Pembelian formulir dan penyerahan dokumen 

3. Kunjungan lapangan (site visit) 

4. Penjelasan pelelangan (Aaanwijzing) 

5. Penyampaian dokumen penawaran 

6. Pembukaan dokumen penawaran Sampul I 

Pada tahap 1-6, berlaku system gugur, dimana peserta lelang, harus memenuhi syarat 

administrasi yang ditentukan oleh panitia lelang. 

7. Pembukaan dokumen penawaran Sampul II 

Tahap ini berlaku Sistem Nilai, yaitu dilakukan proses penilaian dan pembobotan pada 

dokumen teknis dan harga penawaran oleh tim ahli pengadaan. Proses penilaian menggunakan 

kombinasi metda AHP dan PROMEETHE. 

8. Pengumuman pemenang lelang 

Pemenang Pelelangan Umum ditentukan berdasarkan nilai total gabungan antara hasil evaluasi 

data teknis dan harga penawaran. Pemenang Pelelangan Umum atau Pelaksana Proyek 

ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. 

 

C. Perhitungan Metode AHP 

Proses perhitungan Metode AHP dilakukan untuk memperoleh nilai konsistensi dan bobot 

kriteria pada Tabel 1. Sehingga, diketahui faktor atau kriteria mana yang memiliki dominansi 

untuk memengaruhi proses pelelangan pembangunan PLTS ini. 

Adapun langkah-langkah penghitungan dengan Metode AHP sebagai berikut: 

- Membentuk struktur hierarki 

Melakukan dekomposisi permasalahan kedalam suatu struktur hierarki. Posisi teratas berisi 

tujuan, yaitu didapatkan pelaksana Proyek. Posisi tengah berisi 14 kriteria sebagaimana disajikan 

dalam Tabel 1. Dan pada posisi terbawah berisi lima alternatif yang merupakan kandidat 

pelaksana proyek (Tabel 2). Struktur hierarki ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

-  
- Gambar 1. 
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- Menentukan prioritas 

Prioritas ditentukan berdasarkan pandangan dan pendapat para ahli yang berkepentingan 

terhadap keputusan, melalui kuesioner. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan bobot masing-

masing kriteria. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Membuat matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison) 

Dari kuisioner hasil penilaian perbandingan tingkat kepentingan antar kriteria, kemudian 

disusun ke dalam bentuk matriks.  AHP memungkinkan pengambilan keputusan berkelompok 

yang terdiri lebih dari satu ahli atau penentu keputusan. Untuk menyatukan penilaian, dibutuhkan 

teknik rata-rata geometris (geometric mean) sesuai dengan persamaan (1). 

𝑎𝑤 = √𝑎1×𝑎2×𝑎3×𝑎4×𝑎5×…×𝑎𝑛
𝑛

     (1) 

       dimana : 𝑎𝑤 ∶ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛, 𝑛 ∶ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎ℎ𝑙𝑖, 𝑎𝑛: 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑎ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑒 − 𝑛   

 

Sehingga, didapatkan matriks geometric mean, A’ adalah sebagai berikut: 

 
b. Menghitung matriks normalisasi 

Setelah proses perhitungan geometric mean, kemudian dilakukan penghitungan matriks W 

yang merupakan matriks normalisasi A’. Elemen matriks W  diperoleh dengan menjumlahkan 

setiap kolom matriks A, selanjutnya membagi setiap elemen matriks A dengan hasil penjumlahan 

elemen-elemen pada kolom yang disesuaikan kolom elemen tersebut berada. 

𝑊 = [

𝑤11 ⋯ 𝑤1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑖1 ⋯ 𝑤𝑖𝑚

] =

[
 
 
 
 

𝑎𝑤11

∑ 𝑎𝑤𝑖1
𝑚
𝑖=1

⋯
𝑎𝑤1𝑚

∑ 𝑎𝑤𝑖𝑚
𝑚
𝑖=1

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑤𝑖1

∑ 𝑎𝑤𝑖1
𝑚
𝑖=1

⋯
𝑎𝑤𝑖𝑚

∑ 𝑎𝑤𝑖𝑚
𝑚
𝑖=1 ]

 
 
 
 

 

dimana : 𝑎𝑤𝑖𝑗 ∶ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝐴′, 𝑤𝑖𝑗 : 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑊 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑒 − 𝑖, 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑒 − 𝑗   

 

c. Menghitung rata-rata baris matriks normalisasi 

Langkah berikutnya adalah mencari rata-rata matriks normalisasi, yang direpresentasikan 

dalam matriks AR .  

Matriks Normalisasi W
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𝐴𝑅 = [

𝑎𝑟11

⋮
𝑎𝑟𝑖1

] =

[
 
 
 
 
∑ 𝑤1𝑚

𝑛
𝑚=1

𝑛
⋮

∑ 𝑤𝑖𝑚
𝑛
𝑚=1

𝑛 ]
 
 
 
 

 

dimana 𝑎𝑟𝑖𝑗 ∶ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝐴𝑅  

Sehingga diperoleh matrik AR : 

𝐴𝑅 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.0455
0.1686
0.1708
0.0884
0.0845
0.0835
0.0291
0.0375
0.0246
0.0253
0.0484
0.0891
0.0533
0.0513]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Menghitung konsistensi logis 

Konsistensi penilaian ahli dalam menentukan prioritas elemen merupakan prinsip pokok 

yang akan menentukan validitas data dan hasil pengambilan keputusan. Penilaian perbandingan 

berpasangan dianggap cukup konsisten jika rasio konsistensi (CR) kurang dari atau sama dengan 

10% (0.1) (Saaty dan Joseph, 1990). Jika CR lebih dari nilai tersebut, perlu dilakukan perbaikan 

atau pengulangan. 

a. Menghitung nilai Consistency Index (CI) 

Untuk mendapatkan nilai konsistensi logis, langkah pertama adalah menghitung nilai 

Consistency Index (CI) sesuai dengan persamaan (2). 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
   (2) 

𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∶ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖  𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝐴′, 𝑛: 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 
 

Untuk mendapatkan nilai 𝜆𝑚𝑎𝑥, perlu untuk dibentuk matriks B dan C terlebih dahulu. Elemen 

dari matriks B merupakan perkalian antara elemen dari tiap kolom matriks A’ dengan tiap baris 

matriks AR. Sedangkan elemen matriks C merupakan penjumlahan tiap baris  elemen matriks B. 

𝐵 = [
𝑏11 ⋯ 𝑏1𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑏𝑖1 ⋯ 𝑏𝑖𝑚

] = [

𝑎𝑤11. 𝑎𝑟11 ⋯ 𝑎𝑤1𝑚. 𝑎𝑟𝑚1

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑤𝑖1. 𝑎𝑟11 ⋯ 𝑎𝑤𝑚𝑚. 𝑎𝑟𝑚1

] 

Dimana 𝑏𝑖𝑗 ∶ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝐵 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑒 − 𝑖, 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑒 − 𝑗 
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𝐶 = [

𝑐11

⋮
𝑐𝑛1

] =

[
 
 
 
 ∑ 𝑏1𝑖

𝑛

𝑖=1

⋮

∑ 𝑏𝑛𝑖

𝑛

𝑖=1 ]
 
 
 
 

 

dimana 𝑐𝑖𝑗 ∶ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝐶 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑒 − 𝑖, 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑒 − 𝑗 

𝑐𝑖𝑗  𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝐵  

𝐶 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.640
2.377
2.411
1.243
1.192
1.176
0.409
0.527
0.346
0.356
0.679
1.254
0.749
0.721]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Setelah itu dihitung nilai Eigen maksimum (𝜆𝑚𝑎𝑥) dengan menjumlahkan hasil bagi setiap baris 

elemen matriks C terhadap elemen matriks AR pada baris yang bersesuaian, Persamaan (3): 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
∑

𝑐𝑖1
𝑎𝑟𝑖1

𝑛
𝑖=1

𝑛
   (3) 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
196.922

14
= 14.066 

Sehingga diperoleh nilai CI: 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
=

14.066 − 14

14 − 1
= 0.005 

 

b. Menghitung nilai Consistency Ratio (CR) 

 Untuk mendapatkan nilai CR (Consistency Ratio), digunakan Persamaan (4) berikut. 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼𝑅
   (4) 

 

Tabel 3. Nilai IR (Index Random) 

Ordo Matriks 1 2 3 4 5 

IR 0 0 0.58 0.90 1.12 

Ordo Matriks 6 7 8 9 10 

IR 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Ordo Matriks 11 12 13 14 15 

IR 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Sehingga didapat nilai CR: 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼𝑅
=

0.005

1.57
= 0.003 

 Secara umum, responden harus memiliki konsistensi dalam perbandingan elemen. 

Namun, konsistensi yang sempurna jarang terjadi dalam praktiknya. Sehingga dalam AHP, 

penilaian perbandingan berpasangan dianggap cukup konsisten jika rasio konsistensi (CR) kurang 

dari atau sama dengan 10% (0.1) (Saaty dan Joseph, 1990). Jika CR lebih dari nilai tersebut, perlu 

dilakukan perbaikan atau pengulangan. 
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- Menghitung bobot akhir prioritas 

Bobot akhir ini digunakan untuk menentukan urutan masing-masing kriteria sehingga 

didapatkan kriteria dengan prioritas paling utama. Bobot akhir kriteria didapatkan dari hasil 

pertimbangan tingkat kepentingan antar kriteria. 

Karena dalam proses uji konsistensi logis nilai CR sebesar 0.003, maka data kriteria yang 

digunakan telah konsisten. Sehingga, bobot kriteria untuk masing-masing kriteria sesuai dengan 

matriks AR. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada Tabel 4. 

 

D. Analisis AHP 

Ringkasan pembobotan kriteria hasil perhitungan AHP diberikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4. Bobot Masing-masing Kriteria 

No. Kriteria Bobot 

1. Teknologi inverter 0.1708 

2. Teknologi modul surya 0.1686 

3. PLTS O&M experiences 0.0891 

4. Desain dan teknologi elektrikal 

1 MW 

0.0884 

 

5. Desain dan teknologi 

control/monitoring 1 MW 

0.0845 

6. Desain dan teknologi remote 

data center 

0.0835 

7. PLTS remote data center 

implementation experiences 

0.0533 

8. Harga penawaran 0.0513 

9. PLTS EPC experiences 0.0484 

10. Performance ratio dan 

perhitungan proyeksi produksi 

listrik 1 MW 

0.0455 

11. Strategi pengelolaan PLTS 0.0375 

12. Metode pelaksanaan proyek 0.0291 

13. PV modules manufacturing 

experiences 

0.0253 

14. Prosedur disposal 0.0246 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa Teknologi Inverter memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 

0.1708. Untuk bobot tertinggi kedua dan ketiga ditempati oleh Teknologi Modul Surya dan PLTS 

O&M (Operation and Maintenance) Experiences. Sedangkan Prosedur Disposal pada posisi 

terbawah yaitu sebesar 0.0246. 

 

E. Perhitungan Metode PROMETHEE 

Prinsip perhitungan PROMETHE adalah menetapkan prioritas alternatif berdasarkan 

penilaian (judgement) dan bobot dari masing-masing kriteria untuk mendapatkan ranking atau 

peringkat. Pada metode sebelumnya, yaitu AHP, telah didapatkan bobot untuk masing-masing 

kriteria. Bobot tersebutlah yang digunakan dalam perankingan alternatif melalui perhitungan 

PROMETHEE. Berikut tahapannya [7]: 
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1. Menentukan nilai kriteria pada setiap alternatif 

Pada studi kasus ini digunakan skala 1- (7-point Likert Scale) yang ditunjukkan pada Tabel 

5. 

 

Tabel 5. Skala Penilaian (7-point Likert Scale) 

Skala Keterangan 

1 Sangat Buruk 

2 Buruk 

3 Sedikit Lebih Buruk 

4 Sedang 

5 Sedikit Lebih Bagus 

6 Bagus 

7 Sangat Bagus 

Berikut adalah hasil penilaian perbandingan alternatif terhadap masing-masing kriteria: 

 

Tabel 6. Hasil Penilaian Alternatif terhadap Kriteria 

Kriteria 
Alternatif 

PT A PT I PT In PT P PT T 

K1 6 4 4 4 5 

K2 7 5 5 5 7 

K3 7 7 6 5 7 

K4 4 6 4 6 7 

K5 5 5 3 7 7 

K6 5 5 4 5 6 

K7 6 7 6 7 7 

K8 5 5 4 6 7 

K9 7 4 7 5 7 

K10 6 7 4 7 7 

K11 4 4 4 5 7 

K12 4 4 4 6 7 

K13 4 6 4 6 7 

K14 

R
p
2
7
.1

3
3
.5

0
6
.0

4
1
,0

0
 

R
p
2
7
.9

7
1
.8

5
2
.7

0
0
,0

0
 

R
p

2
6
.9

5
6
.7

6
8
.6

6
3
,0

0
 

R
p

2
7
,8

5
2
,0

0
0
,0

0
0
,0

0
 

R
p

2
7
,9

7
5
,6

2
8
,3

4
9
,0

0
 

 

2. Menentukan tipe penilaian, tipe preferensi dan parameter kriteria 

Dalam menentukan tipe penilaian minimum dan maksimum tiap kriteria, didapat bahwa 

K1 hingga K13 bertipe maksimum karena semakin bagus kriteria tersebut, semakin mempertinggi 

penilaian. Untuk K1 hingga K13, kriteria bersifat kualitatif sehingga tergolong Tipe I (Usual). 

Sedangkan untuk K14 termasuk dalam kategori Tipe III (V-shape) karena data bersifat kuantitif 

[8]. Pada K14 perlu untuk dicari nilai parameternya melalui penghitungan dominansi penilaian 

|d|, rata-rata, dan standar deviasi. 

Tabel 7. Tipe Penilaian, Tipe Preferensi, dan Parameter Masing-masing Kriteria 

Kriteria Tipe Minimum/Maksimum Parameter 

K1 1 Maksimum - 

K2 1 Maksimum - 

K3 1 Maksimum - 
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K4 1 Maksimum - 

K5 1 Maksimum - 

K6 1 Maksimum - 

K7 1 Maksimum - 

K8 1 Maksimum - 

K9 1 Maksimum - 

K10 1 Maksimum - 

K11 1 Maksimum - 

K12 1 Maksimum - 

K13 1 Maksimum - 

K14 3 Minimum 𝑅𝑝968.956.162,00 

 

3. Menghitung nilai preferensi 

Nilai keseluruhan preferensi dari perbandingan alternatif dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8. Nilai Preferensi Alternatif 

Alternati

f 
PT A 

PT I 
PT In PT P 

PT T 

PT A  0.2831 0.6158 0.4476 0.0901 

PT I 0.1961   0.5725 0.1708 0.0002 

PT In 0.0094 0.0759   0.2429 0.0513 

PT P 0.4556 0.2905 0.5391   0.0065 

PT T 0.5391 0.7234 0.9241 0.8097   

 

4. Perankingan alternatif 

 Perankingan alternatif didasarkan pada penghitungan leaving flow (Φ+(𝑎)) dan entering 

flow (Φ−(𝑎)) melalui perankingan parsial PROMETHEE I dan penghitungan nilai net flow 

melalui perankingan lengkap PROMETHEE II. 

 

F. Analisis PROMETHEE 

Tabel 9. Hasil PROMETHEE I 

Alternati

f 

Leaving 

Flow 

(𝜱+) 

Peringka

t 

Enterin

g Flow 

(𝜱−) 

Peringka

t 

PT A 0.3592 2 0.3000 2 

PT I 0.2349 4 0.3432 3 

PT In 0.0949 5 0.6629 5 

PT P 0.3230 3 0.4178 4 

PT T 0.7491 1 0.0370 1 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan PROMETHEE I hanya didapatkan peringkat 1 dan 

2, sedangkan peringkat 3,4, dan 5 yang belum jelas. Oleh karena itu, diperlukan untuk 

penghitungan perankingan lengkap dengan PROMETHEE II. Pada PROMETHEE II dilakukan 

penghitungan nilai net flow sesuai dengan rumus: 

  Φ(a) = Φ+(𝑎) − Φ−(𝑎)  (5) 

Sehingga didapat hasil sebagai berikut: 

Tabel 10. Hasil PROMETHEE II 

Alternatif 
𝜱+

− 𝜱− 
Peringkat 

PT A 0.0591 2 

PT I -0.1084 4 

PT In -0.5680 5 

PT P -0.0948 3 
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PT T 0.7121 1 

 Melalui perhitungan perankingan secara lengkap pada PROMETHEE II diperoleh kelima 

peringkat alternatif. Pada peringkat pertama diduduki oleh PT T dengan nilai net flow 0.7121. Di 

posisi kedua ditempati oleh PT A dengan perolehan nilai net flow sebesar 0.0591. Sedangkan 

posisi 3,4, dan 5 adalah PT P, PT I, dan PT In. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan dalam 

penyusunan makalah ini, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:. 

1. Teknologi Inverter memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 0.1708. Untuk bobot tertinggi 

kedua dan ketiga ditempati oleh Teknologi Modul Surya dan PLTS O&M (Operation and 

Maintenance) Experiences dengan bobot 0.1686 dan 0.0891. Sedangkan Prosedur Disposal 

pada posisi terbawah yaitu sebesar 0.0246. 

Teknologi Inverter dan Teknologi Modul Surya memiliki bobot tertinggi dengan selisih nilai 

yang tidak jauh. Kedua bobot ini memiliki pengaruh paling besar dalam pemilihan pelaksana 

proyek pembangunan PLTS ini. Sehingga perlu diperhatikan betul mengenai spesifikasi 

keduanya pada masing-masing kandidat pelaksana proyek. Sedangkan pada posisi terbawah 

dengan bobot 0.0246 ditempati oleh Prosedur Disposal. Prosedur Disposal dianggap tidak 

terlalu penting dalam ketentuan pemilihan. 

2. Berdasarkan perhitungan dengan metode PROMETHEE didapatkan peringkat 1 dan 2 adalah 

PT T dan PT A. Dengan perolehan nilai net flow masing-masing PT tersebut adalah 0.7121 

dan 0.0591. Sedangkan pada peringkat 3,4, dan 5, adalah PT P, PT I, dan PT In.  

Net flow pada PT T dan PT A bernilai positif, sedangkan pada PT P, PT , dan PT In bernilai 

negatif. Untuk penilaian yang bernilai negatif tidak dianjurkan untuk dipilih, karena penilaian 

rendah sehingga dapat menimbulkan banyak risiko pada proses pelaksanaannya. Selisih hasil 

nilai PT T dan PT A cukup jauh, oleh karena itu diambil simpulan bahwa pelaksana proyek 

terbaik pembangunan PLTS PV on Grid 1 MW untuk PT PJB UP Cirata adalah PT T. 

SARAN 

1. Keputusan pemilihan pelaksana proyek tetap berada pada pihak PT PJB. Perusahaan dapat 

menggunakan perhitungan kombinasi metode AHP-PROMETHEE ini sebagai bahan 

pertimbangan untuk mendapatkan bobot kriteria dan menguji konsistensi kriteria tersebut, 

serta memperoleh pelaksana proyek terbaik, dalam pengadaan atau pelaksanaan lelang 

berikutnya. 

2. Metode AHP-PROMETHEE dapat diaplikasikan dalam berbagai permasalahan pada bidang 

pengadaan barang dan jasa.  Selain digunakan untuk memilih pelaksana proyek, kombinasi 

metode ini mampu diaplikasikan dalam memilih teknologi, alat, metode, dan lain sebagainya. 
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Abstrak 

 
Fraktal merupakan suatu bentuk yang kasar atau bentuk geometri yang 

terpisah-pisah yang dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian. Bagian-bagian 

tersebut merupakan suatu replika kecil dari bentuk keseluruhan atau yang mendekati 

bentuk keseluruhan. Salah satu jenis himpunan yang terdapat pada geometri fraktal 

adalah himpunan Cantor seperlima. Himpunan Cantor seperlima merupakan 

himpunan yang diperoleh dengan membagi interval [0, 1] menjadi lima bagian garis 

dengan rasio 1/5 serta menghilangkan segmen garis pada interval kedua dan 

keempat yaitu (1/5, 2/5) dan (3/5, 4 / 5).  Makalah ini membahas mengenai 

himpunan Cantor seperlima yang memenuhi fungsi 𝑓1(𝑥) =
𝑥

5
, 𝑓2(𝑥) =

𝑥+2

5
, 𝑓3(𝑥) =

𝑥+4

5
 membentuk sistem fungsi teriterasi {𝑓1, 𝑓2,𝑓3} yang membentuk himpunan Cantor 

seperlima. Himpunan Cantor seperlima yang memenuhi sistem fungsi teriterasi 

merupakan himpunan invarian, yang memenuhi 𝐹 = 𝑓1[𝐹]⋃𝑓2[𝐹]⋃𝑓3[𝐹]. 

Kata kunci: fraktal, himpunan Cantor, Himpunan Cantor Seperlima, sistem fungsi 

teriterasi, himpunan invarian 

 

PENDAHULUAN 

Falconer (1989)dalam bukunya mendefinisikan fraktal sebagai suatu bentuk yang kasar 

atau bentuk geometri yang terpisah-pisah yang dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian. 

Bagian-bagian tersebut merupakan suatu replika kecil dari bentuk keseluruhan atau yang 

mendekati bentuk keseluruhan. Di dalam matematika, fraktal merupakan sebuah kelas bentuk 

geometri kompleks yang secara umum mempunyai “dimensi pecahan” (Chang & Zhang, 2000). 

Ada banyak jenis bilangan yang dapat didefinisikan sebagai fraktal, salah satunya adalah 

himpunan Cantor (Ashish,dkk, 2014:46). Himpunan Cantor merupakan himpunan bagian dari 

interval tertutup [0,1] yang mengikuti aturan 𝐶0 ⊇ 𝐶1 ⊇ 𝐶2 ⊇ 𝐶3 ⊇ ⋯. Salah satu contoh dari 

himpunan Cantor adalah𝐶0 = [0,1]. Himpunan Cantor 𝐶1 = [0,1/3] ∪ [2/3,1] didapatkan 

dengan menghapus “middle third” dari 𝐶0 = [0,1] (Edgar, 2008: 1). 

Pada himpunan Cantor ada suatu sistem fungsi teriterasi yang berlaku pada himpunan 

tersebut. Suatu sistem fungsi teriterasi adalah suatu sistem yang membentuk suatu rasio 

(𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛) dalam ruang metrik 𝑋 dapat dituliskan sebagai (𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛), dengan 𝑓𝑖: 𝑋 → 𝑋 

yang bersesuaian dengan rasio 𝑟𝑖 (Ashish,dkk, 2014:47). Suatu himpunan kompak yang tak 

kosong 𝐶 ⊆ 𝑋 disebut himpunan invarian pada sistem fungsi teriterasi {𝑓1, 𝑓2, … , } jika dan 

hanya jika 𝐶 = 𝑓1[𝐶] ∪ 𝑓2[𝐶] ∪ … ∪ 𝑓𝑛[𝐶] untuk 𝑛 ∈ ℕ (Edgar, 2008:117). 

Himpunan Cantor seperlima 𝐹 adalah bagian dari interval [0, 1]. Yang dibentuk dengan 

membagi interval [0, 1] menjadi lima bagian garis dengan rasio 1/5 serta menghilangkan 

segmen garis pada interval kedua dan keempat yaitu (1/5, 2/5) dan (3/5, 4 / 5), selanjutnya 

segmen garis yang telah dihilangkan disebut lubang dan segmen garis yang tersisa didefinisikan 

dengan himpunan  𝐹1 = [0,
1

5
]  ∪ [

2

5
,

3

5
] ∪ [

4

5
 ,1]. Setelah mengulangi proses yang sama dengan 

segmen garis tertutup yang tersisa pada 𝐹1 akan didapatkan lubang baru yang telah dihapus 

sehingga akan diperoleh himpunan baru 𝐹2 dan seterusnya. Salah satu persamaan pada 
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himpunan Cantor seperlima adalah persamaan self-referential, persamaan tersebut mengartikan 

bahwa suatu himpunan yang terbentuk dari suatu sistem fungsi teriterasi dimana sistem fungsi 

teriterasi tersebut mempunyai domain  dan range-nya sama. 

Edgar (2008) memberikan contoh sistem fungsi teriterasi pada himpunan Cantor yang 

terdiri dari dua fungsi kontraktif. Dalam skripsi ini, penulis menganalisa sistem fungsi teriterasi 

pada himpunan Cantor seperlima yang terdiri dari tiga fungsi kontraktif. Selanjutnya, penulis 

juga menganalisa keberadaan himpunan invarian dari himpunan Cantor seperlima, yaitu 

himpunan yang memenuhi sifat self-referential berdasarkan sistem fungsi teriterasi tersebut. 

PEMBAHASAN  

Dalam pembahasan artikel ini, akan di bahas beberapa contoh dari himpunan Cantor yang 

memenuhi persamaan self-referential, yaitu himpunan Triadic Cantor dan himpunan Cantor 

seperlima, serta keberadaan himpunan invarian pada himpunan Cantor seperlima. 

Teorema 1 Misal 𝐶 merupakan himpunan triadic Cantor. 𝐶 memenuhi persamaan self-

referential𝐶 = 𝑓1[𝐶] ∪ 𝑓2[𝐶]. 
Bukti: 

Diketahui : 𝐶 = ⋂ 𝐶𝑘𝑘𝜖ℕ  akan dibuktikan bahwa 𝐶 = 𝑓1[𝐶] ∪ 𝑓2[𝐶] 
Akan ditunjukan bahwa 𝐶 ⊆ 𝑓1[𝐶] ∪ 𝑓2[𝐶] dan 𝑓1[𝐶] ∪ 𝑓2[𝐶] ⊆ 𝐶.Misal 𝑥 ∈ 𝐶, karena 𝐶 =
⋂ 𝐶𝑘𝑘𝜖ℕ , maka 𝑥 ∈ 𝐶𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. Secara khusus 𝑥 ∈ 𝐶𝑘+1 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. 

Berdasarkan 𝐶𝑘+1 = 𝑓1[𝐶𝑘] ∪ 𝑓2[𝐶𝑘] diperoleh bahwa 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐶𝑘] atau 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐶𝑘].Jika 𝑥 ∈

𝑓1[𝐶𝑘], maka ada 𝑎 ∈ 𝐶𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ sehingga 𝑓1(𝑎) = 𝑥 yaitu 
𝑎

3
= 𝑥 sehingga 3𝑥 =

𝑎 ∈ 𝐶𝑘.Karena 3𝑥 ∈ 𝐶𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ, maka 3𝑥 ∈ 𝐶.Perhatikan bahwa 𝑓1(3𝑥) =
3𝑥

3
=

𝑥. Akibatnya 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐶].Selanjutnya, jika 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐶𝑘],  maka ada 𝑏 ∈ 𝐶𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ, 

sehingga 𝑓1(𝑏) = 𝑥 yaitu 
𝑏+2

3
= 𝑥 sehingga 3𝑥 − 2 = 𝑏 ∈ 𝐶𝑘.Karena 3𝑥 − 2 ∈ 𝐶𝑘 untuk setiap 

𝑘 ∈ ℕ, maka 3𝑥 − 2 ∈ 𝐶.Perhatikan bahwa 𝑓2(3𝑥 − 2) =
(3𝑥−2)+2

3
=

3𝑥

3
= 𝑥. Akibatnya 𝑥 ∈

𝑓2[𝐶].Jadi, 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐶] atau 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐶].Sebaliknya, ambil 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐶]⋃𝑓2[𝐶], yaitu 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐶] atau 

𝑥 ∈ 𝑓2[𝐶]. 

Kasus 1:𝑥 ∈ 𝑓1[𝐶] maka ada 𝑦 ∈ 𝐶 sehingga 𝑥 = 𝑓1(𝑦) =
𝑦

3
, akibatnya 3𝑥 ∈ 𝐶.Hal ini 

mengakibatkan 3𝑥 ∈ 𝐶𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. Sehingga 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐶𝑘] karena 𝑥 =
𝑓1(3𝑥).Berdasarkan 𝐶𝑘+1 = 𝑓1[𝐶𝑘] ∪ 𝑓2[𝐶𝑘], 𝑥 ∈ 𝐶𝑘+1 = 𝑓1[𝐶𝑘]⋃𝑓2[𝐶𝑘] untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. 

Dengan demikian 𝑥 ∈ 𝐶. 

Kasus 2:𝑥 ∈ 𝑓2[𝐶] maka ada 𝑧 ∈ 𝐶 sehingga 𝑥 = 𝑓2(𝑧) =
𝑧+2

3
, akibatnya 3𝑥 − 2 ∈ 𝐶.Hal ini 

mengakibatkan 3𝑥 − 2 ∈ 𝐶𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. Sehingga 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐶𝑘] karena 𝑥 = 𝑓2(3𝑥 − 2). 
Berdasarkan 𝐶𝑘+1 = 𝑓1[𝐶𝑘] ∪ 𝑓2[𝐶𝑘], 𝑥 ∈ 𝐶𝑘+1 = 𝑓1[𝐶𝑘]⋃𝑓2[𝐶𝑘] untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. Dengan 

demikian 𝑥 ∈ 𝐶.Dari kasus (1) dan kasus (2) diperoleh bahwa jika 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐶] atau 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐶] 
maka 𝑥 ∈ 𝐶.Jadi, terbukti bahwa 𝐶 = 𝑓1[𝐶]⋃𝑓2[𝐶]. 

Dalam Teorema berikut akan ditunjukkan bahwa himpunan Cantor seperlima dari sistem 

fungsi teriterasi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3) memenuhi persamaan self-referential 𝐹 = 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹]. 

Teorema 2 Misalkan 𝑓1, 𝑓2 dan 𝑓3 merupakan pametaan kontraktif pada ℝ  yang didefinisikan 

oleh 𝑓1 =
𝑥

5
, 𝑓2 =

𝑥+2

5
, 𝑓3 =

𝑥+5

5
, dengan pusat  𝑎 = 0,

1

2
, 1, dan rasio 

1

5
.  Himpunan Cantor 

seperlima 𝐹 memenuhi persamaan self-referential= 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹] untuk sistem fungsi 

teriterasi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3). 

Bukti: Pada awal bagian ini, akan dipelajari himpunan Cantor seperlima dengan hanya 

menghapus seperlima interval terbuka (lubang) dari interval [0,1]. Sekarang, dengan 
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menggunakan sistem fungsi teriterasi ( 𝑓1 , 𝑓2 , 𝑓3) akan dihasilkan himpunan Cantor seperlima 

yang sangat berbeda dari metode diatas. Representasi geometris himpunan Cantor seperlima 

menggunakan sistem fungsi teriterasi (Iterated Function System /IFS) adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1 Representasi dari IFS ( 𝒇𝟏 , 𝒇𝟐 , 𝒇𝟑) 

pada gambar 1 dengan menggunakan pemetaan 𝑓1, 𝑓2 dan 𝑓3 pada interval [0,1], diperoleh 

𝑓1[[0,1]] = [0,
1

5
] , 𝑓2[[0,1]] = [

2

5
,

3

5
] , 𝑓3[[0,1]] = [

4

5
, 1]sehingga diperoleh 𝐹1 = [0,

1

5
] ∪ [

2

5
,

3

5
] ∪

[
4

5
, 1] = 𝑓1[𝐹0] ∪ 𝑓2[𝐹0] ∪ 𝑓3[𝐹0], selanjutnya dengan proses yang sama dan mensubtitusikan 

nilai dari 𝐹1 pada pametaan  𝑓1, 𝑓2 dan 𝑓3 diperoleh pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 sebagai 

berikut: 

𝑓1 =
𝑥

5
, 𝑥 ∈ 𝐹1 𝑓1(0) 𝑓1(1/5) 𝑓1(2/5) 𝑓1(3/5) 𝑓1(4/5) 𝑓1(1) 

0 1

25
 

2

25
 

3

25
 

4

25
 

1

5
 

Tabel 1 

𝑓2 =
𝑥 + 2

5
, 𝑥 ∈ 𝐹1 

𝑓2(0) 𝑓2(1/5) 𝑓2(2/5) 𝑓2(3/5) 𝑓2(4/5) 𝑓2(1) 

2

5
 

11

25
 

12

25
 

13

25
 

14

25
 

3

5
 

Tabel 2 

𝑓3 =
𝑥 + 4

5
, 𝑥 ∈ 𝐹1 

𝑓3(0) 𝑓3(1/5) 𝑓3(2/5) 𝑓3(3/5) 𝑓3(4/5) 𝑓3(1) 

4

5
 

21

25
 

22

25
 

23

25
 

24

25
 

1 

Tabel 3 

Sehingga diperoleh 𝐹2 = [0,
1

5
] ∪ [

2

25
,

3

25
] ∪ [

4

25
,

1

5
] ∪ [

2

5
,

11

25
] ∪ [

12

25
,

13

25
] ∪ [

14

25
,

3

5
] ∪ [

4

5
,

21

5
] ∪

[
22

25
,

23

25
] ∪ [

24

25
, 1] = 𝑓1[𝐹1] ∪ 𝑓2[𝐹1] ∪ 𝑓3[𝐹1]. Dengan menggunakan induksi pada [0,1], akan 

diperoleh 𝐹𝑘+1 = 𝑓1[𝐹𝑘] ∪ 𝑓2[𝐹𝑘] ∪ 𝑓3[𝐹𝑘] untuk 𝑘 = 0,1,2, ….Untuk membuktikan 𝐹 =
𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹] akan dibuktikan dengan menggunakan 2 kasus, yaitu:  𝐹 ⊆ 𝑓1[𝐹] ∪
𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹] dan 𝐹 ⊇ 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹]. 
Kasus 1. Diketahui bahwa 𝐹 = ⋂ 𝐹𝑘,𝑘∈ℕ  Akan ditunjukan bahwa 𝐶 memenuhi 𝐹 ⊆ 𝑓1[𝐹] ∪

𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹].Misal 𝑥 ∈ 𝐹 yang berarti bahwa 𝑥 ∈ 𝐹1 sehingga diperoleh 𝑥 ∈ [0,
1

5
] ∪ [

2

5
,

3

5
] ∪

[
4

5
, 1] = 𝑓1[𝐹0] ∪ 𝑓2[𝐹0] ∪ 𝑓3[𝐹0], sehingga akan diperoleh 3 kasus yaitu  𝑥 ∈ [0,

1

5
] , 𝑥 ∈ [

2

5
,

3

5
] 

dan 𝑥 ∈ [
4

5
, 1]. 

Kasus a: Pilih𝑥 ∈ [0,
1

5
] akan dibuktikan bahwa 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐹].Jika 𝑥 ∈ [0,

1

5
], maka ada 𝑎 ∈ 𝐹𝑘 

untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ sehingga 𝑓1(𝑎) = 𝑥 yaitu 
𝑎

5
= 𝑥 sehingga 5𝑥 = 𝑎 ∈ 𝐹𝑘.Karena 5𝑥 ∈ 𝐹𝑘 

untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ, maka 5𝑥 ∈ 𝐹.Perhatikan bahwa 𝑓1(5𝑥) =
5𝑥

5
= 𝑥. Akibatnya 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐹]. 

Kasus b: Pilih𝑥 ∈ [
2

5
,

3

5
] akan dibuktikan bahwa 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐹].Jika 𝑥 ∈ [

2

5
,

3

5
], maka ada 𝑏 ∈ 𝐹𝑘 

untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ sehingga 𝑓2(𝑏) = 𝑥 yaitu 
𝑏+2

5
= 𝑥 sehingga 5𝑥 − 2 = 𝑏 ∈ 𝐹𝑘.Karena 5𝑥 −

2 ∈ 𝐹𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ, maka 5𝑥 − 2 ∈ 𝐹.Perhatikan bahwa 𝑓2(5𝑥 − 2) =
(5𝑥−2)+2

5
=

5𝑥

5
=

𝑥. Akibatnya 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐹]. 
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Kasus c: Pilih𝑥 ∈ [
4

5
, 1] akan dibuktikan bahwa 𝑥 ∈ 𝑓3[𝐹].Jika 𝑥 ∈ [

4

5
, 1], maka ada 𝑐 ∈ 𝐹𝑘 

untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ sehingga 𝑓3(𝑐) = 𝑥 yaitu 
𝑐+4

5
= 𝑥 sehingga 5𝑥 − 4 = 𝑐 ∈ 𝐹𝑘.Karena 5𝑥 −

4 ∈ 𝐹𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ, maka 5𝑥 − 4 ∈ 𝐹.Perhatikan bahwa 𝑓3(5𝑥 − 4) =
(5𝑥−4)+4

5
=

5𝑥

5
=

𝑥. Akibatnya 𝑥 ∈ 𝑓3[𝐹].Dari kasus a,b dan c terbukti bahwa 𝐹 memenuhi 𝐹 ⊆ 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪
𝑓3[𝐹]. 
Kasus 2. Diketahui bahwa 𝐹 = ⋂ 𝐹𝑘,𝑘∈ℕ  Akan ditunjukan bahwa 𝐹 memenuhi 𝐹 ⊇ 𝑓1[𝐹] ∪
𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹].Misal  𝑥 ∈ 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹]  maka ∈ 𝑓1[𝐹] , 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐹] atau 𝑥 ∈ 𝑓3[𝐹] 
sehingga akan diperoleh 3 kasus yang memenuhi 𝑥 ∈ 𝐹. 

Kasus a: Misal 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐹] maka ada 𝑝 ∈ 𝐹 sehingga 𝑥 = 𝑓1(𝑝) =
𝑝

5
, akibatnya 5𝑥 ∈ 𝐹.Hal ini 

mengakibatkan 5𝑥 ∈ 𝐹𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. Sehingga 𝑥 ∈ 𝑓1[𝐹𝑘] karena 𝑥 = 𝑓1(5𝑥). 
Berdasarkan persamaan 𝐹𝑘+1 = 𝑓1[𝐹𝑘] ∪ 𝑓2[𝐹𝑘] ∪ 𝑓3[𝐹𝑘], maka 𝑥 ∈ 𝐹𝑘+1 = 𝑓1[𝐹𝑘] ∪ 𝑓2[𝐹𝑘] ∪
𝑓3[𝐹𝑘]untuk 𝑛 ∈ ℕ. Dengan demikian 𝑥 ∈ 𝐹. 

Kasus b: Misal 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐹] maka ada 𝑞 ∈ 𝐹 sehingga 𝑥 = 𝑓1(𝑞) =
𝑝+2

5
, akibatnya 5𝑥 − 2 ∈

𝐹.Hal ini mengakibatkan 5𝑥 − 2 ∈ 𝐹𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. Sehingga 𝑥 ∈ 𝑓2[𝐹𝑘] karena 𝑥 =
𝑓2(5𝑥 − 2). Berdasarkan persamaan 𝐹𝑘+1 = 𝑓1[𝐹𝑘] ∪ 𝑓2[𝐹𝑘] ∪ 𝑓3[𝐹𝑘], maka 𝑥 ∈ 𝐹𝑘+1 =
𝑓1[𝐹𝑘] ∪ 𝑓2[𝐹𝑘] ∪ 𝑓3[𝐹𝑘]untuk 𝑛 ∈ ℕ. Dengan demikian 𝑥 ∈ 𝐹. 

Kasus c: Misal 𝑥 ∈ 𝑓3[𝐹] maka ada 𝑟 ∈ 𝐹 sehingga 𝑥 = 𝑓1(𝑟) =
𝑟+4

5
, akibatnya 5𝑥 − 4 ∈

𝐹.Hal ini mengakibatkan 5𝑥 − 4 ∈ 𝐹𝑘 untuk setiap 𝑘 ∈ ℕ. Sehingga 𝑥 ∈ 𝑓3[𝐹𝑘] karena 𝑥 =
𝑓3(5𝑥 − 4). Berdasarkan persamaan 𝐹𝑘+1 = 𝑓1[𝐹𝑘] ∪ 𝑓2[𝐹𝑘] ∪ 𝑓3[𝐹𝑘], maka 𝑥 ∈ 𝐹𝑘+1 =
𝑓1[𝐹𝑘] ∪ 𝑓2[𝐹𝑘] ∪ 𝑓3[𝐹𝑘]untuk 𝑛 ∈ ℕ. Dengan demikian 𝑥 ∈ 𝐹. 

Dari kasus 1 dan kasus 2 terbukti bahwa himpunan Cantor seperlima 𝐹 memenuhi persamaan 

self-referential 𝐹 = 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹] ntuk sistem fungsi teriterasi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3). 
Berikut merupakan akibat dari Teorema 2, bahwa persamaan self-referential 𝐹 =

𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹] merupakan himpunan invarian dari sistem fungsi teriterasi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3). 

Akibat 1Jika persamaan self-referential terpenuhi pada 𝐹, maka 𝐹merupakan himpunan 

invarian dari sistem fungsi teriterasi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3). 
Bukti. 

Karena diperoleh bahwa 𝐹 memenuhi persamaan self-referential sehingga 𝐹 = 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪
𝑓3[𝐹], sehingga diperoleh bahwa pasangan fungsi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3) merupakan sistem fungsi teriterasi 

dan 𝐹 merupakan himpunan invarian dari sistem fungsi teriterasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Himpunan Cantor seperlima dibentuk melalui proses𝐹0 ⊇ 𝐹1 ⊇ 𝐹2 ⊇ ⋯ himpunan 𝐹 

yang merupakan limit barisan 𝐹𝑘 dapat didefinisikan sebagai irisan dari himpunan 𝐹𝑘 

sedemikian sehingga 𝐹 = ⋂ 𝐹𝑘𝑘∈ℕ . Himpunan Cantor seperlima 𝐹 memenuhi persamaan self-

referetial𝐹 = 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹] untuk sistem fungsi teriterasi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3) dengan 𝑓1, 𝑓2 dan 

𝑓3 merupakan pemetaan kontraktif pada ℝ  yang didefinisikan oleh 𝑓1 =
𝑥

5
, 𝑓2 =

𝑥+2

5
, 𝑓3 =

𝑥+5

5
, 

dengan pusat  𝑎 = 0,
1

2
, 1, dan rasio 

1

5
. Himpunan Cantor seperlima yang memenuhi persamaan 

self-referential terpenuhi pada 𝐹 = 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹], maka 𝐹 merupakan himpunan 

invarian dari sistem fungsi teriterasi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3).Dalam himpunan Cantor seperlima banyak 

masalah yang perlu dibahas secara lebih lanjut, dalam penulisan artikel ini penulis masih 

menggunakan tiga pemetaan  kontraktif  yaitu 𝑓1, 𝑓2 dan 𝑓3yang memenuhi persamaan self-

referential 𝐹 = 𝑓1[𝐹] ∪ 𝑓2[𝐹] ∪ 𝑓3[𝐹] untuk sistem fungsi teriterasi (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3). Penulis 

menganalisa banyak masalah yang perlu dikaji lebih lanjut dalam himpunan Cantor seperlima, 

misalkan ada fungsi lain yang memenuhi persamaan self-referential atau himpunan Cantor lain 

selain triadic Cantor dan himpunan Cantor seperlima yang memenuhi persamaan self-referential 
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dan memenuhi himpunan invarian. 
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Abstrak 

 
Pada artikel ini, akan dibahas mengenai definisi operator proyeksi. Dengan 

memanfaatkan sifat ortogonalitas himpunan dan definisi operator proyeksi, diselidiki 

sifat dan karakteristik operator proyeksi. Hasil dari penelitian ini diantaranya 

penjumlahan dari operator proyeksi merupakan operator proyeksi, dengan syarat 

daerah hasil dari operator proyeksi tersebut saling ortogonal. Lebih lanjut, perkalian 

dua operator proyeksi merupakan operator proyeksi, dengan syarat perkalian 

tersebut bersifat komutatif. 

Kata kunci: operator proyeksi, operator adjoint, ruang Hilbert, ruang nol, ortogonal  

PENDAHULUAN 

Didalam matematika analisis, khususnya analisis fungsional telah dikenalkan konsep 

operator pada ruang Hilbert. Untuk suatu ruang Hilbert 𝐻, koleksi operator linear terbatas biasa 

dinotasikan dengan 𝐵(𝐻). Operator pada ruang Hilbert diantaranya operator isometri, operator 

unitary, operator self-adjoint, operator proyeksi, operator normal. Masing-masing operator 

memiliki arah pengembangan yang berbeda-beda. Untuk operator proyeksi, salah satu 

pengembangannya yaitu pada bahasan ukuran bernilai proyeksi, yang selanjutnya digunakan 

pada pembahasan konsep spektral. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Jordan Bell pada tahun 2014 yang berjudul Projection-Valued Measure and Spectral Integral. 

Pada penelitian ini, hanya disebutkan saja mengenai karakteristik dari operator proyeksi, tanpa 

ada penjelasan mengenai karateristik tersebut terkait pembuktiannya. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penulis bermaksud memberikan pembahasan mengenai karakteristik operator 

proyeksi terutama bukti dari masing-masing karakteristik. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai operator proyeksi, berikut diberikan terlebih 

dahulu mengenai operator adjoint. Mengacu pada Berberian (1961), berikut diberikan definisi 

operator adjoint. 

 

Teorema 1.1 Diketahui 𝐻 dan 𝐾 ruang Hilbert. Untuk setiap 𝑇: 𝐻 → 𝐾 operator linear kontinu, 

maka terdapat dengan tunggal operator linear kontinu 𝑇∗: 𝐾 → 𝐻 sehingga untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻 

dan 𝑦 ∈ 𝐾, berakibat 〈𝑇(𝑥), 𝑦〉 = 〈𝑥, 𝑇∗(𝑦)〉. 
 

Diperhatikan bahwa, pada suatu ruang Hilbert, operator linear kontinu ekuivalen dengan 

operator linear terbatas (Kreyszig, 1978: 97). Eksistensi dari operator adjoint dijamin oleh 

teorema di atas. Untuk selanjutnya, operator 𝑇∗ pada teorema di atas disebut operator adjoint 

dari 𝑇. 
Diberikan ruang Hilbert 𝐻. Diperhatikan bahwa ruang Hilbert merupakan ruang pre-

Hilbert yang lengkap. Mengacu pada Berberian (1961), berikut diberikan pembahasan mengenai 

komplemen orthogonal pada ruang Hilbert.  

Definisi 1.2 Diketahui H ruang pre-Hilbert dan M ⊆ H. Annihilator dari M, dinotasikan M⊥, 
didefinisikan sebagai berikut: 
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𝑀⊥ = {𝑥 ∈ 𝐻: 𝑥 ⊥ 𝑦 untuk setiap 𝑦 ∈ 𝑀}. 
Himpunan 𝑀 ⊆ 𝐻 dikatakan tertutup, jika �̅� = 𝑀 dengan �̅� merupakan klosur 𝑀. 
 

Teorema 1.3 Diketahui 𝐻 ruang pre-Hilbert dan 𝑀 ⊆ 𝐻. Himpunan 𝑀⊥ merupakan subruang 

tertutup H. 
 

Teorema 1.4 Diketahui 𝐻 ruang pre-Hilbert, 𝑀 dan 𝑁 adalah subruang dari 𝐻. Jika 𝑀 ⊥ 𝑁 

maka untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑀 + 𝑁 terdapat dengan tunggal 𝑦 ∈ 𝑀 dan 𝑧 ∈ 𝑁 dengan 𝑥 = 𝑦 + 𝑧. 
 

Pada pembahasan selanjutnya, digunakan notasi 𝑀 ⊕ 𝑁 untuk menyatakan 𝑀 + 𝑁 pada 

Teorema 1.4. 

 

Teorema 1.5 Diketahui 𝐻 ruang pre-Hilbert. Jika 𝑁 subruang lengkap dari 𝐻, maka berlaku 

𝐻 = 𝑁 ⊕ 𝑁⊥ dan 𝑁 = 𝑁⊥⊥ . 
Akibat 1.6 Diketahui 𝐻 ruang pre-Hilbert. Jika 𝑁 subruang tertutup dari 𝐻, maka berlaku 

𝐻 = 𝑁 ⊕ 𝑁⊥ dan 𝑁 = 𝑁⊥⊥ . 
 

Diperhatikan untuk suatu ruang Hilbert 𝐻 dengan 𝑇 ∈ 𝐵(𝐻), himpunan semua 𝑥 ∈ 𝐻 

dengan 𝑇(𝑥) = 𝜃 ∈ 𝐻 disebut ruang nol 𝑇, ditulis 𝒩(𝑇) = {𝑥 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑥) = 𝜃}. Salah satu sifat 

ruang nol dapat dilihat pada teorema berikut: 

 

Teorema 1.7 Diketahui ruang Hilbert 𝐻 dan 𝑇 ∈ 𝐵(𝐻). Ruang nol dari operator 𝑇 yaitu 𝒩(𝑇) 

merupakan subruang tertutup. 

Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai definisi, sifat serta karakteristik operator 

proyeksi pada suatu ruang Hilbert disertai dengan pembuktiannya. Dalam proses 

pembuktiannya, penulis mengacu pada Halmos (1951) dan Rudin (1976). Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai operator proyeksi pada ruang Hilbert, serta memberikan motivasi kepada para 

pembaca untuk melakukan penelitian mengenai operator pada ruang Hilbert, misalnya sifat serta 

karakteristik operator self-adjoint. 

PEMBAHASAN 

Definisi 2.1. Diketahui 𝐻 ruang Hilbert dan 𝑡 ∈ 𝐵(𝐻). Operator 𝑇 disebut operator proyeksi 

jika dan hanya jika 𝑇∗ = 𝑇 = 𝑇2. 
 

Untuk 𝑇 ∈ 𝐵(𝐻) operator proyeksi, namakan 𝑇(𝐻) = 𝑁. Diambil sebarang 𝑦 ∈ 𝑁, maka 

untuk 𝐼 operator identitas berlaku 

(𝐼 − 𝑇)(𝑦) = (𝐼 − 𝑇)(𝑇(𝑥)) = 𝑇(𝑥) − 𝑇2(𝑥) = 𝑇(𝑥) − 𝑇(𝑥) = 𝜃, 
dengan 𝑥 ∈ 𝐻. Jadi, 𝑦 ∈ 𝒩(𝐼 − 𝑇) dengan 𝒩(𝐼 − 𝑇) ruang nol (𝐼 − 𝑇). Selanjutnya, diambil 

sebarang 𝑥 ∈ 𝒩(𝐼 − 𝑇), maka berlaku (𝐼 − 𝑇)(𝑥) = 𝜃. Jadi, berlaku 𝑇(𝑥) = 𝑥, yaitu 𝑥 ∈ 𝑁. 
Dengan demikian, disimpulkan bahwa 𝑁 = 𝒩(𝐼 − 𝑇). Berdasarkan Teorema 1.7, 𝑁 tertutup. 

Oleh karena itu, berdasarkan Teorema 1.6, ruang Hilbert 𝐻 dapat dinyatakan 𝐻 = 𝑁 ⊕ 𝑁⊥.  

 Operator proyeksi 𝑇 ∈ 𝐵(𝐻) dengan 𝑇(𝐻) = 𝑁 disebut operator proyeksi pada 𝑁, 

selanjutnya dinotasikan dengan 𝑃𝑁. Dengan demikian 𝑃𝑁: 𝐻 → 𝐻 memenuhi 𝑃𝑁(𝑥) = 𝑥 untuk 

setiap 𝑥 ∈ 𝑁 dan 𝑃𝑁(𝑥) = 𝜃 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑁⊥. Lebih lanjut, setiap 𝑇 ∈ 𝐵(𝐻) proyeksi 

menentukan dengan tunggal 𝑀 ⊆ 𝐻 subruang tertutup 𝐻 sehingga 𝑇 = 𝑃𝑀. Hal ini dapat dilihat 

pada teorema berikut ini. 

 

Teorema 2.2. Diketahui H ruang Hilbert dan 𝑇 ∈ 𝐵(𝐻). Jika 𝑇 operator proyeksi maka terdapat 

dengan tunggal 𝑀 ⊆ 𝐻 subruang tertutup sehingga 𝑇 = 𝑃𝑀. Lebih lanjut, 𝑀 = 𝑇(𝐻) dan 𝑀⊥ =
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{𝑥 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑥) = 𝜃}. 

Bukti: Didefinisikan 𝑀 = {𝑦 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑦) = 𝑦}. Dengan demikian, 𝑀 merupakan ruang nol dari 

operator 𝑇 − 𝐼 dengan 𝐼 operator identitas. Menurut Teorema 1.7, 𝑀 ⊆ 𝐻 subruang tertutup. 

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa 𝑀 = 𝑇(𝐻) dan 𝑀⊥ = {𝑥 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑥) = 𝜃}. Diambil 

sebarang 𝑦 ∈ 𝑀, maka diperoleh 𝑦 = 𝑇(𝑦) ∈ 𝑇(𝐻). Sebaliknya, diambil sebarang 𝑦 ∈ 𝑇(𝐻), 

maka terdapat 𝑥 ∈ 𝐻 sehingga 𝑇(𝑥) = 𝑦. Karena 𝑇 proyeksi maka 

𝑇(𝑦) = 𝑇(𝑇(𝑥)) = 𝑇2(𝑥) = 𝑇(𝑥) = 𝑦, 

artinya 𝑦 ∈ 𝑀. Jadi, 𝑀 = 𝑇(𝐻). Diambil sebarang 𝑥 ∈ {𝑥 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑥) = 𝜃}, maka 𝑇(𝑥) = 𝜃. 
Diambil sebarang 𝑦 ∈ 𝑇∗(𝑥) berarti terdapat 𝑧 ∈ 𝐻 sehingga 𝑇∗(𝑧) = 𝑦. Selanjutnya, 

〈𝑥, 𝑦〉 = 〈𝑥, 𝑇∗(𝑧)〉 = 〈𝑇(𝑥), 𝑧〉 = 〈𝜃, 𝑧〉 = 0, 

untuk setiap 𝑦 ∈ 𝑇∗(𝐻). Dengan demikian 𝑥 ∈ (𝑇∗(𝐻))
⊥

, maka {𝑥 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑥) = 𝜃} ⊆

(𝑇∗(𝐻))
⊥

. Diambil sebarang 𝑥 ∈ (𝑇∗(𝐻))
⊥

 maka untuk setiap 𝑧 ∈ 𝐻 diperoleh 〈𝑧, 𝑇∗(𝑥)〉 = 0. 

Karena berlaku untuk sebarang 𝑧 ∈ 𝐻, maka untuk 𝑧 = 𝑇(𝑥) berlaku 〈𝑇(𝑥), 𝑇(𝑥)〉 = 0. 

Akibatnya, 𝑇(𝑥) = 𝜃. Dengan demikian, (𝑇∗(𝐻))
⊥

⊆ {𝑥 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑥) = 𝜃}. Jadi, (𝑇∗(𝐻))
⊥

=
{𝑥 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑥) = 𝜃}. Karena 𝑇∗ = 𝑇 maka  

{𝑥 ∈ 𝐻: 𝑇(𝑥) = 𝜃} = (𝑇∗(𝐻))
⊥

= (𝑇(𝐻))
⊥

= 𝑀⊥. 

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa 𝑇 = 𝑃𝑀. Diambil sebarang 𝑥 ∈ 𝐻, karena 𝐻 = 𝑀 ⊕ 𝑀⊥ 

maka 𝑥 = 𝑦 + 𝑧 dengan 𝑥 ∈ 𝑀 dan 𝑧 ∈ 𝑀⊥, sehingga berlaku 

𝑃𝑀(𝑥) = 𝑦 = 𝑦 + 𝜃 = 𝑇(𝑦) + 𝑇(𝑧) = 𝑇(𝑦 + 𝑧) = 𝑇(𝑥). 
Jadi, 𝑃𝑀 = 𝑇. Selanjutnya, akan ditunjukkan ketunggalan dari  𝑀. Andai ada 𝑁 subruang 

tertutup 𝐻 dengan 𝑃𝑁 = 𝑇. Akibatnya, 𝑃𝑁 = 𝑃𝑀. Diambil sebarang 𝑥 ∈ 𝐻. Jika 𝑥 ∈ 𝑀 maka 

𝑃𝑁(𝑥) = 𝑃𝑀(𝑥) = 𝑥 dan jika 𝑥 ∈ 𝑁 maka 𝑃𝑀(𝑥) = 𝑃𝑁(𝑥) = 𝑥. Jadi, disimpulkan bahwa 𝑁 =
𝑀.                   ∎ 
Selanjutnya, pada teorema berikut diberikan beberapa sifat operator proyeksi. 

 

Teorema 2.3. Jika 𝑃 ∈ 𝐵(𝐻) operator proyeksi maka berlaku 

1. 〈𝑃(𝑥), 𝑥〉 = ‖𝑃(𝑥)‖2 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻. 
2. 𝑃 ≥ 0. 
3. ‖𝑃‖ ≤ 1. Lebih lanjut, untuk 𝑃(𝐻) ≠ {0} berlaku ‖𝑃‖ = 1. 
Bukti: 

1. Diambil sebarang 𝑥 ∈ 𝐻, berlaku 〈𝑃(𝑥), 𝑥〉 = 〈𝑃2(𝑥), 𝑥〉 = 〈𝑃(𝑥), 𝑃(𝑥)〉 = ‖𝑃(𝑥)‖2. 
2. Diambil sebarang 𝑥 ∈ 𝐻, berlaku 〈𝑃(𝑥), 𝑥〉 = 〈𝑃2(𝑥), 𝑥〉 = 〈𝑃(𝑥), 𝑃(𝑥)〉 = ‖𝑃(𝑥)‖2 ≥ 0. 
3. Diambil sebarang 𝑥 ∈ 𝐻, berdasarkan ketaksamaan Cauchy-Schwarz diperoleh 

‖𝑃(𝑥)‖2 = 〈𝑃(𝑥), 𝑃(𝑥)〉 = 〈𝑃2(𝑥), 𝑥〉 = 〈𝑃(𝑥), 𝑥〉 ≤ ‖𝑃(𝑥)‖‖𝑥‖. 

Dengan demikian berlaku 
‖𝑃(𝑥)‖

‖𝑥‖
≤ 1 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻 dengan  𝑥 ≠ 0. Jadi, ‖𝑃‖ ≤ 1. 

Untuk setiap 𝑥 ∈ 𝑃(𝐻) dengan 𝑥 ≠ 0 berlaku  
‖𝑃(𝑥)‖

‖𝑥‖
=  

‖𝑥‖

‖𝑥‖
= 1.           ∎  

 

Teorema 2.4. Jika 𝐻 ruang Hilbert dan 𝑃1, 𝑃2 ∈ 𝐵(𝐻), maka berlaku dua pernyataan berikut: 

1. Operator 𝑃 = 𝑃1𝑃2 ∈ 𝐵(𝐻) proyeksi jika dan hanya jika 𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃1. Lebih lanjut, 𝑃 

proyeksi pada 𝑁 = 𝑁1 ∩ 𝑁2 dengan 𝑁𝑖 = 𝑃𝑖(𝐻), 𝑖 = 1,2. 
2. Diketahui 𝑃 ∈ 𝐵(𝐻) proyeksi. Dua subruang tertutup 𝑈, 𝑉 ⊆ 𝐻 ortogonal jikan dan hanya 

jika 𝑃𝑈𝑃𝑉 = 0. 
Bukti:  

1. (⇒) Diketahui 𝑃 proyeksi, maka berlaku 𝑃1𝑃2 = 𝑃 = 𝑃∗ = (𝑃1𝑃2)∗ = 𝑃2
∗𝑃1

∗ = 𝑃2𝑃1. 
(⇐) Diketahui 𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃1, maka berlaku 𝑃 = 𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃1 = 𝑃2

∗𝑃1
∗ = (𝑃1𝑃2)∗ = 𝑃∗. 

Selanjutnya, 𝑃2 = (𝑃1𝑃2)2 = 𝑃1
2𝑃2

2 = 𝑃1𝑃2 = 𝑃. Dengan demikian berlaku 𝑃∗ = 𝑃 = 𝑃2, 

dengan kata lain 𝑃 = 𝑃1𝑃2 proyeksi. Lebih lanjut, diperhatikan bahwa 𝑃1 merupakan 

proyeksi pada 𝑁1, sehingga 𝑃1(𝑃2(𝑥)) ∈ 𝑁1. Demikian juga untuk 𝑃2, karena 𝑃2 
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merupakan proyeksi pada 𝑁2 maka berlaku 𝑃2(𝑃1(𝑥)) ∈ 𝑁2. Dengan demikian, berlaku 

𝑃(𝑥) ∈ 𝑁1 ∩ 𝑁2. Karena berlaku untuk sebarang 𝑥 ∈ 𝐻, maka 𝑃 merupakan proyeksi pada 

𝑁 = 𝑁1 ∩ 𝑁2. 
2. (⇒) Diketahui 𝑈 ⊥ 𝑉 maka 𝑈 ∩ 𝑉 = 0 dan 𝑃𝑈𝑃𝑉(𝑥) = 𝑃(𝑥) = 0 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻. 

Dengan demikian 𝑃𝑈𝑃𝑉 = 0. 
(⇐)  diketahui 𝑃𝑈𝑃𝑉 = 0. Diambil sebarang 𝑢 ∈ 𝑈 dan 𝑣 ∈ 𝑉, maka berlaku 

〈𝑢, 𝑣〉 = 〈𝑃𝑈(𝑢), 𝑃𝑉(𝑣)〉 = 〈𝑢, 𝑃𝑈𝑃𝑉(𝑣)〉 = 〈𝑢, 0〉 = 0. 
Dengan demikian 𝑈 ⊥ 𝑉.                ∎ 

 

Diberikan operator proyeksi 𝑃𝑛 ∈ 𝐵(𝐻), 𝑛 ∈ ℕ. Operator proyeksi 𝑃𝑚 ⊥ 𝑃𝑛 untuk 𝑚 ≠ 𝑛 

artinya 𝑁𝑛 = 𝑃𝑛(𝐻) dan 𝑁𝑚 = 𝑃𝑚(𝐻) orthogonal. Selanjutnya pada teorema berikut ini 

ditunjukkan mengenai sifat penjumlahan dari proyeksi. 

 

Teorema 2.5 Diketahui 𝐻 ruang Hilbert dan 𝑃1, 𝑃2 ∈ 𝐵(𝐻) operator proyeksi. Penjumlahan 𝑃 =
𝑃1 + 𝑃2 ∈ 𝐵(𝐻) proyeksi jika dan hanya jika 𝑁1 = 𝑃1(𝐻) dan 𝑁2 = 𝑃2(𝐻) orthogonal. Lebih 

lanjut, jika 𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 operator proyeksi, maka 𝑃 proyeksi pada 𝑁 = 𝑁1 ⊕ 𝑁2. 

Bukti: 

(⇒) Diketahui 𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 proyeksi. Diperhatikan bahwa  

𝑃1 + 𝑃2 = (𝑃1 + 𝑃2)2

= 𝑃1
2 + 𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃1 + 𝑃2

2

= 𝑃1 + 𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃1 + 𝑃2

 

Akibatnya, diperoleh 𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃1 = 0. Selanjutnya, dengan mengkomposisikan 𝑃2 dari kiri 

maka diperoleh 𝑃2𝑃1𝑃2 + 𝑃2
2𝑃1 = 𝑃2𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃1 = 0. Kemudian, dengan mengkomposisikan 

persamaan di atas dengan 𝑃2 dari kanan, maka diperoleh 

𝑃2𝑃1𝑃2
2 + 𝑃2𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃1𝑃2 = 2𝑃2𝑃1𝑃2 = 0. 

Karena 𝑃2𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃1 = 0, maka diperoleh 𝑃2𝑃1 = 0. Berdasarkan Teorema 2.4 poin 2, 

disimpulkan bahwa 𝑁1 ⊥ 𝑁2. 
(⇐) Diperhatikan bahwa 𝑁1 ⊥ 𝑁2,  maka dengan Teorema 2.4 berlaku 𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃1 = 0. 
Diperhatikan bahwa 

𝑃2 = (𝑃1 + 𝑃2)2 = 𝑃1
2 + 𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃1 + 𝑃2

2 = 𝑃1 + 𝑃1𝑃2 + 𝑃2𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃. 
Selanjutnya, diperhatikan bahwa 𝑃∗ = (𝑃1 + 𝑃2)∗ = 𝑃1

∗ + 𝑃2
∗ = 𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃. Dengan 

demikian, diperoleh 𝑃2 = 𝑃 = 𝑃∗. Dengan kata lain, 𝑃 operator proyeksi. 

Selanjutnya, diambil sebarang 𝑁 subruang tertutup dari 𝐻, dengan 𝑁 range dari 𝑃. Karena 𝑃 =
𝑃1 + 𝑃2, maka untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻 berlaku 𝑦 = 𝑃(𝑥) = 𝑃1(𝑥) + 𝑃2(𝑥) ∈ 𝑁. Diperhatikan 

bahwa 𝑃1(𝑥) ∈ 𝑁1 dan 𝑃2(𝑥) ∈ 𝑁2, maka 𝑦 ∈ 𝑁1 ⊕ 𝑁2. Dengan demikian 𝑁 ⊆ 𝑁1 ⊕ 𝑁2. 
Diambil sebarang 𝑣 ∈ 𝑁1 ⊕ 𝑁2 maka 𝑣 = 𝑦1 + 𝑦2 dengan 𝑦1 ∈ 𝑁1 dan 𝑦2 ∈ 𝑁2. Diperhatikan 

bahwa 

𝑃(𝑣) = 𝑃1(𝑣) + 𝑃2(𝑣) = 𝑃1(𝑦1 + 𝑦2) + 𝑃2(𝑦1 + 𝑦2) = 𝑃1(𝑦1) + 𝑃1(𝑦2) + 𝑃2(𝑦1) + 𝑃2(𝑦2) 

Dari bentuk di atas diperoleh 𝑃(𝑣) = 𝑃1(𝑦1) + 𝑃2(𝑦2) = 𝑦1 + 𝑦2 = 𝑣. Jadi, 𝑣 ∈ 𝑁, maka 

diperoleh 𝑁1 ⊕ 𝑁2 ⊆ 𝑁. Dengan demikian disimpulkan bahwa 𝑁 = 𝑁1 ⊕ 𝑁2.          ∎ 

Selanjutnya pada teorema berikut diberikan sifat-sifat lain yang berlaku untuk operator 

proyeksi. 

Teorema 2.6 Diketahui 𝐻 ruang Hilbert dan 𝑃1, 𝑃2 ∈ 𝐵(𝐻) operator proyeksi sehingga 𝑁1 =
𝑃1(𝐻) dan 𝑁2 = 𝑃2(𝐻). Misalkan 𝒩(𝑃1) ruang nol 𝑃1 dan 𝒩(𝑃2) ruang nol 𝑃2. Kelima 

pernyataan berikut ekuivalen. 

1. 𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃1 = 𝑃1. 
2. ‖𝑃1(𝑥)‖ ≤ ‖𝑃2(𝑥)‖ untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻. 
3. 𝑃1 ≤ 𝑃2. 
4. 𝒩(𝑃1) ⊇ 𝒩(𝑃2). 
5. 𝑁1 ⊆ 𝑁2. 
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Bukti: 
(1 ⇒ 2) Berdasarkan Teorema 2.3 poin ke-3, ‖𝑃1‖ ≤ 1. Dengan demikian, untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻 

berlaku 

‖𝑃1(𝑥)‖ = ‖𝑃1𝑃2(𝑥)‖ ≤ ‖𝑃1‖‖𝑃2(𝑥)‖ ≤ ‖𝑃2(𝑥)‖. 

(2 ⇒ 3) Berdasarkan Teorema 2.3 poin pertama, 〈𝑃(𝑥), 𝑥〉 = ‖𝑃(𝑥)‖2 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻. 
Dengan demikian untuk sebarang 𝑥 ∈ 𝐻 berlaku 

〈𝑃1(𝑥), 𝑥〉 = ‖𝑃1(𝑥)‖2 ≤ ‖𝑃2(𝑥)‖2 = 〈𝑃2(𝑥), 𝑥〉. 
Jadi, disimpulkan bahwa 𝑃1 ≤ 𝑃2. 

(3 ⇒ 4) Diambil sebarang 𝑥 ∈ 𝒩(𝑃2), maka 𝑃2(𝑥) = 0. Berdasarkan Teorema 2.3 poin 

pertama berlaku 

‖𝑃1(𝑥)‖2 = 〈𝑃1(𝑥), 𝑥〉 ≤ 〈𝑃2(𝑥), 𝑥〉 = 0. 
Dengan demikian, diperoleh 𝑃1(𝑥) = 0 artinya 𝑥 ∈ 𝒩(𝑃1). Jadi, 𝒩(𝑃2) ⊆ 𝒩(𝑃1). 

(4 ⇒ 5) Diperhatikan bahwa 𝒩(𝑃𝑗) merupakan komplemen orthogonal 𝑁𝑗 di 𝐻. Jadi, 𝒩(𝑃1) =

𝑁1
⊥ dan 𝒩(𝑃2) = 𝑁2

⊥. Diketahui 𝒩(𝑃1) ⊇ 𝒩(𝑃2) artinya 𝑁1
⊥ ⊇ 𝑁2

⊥. Dengan demikian jelas 

bahwa 𝑁1 ⊆ 𝑁2. 

(5 ⇒ 1) Diambil  sebarang 𝑥 ∈ 𝐻 sehingga 𝑃1(𝑥) ∈ 𝑁1. Karena 𝑁1 ⊆ 𝑁2 maka 𝑃1(𝑥) ∈ 𝑁2. 

Dengan demikian 𝑃2(𝑃1(𝑥)) = 𝑃1(𝑥). Artinya 𝑃2𝑃1 = 𝑃1. Karena 𝑃1 proyeksi maka berlaku 

𝑃1 = 𝑃1
∗ = (𝑃2𝑃1)∗ = 𝑃1

∗𝑃2
∗ = 𝑃1𝑃2. 

Jadi, disimpulkan bahwa 𝑃1 = 𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃1.              ∎ 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkalian dua operator 

merupakan operator proyeksi jika dan hanya jika perkalian operator tersebut bersifat komutatif. 

Penjumlahan dua operator proyeksi merupakan operator proyeksi jika dan hanya jika daerah 

hasil operator proyeksi tersebut orthogonal. Sedangkan sifat yang lain, jika 𝑃 operator proyeksi 

berlaku 

1. 〈𝑃(𝑥), 𝑥〉 = ‖𝑃(𝑥)‖2 untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻. 
2. 𝑃 ≥ 0. 
3. ‖𝑃‖ ≤ 1. Lebih lanjut, untuk 𝑃(𝐻) ≠ {0} berlaku ‖𝑃‖ = 1. 
 

Untuk 𝑃1 dan 𝑃2 proyeksi, pernyataan berikut ekuivalen 

1. 𝑃1𝑃2 = 𝑃2𝑃1 = 𝑃1. 
2. ‖𝑃1(𝑥)‖ ≤ ‖𝑃2(𝑥)‖ untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐻. 
3. 𝑃1 ≤ 𝑃2. 
4. 𝒩(𝑃1) ⊇ 𝒩(𝑃2) dengan 𝒩(𝑃1) ruang nol 𝑃1 dan 𝒩(𝑃2) ruang nol 𝑃2. 
5. 𝑁1 ⊆ 𝑁2 dengan 𝑁1 = 𝑃1(𝐻) dan 𝑁2 = 𝑃2(𝐻). 
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Abstrak 

 
Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)  merupakan salah satu varian 

dari VRP yangmana hanya memiliki kendala kapasitas kendaraan dan setiap 

kendaraan memiliki kapasitas kendaraan yang sama (homogeneous fleet) dengan 

hanya ada satu komoditas barang. CVRP dapat digunakan untuk menentukan 

sejumlah rute yang mempunyai jarak minimum dan meminimalkan sejumlah 

kendaraan untuk melayani setiap customer dengan memenuhi: setiap customer 

dilayani satu kali oleh tepat satu kendaraan, setiap rute yang dilalui oleh setiap 

kendaraan dimulai dan diakhiri di depot dan permintaan customer pada setiap rute 

tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan. Algoritma Improved Greedy Search 

merupakan algoritma yang sederhana dan tergolong ke dalam algoritma greedy. 

Algoritma ini terdiri dari  tiga tahap dalam penyelesaiannya yaitu tahap inisialisasi, 

tahap pembentukan rute dan yang terakhir tahap kelayakan. Untuk 

mengimplementasikan Algoritma improved greedy search telah dirancang alat bantu 

dengan menggunakan Borland Delphi 7.0 sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP).  
 

Kata Kunci: Algoritma Improved Greedy Search, Capacitated Vehicle Routing 

Problem (CVRP) 

 

PENDAHULUAN 

Zaman industri sekarang ini, bermunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan 

berbagai macam produk yang berlokasikan dari kota kecil sampai ke kota besar. Banyaknya 

perusahaan distribusi ini mengakibatkan terjadinya persaingan antar perusahaan distribusi yang 

mana lambat laun persaingan ini semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu 

meningkatkan kinerja sistem pendistribusian. Upaya ini dapat dilakukan dengan menentukan 

sejumlah rute kendaraan angkut untuk mendistribusikan barang ke semua customer akan tetapi 

jarak total dari seluruh rute adalah jarak yang minimum. Selain itu, juga harus dapat 

memaksimalkan kapasitas kendaraan. Oleh karena itu, dengan meminimumkan jarak total dan 

memaksimalkan kapasitas kendaraan diharapkan suatu perusahaan dapat melayani semua 

customer dengan cepat dan dapat meminimumkan biaya pendistribusian yang dikeluarkan. 

Salah satu konsep dari teori graph untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Vehicle 

Routing Problem (VRP). VRP adalah permasalahan optimasi untuk sekumpulan customer yang 

harus dilayani oleh kendaraan identik yaitu kapasitas kendaraan yang digunakan mempunyai 

kapasitas kendaraan yang sama dan sejumlah customer  tersebut harus dilayani dari depot 

dengan memenuhi batasan-batasan yang ada. Batasan-batasan tersebut adalah setiap permintaan 

barang dari customer harus terpenuhi, setiap customer hanya boleh dikunjungi satu kali dan oleh 

satu kendaraan, setiap rute kendaraan harus berawal dan berakhir di depot dan jumlah total 

permintaan yang dapat dilayani dalam satu rute oleh sebuah  kendaraan tidak boleh melebihi 

kapasitas kendaraan tersebut. Tujuan dari Vehicle Routing Problem (VRP) adalah untuk 

meminimalkan jarak total setiap rute dan jumlah kendaraan yang digunakan. Salah satu varian 

dari Vehicle Routing Problem (VRP) yang paling dasar adalah Capacitated Vehicle Routing 
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Problem (CVRP). CVRP adalah salah satu varian dari VRP yangmana hanya memiliki kendala 

kapasitas sebagai kendalanya. Setiap kendaraan memiliki kapasitas kendaraan yang sama 

(homogeneous fleet) (Juan, dkk, 2010), dengan hanya ada satu komoditas barang.  

Algoritma improved greedy search merupakan algoritma yang sederhana dan tergolong ke 

dalam algoritma greedy. Suatu algoritma tergolong ke dalam algoritma greedy apabila algoritma 

tersebut menerapkan suatu prinsip atau strategi dimana mengambil suatu pilihan yang bernilai 

minimum sehingga jika langkah berakhir diharapkan dengan mengambil suatu pilihan yang 

bernilai minimum akan memperoleh solusi yang mempunyai nilai minimum juga. Algoritma 

improved greedy search adalah pengembangan dari prinsip tersebut yang terdiri dari tiga tahap 

dalam penyelesaiannya yaitu tahap inisialisasi, tahap pembentukan rute dan yang terakhir tahap 

kelayakan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam makalah ini akan dibahas penyelesaian 

permasalahan CVRP dengan menggunakan Algoritma Improved Greedy Search dan 

implementasinya menggunakan bahasa pemograman Borland Delphi 7.0. Hasil yang diharapkan 

adalah mengetahui langkah-langkah dari Algoritma Improved Greedy Search pada CVRP, 

menerapkan Algoritma Improved Greedy Search pada contoh CVRP, mengimplementasikan 

Algoritma Improved Greedy Search pada CVRP dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Borland Delphi 7.0, mengetahui hasil uji coba program Algoritma Improved Greedy Search 

untuk CVRP dan perbandingan solusi dengan algoritma lain. 

PEMBAHASAN  

 Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) 

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) dapat didefinisikan sebagai himpunan dari 

𝑛 customer yang dilayani dari depot tertentu, permintaan customer 𝑞𝑖 > 0 dengan banyaknya 

kendaraan 𝑁 yang mempunyai kapasitas 𝑄 dan jarak 𝑐𝑖𝑗 antara dua titik 𝑖 ke titik 𝑗 yang 

ditempuh oleh kendaraan 𝑘 (Kanthavel & Prasad, 2011) . Oleh karena itu, tujuan akhir dari 

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) adalah untuk menentukan sejumlah rute yang 

mempunyai jarak minimum dan meminimalkan sejumlah kendaraan yang melayani semua 

customer dengan memenuhi batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Setiap customer dilayani satu kali oleh tepat satu kendaraan. 

2. Setiap rute yang dilalui oleh setiap kendaraan dimulai dan diakhiri di depot. 

3. Permintaan customer pada setiap rute tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan. 

Formulasi matematika dari Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) dengan parameter-

parameternya sebagai berikut (Brajevic, 2011): 

𝑁  : banyaknya customer 

𝐾 : banyaknya kendaraan 

𝑞𝑖  : permintaan setiap customer 𝑖 dimana  𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁 

𝑄𝑘 : kapasitas kendaraan 𝑘 

𝐷𝑘 : terbesar jarak dilalui oleh kendaraan 𝑘 

𝑐𝑖𝑗
𝑘   : biaya perjalanan dari customer 𝑖 ke customer 𝑗 oleh kendaraan 𝑘  

𝑑𝑖𝑗
𝑘   : jarak perjalanan dari customer 𝑖 ke customer 𝑗 oleh kendaraan 𝑘 

Fungsi tujuan  

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑘 𝑋𝑖𝑗

𝑘

𝑁

𝑗=0

𝑁

𝑖=0

𝐾

𝑘=1

 (1) 

Dimana  

𝑋𝑖𝑗
𝑘 = {

  1 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑘 𝑚𝑒𝑙𝑒𝑤𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑒 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑗 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖 ≠ 𝑗
0, 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑙𝑖𝑘𝑛𝑦𝑎                                                                                                             
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Dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

Batasan 1 : Setiap customer dilayani satu kali oleh tepat satu kendaraan. 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑘 = 1,            𝑗 = 1,2, … , 𝑁

𝑁

𝑖=0

𝐾

𝑘=1

 (2) 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑘 = 1,            𝑖 = 1,2, … , 𝑁

𝑁

𝑗=0

𝐾

𝑘=1

 (3) 

Batasan 2 : Setiap kendaraan harus meninggalkan customer yang telah dikunjungi 

∑ 𝑋𝑖𝑡
𝑘

𝑁

𝑖=0

− ∑ 𝑋𝑡𝑗
𝑘

𝑁

𝑗=0

= 0                , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 ; 𝑡 = 1,2, … , 𝑁 (4) 

Batasan 3 : Jarak total setiap rute mempunyai batas 

∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑘

𝑁

𝑗=0

𝑁

𝑖=0

𝑋𝑖𝑗
𝑘 ≤ 𝐷𝑘               , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾  (5) 

Batasan 4 : Permintaan total dari setiap rute tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan 

∑ 𝑞𝑗 (∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑁

𝑖=0

) ≤ 𝑄𝑘          , 𝑘 = 1,2, … 𝐾

𝑁

𝑗=0

 (6) 

Batasan 5 : Setiap kendaraan digunakan tidak lebih dari satu kali 

∑ 𝑋0𝑗
𝑘 ≤ 1             , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾

𝑁

𝑗=1

 (7) 

∑ 𝑋𝑖0
𝑘

𝑁

𝑖=1

≤ 1               , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 (8) 

Batasan 6  : Batas nilai 

𝑋𝑖𝑗
𝑘 ∈ {0,1}                𝑖, 𝑗 = 0,1, … , 𝑁, 𝑘 = 1,2, . . . , 𝐾 (9) 

 

 Algoritma Improved Greedy Search pada CVRP 

Algoritma improved greedy search terdiri dari 3 tahap dalam penyelesaian permasalahan 

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP). Tiga tahap tersebut yaitu tahap inisialisasi, tahap 

pembentukan rute dan tahap kelayakan. Tahap inisialisasi yaitu penentuan nilai-nilai untuk 

variabel yang dibutuhkan dimana dalam tahap ini memilih customer yang terdekat dengan depot 

sebanyak dua kali lipat dari banyaknya kendaraan. Selanjutnya, tahap pembentukan rute yaitu 

membentuk rute dengan menghubungkan customer yang terpilih dengan customer yang tidak 

terpilih berdasarkan jarak terpendek. Tahap yang terakhir, tahap kelayakan yaitu tahap untuk 

memeriksa apakah solusi yang diperoleh dari tahap pembentukan rute merupakan solusi yang 

layak.  

Notasi-notasi yang perlu diperhatikan pada Algoritma Improved Greedy Search   dalam 

menyelesaikan permasalahan CVRP adalah sebagai berikut (Radiy, 2010): 

𝑊 : himpunan customer yang terpilih  

𝑂 : himpunan semua customer yang tidak terpilih 

𝑄 : kapasitas kendaraan 

𝑞𝑖 : permintaan setiap customer 𝑖 dengan 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 
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𝑚 : banyaknya kendaraan 

 

Langkah-langkah algoritma improved greedy search untuk Capacitated Vehicle Routing 

Problem (CVRP) adalah sebagai berikut  

Tahap I : Inisialiasasi  

Misalkan 𝑊 = ∅, 𝑂 = {1,2, … , 𝑛} 

Langkah 1 

Pilih 2𝑚 customer dengan jarak terpendek dari depot 

 

Tahap II : Pembentukan Rute 

Langkah 2 

Untuk setiap customer yang tidak terpilih 𝑗 dari himpunan 𝑂, pilih customer 𝑖 dari himpunan 𝑊 

sedemikian sehingga 𝑐𝑖𝑗 adalah jarak terkecil. Selanjutnya hubungkan 𝑖 dan 𝑗 tersebut dengan 

jarak terkecil sampai semua customer terhubung. Perbarui himpunan 𝑊 dan himpunan 𝑂. 

 

Langkah 3 

Jika himpunan 𝑂 = ∅ maka melanjutkan ke langkah 4 dan jika himpunan 𝑂 ≠ ∅ kembali ke 

langkah 2.  

 

Langkah 4 

Bentuk rute [0 − 𝑖 − 𝑗 − 0] dari sisi (𝑖, 𝑗) yang sudah terbentuk pada langkah sebelumnya. Jika 

ada customer yang belum termuat pada rute maka bentuk rute [0 − 𝑘 − 0]. Gabungkan rute 

yang telah terbentuk sehingga memperoleh 𝑚 rute. Proses penggabungan rute dilakukan dengan 

menggabungan setiap rute dan memeriksa jarak total dari semua kemungkinan penggabungan. 

Pilih 𝑚 rute dengan jarak total terkecil dari kemungkinan penggabungan.  

 

Tahap III : Kelayakan 

Langkah 5 

Hitung jarak total dan permintaan total pada setiap rute. Jika permintaan total setiap rute kurang 

dari atau sama dengan kapasitas kendaraan maka rute yang diperoleh merupakan solusi 

sehingga langkah berhenti tetapi jika ada total permintaan rute melebihi kapasitas kendaraan 

maka lanjut ke langkah berikutnya. 

 

Langkah 6 

Pilih rute yang melanggar kapasitas kendaraan. Untuk setiap customer 𝑖 pada rute (tidak 

termasuk depot atau titik 0), hitung 𝑏𝑖 = 𝑐𝑖𝑗 + 𝑐𝑗𝑘 − 𝑐𝑖𝑘 dimana 𝑖 adalah customer setelah 

customer 𝑗 , 𝑖 = 1,2, … 𝑛 dan 𝑗, 𝑘 = 0,1,2, … 𝑛. 

 

Langkah 7 

Hapus customer 𝑖 dengan nilai 𝑏𝑖 yang terbesar dan hubungkan customer 𝑗 dengan customer 𝑘. 

 

Langkah 8 

Pilih rute dengan permintaan total terkecil. Untuk setiap sisi (𝑗, 𝑘) dalam rute, hitung 𝑎𝑖 = 𝑐𝑖𝑗 +

𝑐𝑗𝑘 − 𝑐𝑖𝑘 dimana 𝑖 adalah customer yang telah dihapus dilangkah sebelumnya (Langkah 7).  

 

Langkah 9 

Dari perhitungan 𝑎𝑖 dilangkah 8, pilih nilai 𝑎𝑖 dengan nilai terkecil (terkecil). Selanjutnya, 

customer 𝑖 ditambahkan diantara customer 𝑗 dan customer 𝑘.  

 

Langkah 10 

Lakukan Langkah 6 - 9 sampai memperoleh solusi yang layak yaitu total permintaan setiap rute 

tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan dan setiap customer tepat dilayani oleh tepat satu 
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kendaraan. 

 Untuk permasalahan khusus dimana ketika proses penggabungan berakhir, jika ada 

customer yang belum termuat di setiap rute maka langkah bertambah dengan melakukan 

menyisipkan dengan menggunakan metode insertion heuristic. 

 

Langkah penyisipan  

Pilih customer ℎ (customer yang belum termuat). Hitung 𝑐𝑖ℎ + 𝑐ℎ𝑗 − 𝑐𝑖𝑗 di setiap sisi (𝑖, 𝑗) pada 

setiap rute yang telah terbentuk. Sisipkan ℎ pada sisi (𝑖, 𝑗) yang memiliki nilai saving terkecil. 

Ulangi proses ini sampai semua customer termuat di semua rute. 

 

Berikut ini adalah flowchart dari algoritma Improved Greedy Search pada Capacitated 

Vehicle Routing Problem (CVRP) secara garis besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Flowchart Algoritma Improved greedy search pada CVRP 

 

 Contoh Penerapan Algoritma Improved Greedy Search 

Suatu perusahaan A akan mendistribusian barang yang dikemas dalam kardus ke 6 

customer yang tersebar di berbagai daerah. Kendaraan yang dimiliki perusahaan tersebut untuk 

melayani customer sebanyak 2 kendaraan dengan setiap kendaraan memiliki kapasitas 52 

kardus. Tabel 1 merupakan jumlah permintaan barang dari 6 customer tersebut. 

 

     Tabel 1 : Tabel permintaan customer 

Customer 1 2 3 4 5 6 

Permintaaan 8 18 27 15 10 18 

 

READ 

𝑐𝑖𝑗 , 𝑞𝑖 , 𝑚, 𝑄 

 

OUTPUT 

SOLUSI 

 

START 

Tahap Inisialiasasi 

 

Tahap Pembentukan Rute  

Tahap Kelayakan 

STOP 
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Keterangan: 

Permintaan customer 1 adalah 8, permintaan customer 2 adalah 18 ,permintaan customer 

3 adalah 27 dan seterusnya. 

Sedangkan untuk jarak depot dengan customer dan jarak antar customer dinyatakan dalam km 

yang akan disajikan pada Tabel 2. 

 

      Tabel 2 : Jarak depot ke customer dan jarak antar customer 

𝑐𝑖𝑗 0 1 2 3 4 5 6 

0 0 12 16 20 11 6 8 

1 12 0 14 13 9 15 5 

2 16 14 0 12 7 10 6 

3 20 13 12 0 17 12 8 

4 11 9 7 17 0 5 14 

5 6 15 10 12 5 0 10 

6 8 5 6 8 14 10 0 
 

Keterangan: 

Untuk kolom pertama dan baris pertama, 0 menyatakan depot dan 1,2,…8 merupakan 

customer. Jarak dari depot ke customer 1 adalah 12 km, jarak dari depot ke customer 2 

adalah 16 km, dan seterusnya. 

Penyelesaian permasalahan di atas diselesaikan dengan mengunakan Algoritma Improved 

Greedy Search sehingga diperoleh dua rute dengan jarak optimal sebagai berikut. 

1. Rute pertama : 0 − 6 − 2 − 4 − 0 

Permintaan total : 𝑞6 + 𝑞2 + 𝑞4 = 18 + 18 + 15 = 51 < 𝑄 = 52  

Jarak total: 𝑐06 + 𝑐62 + 𝑐24 + 𝑐40 = 8 + 6 + 7 + 11 = 32 km 

2. Rute kedua : 0 − 5 − 3 − 1 − 0 

Permintaan total: 𝑞1 + 𝑞3 + 𝑞5 = 8 + 27 + 10 = 45 < 𝑄 = 52  

Jarak total: 𝑐01 + 𝑐13 + 𝑐35 + 𝑐50 = 12 + 13 + 12 + 6 = 43 km 

Algoritma Improved Greedy Search untuk CVRP diimplementasikan ke dalam bahasa 

pemrograman Borland Delphi 7 sebagai suatu program yang terstruktur. Untuk menjalankannya, 

langkah pertama menginputkan titik, kemudian menginputkan data yang diperlukan seperti data 

jarak, permintaan customer, jumlah kendaraan dan kapasitas kendaraan. Selanjutnya, rute solusi 

akan ditampilkan dalam bentuk teks. Selain itu, juga ditampilkan dalam bentuk graph yangmana 

merupakan visualisasi dari rute yang diperoleh. 

Berikut ini adalah penyelesaian dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas dengan 

menggunakan program. 

 
    Gambar 2 Tampilan Hasil yang Diperoleh dalam Graph 
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Gambar 2 merupakan tampilan program ketika memperoleh solusi yang ditampilkan 

dalam bentuk graph. Berikut adalah tampilan program dalam bentuk teks.  

 

 
Gambar 3 Tampilan Hasil yang Diperoleh dalam Teks 

 

Berdasarkan Gambar 3, diperoleh dua rute dimana rute 1 adalah 0 − 6 − 2 − 4 − 0 

dengan permintaan total 51 dan jarak total 32 km sedangkan rute 2 adalah 0 − 5 − 3 − 1 − 0 

dengan permintaan total 45 dan jarak total 43 km.  

Program Algoritma Improved Greedy Search telah diujicoba dengan menggunakan empat 

contoh yang mempunyai kasus berbeda. Contoh 1 adalah contoh dari kasus dimana banyaknya 

customer di himpunan terpilih lebih banyak dari banyaknya customer dihimpunan tidak terpilih. 

Contoh 2 adalah contoh dimana banyaknya customer dihimpunan terpilih sama dengan 

banyaknya customer di himpunan tidak terpilih. Contoh 3 adalah contoh dimana himpunan tidak 

terpilih kosong. Sedangkan contoh 4 adalah kasus dimana banyaknya customer dihimpunan 

terpilih lebih sedikit dari banyaknya customer di himpunan tidak terpilih. Empat contoh ini juga 

diselesaikan dengan menggunakan algoritma Algoritma artificial bee colony (Brajevic, 2011) , 

genetika hybrid, extended savings dan insertion (Wahyuningsih & Satyananda, 2015). Berikut 

ini merupakan jarak total keseluruhan yang diperoleh dari empat contoh tersebut. 

 

Tabel solusi untuk Contoh 1, 2, 3 dan 4 

Algoritma 
Jarak Total Keseluruhan 

Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 

Improved greedy search 75 km 85 km 19 km 34 km 

Artificial bee colony 81 km 110 km 19 km 37 km 

genetika hybrid 75 km 78 km 19 km 38 km 

extended savings 81 km 98 km 19 km 44 km 

Insertion 85 km 90 km 31 km 39 km 

 

Berdasarkan tabel solusi di atas, diperoleh analisa bahwa untuk Contoh 1 menggunakan 

Algoritma genetika hybrid dan improved greedy search dapat memberikan solusi yang lebih 

minimum yaitu memperoleh jarak total keseluruhan yang sama 75 km. Untuk Contoh 2, 

walaupun solusi Algoritma genetika hybrid lebih optimal daripada Algoritma yang lain yaitu 

memperoleh jarak total keseluruhan 78 km tetapi solusi dari Algoritma improved greedy search 

dapat memberikan jarak total keseluruhan  85 km dimana hasil ini lebih minimum daripada 

Algoritma artificial bee colony, extended savings dan insertion. Contoh 3, jarak total 
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keseluruhan yang dihasilkan dengan menggunakan Algoritma artificial bee colony, genetika 

hybrid, extended savings, dan improved greedy search menghasilkan jarak total keseluruhan 

yang sama yaitu 19 km yang mana lebih minimum daripada Algoritma insertion. Sedangkan 

untuk Contoh 4, Algoritma improved greedy search memberikan jarak total keseluruhan lebih 

minimum daripada keempat Algoritma yaitu memperoleh jarak total keseluruhan 34 km. Oleh 

karena itu, Algoritma improved greedy search dapat dimungkinkan memberikan solusi yang 

lebih baik daripada Algoritma lain. Selain itu, solusi yang dihasilkan dari Algoritma improved 

greedy search merupakan solusi yang tetap sehingga ketika program dijalankan berulangkali 

untuk contoh yang sama maka program akan menghasilkan solusi yang sama seperti solusi 

sebelumnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Algoritma Improved Greedy Search terdiri dari tiga tahap dan setiap tahap terdiri dari 

beberapa langkah. Tiga tahap tersebut adalah tahap inisialisasi, tahap pembentukan rute dan 

tahap kelayakan. Tahap inisialisasi yaitu penentuan nilai-nilai untuk variabel yang dibutuhkan 

dimana dalam tahap ini memilih customer yang terdekat dengan depot sebanyak dua kali lipat 

dari banyaknya kendaraan. Selanjutnya, tahap pembentukan rute yaitu membentuk rute dengan 

menghubungkan customer yang terpilih dengan customer yang tidak terpilih berdasarkan jarak 

terpendek. Tahap yang terakhir, tahap kelayakan yaitu tahap untuk memeriksa apakah solusi 

yang diperoleh dari tahap pembentukan rute merupakan solusi yang layak.  

Algoritma Improved Greedy Search untuk Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) 

berhasil diimplementasikan ke dalam bahasa pemograman Borland Delphi 7.0 dan diujicoba 

pada empat contoh yang mempunyai kasus berbeda-beda serta solusinya telah dibandingkan 

dengan algoritma Artificial bee colony ,genetika hybrid, extended savings, dan insertion. 

Dari tabel solusi yang telah dihasilkan, algoritma improved greedy search dan algoritma 

genetika hybrid menghasilkan solusi yang lebih baik dari ketiga algoritma lain. Akan tetapi dari 

kedua algoritma ini tidak dapat ditentukan, algoritma mana yang mempunyai solusi yang 

optimal sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut. 
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Abstrak 

 
Pada penelitian ini dibahas tentang analisis pengaruh aliran hidrodinamika 

magnet pada fluida nano yang melewati silinder berpori horizontal pada kondisi 

steady dan incompressible. Aliran fluida pada permasalahan ini diasumsikan 

mengalir berlawanan dengan arah gravitasi dan diinduksi oleh medan magnet. 

Silinder berpori diasumsikan memiliki kedalaman pori sama dan tidak memiliki 

daya serap. Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memodelkan 

aliran fluida sehingga diperoleh persamaan pembangun dimensional yang meliputi 

persamaan kontinuitas, persamaan momentum, dan persamaan energi. Selanjutnya 

persamaan pembangun dimensional diubah ke bentuk persamaan non-dimensional 

dengan menggunakan parameter dan variabel non-dimensional yang selanjutnya 

ditransformasi ke persamaan similaritas dengan menggunakan fungsi alir dan 

diselesaikan menggunakan metode Keller-Box. Solusi numerik yang dihasilkan 

selanjutnya disimulasikan dengan variasi parameter non-dimensional yaitu 

parameter magnetik, bilangan Prandtl, parameter porositas, dan volume fraction. 

Hasil simulasi menunjukkan semakin besar parameter magnetik dan parameter 

pororsitas mengakibatkan semakin tinggi profil kecepatan dan semakin menurunnya 

profil temperatur. Sedangkan semakin besar bilangan Prandtl mengakibatan semakin 

menurunnya profil kecepatan dan meningkatnya profil temperatur. Semakin 

besarnya volume fraction menyebabkan profil kecepatan turun dan profil temperatur 

naik. 

Kata kunci: Fluida nano, hidrodinamika magnet, silinder berpori horisontal, Keller-

Box  
 

PENDAHULUAN 

Fluida merupakan zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser, 

berapapun kecilnya tegangan geser tersebut[9]. Fluida sendiri berdasarkan viskositasnya dibagi 

menjadi dua yaitu fluida newtonian dan fluida non-newtonian. Contoh dari fluida non-

newtonian dalah fluida visco-elastik sedangkan contoh dari fluida newtonian adalah fluida nano.  

Fluida nano merupakan fluida yang terdiri dari fluida dasar yang mengandung dispersi 

dari nano partikel. Fluida nano banyak digunakan berbagai industri besar yang sangat 

membutuhkan peran perpindahan panas. Industri yang menggunakan fluida nano antara lain 

transportasi, pasokan energi, elektronik, tekstil, dan industri kertas. Fluida nano memiliki 

kelebihan dapat meningkatkan efektivitas konduktivitas termal dan meningkatkan viskositas 

fluida dasar. Oleh karena itu, akhir-akhir ini fluida nano dipandang sebagai teknologi baru yang 

penting untuk diteliti[1].  

fluida yang memiliki karakteristik magnetohydrodynamic (MHD) adalah fluida yang 

dapat menghantarkan arus listrik. Pengembangan dari bidang MHD diantaranya yaitu power 

generator dan pendingin reaktor nuklir. Kelebihan dari fluida yang memiliki karakteristik MHD 

adalah dapat meningkatkan efisiensi pengonversian energi.  
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Penelitian tentang fluida telah banyak dilakukan. Pada tahun 2015, Widodo telah meneliti 

aliran lapisan batas dari fluida viskoelastik yang mampat dan stabil dengan adanya medan 

magnet melewati media berpori berbentuk silinder[11]. Selain itu juga telah diteliti aliran tak 

tunak konveksi paksa fluida kental magnetohidrodinamik yang melewati silinder eliptik pada 

tahun 2015[10]. Sedangkan pada tahun 2015 Widodo juga telah meneliti aliran konveksi 

campuran pada fluida nano yang mengalir melewati bola berpori[2]. Perbedaan pada penilitian 

ini adalah fluida yang digunakan pada penelitian ini adalah fluida nano bersifat tak mampu 

mampat dan steady dengan media yang digunakan adalah silinder berpori dan efek yang 

diberikan adalah magnetohydrodynamic. 

Berdasarkan pentingnya penelitian tentang fluida nano dan MHD maka dalam penelitian 

ini akan diteliti pengaruh aliran hidrodinamika magnet dari fluida nano yang melalui medium 

berpori berbentuk silinder dengan menggunakan penyelesaian numerik metode skema Keller-

Box. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh model matemtaika dan penyelesaian dari aliran 

hidrodinamika magnet dari fluida nano yang melalui medium berpori berbentuk silinder. Selain 

itu juga dilakukan simulasi dengan variasi parameter magnetik, bilangan Prandtl, parameter 

porositas, dan volume fraction.  

METODE 

1. Memodelkan aliran fluida nano yang melewati medium berpori berbentuk silinder dengan 

menggunakan persamaan pembangun yaitu persamaan massa, persamaan momentum, dan 

persamaan energi. 

2. Mengubah persamaan pembangun ke bentuk non-dimensional menggunakan variabel non 

dimensional dan parameter dimensional. 

3. Menransformasikan persamaan pembangun menjadi persamaan similaritas menggunakan 

fungsi aliran.  

4. Penyelesaian numerik menggunakan metode Keller-Box. 

5. Simulasi dengan memvariasi parameter-parameter yang berhubungan dengan temperatur 

dan kecepatan yaitu parameter magnetik, bilangan Prandtl, parameter porositas, dan volume 

fraction. 

MODEL MATEMATIKA 

Pada penelitian ini digunakan persamaan pembangun pada kondisi usteady dan 

incompressible dengan adanya pengaruh MHD yaitu[10]: 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0 (4.1) 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2) − 𝜎𝑢𝐵0
2 − 𝜌𝛽(𝑇 − 𝑇∞)𝑔𝑥  (4.2) 

𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑥2) −  𝜎𝑣𝐵0
2 − 𝜌𝛽(𝑇 − 𝑇∞)𝑔𝑦  (4.3) 

𝜌𝐶𝑝 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) = 𝑘 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2)     (4.4) 

Karena pada penelitian ini fluida yang digunakan adalah fluida nano maka Persamaan (4.1)-

(4.4) harus memenuhi hubungan antara fluida nano dengan fluida dasar sebagai berikut[3],[5]&[6]:  

Kerapatan  : 𝜌𝑛𝑓 = (1 − 𝜒)𝜌𝑓 + 𝜒𝜌𝑠 

Viskositas dinamik : 𝜇𝑛𝑓 = 𝜇𝑓
1

(1−𝜒)2.5 

Spesifik panas : (𝜌𝐶𝑝)𝑛𝑓 = (1 − 𝜒)(𝜌𝐶𝑝)𝑓 + 𝜒(𝜌𝐶𝑝)𝑠 

Konduktivitas panas : 𝑘𝑛𝑓 =
𝑘𝑠+2𝑘𝑓+2𝜒(𝑘𝑠−𝑘𝑓)

𝑘𝑠+2𝑘𝑓−𝜒(𝑘𝑠−𝑘𝑓)
𝑘𝑓 

Koefisien perpindahan panas : 𝛽𝑛𝑓 = 𝜒𝜌𝑠𝛽𝑠 + (1 − 𝜒)𝜌𝑓𝛽𝑓 

Dengan 

𝜌𝑛𝑓 : Kerapatan fluida nano 
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𝜒 : Volume fraction 

𝜌𝑓 : Kerapatan fluida dasar 

𝜌𝑠 : Kerapatan partikel 

 𝜇𝑛𝑓 : Viskositas dinamis fluida nano 

𝜇𝑓 : Viskositas dinamis fluida dasar 

𝐶𝑝𝑛𝑓
 : Kapasitas panas fluida nano 

𝐶𝑝𝑓
 : Kapasitas panas fluida dasar 

𝐶𝑝𝑠
 : Kapasitas panas partikel 

 𝑘𝑛𝑓 : Konduktivitas panas fluida nano 

 𝑘𝑓 : Konduktivitas panas fluida dasar 

 𝑘𝑠 : Konduktivitas panas partikel 

𝛽𝑛𝑓 : Koefisien perpindahan panas fluida nano 

𝛽𝑓 : Koefisien perpindahan panas fluida dasar 

𝛽𝑠 : Koefisien perpindahan panas partikel 

 Diasumsikan aliran fluida pada kondisi steady maka aliran tidak bergantung terhadap 

waktu. Selain itu diasumsikan aliran bersifat incompressible maka 𝜌 konstan. Pada 

permasalahan fluida yang melewati media berpori juga dipengaruhi hukum Darcy. Sedangkan 

percepatan gravitasi didefinisikan sebagai berikut[4]:  

𝑔𝑥 = −𝑔 sin (
𝑥

𝑎
) dan 𝑔𝑦 = 𝑔 cos (

𝑥

𝑎
) 

Dengan 𝑔 adalah gravitasi bumi dan 𝑎 adalah jari-jari silinder maka diperoleh persamaan 

pembangun dalam bentuk dimensional yaitu : 
𝜕�̅�

𝜕𝑥
+

𝜕�̅�

𝜕�̅�
= 0 (4.5) 

�̅�
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+ �̅�

𝜕�̅�

𝜕�̅�
= −

1

𝜌𝑛𝑓

𝜕�̅�

𝜕�̅�
+

𝜇𝑛𝑓

𝜌𝑛𝑓
(

𝜕2�̅�

𝜕�̅�2 +
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2) −
𝜎�̅�𝐵0

2

𝜌𝑛𝑓
𝛽𝑛𝑓(�̅� − 𝑇∞)𝑔 sin (

�̅�

𝑎
) −

𝜇𝑛𝑓

𝜌𝑛𝑓𝐾∗ �̅�  (4.6) 

�̅�
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+ �̅�

𝜕�̅�

𝜕�̅�
= −

1

𝜌𝑛𝑓

𝜕�̅�

𝜕�̅�
+

𝜇𝑛𝑓

𝜌𝑛𝑓
(

𝜕2�̅�

𝜕�̅�2 +
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2) −
𝜎�̅�𝐵0

2

𝜌𝑛𝑓
− 𝛽𝑛𝑓(�̅� − 𝑇∞)𝑔 cos (

�̅�

𝑎
) −

𝜇𝑛𝑓

𝜌𝑛𝑓𝐾∗ �̅�  (4.7) 

�̅�
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+ �̅�

𝜕�̅�

𝜕�̅�
= 𝛼𝑛𝑓 (

𝜕2�̅�

𝜕�̅�2 +
𝜕2�̅�

𝜕�̅�2)     (4.8) 

Dengan kondisi batas yaitu[4]: 

�̅� = �̅� = 0 dan �̅� = 𝑇𝑤 untuk 𝑦 = 0 

�̅� = �̅�𝑒(𝑥) dan �̅� = 𝑇∞ untuk 𝑦 → ∞ (4.9) 

Tanda ̅  menunjukkan bahwa variabel merupakan variabel dimensional.  

Dengan 

𝛼𝑛𝑓 : Difusivitas panas fluida nano 

𝑇𝑤 : Temperatur silinder 

𝑢𝑒 : Kecepatan di luar lapisan batas 

Selanjutnya disubstitusikan variabel non-dimensional seperti berikut[2]: 

𝑥 =
�̅�

𝑎
, 𝑦 = 𝑅𝑒

1

2 (
�̅�

𝑎
), 𝑢 =

�̅�

𝑈∞
, 𝑝 =

�̅�

𝜌𝑓𝑈∞
2 ,  𝑣 = 𝑅𝑒

1

2
�̅�

𝑈∞
, 

 𝑢𝑒 =
�̅�𝑒(𝑥)

𝑈∞
, 𝑇 =

�̅�−𝑇∞

𝑇𝑤−𝑇∞
 

Dimana 

𝑅𝑒 =
𝑈∞𝜌𝑓𝑎

𝜇𝑓
 (4.10) 

Dengan 

𝑅𝑒 : Bilangan Reynold 

𝛽𝑠 : Koefisien perpindahan panas partikel 

𝛽𝑓 : Koefisien perpindahan panas fluida dasar 

𝑈∞ : Kecepatan aliran bebas 

Setelah itu dilakukan penyederhanaan menggunakan parameter non-dimensional sebagai 
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berikut: 

Parameter magnetik : 𝑀 =
𝜎𝐵0

2𝑎

𝜌𝑓𝑈∞
 

Parameter porositas : 𝜙 =
𝜇𝑓𝑎

𝜌𝑓𝐾∗𝑈∞
 

Bilangan Prandtl : 𝑃𝑟 =  
1

𝛼𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓
 

Parameter konveksi : ⋋=
𝐺𝑟

𝑅𝑒2 

dengan 

Bilangan Grashof : 𝐺𝑟 =
𝑔𝛽𝑓(𝑇𝑤−𝑇∞)𝑎3𝜌𝑓

2

𝜇𝑓
2  (4.11) 

Maka diperoleh persamaan 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0    (4.12) 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= −

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 +
𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

1

𝑅𝑒

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 −
𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑀𝑢 + (

𝜒𝜌𝑠𝛽𝑠
𝛽𝑓

+(1−𝜒)𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
) 𝑇 ⋋ sin(𝑥) −

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑢𝜙    (4.13) 

1

𝑅𝑒
(𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
) = −

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

1

𝑅𝑒
(

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
1

𝑅𝑒

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2) −
𝑣𝑀

𝑅𝑒

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
−

1

𝑅𝑒
1
2

(

𝜒𝜌𝑠𝛽𝑠
𝛽𝑓

+(1−𝜒)𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
) 𝑇 ⋋

cos(𝑥) −
𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

1

𝑅𝑒
𝜙    (4.14) 

𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
=

1

𝑅𝑒

1

𝑃𝑟

𝛼𝑛𝑓

𝛼𝑓

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
1

𝑃𝑟

𝛼𝑛𝑓

𝛼𝑓

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2    (4.15) 

Dengan kondisi batas yaitu: 

𝑢 = 𝑣 = 0 dan 𝑇 = 1 untuk 𝑦 = 0 

𝑢 = 𝑢𝑒(𝑥) dan 𝑇 = 0 untuk 𝑦 → ∞    (4.16) 

Dengan 

𝛼𝑓 : Difusivitas panas fluida dasar 

Selanjutnya menggunakan pendekatan lapisan batas yaitu 𝑅𝑒 → ∞ diperoleh:  

Persamaan Momentum sumbu 𝑦: 
𝜕𝑝

𝜕𝑦
= 0  (4.17) 

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0  (4.18) 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= −

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 −
𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑀𝑢 + (

𝜒𝜌𝑠𝛽𝑠
𝛽𝑓

+(1−𝜒)𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
) 𝑇 ⋋ sin(𝑥) −

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑢𝜙 

  (4.19) 

𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
=

1

𝑃𝑟

𝛼𝑛𝑓

𝛼𝑓

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2 (4.20) 

dengan menggunakan persamaan momentum di luar lapisan batas yaitu[10]: 

𝑢𝑒
𝜕𝑢𝑒

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢𝑒

𝜕𝑦
= −

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

𝜕2𝑢𝑒

𝜕𝑦2 −
𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑀𝑢𝑒 + (

𝜒𝜌𝑠𝛽𝑠
𝛽𝑓

+(1−𝜒)𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
) 𝑇 ⋋ sin(𝑥) −

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑢𝑒𝜙  (4.21) 

untuk 𝑇 = 0 maka akan diperoleh: 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
= −𝑢𝑒

𝜌𝑛𝑓

𝜌𝑓

𝜕𝑢𝑒

𝜕𝑥
− 𝑀𝑢𝑒 −

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓
𝑢𝑒𝜙 (4.22) 

Selanjutnya (4.22) disubstitusi ke Persamaan (4.19) sehingga diperoleh persamaan non-

dimensional sebagai berikut: 

Persamaan kontinuitas: 
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𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0  (4.23) 

Persamaan Momentum: 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 𝑢𝑒

𝜕𝑢𝑒

𝜕𝑥
+

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 −
𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑀(𝑢 − 𝑢𝑒) + (

𝜒𝜌𝑠𝛽𝑠
𝛽𝑓

+(1−𝜒)𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
) 𝑇 ⋋ sin(𝑥) −

𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝜙(𝑢 − 𝑢𝑒)   (4.24) 

Persamaan Energi: 

𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
=

1

𝑃𝑟

𝛼𝑛𝑓

𝛼𝑓

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2  (4.25) 

Dengan 𝑢𝑒 = sin 𝑥 dan kondisi batas sebagai berikut: 

𝑢 = 𝑣 = 0 dan 𝑇 = 1 untuk 𝑦 = 0 

𝑢 = 𝑢𝑒(𝑥) dan 𝑇 = 0 untuk 𝑦 → ∞ (4.26) 

Diberikan bahwa fungsi alir (𝜓) adalah sebagai berikut[7]: 

𝜓 = 𝑥𝑓(𝑥, 𝜂) dan 𝑇 = 𝜃(𝑥, 𝜂) 

Dan didefinisikan: 

𝑢 =
𝜕𝜓

𝜕𝜂
 dan 𝑣 = −

𝜕𝜓

𝜕𝑥
 

Dengan mensubstitusikan fungsi alir ke persamaan pembangun non-dimensional (4.23)-(4.25) 

maka diperoleh persamaan similaritas non-dimensional pada titik stagnasi terendah dari silinder 

berpori yaitu 𝑥 ≈ 0 sebagai berikut: 

0 = −(𝑓′)2 + 𝑓𝑓′′ + 1 +
𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
(𝑓′′′) −

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑀(𝑓′ − 1) + (

𝜒𝜌𝑠𝛽𝑠
𝛽𝑓

+(1−𝜒)𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
) 𝜃 ⋋

−
𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝜙(𝑓′ − 1)     (4.27) 

dan 

0 = 𝑓𝜃′ +
1

𝑃𝑟

𝛼𝑛𝑓

𝛼𝑓
𝜃′′   (4.28) 

Dimana ‘ adalah turunan terhadap 𝜂 dan kondisi batas sebagai berikut: 

𝑓(0) = 𝑓′(0) = 0 dan 𝜃 = 1 untuk 𝜂 = 0 

𝑓′(∞) = 1 dan 𝜃 = 0 untuk 𝜂 → ∞   (4.29) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Simulasi dilakukan dengan ∆𝜂 = 0.02, partisi 𝜂 sebanyak 300, parameter konveksi 𝜆 = 1 

dan memvariasikan parameter-parameter non-dimensional yaitu parameter magnetik, bilangan 

Prandtl, parameter porositas, dan volume fraction. 

Analisis Hasil Pengaruh Parameter Magnetik 

Gambar 1 Profil kecepatan dan profil temperatur dengan variasi parameter magnetik 
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Gambar 1 menunjukkan hasil simulasi dengan inputan yang digunakan dalam simulasi 

adalah nilai konstan pada parameter porositas, konveksi campuran, bilangan Prandtl,  volume 

fraction, dan variasi parameter magnetik yaitu masing-masing sebesar 𝜙 = 0.3, 𝜆 = 1, Pr=0.7, 

𝜒 = 0.1 dan 𝑀 = 0, 0.5, 1 dan 3. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan semakin besarnya 

parameter magnetik yang diberikan maka mengakibatkan semakin meningkatnya profil 

kecepatan dan semakin menurunnya profil temperatur pada aliran fluida. Hal ini disebabkan 

karena adanya gaya Lorentz yang semakin besar mengakibatkan semakin meningkatnya gerak 

dari muatan listrik sehingga menyebabkan kecepatan semakin meningkat. Dan akibat adanya 

medan listrik maka energi internal yang digunakan untuk bergerak akan semakin besar dan 

menyebabkan temperatur semakin menurun. 

 

Analisis Hasil Simulasi Pengaruh Bilangan Prandtl 

Gambar 2 Profil kecepatan dan profil temperatur dengan variasi bilangan Prandtl 

Gambar 2 menunjukkan hasil simulasi dengan inputan yang digunakan dalam simulasi 

adalah nilai konstan pada parameter porositas, konveksi campuran, parameter magnetik,  volume 

fraction, dan variasi bilangan Prandtl yaitu masing-masing sebesar 𝜙 = 0.3, 𝜆 = 1, 𝑀 = 3, 

χ=0.1 dan 𝑃𝑟 = 1, 3, 5 dan 7. Nilai bilangan Prandtl yang diberikan adalah 𝑃𝑟 ≥ 1. Hal ini 

dikarenakan apabila nilai 𝑃𝑟 yang diberikan 0 < 𝑃𝑟 < 1 maka kecepatan aliran fluida akan 

menjadi sangan besar hal ini dikarenakan nilai viskositas kinematik lebih kecil dari diffusivitas 

panas sehinggga kecepatan aliran fluida akan bernilai sangat besar. Sedangkan apabila 𝑃𝑟 = 0 

maka temperatur akan bernilai tidak berhingga. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin 

besar bilangan Prandtl pada suatu fluida menyebabkan menurunnya profil temperatur dan profil 

kecepatan aliran fluida tersebut. Hal ini dikarenakan bilangan Prandtl berbanding lurus dengan 

besar viskositas kinematik dan berbanding terbalik dengan difusivitas panas. 

Analisis Hasil Simulasi Pengaruh Parameter Porositas 
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Gambar 3 Profil kecepatan dan profil temperatur dengan variasi parameter porositas 

Gambar 3 menunjukkan hasil simulasi dengan inputan yang digunakan dalam simulasi 

adalah nilai konstan pada parameter magnetik, parameter konveksi, bilangan Prandtl, volume 

fraction, dan variasi parameter porositas yaitu masing-masing sebesar 𝑀 = 3, 𝜆 = 1, 𝑃𝑟 = 0.7 , 

𝜒 = 0.1 dan 𝜙 = 0, 0.7, 1 dan 10. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin besar parameter 

porositas menyebabkan meningkatnya profil kecepatan fluida tersebut dan sebaliknya 

menyebabkan semakin menurunnya profil temperatur fluida tersebut. Hal ini dikarenakan 

bahwa semakin besar parameter porositas menyebabkan permeabilitasnya semakin kecil. 

Menurut hukum Darcy, semakin kecil permeabilitas maka kecepatan aliran akan menjadi besar. 

Sedangkan semakin tinggi parameter porositas menyebabkan kerapatan menjadi kecil sehingga 

gesekan menjadi kecil dan panas yang dihasilkan akan semakin kecil sehingga menyebabkan 

temperatur akan semakin menurun. 

 

Analisis Hasil Simulasi Pengaruh Volume fraction 

Gambar 4 Profil kecepatan dan profil temperatur dengan variasi volume fraction 

Gambar 4 menunjukkan hasil simulasi dengan inputan yang digunakan dalam simulasi 

adalah nilai konstan pada parameter magnetik, parameter konveksi, bilangan Prandtl, parameter 

porositas, dan variasi volume fraction yaitu masing-masning sebesar 𝑀 = 3, 𝜆 = 1, 𝑃𝑟 = 0.7, 

𝜙 = 0.3 dan 𝜒 = 0.1, 0.125, 0.15 dan 0,2. Parameter volume fraction yang diberikan sebesar 

0.1 ≤ 𝜒 ≤ 0.2 dikarenakan partikel nano  yang digunakan pada simulasi yaitu partikel 𝐶𝑢 

dengan fluida dasar adalah air. Gambar 4 menunjukkan bahwa semakin besarnya volume 

fraction dari suatu aliran fluida menyebabkan semakin menurunnya profil kecepatan karena 

dengan semakin bertambahnya volume fraction berarti semakin banyak pula partikel yang ada 

pada fluida. Hal tersebut menyebabkan semakin besar gesekan yang dihasilkan antar partikel 

yang ada pada fluida. Gesekan yang semakan besar itulah yang menyebabkan profil kecepatan 

fluida semakin menurun dan temperatur dari fluida juga akan meningkat. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Model matematika dari aliran fluida nano dengan pengaruh hidrodinamika magnet yang 

melewati silinder berpori pada kondisi steady di titik stagnasi adalah terdiri dari persamaan 

momentum dan persamaan energi yaitu: 

0 = −(𝑓′)2 + 𝑓𝑓′′ + 1 +
𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
(𝑓′′′) −

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝑀(𝑓′ − 1) + (

𝜒𝜌𝑠𝛽𝑠
𝛽𝑓

+(1−𝜒)𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
) 𝜃 ⋋

−
𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑓

𝜌𝑓

𝜌𝑛𝑓
𝜙(𝑓′ − 1)  

dan 
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0 = 𝑓𝜃′ +
1

𝑃𝑟

𝛼𝑛𝑓

𝛼𝑓
𝜃′′ 

2. Hasil simulasi dengan memberikan variasi nilai parameter non-dimensional diperoleh 

bahwa: 

a. Pemberian nilai pada parameter porositas 𝜙 = 0.3, konveksi campuran 𝜆 = 1, 

bilangan Prandtl 𝑃𝑟 = 0.7, volume fraction 𝜒 = 0.1 dengan partikel yang digunakan 

adalah 𝐶𝑢 dan fluida dasar air serta variasi parameter magnetik 𝑀=0, 0.5, 1 dan 3 

menunjukkan semakin besar parameter magnetik maka menyebabkan profil kecepatan 

fluida semakin meningkat dan profil temperatur semakin menurun. 

b. Pemberian nilai pada parameter porositas 𝜙 = 0.3, konveksi campuran 𝜆 = 1, 

parameter magnetik 𝑀 = 3, volume fraction 𝜒 = 0.1 dengan partikel yang digunakan 

adalah 𝐶𝑢 dan fluida dasar air serta variasi bilangan Prandtl 𝑃𝑟=1, 3, 5 dan 7 

menunjukkan semakin besar bilangan Prandtl maka menyebabkan profil kecepatan 

dan profil temperatur menjadi menurun 

c. Pemberian nilai bilangan Prandtl 𝑃𝑟 = 0.7, konveksi campuran 𝜆 = 1, parameter 

magnetik 𝑀 = 3 dan  volume fraction 𝜒 = 0.1 dengan partikel yang digunakan adalah 

𝐶𝑢 dan fluida dasar air serta variasi parameter porositas 𝜙 = 0, 0.7, 1 dan 10. Semakin 

besar parameter porositas maka menyebabkan profil kecepatan semakin meningkat 

dan profil temperatur semakin menurun. 

d. Pemberian nilai pada bilangan Prandtl 𝑃𝑟 = 0.7, konveksi campuran 𝜆 = 1, parameter 

magnetik 𝑀 = 3 dan  parameter porositas 𝜙 = 0.3 serta variasi volume fraction 𝜒 =
0.1, 0.125, 0.15 dan 0.2. Semakin besar volume fraction maka menyebabkan profil 

kecepatan semakin menurun dan profil temperatur menjadi naik. 
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Abstrak 

 
Fluida viskoelastis adalah salah satu tipe dari fluida non-Newtonian yang 

memiliki sifat viskos(kental) dan elastis.  Aplikasi dari fluida viskoelastis sangat 

penting  terutama pada industri pertahanan, pengeboran minyak, dan industri 

makanan, sehingga banyak penelitian yang dilakukan tentang fluida viskoelastis. 

Salah satu pembahasan yang menarik untuk dikaji adalah aliran  fluida  

magnetohidrodinamik  viskoelastis dengan adanya partikel suspensi didalamnya. 

Aliran fluida tersebut mengalir dari bawah dan melewati pelat datar yang kemudian 

menimbulkan lapisan batas  (boundary layer). Persamaan lapisan batas tersebut  

kemudian  ditransformasikan kebentuk non-dimensional menggunakan variabel 

non-dimensional, selanjutnya diubah ke persamaan similaritas menggunakan fungsi 

alir (stream function). Persamaan similaritas tersebut kemudian  diselesaikan secara 

numerik menggunakan metode Keller-Box. Hasil numerik yang diperoleh kemudian 

disimulasikan dan dianalisis pengaruh parameter bilangan Prandtl(𝑃𝑟), 
viskoelastik(𝐾),  magnetik(𝑀)  dan nilai densitas  partikel  suspensi(𝑁) terhadap 

profil kecepatan(𝑓′)  dan profil temperatur(𝜃). Dari hasil simulasi, kecepatan (𝑓′) 

mengalami peningkatan ketika parameter viskoelastik (𝐾), variasi bilangan  Prandtl 

(𝑃𝑟), parameter magnetik(𝑀) mengalami penurunan, dan variasi nilai densitas 

partikel suspensi (𝑁) mengalami peningkatan. Sedangkan temperatur (𝜃) 

meningkat dengan meningkatnya parameter viskoelastik (𝐾) dan parameter 

magnetik (𝑀), dan menurun dengan meningkatnya variasi bilangan  Prandtl (Pr ) 

dan nilai densitas partikel suspensi (𝑁). 

 

Kata kunci: Magnetohidrodinamik, Fluida Vikoelastis, Suspensi,  Keller-Box. 
 

PENDAHULUAN 

Fluida merupakan zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser, 

berapapun kecilnya tegangan geser tersebut (Widodo,2012). Berdasarkan viskositasnya, fluida 

dibagi menjadi dua yaitu fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Fluida Newtonian 

merupakan fluida yang  memiliki kurva tegangan yang linier dan memiliki viskositas yang 

bernilai konstan apabila terdapat gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Sedangkan fluida non-

Newtonian merupakan fluida yang memiliki kurva tegangan yang tidak linier atau dengan kata 

lain tidak memenuhi hukum linierisasi Newtonian dan memiliki viskositas yang bernilai tidak 

konstan apabila terdapat gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Berikut adalah grafik tegangan 

geser fluida Newtonian dan non-Newtonian (Rumite,2015) : 
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Gambar 1 Grafik Tegangan Geser Fluida Newtonian dan Non-Newtonian 

 

Magnetohydrodynamic (MHD) adalah studi mengenai dinamika fluida konduksi lisrik 

akibat medan magnet. Contoh fluida yang dapat dikonduksi adalah plasma,logam cair, dan air 

garam atau elektrolit. Konsep dasar MHD adalah medan magnet dapat menginduksi arus listrik 

pada fluida konduktif yang bergerak, yang pada gilirannya menciptakan gaya pada fluida dan 

juga mengubah medan magnet itu sendiri. Himpunan persamaan yang menggambarkan MHD 

adalah kombinasi dari persamaan Maxwell pada elektromagnetik (Widodo,2015).  

Suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat atau campuran 

heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut, namun masih dapat 

dibedakan antara pelarut dan zat yang dilarutkan. Partikel padat dalam sistem suspensi 

umumnya lebih besar dari 1 mikrometer (Yusuf,1997). 

Fluida viskoelastis adalah salah satu fluida non-Newtonian selain fluida pseudoplastic, 

fluida rheopectic dan fluida thixotropic. Dalam beberapa tahun ini, penelitian untuk 

permasalahan fluida viskoelastis menjadi sangat penting karena pemanfaatannya yang sangat 

luas dan bisa digunakan untuk pengembangan ilmu sains maupun teknik. Meskipun banyak 

peneliti melakukan penelitian terhadap fluida yang bersifat viskoselastis seperti Kasim(2014) 

yang meneliti tentang fluida viskoelastis pada pelat datar untuk masalah Blasius mengelilingi 

silinder sirkular dan bola dengan dua jenis aliran konveksi, yaitu konveksi bebas dan campuran 

menggunakan skema Keller-Box dan juga Wanti(2015) yang meneliti tentang fluida viskoelastis 

yang melewati sebuah pelat datar dengan efek magnetohidrodinamik menggunakan skema 

metode beda hingga eksplisit,  namun penelitian tentang fluida viskoelastis tersuspensi masih 

kurang. Hal ini yang mendasari peneliti tertarik meneliti permasalahan aliran fluida 

magnetohidrodinamik viskoelastis tersuspensi yang melewati pelat datar.  

Persamaan lapisan batas (boundary layer) sederhana merupakan upaya awal untuk 

menghitung berbagai permasalahan dalam penelitian tersebut.  Pendekatan lapisan batas 

diperoleh dari persamaan kontinuitas, momentum, dan energi.. Persamaan – persamaan ini 

kemudian ditransformasikan ke  bentuk non-dimensional dengan menggunakan variable non-

dimensional, selanjutnya diubah ke persamaan similaritas menggunakan fungsi alir(stream 

function) . Persamaan – persamaan tersebut kemudian dicari solusi numeriknya menggunakan 

metode Keller-Box dan selanjutnya disimulasikan. Dari hasil simulasi dianalisis parameter 

bilangan Prandtl, viskoelastik, magnetik dan nilai densitas partikel suspensi terhadap profil 

kecepatan dan profil temperatur.  

METODE 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

2. Memodelkan aliran magnetohidrodinamik pada fluida viskoelastis tersuspensi yang 

melewati pelat datar 

3. Mentransformasi persamaan pembangun dimesional ke bentuk non-dimensional 

menggunakan variable non-dimensional 
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4. Meengubah persamaan non-dimensional ke persamaan similaritas menggunakan fungsi 

alir(stream function) 

5. Penyelesaian numerik menggunakan metode Keller-Box 

6. Pembuatan program dengan aplikasi MATLAB 

7. Melakukan simulasi dengan memberikan beberapa parameter menggunakan program yang 

telah dibuat menggunakan aplikasi MATLAB 

8. Melakukana analisis hasil dan pembahasan 

9. Penarikan kesimpulan 

10. Penyusunan lapoan  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aliran fluida magnetohidrodinamik viskoelastis tersuspensi mengalir dari bawah ke atas 

yang kemudian melewati pelat datar. Daerah penelitian yang diamati adalah pada titik stagnasi 

atau 𝑥 ≈ 0. Berikut adalah ilustrasi dari aliran magnetohidrodinamik  pada fluida viskoelastis 

tersuspensi yang melewati pelat datar. 

 
Gambar 2 Sketsa Aliran Fluida Magnetohidrodinamik Viskoelastis Tersuspensi yang Melewati 

Pelat Datar 

Persamaan Pembangun Dimensional 

Persamaan pembangun dari aliran fluida magnetohidrodinamik viskoelastis tersuspensi 

yang melewati pelat datar terdiri dari persamaan kontinuitas, persamaan momentum, dan 

persamaan energi sebagai berikut : 

1. Persamaan Kontinuitas : 
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+

𝜕�̅�

𝜕�̅�
= 0               (1) 

2. Persamaan Momentum : 

�̅�
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+ �̅�

𝜕�̅�

𝜕�̅�
=

𝜇0

𝜌
[

𝜕2�̅�

𝜕�̅�2] −
𝑘0

𝜌
[�̅� (

𝜕3�̅�

𝜕�̅�𝜕�̅�2) + �̅�
𝜕3�̅�

𝜕�̅�3 −
𝜕�̅�

𝜕�̅�
(

𝜕2�̅�

𝜕�̅�𝜕�̅�
) +

𝜕�̅�

𝜕�̅�
(

𝜕2�̅�

𝜕�̅�2)] +

𝑔𝛽(𝑇 − 𝑇∞) −
1

𝜌
𝜎�̅�𝐵0

2 + 𝐾1𝑁𝐻     

 

 

 (2) 

  

3. Persamaan Energi : 

�̅�
𝜕�̅�

𝜕�̅�
+ �̅�

𝜕�̅�

𝜕�̅�
= 𝛼

𝜕2�̅�

𝜕�̅�2               (3) 

dengan kondisi batas [6]: 
�̅� = 𝑈𝑤 = 0 ,     �̅� = 0,    �̅� = 𝑇 𝑤    pada 𝑦 = 0                                                                  

�̅� = 𝑈∞,              �̅� = 𝑇 ∞                  pada  𝑦 → ∞    

dan 

𝛼  : difusi termal 

𝜇0  : viskositas dinamik 

𝑘0  :  Koefisien memori pendek 

𝜌  : kerapatan fluida 
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𝑔  : gravitasi 

𝛽   : koefisien perpindahan panas 

𝑢  : komponen kecepatan pada sumbu 𝑥 

𝑣  : komponen kecepatan pada sumbu 𝑦 

 

Persamaan Non-Dimensional  

Persamaan  pembangun  dimensional yang terdiri dari persamaan kontinuitas, persamaaan 

momentum, dan persamaan energi selanjutnya ditransformasikan ke bentuk non-dimensional 

menggunakan variable non-dimensional sebagai berikut: 

Variabel non-dimensional(Mohammad,2014) : 

         𝑥 =
�̅�

𝑙
,   𝑦 = 𝑅𝑒

1

2 (
�̅�

𝑙
) ,   𝑢 =

�̅�

𝑈∞
,  

 

           𝑣 = 𝑅𝑒
1
2 (

�̅�

𝑈∞
) ,   𝜃 =

(�̅� − 𝑇∞)

(𝑇𝑤 − 𝑇∞)
,   

 𝑅𝑒 =
𝑈∞𝑙

𝑣
  

 

 

 (4) 

Parameter non-dimensional(Mohammad,2014)  : 

 

𝐾 =
𝑘0𝑈∞

𝑙𝜌𝑣
     𝜆 =

𝑔𝛽(𝑇𝑤−𝑇∞)𝑙3𝑅𝑒2

𝑣2 ,  

𝑃𝑟 =
𝑣

𝛼
           𝑀 =

𝜎𝐵0
2

𝜌
𝑈∞  (5) 

Dengan mensubstitusikan Persamaan  (4) dan (5) ke Persamaan  (1) − (3), sehingga didapat 

persamaan pembangun non-dimensional sebagai berikut: 

1. Persamaan Kontinuitas : 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0          (6) 

  
2. Persamaan Momentum : 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=

𝜇0

𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 − 𝐾 [𝑢
𝜕3𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦2 + 𝑣
𝜕3𝑢

𝜕𝑦3 −
𝜕𝑢

𝜕𝑦

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝜕𝑦
+

𝜕𝑢

𝜕𝑥

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2] + 𝜆𝜃 − 𝑀𝑢 +

𝐾1𝑁𝐻  

 

(7) 

 

3. Persamaan Energi : 

𝑢
𝜕𝜃

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝜃

𝜕𝑦
=

1

𝑃𝑟

𝜕2𝜃

𝜕𝑦2                         (8) 

dengan 

𝑇𝑤  : temperatur permukaan pelat 

𝑇∞  : temperatur  lingkungan 

𝑇  : temperatur fluida 

𝑅𝑒  : bilangan Reynold 

𝐾1 : koefisien hambat stoke 

𝑁 : number densitas partikel suspensi 

𝐻  : kecepatan partikel suspense dikurangi  kecepatan fluida 

𝐾1 = 6  kgs−1 

𝛼 =
𝑘

𝜌𝐶𝑝
  

 

Persamaan  Similaritas 

Untuk menyelesaikan Persamaan  (6) −  (8), terlebih dahulu harus diubah ke dalam 

persamaan similaritas menggunakan fungsi alir sebagai berikut (Kasim,2014): 

𝜓 = 𝑈∞ 𝑥𝑣(2)
1

2𝑓(𝜂)          𝜃(𝜂) =
𝑇−𝑇 ∞  

𝑇 𝑤−𝑇 ∞  
           𝜂 = (

𝑈∞ 

2𝑥𝑣
)

1

2
𝑦                                        

dengan  
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𝑢 =
𝜕𝜓

𝜕𝑦
 ,  𝑣 = −

𝜕𝜓

𝜕𝑥
 

Dengan mensubstitusikan fungsi alir ke  Persamaan (6) −  (8), maka didapatkan persamaan 

similaritas sebagai berikut: 

 

1. Persamaan Kontinuitas : 

−
𝑈∞

2𝑥
. 𝑓′′. 𝜂 +

𝑈∞

2𝑥
. 𝑓′′. 𝜂 = 0   (9) 

  

2. Persamaan Momentum : 

𝑓′′′ + 𝑓𝑓′′ + 𝐾[2𝑓′𝑓′′′ − 𝑓𝑓′′′′ − (𝑓′′)2] + 𝜆𝜃 − 𝑀𝑓′ + 𝐾1𝑁𝐻 = 0                    (10) 

   

3. Persamaan Energi : 
1

𝑃𝑟
𝜃′′ + 𝑓𝜃′ = 0      (11) 

 

dimana ‘ adalah turunan terhadap y, dan dengan kondisi batas sebagai berikut : 

            𝑢 = 𝑣 = 0,        𝜃 = 1,         pada 𝑦 = 0  
     𝑢 = 𝑈∞,,            𝜃 = 0,         pada  𝑦 → ∞    

dengan 

𝜃  : profil temperatur 

𝐾  : parameter viskoelastis 

𝑀  : parameter magnetik 

𝑃𝑟  : bilangan Prandtl 

𝜆  : parameter konveksi 

𝜓 : fungsi alir 

  

Penyelesaian Numerik  

Penyelesaian numerik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Keller-Box. 

Berikut adalah langkah-langkahnya : 

1. Mengubah persamaan diferensial orde tinggi menjadi persamaan diferensial orde satu 

2. Melakukan diskritisasi pada persamaan orde satu 

3. Melakukan  linierisasi persamaan yang telah didiskritisasi kemudian menjadikan ke dalam 

bentuk matrik 

4. Menyelesaikan  persamaan linear dengan menggunakan teknik eliminasi blok 

 

Simulasi dan Analisis Hasil 
Hasil numerik yang telah didapat kemudian disimulasikan ke dalam MATLAB dengan 

memberi inputan parameter viskoelastik (𝐾), variasi bilangan  Prandtl (𝑃𝑟 ), parameter 

magnetik (𝑀) dan variasi number densitas partikel suspensi (𝑁), kemudian dilakukan analisis 

terhadap profil kecepatan (𝑓′) dan profil temperatur (𝜃). 

Gambar 3 dan 4 menunjukkan profil kecepatan (𝑓′) dan profil temperatur (𝜃) dengan 

variasi parameter viskoelastik (𝐾) = 1,2,3,4 dan nilai = 0.7 , 𝑀 = 1 , dan 𝑁 = 1. Dari Gambar 

3 dapat dilihat bahwa kecepatan fluida akan meningkat dengan menurunnya parameter 

viskoelastik (𝐾). Hal ini terjadi karena dengan menurunnya parameter viskoelastik (𝐾) maka 

akan menyebabkan kekentalan fluida menurun sehingga akan mengurangi gaya gesek dan 

menyebabkan kecepatan fluida meningkat. Sedangkan dari Gambar 4 dapat dilihat bahawa 

temperatur akan mengalami penurunan seiring dengan menurunnya parameter viskoelastik (𝐾). 

Hal ini terjadi karena dengan menurunnya parameter viskoelastik (𝐾) maka kekentalan akan 

mengalami penurunan dan mengurangi gaya gesek sehingga menyebabkan temperatur juga 

menurun. 
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Gambar 3 dan 4 Variasi parameter viskoelastik (𝐾) terhadap profil kecepatan (𝑓′) dan profil 

temperatur (𝜃) 

 

 Selanjutnya dari Gambar 5 dan 6 dapat dilihat profil kecepatan (𝑓′) dan profil 

temperatur (𝜃) dengan variasi bilangan Prandtl (Pr ) = 0.7,1,20,100 dan nilai 𝐾 = 1, 𝑀 = 1 , 

dan 𝑁 = 1. Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa kecepatan akan meningkat dengan menurunnya 

variasi bilangan Prandtl (𝑃𝑟 ). Hal ini sesuai dengan definisi bilangan Prandtl (𝑃𝑟). Sedangkan 

dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa temperatur (𝜃) akan meningkat dengan menurunnya variasi 

bilangan Prandtl (𝑃𝑟 ). Hal tersebut disebabkan bilangan Prandtl berbanding terbalik dengan 

difusi termal (𝑃𝑟~
1

𝛼
). 

 

       
Gambar 5 dan 6 Variasi bilangan Prandtl (𝑃𝑟 ) terhadap profil kecepatan (𝑓′) dan profil 

temperatur (𝜃) 

 

Pada Gambar 7 dan 8 dapat  dilihat profil kecepatan (𝑓′) dan profil temperatur (𝜃) 

dengan variasi parameter magnetik (𝑀) = 0.1,3,7,10 dan nilai 𝑃𝑟 = 0.7 , 𝐾 = 1 dan 𝑁 = 1. 

Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya parameter magnetik (𝑀) maka profil 

kecepatan (𝑓′) akan menurun dan profil temperatur (𝜃) akan meningkat. Hal ini terjadi karena  

dengan  adanya medan magnet maka akan menimbulkan gaya Lorentz, dan dengan 

meningkatnya gaya Lorentz maka akan memperbesar gesekan dan menimbulkan kecepatan 

menurun dan temperatur mengalami peningkatan. 
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Gambar 7 dan 8 Variasi parameter magnetik (𝑀) terhadap profil kecepatan (𝑓′) dan profil 

temperatur (𝜃) 

 

Dalam penelitian ini juga dilihat profil kecepatan (𝑓′) dan profil temperatur (𝜃) dengan 

variasi nilai densitas partikel suspensi (𝑁) = 0.1,0.2,0.3,0.4 dan nilai nilai = 0.7 , 𝐾 = 1 dan 

𝑀 = 1. Dari Gambar 9 dan 10 dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya number densitas 

partikel suspensi (𝑁) profil kecepatan (𝑓′) akan meningkat  dan profil temperatur (𝜃) akan 

mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dengan meningkatnya number densitas partikel 

suspensi (𝑁) maka jumlah partikel suspensi akan semakin sedikit hal ini akan semakin 

mengurangi gesekan anatar partikel suspensi sehingga menyebabkan kecepatan semakin 

meningkat dan menurunnya temperatur. 

 

     
Gambar 9 dan 10 Variasi number densitas partikel suspensi (𝑁) terhadap profil kecepatan (𝑓′) 

dan profil temperatur (𝜃) 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil penelitian ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model matematika dari aliran fluida magnetohidrodinamik viskoelastis tersuspensi yang 

melewati pelat datar dalam kondisi steady pada titik stagnasi (𝑥 ≈ 0) yaitu : 

a. 𝓌 + 𝑓𝓋 + 𝐾(2𝒰𝓌 − 𝑓𝓌 ′ − (𝓋)2) + 𝜆𝑠 − 𝑀𝒰 + 𝐾1𝑁𝐻 = 0   

b.  
1

𝑃𝑟
𝓉′ + 𝑓𝓉 = 0  

Model  yang didapatkan tersebut  diselesaikan secara numerik menggunakan metode 

Keller-Box  

2. Dari penyelesaian numerik dan simulasi dalam bentuk grafik, dapat disimpulkan bahwa : 
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a. Nilai profil kecepatan  dengan  variasi parameter viskoelastik (𝐾) = 1,2,3,4 dengan 

nilai 𝑃𝑟 = 0.7 , 𝑀 = 1 , 𝑁 = 1, 𝜆 = 1, dan 𝐻 = 0.1 akan meningkat dengan 

menurunnya parameter viskoelastik, sedangkan temperatur akan mengalami 

penurunan. Hal ini terjadi karena dengan menurunnya parameter viskoelastik (𝐾) 

maka kekentalan akan mengalami penurunan dan mengurangi gaya gesek menurun. 

b. Untuk profil kecepatan  dengan variasi parameter magnetik (𝑀) = 0.1,3,7,10 dengan 

nilai 𝑃𝑟 = 0.7, 𝐾 = 1, 𝑁 = 1, 𝜆 = 1, dan  𝐻 = 0.1  akan menurun dan profil 

temperatur (𝜃) akan meningkat dengan meningkatnya parameter magnetik (𝑀). Hal 

ini terjadi karena  dengan  adanya medan magnet maka akan menimbulkan gaya 

Lorentz, dan dengan  meningkatnya gaya Lorentz maka akan memperbesar gesekan 

dan menimbulkan kecepatan menurun dan temperatur mengalami peningkatan. 

c. Dengan menurunnya variasi bilangan Prandtl untuk variasi bilangan Prandtl (Pr ) =
0.7,1,20,100 dengan nilai 𝐾 = 1, 𝑀 = 1 , 𝑁 = 1 , 𝜆 = 1, dan 𝐻 = 0.1 maka 

kecepatan dan temperature akan meningkat. Hal ini sesuai dengan definisi bilangan 

Prandtl (𝑃𝑟 ) dan bilangan Prandtl berbanding terbalik dengan diffuse termal (𝑃𝑟~
1

𝛼
). 

d. Dalam variasi nilai densitas partikel suspensi (𝑁) =  0.1,0.2,0.3,0.4 dengan nilai 𝑃𝑟 =
0.7, 𝐾 = 1, 𝑀 = 1, 𝜆 = 1, dan 𝐻 = 0.1 ditunjukkan bahwa dengan meningkatnya 

nilai densitas partikel suspensi (𝑁) maka profil kecepatan (𝑓′) akan meningkat  dan 

profil temperatur (𝜃) akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dengan 

meningkatnya nilai densitas partikel suspensi (𝑁) maka kerapatan fluida akan 

meningkat, dengan meningkatnya kerapatan, maka jumlah partikel  akan semakin 

banyak sehingga gerakan yang dihasilkan oleh partikel semakin besar, hal ini 

menyebabkan kecepatan semakin meningkat dan temperatur menurun. 
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Abstrak 

 
Ruang metrik bernilai kompleks dapat dibangun dari ruang metrik (klasik) 

dengan mendefinisikan metrik bernilai kompleks dari metrik bernilai real. Dalam 

artikel ini, hubungan sifat kelengkapan antara ruang metrik dan ruang metrik bernilai 

kompleks yang dibangun dari ruang metrik bernilai real diperiksa lebih mendalam 

dengan memberikan beberapa contoh. Hubungan sifat kelengkapan antara ruang 

metrik bernilai kompleks dengan ruang bagiannya yang tertutup juga diteliti apakah 

mengikuti hubungan kelengkapan ruang metrik bernilai real dengan ruang bagian 

yang tertutup. 

Kata kunci: ruang metrik bernilai kompleks, ruang metrik lengkap, himpunan tutup  
 

PENDAHULUAN 

Ruang metrik bernilai kompleks yang dikenalkan oleh Azzam, dkk (2011) melahirkan 

banyak penelitian untuk memeriksa sifat-sifat yang dimiliki oleh ruang metrik yang baru ini. 

Sebagian besar penelitian memeriksa sifat keberadaan titik tetap dan ketunggalannya pada ruang 

metrik bernilai kompleks, di antararanya adalah penelitian oleh Sitthikul dan Saejung (2012) 

dan oleh Ahmad, dkk (2013). Para peneliti memeriksa apakah Teorema Titik Tetap Banach yang 

banyak digunakan di bidang terapan dapat berlaku pada ruang metrik bernilai kompleks dengan 

beberapa kondisi yang disesuaikan. 

Penemuan ruang metrik yang baru ini memberikan ruang bagi peneliti lainnya untuk 

memeriksa sifat-sifat yang dimiliki oleh ruang metrik bernilai kompleks yang diturunkan dari 

sifat-sifat yang dimiliki oleh ruang metrik (klasik). Salah satu sifat yang penting untuk dipelajari 

adalah sifat kelengkapan (completeness). Sifat kelengkapan yang akan ditunjukkan dalam 

artikel ini adalah hubungan ruang metrik lengkap terhadap ruang metrik bernilai kompleks yang 

dibangunnya. Lebih jauh lagi, sifat kelengkapan antara ruang metrik bernilai kompleks dengan 

ruang bagiannya yang tertutup juga diperiksa apakah mengikuti hubungan ruang metrik (klasik) 

dengan ruang bagiannya yang tertutup. 

Sebelum mengenalkan ruang metrik bernilai kompleks, terlebih dahulu dikenalkan 

dengan urutan parsial pada himpunan bilangan kompleks. Urutan parsial ini yang digunakan 

untuk mendefinisikan metrik yang bernilai kompleks. Misal ℂ adalah himpunan bilangan 

kompleks dan 𝑧1, 𝑧2 ∈ ℂ, didefinisikan urutan parsial ≼ pada ℂ sebagai berikut:  

(i) Re(𝑧1) = Re(𝑧2) dan Im(𝑧1) < Im(𝑧2), 

(ii) Re(𝑧1) < Re(𝑧2) dan Im(𝑧1) = Im(𝑧2), 

(iii) Re(𝑧1) < Re(𝑧2) dan Im(𝑧1) < Im(𝑧2), 

(iv) Re(𝑧1) = Re(𝑧2) dan Im(𝑧1) = Im(𝑧2). 

Jika 𝑧1 ≠ 𝑧2 dan salah satu dari (i), (ii), atau (iii) terpenuhi maka bisa dituliskan 𝑧1 ⋨ 𝑧2. Secara 

khusus dapat dituliskan 𝑧1 ≺ 𝑧2 jika kondisi (iii) yang terpenuhi. 

Urutan parsial pada bidang kompleks mempunyai sifat: 

(i) 0 ≼ 𝑧1 ⋨ 𝑧2 maka |𝑧1| < |𝑧2|; 
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(ii) 𝑧1 ≼ 𝑧2 dan 𝑧2 ≺ 𝑧3 maka 𝑧1 ≺ 𝑧3; 

(iii) Jika 𝑧 ∈ ℂ, 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ dan 𝑎 ≤ 𝑏, maka 𝑎𝑧 ≼ 𝑏𝑧. 

Dengan didefinisikannya urutan parsial pada bilangan kompleks, metrik yang sebelumnya adalah 

bernilai real dapat diganti dengan metrik yang bernilai kompleks sehingga ruang metrik bernilai 

kompleks didefinisikan sebagai berikut. 

Definisi 1.1 Misal X adalah himpunan tak kosong. Pemetaan 𝑑: 𝑋×𝑋 → ℂ disebut metrik bernilai 

kompleks pada X jika kondisi berikut terpenuhi: 

(M1) 0 ≼ 𝑑(𝑥, 𝑦), ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 ⟺ 𝑥 = 𝑦; 

(M2) 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥), ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋; 

(M3) 𝑑(𝑥, 𝑦) ≼ 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦), ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋. 

Selanjutnya (𝑋, 𝑑) disebut ruang metrik bernilai kompleks. 

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa ruang metrik bernilai kompleks merupakan 

perumuman dari ruang metrik klasik. Perhatikan bahwa jika 𝑑: 𝑋×𝑋 → ℝ memenuhi sifat (M1), 

(M2), dan (M3) maka d merupakan metrik (dalam ruang metrik klasik), yaitu memenuhi sifat-sifat 

berikut: 

(K1) 0 ≤ 𝑑(𝑥, 𝑦), ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 dan 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 ⟺ 𝑥 = 𝑦; 

(K2) 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥), ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋; 

(K3) 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦), ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋. 

Contoh 1.2 (Singh, dkk., 2015) Misal didefinisikan 𝑑: ℂ×ℂ → ℂ sebagai berikut: 

𝑑(𝑧1, 𝑧2) = |𝑧1 − 𝑧2| + 𝑖|𝑧1 − 𝑧2|. 

Maka (ℂ, 𝑑) adalah ruang metrik bernilai kompleks. 

Himpunan buka dan himpunan tutup pada ruang metrik bernilai kompleks didefinisikan 

sebagai berikut. 

Definisi 1.3 (Nashine, dkk., 2014) Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik bernilai kompleks dan 𝐵 ⊆ 𝑋. 

(i)   𝑏 ∈ 𝐵 disebut sebagai titik interior dari 𝐵 jika terdapat 0 ≺ 𝑟 ∈ ℂ sehingga 𝑁(𝑏, 𝑟) ⊆ 𝐵 

dengan 𝑁(𝑏, 𝑟) = {𝑦 ∈ 𝑋: 𝑑(𝑏, 𝑦) ≺ 𝑟}. 

(ii)  Titik 𝑥 ∈ 𝑋 disebut sebagai titik limit dari 𝐵 jika untuk setiap 0 ≺ 𝑟 ∈ ℂ, 𝑁(𝑥, 𝑟) ∩
(𝐵 − {𝑥}) ≠ ∅. 

(iii)  Himpunan bagian 𝐴 ⊆ 𝑋 disebut himpunan buka jika setiap anggota dari 𝐴 adalah titik interior 

dari 𝐴, sedangkan himpunan 𝐵 ⊆ 𝑋 disebut himpunan tutup jika setiap titik limit dari 𝐵 

termuat dalam 𝐵.     

Seperti halnya definisi barisan pada ruang metrik, barisan kovergen, barisan Cauchy, dan 

kelengkapan ruang metrik bernilai kompleks didefinisikan sebagai berikut. 

Definisi 1.4 (Nashine, dkk., 2014) Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik bernilai kompleks, (𝑥𝑛) adalah 

barisan dalam 𝑋 dan 𝑥 ∈ 𝑋. Didefinisikan 

(i)   Barisan (𝑥𝑛) konvergen ke 𝑥 jika untuk setiap 𝑐 ∈ ℂ dengan 0 ≺ 𝑐 terdapat 𝑛0 ∈ ℕ sehingga 

untuk semua 𝑛 > 𝑛0, 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) ≺ 𝑐. Kita tuliskan dengan lim 𝑥𝑛 = 𝑥 atau 𝑥𝑛 → 𝑥 ketika 𝑛 →

∞. 

(ii)   Barisan (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy jika untuk setiap 𝑐 ∈ ℂ dengan 0 ≺ 𝑐 terdapat 𝑛0 ∈ ℕ 

sehingga untuk semua 𝑛, 𝑚 > 𝑛0, 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) ≺ 𝑐. 

(iii)  Ruang metrik (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik bernilai kompleks yang lengkap jika setiap barisan 

Cauchy dalam 𝑋 adalah barisan konvergen.   
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PEMBAHASAN  

Melihat contoh-contoh yang diberikan oleh Singh, dkk (2015) dalam artikelnya, penulis 

memeriksa hubungan antara ruang metrik dan ruang metrik bernilai kompleks. Pada bagian ini akan 

diberikan beberapa teorema yang penulis bangun mengenai ruang metrik bernilai kompleks 

yang dapat dibangun dari ruang metrik (klasik) beserta hubungannya dilihat dari sifat 

kelengkapan ruang metrik. Selain itu hubungan kelengkapan ruang metrik bernilai kompleks 

dengan ruang bagiannya juga diperiksa lebih mendalam. 

 

Teorema 1. (Hasanah, 2014) Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik, maka (𝑋, 𝑑𝑐) adalah ruang 

metrik bernilai kompleks dengan 𝑑𝑐: 𝑋×𝑋 → ℂ diberikan oleh 

𝑑𝑐(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑥, 𝑦) + 𝑖𝑑(𝑥, 𝑦), ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. 
 

Teorema 2. Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik dan (𝑋, 𝑑𝑐) adalah ruang metrik bernilai 

kompleks yang didefinisikan pada Teorema 1. Ruang metrik (𝑋, 𝑑) adalah lengkap jika dan 

hanya jika ruang metrik bernilai kompleks (𝑋, 𝑑𝑐) adalah lengkap. 

Bukti. 

Untuk menunjukkan (𝑋, 𝑑𝑐) adalah ruang lengkap, kita ambil sebarang barisan Cauchy (𝑥𝑛) 

dalam (𝑋, 𝑑𝑐) dan akan kita tunjukkan bahwa (𝑥𝑛) konvergen dalam (𝑋, 𝑑𝑐). Sebelum itu, kita 

akan tunjukkan bahwa barisan (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑). 

Ambil 휀 > 0. Kita pilih bilangan kompleks 𝑐 = 휀 + 𝑖휀. Karena (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy 

dalam (𝑋, 𝑑𝑐) maka terdapat bilangan asli 𝑁 sehingga untuk 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁 berlaku 𝑑𝑐(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) ≺ 𝑐. 

Berdasarkan definisi metrik bernilai kompleks pada Teorema 1 diperoleh 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 휀. 

Dengan demikian barisan (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑). Karena ruang metrik (𝑋, 𝑑) 

adalah ruang lengkap, maka barisan (𝑥𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑). Misal barisan 
(𝑥𝑛) konvergen ke 𝑥 ∈ 𝑋 dalam (𝑋, 𝑑). Akan ditunjukkan bahwa (𝑥𝑛) konvergen ke titik yang 

sama dalam (𝑋, 𝑑𝑐). 

Ambil 𝑐 ∈ ℂ dengan 0 ≺ 𝑐. Misal 𝑐 = 𝑐1 + 𝑖𝑐2, 𝑐1, 𝑐2 ∈ ℝ dengan 𝑐1 > 0, 𝑐2 > 0. 

Untuk 𝑐1 > 0, karena (𝑥𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑), maka ada bilangan asli 𝑁1 

sehingga berlaku 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝑐1 untuk 𝑛 ≥ 𝑁1. 

Untuk 𝑐2 > 0, karena (𝑥𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑), maka ada bilangan asli 𝑁2 

sehingga berlaku 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝑐2 untuk 𝑛 ≥ 𝑁2.  

Pilih 𝑁 = max{𝑁1, 𝑁2} sehingga untuk setiap 𝑛 ≥ 𝑁 berlaku 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝑐1 dan 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝑐2. 
Hal ini berarti 𝑑𝑐(𝑥𝑛 , 𝑥) ≺ 𝑐. Dengan demikian barisan (𝑥𝑛) adalah barisan konvergen dalam 

(𝑋, 𝑑𝑐). Jadi ruang metrik bernilai kompleks (𝑋, 𝑑𝑐) adalah ruang lengkap. 

Sebaliknya, untuk menunjukkan ruang metrik (𝑋, 𝑑) lengkap, kita ambil barisan Cauchy (𝑦𝑛) 

dalam (𝑋, 𝑑). Akan ditunjukkan bahwa barisan (𝑦𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑𝑐). 

Ambil 𝑐 ∈ ℂ dengan 0 ≺ 𝑐. Misal 𝑐 = 𝑐1 + 𝑖𝑐2, 𝑐1, 𝑐2 ∈ ℝ dengan 𝑐1 > 0, 𝑐2 > 0.  

Untuk 𝑐1 > 0, karena (𝑦𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑), maka ada bilangan asli 𝑁1 

sehingga berlaku 𝑑(𝑦𝑛, 𝑦𝑚) < 𝑐1 untuk 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁1. 

Untuk 𝑐2 > 0, karena (𝑦𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑), maka ada bilangan asli 𝑁2 

sehingga berlaku 𝑑(𝑦𝑛, 𝑦𝑚) < 𝑐2 untuk 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁2. 

Pilih 𝑁 = max{𝑁1, 𝑁2} sehingga untuk setiap 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁 berlaku 

𝑑(𝑦𝑛, 𝑦𝑚) < 𝑐1 dan 𝑑(𝑦𝑛, 𝑦𝑚) < 𝑐2. 
Hal ini berarti 𝑑𝑐(𝑦𝑛 , 𝑦𝑚) ≺ 𝑐. Dengan demikian barisan (𝑦𝑛) adalah barisan Cauchy dalam 

(𝑋, 𝑑𝑐). Karena ruang metrik bernilai kompleks (𝑋, 𝑑𝑐) adalah ruang lengkap, maka barisan 
(𝑦𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑𝑐). Misal 𝑦 ∈ 𝑋 adalah limit barisan (𝑦𝑛) dalam 

(𝑋, 𝑑𝑐). Akan ditunjukkan bahwa 𝑦 adalah limit dari (𝑦𝑛) dalam (𝑋, 𝑑). Ambil 휀 > 0. Pilih 

bilangan kompleks 𝑐 = 휀 + 𝑖휀. Karena (𝑦𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑𝑐) maka ada 

bilangan asli 𝑁 sehingga untuk 𝑛 ≥ 𝑁 berlaku 𝑑𝑐(𝑦𝑛, 𝑦) < 휀 + 𝑖휀. Hal ini mengakibatkan 
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𝑑(𝑦𝑛, 𝑦) < 휀. Dengan kata lain barisan (𝑦𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑). Dengan 

demikian ruang metrik (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik lengkap. 

Teorema berikutnya membahas mengenai ruang metrik bernilai kompleks lainnya yang 

dibangun dari ruang metrik (klasik) dan hubungannya terhadap sifat kelengkapan ruang metrik. 

 

Teorema 3. Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik, maka (𝑋, 𝑑𝜃) adalah ruang metrik bernilai 

kompleks dengan 𝑑𝜃: 𝑋×𝑋 → ℂ diberikan oleh 

𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑥, 𝑦)𝑒𝑖𝜃, 0 < 𝜃 <
𝜋

2
, ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. 

Bukti. 

Perhatikan bahwa 𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) dapat dinyatakan sebagai 𝑑(𝑥, 𝑦) cos 𝜃 + 𝑖𝑑(𝑥, 𝑦) sin 𝜃. Akan 

ditunjukkan bahwa 𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) memenuhi sifat-sifat metrik bernilai kompleks. 

(i)   Untuk 0 < 𝜃 <
𝜋

2
, cos 𝜃 > 0 dan sin 𝜃 > 0 sehingga 𝑑(𝑥, 𝑦) cos 𝜃 ≥ 0 dan 𝑑(𝑥, 𝑦) sin 𝜃 ≥

0, akibatnya 0 ≼ 𝑑𝜃(𝑥, 𝑦). 

(ii)  𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) = 0 jika dan hanya jika 𝑑(𝑥, 𝑦) cos 𝜃 = 0 dan 𝑑(𝑥, 𝑦) sin 𝜃 = 0. Karena cos 𝜃 ≠

0 dan sin 𝜃 ≠ 0 untuk 0 < 𝜃 <
𝜋

2
, maka 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0. Berdasarkan sifat metrik, 𝑥 = 𝑦. 

(iii)  Perhatikan bahwa 𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑥, 𝑦)𝑒𝑖𝜃 = 𝑑(𝑦, 𝑥)𝑒𝑖𝜃 = 𝑑𝜃(𝑦, 𝑥). 

(iv)  Berdasarkan sifat ketaksamaan segitiga pada metrik, diperoleh 

 𝑅𝑒(𝑑𝜃(𝑥, 𝑦)) = 𝑑(𝑥, 𝑦) cos 𝜃 ≤ (𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦)) cos 𝜃 = 𝑅𝑒(𝑑𝜃(𝑥, 𝑧) + 𝑑𝜃(𝑧, 𝑦)). 

 𝐼𝑚(𝑑𝜃(𝑥, 𝑦)) = 𝑑(𝑥, 𝑦) sin 𝜃 ≤ (𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦)) sin 𝜃 = 𝐼𝑚(𝑑𝜃(𝑥, 𝑧) + 𝑑𝜃(𝑧, 𝑦)). 
 Dengan demikian didapatkan 𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) ≼ 𝑑𝜃(𝑥, 𝑧) + 𝑑𝜃(𝑧, 𝑦). 

Berdasarkan sifat (i) – (iv), 𝑑𝜃 adalah metrik bernilai kompleks. Jadi (𝑋, 𝑑𝜃) adalah ruang 

metrik bernilai kompleks. 

 

Teorema 4. Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik dan (𝑋, 𝑑𝜃) adalah ruang metrik bernilai 

kompleks yang didefinisikan pada Teorema 3. Ruang metrik (𝑋, 𝑑) adalah lengkap jika dan 

hanya jika ruang metrik bernilai kompleks (𝑋, 𝑑𝜃) adalah lengkap. 

Bukti. 

Misal ruang metrik (𝑋, 𝑑) adalah lengkap. Misal (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑𝜃). 

Sebelum menujukkan bahwa (𝑥𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑𝜃), kita akan tunjukkan 

terlebih dahulu barisan (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑). Ambil 휀 > 0. Perhatikan 

bahwa 𝜃 adalah bilangan yang tetap (fixed), sehingga kita dapat mendefinisikan 𝛿 =
min{cos 𝜃 , sin 𝜃} > 0. Kita pilih bilangan kompleks 𝑐 = 𝛿휀 + 𝑖𝛿휀. Karena (𝑥𝑛) adalah barisan 

Cauchy dalam (𝑋, 𝑑𝜃) maka terdapat bilangan asli 𝑁 sehingga untuk 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁 berlaku 

𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) ≺ 𝑐. 
Hal ini mengakibatkan 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) cos 𝜃 < 𝛿휀 dan 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) sin 𝜃 < 𝛿휀. Perhatikan bahwa 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 휀 karena 
𝛿

cos 𝜃
≤ 1 dan 

𝛿

sin 𝜃
≤ 1. Dengan demikian (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy 

dalam (𝑋, 𝑑). Karena (𝑋, 𝑑) adala ruang metrik lengkap, maka (𝑥𝑛) adalah barisan konvergen 

dalam (𝑋, 𝑑), sebut ke 𝑥 ∈ 𝑋. Kita akan tunjukkan bahwa (𝑥𝑛) konvergen ke 𝑥 dalam (𝑋, 𝑑𝜃). 

Ambil 0 ≺ 𝑐 ∈ ℂ, dengan 𝑐 = 𝑐1 + 𝑖𝑐2, 𝑐1, 𝑐2 ∈ ℝ. Hal ini mengakibatkan 𝑐1 > 0 dan 𝑐2 > 0. 

Untuk 𝑐1 > 0, terdapat bilabgan asli 𝑁1 sehingga untuk 𝑛 ≥ 𝑁1 berlaku 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝑐1.  

Untuk 𝑐2 > 0, terdapat bilabgan asli 𝑁2 sehingga untuk 𝑛 ≥ 𝑁2 berlaku 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝑐2.  

Perhatikan bahwa untuk 0 < 𝜃 <
𝜋

2
 berlaku 0 < sin 𝜃 < 1 dan 0 < cos 𝜃 < 1, sehingga 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) cos 𝜃 < 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝑐1 dan 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) sin 𝜃 < 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝑐2. Kita pilih 𝑁 =
max{𝑁1, 𝑁2}, sehingga untuk 𝑛 ≥ 𝑁 berlaku 

𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥) ≺ 𝑐. 
Dengan demikian (𝑥𝑛) adalah barisan konvergen dalam (𝑋, 𝑑𝜃). Jadi (𝑋, 𝑑𝜃) adalah ruag metrik 

bernilai kompleks yang lengkap. 

Sebaliknya, misal (𝑋, 𝑑𝜃) adalah lengkap. Kita akan tunjukkan bahwa (𝑋, 𝑑) adalah ruang 

metrik lengkap. Misal (𝑦𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑). Kita akan tunjukkan terlebih 
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dahulu bahwa (𝑦𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑𝜃). Ambil 0 ≺ 𝑐 ∈ ℂ, dengan 𝑐 = 𝑐1 +
𝑖𝑐2, 𝑐1, 𝑐2 ∈ ℝ. Hal ini mengakibatkan 𝑐1 > 0 dan 𝑐2 > 0. Karena (𝑦𝑛) adalah barisan Cauchy 

dalam (𝑋, 𝑑) maka ada bilangan asli 𝑁1 sehingga 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 𝑐1 untuk 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁1 dan ada 

bilangan asli 𝑁2 sehingga 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 𝑐2 untuk 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁2. Didefinisikan 𝑁 = max{𝑁1, 𝑁2} 

sehingga untuk 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁 berlaku 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 𝑐1  dan  𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 𝑐2. 

Hal ini mengakibatkan untuk 0 < 𝜃 <
𝜋

2
 berlaku 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) cos 𝜃 < 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 𝑐1 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) sin 𝜃 < 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 𝑐2. 
Akibatknya untuk setiap 𝑛, 𝑚 ≥ 𝑁 berlaku 

𝑑𝜃(𝑥𝑛 , 𝑥𝑚) = 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) cos 𝜃 + 𝑖𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) sin 𝜃 ≼ 𝑐1 + 𝑖𝑐2 = 𝑐, 
yaitu (𝑦𝑛) adalah barisan Cauchy dalam (𝑋, 𝑑𝜃). Karena ruang metrik bernilai kompleks 

(𝑋, 𝑑𝜃) adalah lengkap maka barisan (𝑦𝑛) konvergen dalam (𝑋, 𝑑𝜃).  

Misal barisan (𝑦𝑛) konvergen ke 𝑦 ∈ 𝑋 dalam (𝑋, 𝑑𝜃). Akan ditunjukkan (𝑦𝑛) konvergen dalam 

(𝑋, 𝑑) dengan limit yang sama. 

Ambil 휀 > 0. Pilih bilangan kompleks 0 ≺ 𝑐 = 𝛿휀 + 𝑖𝛿휀 dengan 𝛿 = min{sin 𝜃 , cos 𝜃}, maka 

ada bilangan asli 𝑁 sehingga setiap 𝑛 ≥ 𝑁 berlaku 𝑑𝜃(𝑦𝑛, 𝑦) ≺ 𝑐.  Perhatikan bahwa untuk 0 <

𝜃 <
𝜋

2
 berlaku  

𝑑(𝑦𝑛, 𝑦) <
𝛿휀

cos 𝜃
≤ 휀. 

Dengan demikian barisan (𝑦𝑛) konvergen ke 𝑦 ∈ 𝑋 dalam (𝑋, 𝑑). Jadi ruang metrik (𝑋, 𝑑) 

adalah ruang lengkap. 

 

Pada ruang metrik (klasik) terdapat hubungan antara ruang metrik lengkap dengan ruang 

bagiannya yang tertutup. Teorema berikut ini menyatakan hubungan yang sama berlaku pada 

ruang metrik bernilai kompleks yang lengkap dengan ruang bagiannya yang tertutup. Namun 

sebelum membuktikan teorema tersebut, akan ditunjukkan terlebih dahulu hubungan barisan 

konvergen dengan himpunan penutup (closure) suatu himpunan dalam ruang metrik bernilai 

kompleks. 

 

Teorema 5. Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik bernilai kompleks, 𝑀 ⊆ 𝑋 dan �̅� adalah penutup 

(closure) dari 𝑀. 𝑥 ∈ �̅� jika dan hanya jika terdapat barisan (𝑥𝑛) dalam 𝑀 sehingga 𝑥𝑛 → 𝑥 

ketika 𝑛 → ∞. 

Bukti. 

Misal 𝑥 ∈ �̅�. Jika 𝑥 ∈ 𝑀, maka pilih barisan konstan (𝑥, 𝑥, 𝑥, … ) dalam 𝑀 yang konvergen ke 

𝑥. Jika 𝑥 ∉ 𝑀 maka 𝑥 adalah titik limit dari 𝑀. Akibatnya jika kita pilih 𝑟1 = 1 + 𝑖 maka 

terdapat bola buka 𝑁(𝑟1, 𝑥) yang memuat 𝑥1 ∈ 𝑀, 𝑥1 ≠ 𝑥 dan 𝑑(𝑥1, 𝑥) ≺ 𝑟1. Untuk 𝑟2 =
1

2
+ 𝑖

1

2
 

maka terdapat bola buka 𝑁(𝑟2, 𝑥) yang memuat 𝑥2 ∈ 𝑀, 𝑥2 ≠ 𝑥 dan 𝑑(𝑥2, 𝑥) ≺ 𝑟2. Proses ini 

dilanjutkan sampai terbentuk barisan (𝑥𝑛) dalam 𝑀, yaitu untuk setiap 𝑛 ∈ ℕ, 0 ≺ 𝑟𝑛 =
1

𝑛
+ 𝑖

1

𝑛
  

terdapat 𝑥𝑛 ∈ 𝑀, 𝑥𝑛 ≠ 𝑥 sehingga 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) ≺ 𝑟𝑛. Akan ditunjukkan bahwa barisan (𝑥𝑛) 

konvergen ke 𝑥. Ambil 0 ≺ 𝑐 ∈ ℂ dengan 𝑐 = 𝑐1 + 𝑖𝑐2, sehingga 𝑐1 > 0 dan 𝑐2 > 0. Untuk 

𝑐1 > 0 terdapat bilangan asli 𝑁1 >
1

𝑐1
 sehingga untuk 𝑛 ≥ 𝑁1 berlaku 

𝑅𝑒 (𝑑(𝑥𝑛, 𝑥)) <
1

𝑛
≤

1

𝑁1
< 𝑐1. 

Untuk 𝑐2 > 0, terdapat bilangan asli 𝑁2 >
1

𝑐2
 sehingga untuk 𝑛 ≥ 𝑁2 berlaku 

𝐼𝑚 (𝑑(𝑥𝑛, 𝑥)) <
1

𝑛
≤

1

𝑁2
< 𝑐2. 

Pilih 𝑁 = max{𝑁1, 𝑁2} sehingga untuk 𝑛 ≥ 𝑁 berlaku 

𝑅𝑒 (𝑑(𝑥𝑛, 𝑥)) < 𝑐1 dan 𝐼𝑚 (𝑑(𝑥𝑛, 𝑥)) < 𝑐2. 
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Dengan kata lain 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) ≺ 𝑐. Jadi (𝑥𝑛) konvergen ke 𝑥. 

Sebaliknya, misal terdapat barisan (𝑥𝑛) dalam 𝑀 dan 𝑥𝑛 → 𝑥. Jika 𝑥 ∈ 𝑀 maka 𝑥 ∈ �̅�. Jika 

𝑥 ∉ 𝑀 akan kita tunjukkan bahwa 𝑥 adalah titik limit 𝑀. Ambil 0 ≺ 𝑟 ∈ ℂ. Karena 𝑥𝑛 → 𝑥 

maka terdapat bilangan asli 𝑁 sehingga untuk 𝑛 ≥ 𝑁 berlaku 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) ≺ 𝑟. Hal ini menyatakan 

bahwa bola buka 𝑁(𝑟, 𝑥) memuat 𝑥𝑛 ∈ 𝑀 dan 𝑥𝑛 ≠ 𝑥. Jadi 𝑥 adalah titik limit dari 𝑀. 

Berdasarkan definisi penutup, 𝑥 ∈ �̅�.  

 

Teorema 6. Misal (𝑋, 𝑑) adalah ruang metrik bernilai kompleks yang lengkap dan 𝑀 ⊆ 𝑋 

adalah ruang bagian bernilai kompleks. (𝑀, 𝑑) adalah ruang lengkap jika dan hanya jika 𝑀 

adalah himpunan tutup. 

Bukti. 

Misal 𝑀 adalah ruang bagian bernilai kompleks yang lengkap. Untuk menunjukkan 𝑀 adalah 

himpunan tutup, kita ambil sebarang titik limit dari 𝑀 dan kita tunjukkan bahwa titik limit 

tersebut termuat dalam 𝑀. Misal 𝑥 ∈ 𝑋 adalah titik limit dari 𝑀. Berdasarkan Teorema 5 

terdapat barisan (𝑥𝑛) dalam 𝑀 yang konvergen ke 𝑥. Jelas bahwa (𝑥𝑛) adalah barisan Cauchy 

dalam 𝑀. Karena 𝑀 adalah lengkap maka (𝑥𝑛) konvergen dalam 𝑀. Karena sifat ketunggalan 

limit barisan konvergen maka 𝑥 ∈ 𝑀. Dengan demikian 𝑀 adalah himpunan tutup. 

Sebaliknya, misal 𝑀 adalah himpunan tutup dan (𝑦𝑛) adalah barisan Cauchy dalam 𝑀. 

Perhatikan bahwa (𝑦𝑛) merupakan barisan Cauchy dalam 𝑋. Karena (𝑋, 𝑑) adalah ruang 

lengkap maka (𝑦𝑛) konvergen dalam 𝑋, sebut konvergen ke 𝑦 ∈ 𝑋. Hal ini mengakibatkan 𝑦 

adalah titik limit dari 𝑀. Karena 𝑀 adalah himpunan tutup maka 𝑦 ∈ 𝑀. Jadi (𝑦𝑛) konvergen ke 

𝑦 ∈ 𝑀 sehingga 𝑀 adalah ruang bagian bernilai kompleks yang lengkap.       

KESIMPULAN DAN SARAN  

Ruang metrik bernilai kompleks merupakan perluasan dari ruang metrik (klasik) dengan 

mengganti definisi metrik yang digunakan menjadi metrik bernilai kompleks. Dengan 

menggunakan urutan parsial pada bilangan kompleks, metrik bernilai kompleks memiliki sifat-

sifat yang mirip dengan metrik bernilai real. Ruang metrik bernilai kompleks juga dapat 

dibangun dari ruang metrik bernilai real. Dalam makalah ini dikonstruksi dua ruang metrik 

bernilai kompleks, yaitu (𝑋, 𝑑𝑐) dan (𝑋, 𝑑𝜃), dari ruang metrik bernilai real. Sifat kelengkapan 

ruang metrik dapat menyebabkan kelengkapan ruang metrik bernilai kompleks yang 

dibangunnya dan berlaku pula sebaliknya. Lebih jauh lagi, dengan menggunakan definisi 

himpunan buka dan tutup yang sudah disesuaikan, ruang metrik bernilai kompleks mempunyai 

sifat yang sama dengan ruang metrik bernilai real dalam hubungannya dengan ruang bagian. 

Ruang bagian dari ruang metrik bernilai kompleks yang lengkap merupakan ruang lengkap jika 

dan hanya jika ruang bagian tersebut merupakan himpunan tutup dalam ruang metrik bernilai 

kompleks. 

Ruang metrik bernilai kompleks merupakan ruang metrik jenis baru sehingga masih 

banyak aspek yang perlu digali lebih dalam, yaitu apakah sifat-sifat yang berlaku pada ruang 

metrik bernilai real juga berlaku pada ruang metrik bernilai kompleks. Sebagai contoh, pada 

ruang metrik bernilai real, himpunan buka atau himpunan tutup dapat diperiksa melalui 

pemetaan yang kontinu. Sifat ini adalah salah satu sifat yang perlu diperiksa keberlakuannya 

dalam ruang metrik bernilai kompleks.  
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Abstrak 

  
Flowshop Scheduling Problem (FSP) adalah proses penentuan urutan 

pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa mesin dengan urutan yang sama dan 

penyelesaian semua pekerjaan harus melalui semua mesin. Tujuan dari FSP  adalah 

menemukan urutan n pekerjaan yang melalui semua mesin dengan total waktu 

penyelesaian semua pekerjaan  (makespan) mempunyai waktu yang paling sedikit. 

Untuk mendapatkan waktu yang paling sedikit (minimum) pada masalah penjadwalan 

flowshop, digunakan algoritma genetika. Selanjutnya akan dibandingkan dua 

algoritma yaitu, algoritma genetika dengan algoritma genetika yang kromosom 

dimodifikasi dengan program JAVA. Untuk membandingkan dua algoritma tersebut, 

dibuat sembilan percobaan yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9 dengan 

pengujian pada setiap percobaan menggunakan data yang dimasukkan oleh pengguna.  

Dari  hasil uji coba didapatkan hasil bahwa algoritma genetika dengan modifikasi 

kromosom lebih baik dari pada algoritma genetika dalam menemukan makespan 

paling minimal. Dari segi waktu komputasi (running time), algoritma genetika dengan 

modifikasi kromosom membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan 

dengan algoritma genetika. Untuk memudahkan melihat hasil penjadwalan yang  

minimum luaran hasil berupa grafik Gantt. 

Kata kunci:  Algoritma Genetika, Flowshop Scheduling Problem, Modifikasi 

Kromosom. 

PENDAHULUAN 

Dalam bidang industri, keuangan, perdagangan dan berbagai aktivitas lain dibutuhkan 

suatu perencanaan yang baik sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi, kualitas yang baik, 

biaya yang rendah dan efisiensi sumber daya. Masalah penjadwalan menjadi aspek yang sangat 

penting, karena penjadwalan merupakan salah satu elemen perencanaan. Salah satu contoh 

perusahaan yang menerapkan sistem flowshop adalah perusahaan pengolahan kayu. Dalam 

kesehariannya perusahaan pengolahan kayu bekerja mengolah kayu gelondongan menjadi kayu 

dengan ukuran tertentu sesuai dengan pesanan. Kayu gelondongan tersebut harus melewati 

beberapa proses pada beberapa mesin secara urut agar dapat menjadi kayu dengan ukuran tertentu 

sesuai pesanan.  

Flowshop adalah proses penentuan urutan pekerjaan yang memiliki lintasan produk yang 

sama.  Pada pola flowshop, operasi dari suatu job hanya dapat bergerak satu arah, yaitu dari proses 

awal di mesin awal sampai proses akhir di mesin akhir (Ginting, R. 2009). Shop Scheduling 

Problem (SSP) adalah masalah penjadwalan yang berkaitan dengan pengurutan pemrosesan 

sejumlah pekerjaan pada sejumlah mesin. SSP merupakan masalah optimisasi yang memiliki 

karakteristik, antara lain terdiri dari m mesin dan n pekerjaan. Setiap pekerjaan harus diproses 

pada setiap mesin. Masing-masing mesin dapat memroses paling banyak satu pekerjaan pada 

suatu waktu dan setiap pekerjaan harus diproses pada suatu mesin selama suatu periode waktu 

tertentu tanpa interupsi (Marina, N. 2012). Flowshop Scheduling Problem (FSP) adalah 

Scheduling Problem dengan syarat tambahan setiap pekerjaan harus diproses tepat satu kali pada 

setiap mesin, dimana urutan mesin yang dilalui setiap pekerjaan harus sama. Beberapa asumsi 

yang dipakai dalam FSP ini adalah jumlah pekerjaan n dan jumlah mesin m berhingga, setiap 

1138

mailto:daryono@matematika.its.ac.id


 

pekerjaan independent satu sama lain, waktu proses pekerjaan i pada mesin j diberikan, setiap 

mesin dalam keadaan siap dipakai dan selalu ada selama periode penjadwalan, waktu set up tidak 

termasuk dalam waktu proses, dengan kata lain diabaikan, sumber daya selalu tersedia selama 

periode penjadwalan.Semakin lama waktu produksi, semakin banyak juga biaya produksi. Tujuan 

dari FSP adalah menemukan urutan n pekerjaan yang meminimumkan total waktu penyelesaian 

semua pekerjaan atau makespan (Marina, N. 2012).  

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka diperlukan suatu sistem yang dapat 

membantu dalam mengoptimalkan kinerja antara mesin dan pekerjaan sehingga menemukan 

urutan n pekerjaan yang meminimumkan total waktu penyelesaian semua pekerjaan (makespan). 

Selanjutnya simulasi masalah tadi dibuat pada suatu perangkat lunak (software) untuk dapat 

membantu memberikan pertimbangan dalam mengoptimalkan kinerja mesin dengan menentukan 

urutan dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat meminimalkan makespan. 

Algoritma genetika menjadi salah satu metode yang cukup sering digunakan karena dapat 

menemukan solusi yang cukup baik dalam waktu yang singkat jika dibandingkan dengan metode-

metode yang lain (Sivanandam, S. N. Deepa, S. N.  2008). Sedangkan dalam proses modifikasi 

kromosom buatan dibuat sebuah kromosom yang memiliki nilai terbaik yang mewakili solusi 

untuk mengoptimalkan kinerja algoritma genetika. Oleh karena itu pada penelitian ini 

menggunakan metode algoritma genetika dengan modifikasi kromosom buatan untuk 

menyelesaikan masalah penjadwalan flowshop. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Masalah Penjadwalan Flowshop 

Flowshop adalah proses penentuan urutan pekerjaan yang memiliki lintasan produk yang 

sama. Pada pola flowshop, operasi dari suatu job hanya dapat bergerak satu arah, yaitu dari proses 

awal di mesin awal sampai proses akhir di mesin akhir dan jumlah tahapan proses umumnya sama 

dengan jumlah jenis mesin yang digunakan. Flowshop Scheduling Problem (FSP) adalah 

Scheduling Problem dengan syarat tambahan setiap pekerjaan harus diproses tepat satu kali pada 

setiap mesin, dimana urutan mesin yang dilalui setiap pekerjaan harus sama (Marina, N. 2012).  

 

Gambar 1. Sistem Produksi Dengan Pola Flowshop 

Masalah penjadwalan flowshop adalah masalah penyusunan pekerjaan dimana n pekerjaan   

berbeda harus diproses pada m mesin yang berbeda. Semua pekerjaan diproses pada semua mesin 

dalam urutan yang sama. Waktu proses pekerjaan pada mesin tetap walaupun dengan urutan yang 

berbeda. Pada penelitian ini yang digunakan adalah pola flowshop seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 1.  

Penjadwalan flowshop merupakan suatu pergerakan unit-unit yang terus-menerus melalui suatu 

rangkaian stasiun-stasiun kerja yang disusun berdasarkan produk. Masalah yang kritis pada 

flowshop adalah sebagai (Ginting, R. 2009):  

1. Pengelompokkan tugas-tugas yang dibutuhkan dalam stasiun kerja sehingga dicapai 

kesetimbangan pada tingkat output dan memenuhi pembatasan urutan.  

2. Ketegangan yang diakibatkan susunan aliran lini terhadap pekerja. Pekerja akan bosan 

karena terbatasnya variasi kerja pada tiap stasiun dan panjang rentang pengendalian 

sepanjang lintasannya.  

3. Prioritas order pada flowshop dipengaruhi pada pengirimannya dibandingkan tanggal 

pemrosesan. Dengan syarat flowshop digunakan khusus hanya untuk satu jenis produk 

B. Grafik Gantt  
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Grafik Gantt  merupakan diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber 

daya dan alokasi waktu. Grafik Gantt adalah contoh teknik non-matematis yang banyak 

digunakan dan sangat popular di kalangan para manajer karena sederhana dan mudah dibaca, 

sebagai contoh pada Gambar 2. merupakan dari Grafik Gantt. Grafik Gantt dapat membantu 

penggunanya untuk memastikan bahwa (Heizer, Jay & Render, Barry, 2006): 

- Semua kegiatan telah direncakan 

- Urutan kinerja telah diperhitungkan 

- Perkiraan waktu kegiatan telah tercatat, dan 

- Keseluruhan waktu proyek telah dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh Grafik Gantt 

 

C. Algoritma Genetika  

Algoritma genetika adalah teknik optimasi dan pencarian yang berdasarkan pada prinsip 

gen dan seleksi alam. Algoritma genetika memberikan susunan populasi dari banyak individu 

untuk mengembangkan aturan seleksi yang spesifik untuk sebuah pernyataan memaksimalkan 

“fitness”(Coley, D. A., 1999). Dalam algoritma genetika yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut: 

 

 Mendefinisikan variabel dan fungsi fitness 

Algoritma genetika dimulai dengan mendefinisikan sebuah kromosom atau array dari nilai 

variabel untuk dioptimasi.  

Jika kromosom mempunyai 𝑁𝑣𝑎𝑟 variabel (dimana 𝑁𝑣𝑎𝑟 adalah dimensi masalah optimasi) 

dan diberikan 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑁𝑣𝑎𝑟
, maka kromosom dapat ditulis sebagai 1×𝑁𝑣𝑎𝑟 elemen vektor 

baris. 

 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑒 = [𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 … , 𝑝𝑁𝑣𝑎𝑟
] 

Setiap kromosom mempunyai fitness dengan mengevaluasi fungsi fitness 𝑓, pada 

𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑁𝑣𝑎𝑟
: 

𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝑓(𝑐ℎ𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑒) = 𝑓(𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑁𝑣𝑎𝑟
) 

Pada penelitian ini representasi kromosom yang digunakan pada algoritma genetika yaitu 

elemen permutasi pada pola urutan job dikerjakan oleh semua mesin. 

 Tahap Inisialisasi Parameter 
Tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan tahapan yang lainnya adalah  inisialisasi 

parameter. Dalam tahap ini terdapat 4 paremeter yang harus diinisialisasi, yaitu besar populasi, 

generasi maksimum, interval crossover rate dan mutation rate. 

1. Besar populasi adalah banyaknya populasi yang dibuat dalam satu generasi. Semakin 

besar populasi yang dibuat, maka semakin banyak kombinasi dari kromosom yang dibuat. 

Dalam Penelitian ini besar populasi diinisialisasi dengan nilai berdasarkan masukan 

pengguna. 
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2. Generasi maksimum adalah banyaknya generasi yang akan dibuat. Generasi maksimum 

berpengaruh pada pemberhentian iterasi pada sistem. Dalam Penelitian  ini  generasi 

maksimum diinisialisasi dengan nilai berdasarkan masukan pengguna. 

3. Mutation rate, adalah peluang yang digunakan untuk menentukan peluang gen yang 

dimutasi. Mutation rate mempunyai range antara 0-1. Dalam Penelitian  ini Mutation 

ratediinisialisasi dengan nilai  0,5. 

4. Crossover rate, adalah peluang yang digunakan untuk menentukan peluang kromosom 

yang dipindahsilang. Crossover rate mempunyai range antara 0-1. Dalam Penelitian  ini 

Crossover rate diinisialisasi dengan nilai 1. 

5. Interval, adalah banyaknya jangka waktu yang digunakan untuk melakukan skema 

modifikasi kromosom buatan melalui langkah – langkah algoritma estimasi distribusi. 

 

 Membangkitkan kromosom 

Dalam tahap ini dilakukan dengan membangkitkan kromosom. Representasi kromosom yang 

digunakan dalam algoritma genetika pada penelitian  ini adalah permutasi dari urutan job. 

Setiap kromosom yang terbentuk adalah unik dan setiap kromosom hanya bisa 

merepresentasikan satu solusi untuk masalah penjadwalan flowshop. Sebagai contoh, apabila 

permasalahan masalah penjadwalan flowshop yang digunakan terdiri dari 7 titik job, salah satu 

kromosom yang dapat digunakan adalah 0 1 2 3  . Untuk merubah kromosom tersebut menjadi 

solusi yang diinginkan, digunakan informasi mengenai waktu pemroresan setiap job pada 

setiap mesin. Misalkan waktu pemrosesan dalam kromosom 0 1 2 3   adalah 8 9 5 3. Maka 

total waktu pengerjaan semua job untuk 1 mesin yaitu 22 satuan waktu . 

 

 Crossover 

Banyak perbedaan pendekatan yang telah dicoba untuk melakukan crossover pada algorima 

genetika kontinu. Salah satunya yaitu dengan menyeleksi secara acak sebuah variabel dalam 

pasangan pertama pada parent untuk menjadi titik crossover. 

 

𝛼 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑢𝑝{𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 ∗ 𝑁𝑣𝑎𝑟} 

Selanjutnya, 

 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 = [𝑝𝑚1𝑝𝑚2 … 𝑝𝑚𝛼 … 𝑝𝑚𝑁𝑣𝑎𝑟
] 

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡2 = [𝑝𝑑1𝑝𝑑2 … 𝑝𝑑𝛼 … 𝑝𝑑𝑁𝑣𝑎𝑟
] 

Dimana 𝑚 dan 𝑑 adalah pembeda antara mom dan dad.  

 

Selanjutnya, variabel yang dipilih dikombinasi ke bentuk variabel baru yang akan muncul pada 

children: 

𝑝𝑛𝑒𝑤1 = 𝑝𝑑𝛼 

𝑝𝑛𝑒𝑤2 = 𝑝𝑚𝛼 

 

Step terakhir adalah untuk melengkapi crossover dengan sisa dari kromosomsebelumnya: 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔1 = [𝑝𝑚1𝑝𝑚2 … 𝑝𝑛𝑒𝑤1 … 𝑝𝑑𝑁𝑣𝑎𝑟
] 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔2 = [𝑝𝑑1𝑝𝑑2 … 𝑝𝑛𝑒𝑤2 … 𝑝𝑚𝑁𝑣𝑎𝑟
] 

 

Jika variabel pertama pada kromosom dipilih, maka hanya variabel yang kanan pada pemilihan 

variabel ditukar. Jika variabel terakhir pada kromosomdipilih, maka hanya variabel yang kiri 

pada pemilihan variabel ditukar (Sivanandam, S. N. Deepa, S. N,  2008). 

Operator crossover yang digunakan dalam algoritma genetika adalah ordered crossover (OX). 

OX tersebut dipilih karena dapat memberikan keturunan yang feasible untuk representasi 

kromosom berupa permutasi. 
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 Mutasi 

Setelah melakukan crossover maka langkah selanjutnya adalah mutasi. Mutasi berfungsi untuk 

memulihkan gen yang hilang. Mutasi secara tradisional dianggap sebagai operator pencarian 

sederhana. Jika crossover seharusnya membuat solusi untuk menemukan hasil yang lebih baik, 

mutasi membantu untuk eksplorasi seluruh pencarian. Mutasi dipandang sebagai operator 

untuk mempertahankan keragaman genetik dalam populasi. Hal ini akan memperkenalkan 

struktur genetik baru dalam populasi secara acak dan memodifikasi beberapa blok. Mutasi 

dapat mempertahankan keragaman dalam populasi. 

Ada berbagai bentuk mutasi diberbagai jenis representasi. Untuk representasi biner, mutasi 

sederhana terdiri dari pembalik nilai masing-masing gen dengan probabilitas kecil. 

Probabilitas biasanya diambil sekitar 1/L, dimana L adalah panjang kromosom. Operator 

tersebut dapat mempercepat pencarian (Sivanandam, S. N. Deepa, S. N,  2008).  

Pada penelitian  ini digunakan operator mutasi exchange. Exchange adalah salah satu operator 

mutasi yang dapat digunakan pada representasi kromosom berupa permutasi. 

exchangedilakukan dengan memilih dua titik pada kromosom secara acak dan kemudian 

menukar posisinya. Contoh mutasi dengan exchange dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Contoh Exchange 

 Kriteria penghentian 

Terdapat berbagai macam kriteria penghentian proses algoritma genetika, diantaranya:  

1. Memberikan batasan jumlah iterasi.  

Apabila batas iterasi tersebut dicapai, iterasi dihentikan dan memilih individu yang 

mempunyai nilai fitness minimum sebagai solusi terbaik. 

2. Memberikan batasan waktu algoritma genetika. 

Kriteria ini digunakan pada sistem-sistem waktu yang nyata real time system, dimana 

solusi harus ditemukan dalam waktu yang ditentukan. Dengan demikian algoritma 

genetika bisa dihentikan ketika proses sudah berlangsung selama waktu yang telah 

ditentukan tersebut.  

3. Menghitung kegagalan penggantian anggota populasi yang terjadi secara berurutan 

sampai jumlah tertentu.  

Misalkan, setelah iterasi ke 100 tidak ada penggantian individu dalam populasi 

karena individu anak yang dihasilkan selalu memiliki nilai fitness yang lebih rendah 

daripada orang tuanya.Maka algoritma genetika dapat dihentikan (Suyanto, 2011). 

Pada penelitian  ini digunakan kriteria penghentian yaitu memberikan batasan pada jumlah 

iterasi. 
 

D. Modifikasi Pada Algoritma Genetika 

Dalam proses pengembangan algoritma genetika, semua kromosom akan bertemu perlahan 

ke dalam distribusi tertentu setelah berjalan pada titik paling akhir. Jika dilihat dari dekat 

distribusi masing-masing gen dalam setiap posisi yang ditempatkan, akan ditemukan bahwa 

sebagian besar gen akan berkumpul ke lokasi – lokasi tertentu yang berarti gen dapat dialokasikan 

ke posisi yang terdapat pada matriks probabilistik untuk mengelompokkan tugas masing-masing 

gen untuk tiap-tiap posisi.  

Modifikasi kromosom yang dikembangkan menurut pengamatan dan matriks dominasi 

akan mencatat distribusi informasi dari gen. Matriks dominasi berubah menjadi matriks 

probabilitas untuk menentukan posisi tugas untuk gen berikutnya. Akibatnya, kromosom buatan 

diintegrasikan ke dalam prosedur algoritma genetika dikembangkan untuk meningkatkan kinerja 

2 4 9 8 6 7 3 5 1 

 

2 4 9 8 5 7 3 6 1 
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algoritma genetika. Prosedur utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi gen pertama dan 

menggunakan informasi gen untuk menghasilkan kromosom buatan yang sudah dimodifikasi. 

Sebelum mengumpulkan informasi gen, dalam modifikasi kromosom ini dilakukan pengumpulan 

fitness dari kromosom yang lebih baik dengan membandingkan nilai fitness setiap kromosom 

dengan nilai fitness rata-rata populasi saat ini. Kromosom buatan kemudian dimasukkan ke dalam 

algoritma genetika. (Daryono B. U., M. Isa Irawan, M. L. Shahab, 2015). 

  

Langkah-langkah modifikasi kromosom buatan adalah sebagai berikut (Chang, P at all., 2008): 

Langkah 1:Mengkonversi informasi gen menjadi  matriks dominasi. 

Sebelum dilakukan pengumpulan informasi gen, prosedur seleksi dilakukan untuk memilih satu 

set kromosom. Kemudian, untuk kromosom yang dipilih, jika pekerjaan i ada di posisi j, jumlah 

frekuensi ditambahkan dengan 1. Untuk menunjukkan teori kerja prosedur generasi kromosom 

buatan yang dimodifikasi. Misalkan ada sepuluh urutan (kromosom) yang fitnessnya lebih baik 

daripada rata-rata fitness. Kemudian, informasi gen dari sepuluh kromosom dikumpulkan untuk 

membentuk matriks dominasi. ada pekerjaan 1 sebanyak 2, pekerjaan 2 sebanyak 2, pekerjan 3 

sebanyak 2,  pekerjaan 4 sebanyak 1, dan seterusnya. Prosedur akan mengulangi untuk sisa posisi. 

Akhirnya, matriks dominasi berisi informasi gen dari kromosom yang lebih baik. 

Langkah 2: Menghasilkan kromosom buatan. 

Setelah mengumpulkan informasi gen ke dalam dominasi matriks, selanjutnya menetapkan 

pekerjaan ke posisi masing-masing kromosom buatan yang dimodifikasi. Urutan tugas untuk 

setiap posisi ditugaskan secara acak, yang mampu diversifikasi kromosom buatan. Setelah 

menentukan urutan tugas, pilih salah satu pekerjaan yang ditugaskan untuk setiap posisi dengan 

metode seleksi  roulette wheel berdasarkan probabilitas setiap pekerjaan pada tiap posisi. 

Setelah menetapkan satu pekerjaan ke tiap posisi, pekerjaan dan posisi dalam matriks dominasi 

dihapus. Kemudian, prosedur berjalan untuk memilih pekerjaan berikutnya sampai semua 

pekerjaan yang ditugaskan. Asumsikan pekerjaan pertama yang akan ditugaskan pada posisi 3 di 

awal, misalkan frekuensi setiap pekerjaan pada posisi 3 adalah [1, 3, 1, 1, dan 4] mulai dari 

pekerjaan 1 pekerjaan 5. Karena jumlah total frekuensi 10, probabilitas yang sesuai untuk 

pekerjaan 1 adalah 1/10; Pekerjaan 2 adalah 3/10, dan sebagainya. Kemudian, kelompokkan 

probabilitas dari satu pekerjaan 1 hingga 5 dan roulette wheel mampu memilih probabilitas pada 

total akumulasi. Informasi tersebut ditampilkan pada kolom terakhir. Jika probabilitas acak 0,6 

dihasilkan, maka pekerjaan 4 ditugaskan untuk posisi 3. 

Langkah 3: Strategi Penggantian. 

Setelah penanaman kromosom buatan ke populasi, gunakan strategi 𝜇 + 𝜆, yang menggabungkan 

populasi induk sebelumnya dan kromosom buatan. Kemudian, pilih kromosom yang lebih baik 

dari gabungan populasi. Akibatnya, solusi yang lebih baik akan diawetkan ke generasi berikutnya. 

 

E. WAKTU KOMPUTASI 

Waktu komputasi (Running Time) adalah lamanya waktu yang dibutuhkan komputer untuk 

melakukan proses komputasi, ukuran waktu dinyatakan dalam detik. Pada penelitian ini 

digunakan waktu komputasi untuk mengetahui dua algoritma mana yang lebih baik. Suatu 

algoritma dikatakan lebih baik apabila dijalan pada komputer yang sama menghasilkan waktu 

komputasi lebih sedikit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk menguji algoritma Genetika dan algoritma Genetika yang dimodifikasi dibuat 

program dengan mennggunakan bahasa JAVA, selanjutnya dilakukan uji coba program dengan 

masukan 8 job dan 5 mesin dengan lama pekerjaan terlihat pada tabel 1. dibawah ini. 

.Tabel 1. Waktu Penyelesaian Untuk Job (Ji) dengan Mesin (Mj) 
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   . J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 

M1 4 8 12 7 3 8 9 1 

M2 7 4 9 11 1 6 8 2 

M3 9 5 3 17 6 13 6 3 

M4 1 6 5 4 17 11 14 9 

M5 15` 8 8 4 2 3 1 15 

Hasil luaran program dengan urutan Job : 5  1  8  2  6  7  4  3  dengan waktu minimum 86, grafik 

Gantt diperlihatkan pada Gambar 4. dibawah ini. 

 
Gambar 4, Grafik Gantt untuk Tabel 2. 

 

Selanjutnya untuk melihat kemampuan program dilakukan pengujian dengan 

menggunakan data 9 percobaan yang dinyatakan dengan P1, ...,P9 dan (Job, Mesin) menyatakan 

banyakanya pekerjaan dan mesin yang digunakan. Semua percobaan menggunakan ukuran 

populasi 20 sedangkan generasi maksimum yang digunakan bervariasi terlihat pada tabel 1. 

 

Tabel 2. Perbandingan Nilai fitness dan waktu Komputasi  

Pada Algoritma Genetika Biasa dengan yang sudah dimodifikasi 

Percobaan 
Job, 

Mesin 
Ukuran 

Populasi 

Generasi 

Maksimum 

Nilai  fitness 
Waktu 

Komputasi 

ACGA GA ACGA GA 

P1 (8,3)  20 10 506 514 2931 8 
P2 (25,4)  20 20 497 507 27745 16 
P3 (25,4)  20 10 502 508 6679 15 
P4 (10,5)  20 100 4899 4901 946 9 
P5 (20,10)  20 10000 10652 10839 1498 47 
P6 (30,10)  20 1000 15985 15985 4890 42 
P7 (30,10)  20 10000 16010 16052 1557 25 
P8 (30,10)  20 100000 21343 16076 1019 25 
P9 (40,10)  20 10000 21480 21480 3546 31 
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Hasil running program dari pada percobaan P1, ..., P9 pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa 

Algoritma genetika yang dimodifikasi (ACGA) mendapatkan nilai fitness yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan Algoritma Genetika (AG), artinya penjadwalan flowshop dengan AGCA 

menghasilakan waktu yang minimum. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil jadwal yang 

minimum membutuhkan waktu komputasi lebih lama. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

KESIMPULAN 

1. Metode algoritma genetika dengan modifikasi kromosom menghasilkan jumlah total 

waktu pengerjaan (makespan) yang optimal yaitu jumlah waktu yang dihasilkan 

minimum. 

2. Metode algoritma genetika dengan modifikasi kromosom membutuhkan waktu 

komputasi (running Time) lebih lama dibandingkan denga algoritma genetika. 

  

SARAN 

Pengembangan selanjutnya algoritma genetika perlu dicoba digunakan untuk menyelesaikan 

masalah penjadwalan pada kasus yang nyata, misal penjadwalan Kereta Api, penjadwalan 

Penerbangan Pesawat dan bentuk penjadwalan lainnya. 
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Abstrak 
Mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa 

pelayanan pendidikan secara internal, maupun eksternal yang menunjukkan 

kemampuan memuaskan kebutuhan yang diharapkan, atau yang mencakup input, 

proses, dan output pendidikan. Mutu pendidikan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini, meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, capaian UN dan 

akreditasi sekolah. Tujuan penulisan makalah ini adalah mengelompokkan kualitas 

pendidikan SMP di Kota Wisata Batu berdasarkan mutu pendidikan menggunakan 

analisis cluster dan analisis diskriminan. Pengelompokan dilakukan pada 26 SMP  

dengan analisis cluster menggunakan metode hierarki. Indeks validitas yang 

digunakan untuk mengetahui jumlah kelompok optimum adalah RMSSTD (Root 

Mean Square Standart Deviation). Pengujian ketepatan klasifikasi pengelompokan 

tersebut menggunakan analisis diskriminan berdasarkan hasil pengelompokan 

dengan analisis cluster. Pada analisis cluster, multikolinearitas tidak dapat dihindari 

karena itu jarak yang digunakan adalah jarak Mahalanobis dan diperoleh nilai 

indeks RMSSTD terkecil adalah 10,629 yaitu pada metode Ward dengan jumlah 

kelompok sebanyak 4. Pengelompokan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh faktor-

faktor dominan seperti rata-rata ujian nasional, akreditasi sekolah, ratio siswa/guru, 

jumlah tenaga kependidikan, serta jumlah ruang kelas yang dapat diketahui dari 

hasil analisis diskriminan. Analisis diskriminan menggunakan data faktor skor 

(score factors) hasil dari analisis faktor dengan metode eksplorasi komponen utama. 

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ketepatan klasifikasi berdasarkan analisis 

cluster dengan metode hierarki adalah sebesar 80,8%. Dengan demikian 0,8% dari 

26 data yang diolah telah dimasukkan pada kelompok yang sesuai dengan data 

semula. 

Kata kunci: kualitas pendidikan, analisis faktor, analisis cluster, analisis 

diskriminan. 

PENDAHULUAN 

Mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan 

pendidikan secara internal, maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya, memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan, atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan. 

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas suatu satuan pendidikan 

dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah yang berhubungan 

dengan aspek olah rasa, olah rasa, olah hati dan olahraganya. Seperti diketahui bahwa guru 

memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan juga guru adalah bagian dari 

sistem pendidikan  nasional. 

Sekolah yang efektif dan unggulan adalah sekolah yang berorientasi pada mutu 

pendidikan. Dalam konteks pendidikan, apabila seseorang mengatakan sekolah itu bermutu, 

maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik, gurunya baik, gedungnya baik, dan sebagainya. 

Untuk menandai sesuatu itu bermutu atau tidak seseorang memberikan simbol-simbol dengan 

sebutan-sebutan tertentu, misalnya sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah percontohan dan 

lain sebagainya. 

Penelitian ini memilih analisis statistik multivariat untuk diterapkan dalam mengolah data 

berdasarkan mutu pendidikan. Salah satunya adalah menggunakan analisis faktor. Analisis 
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faktor merupakan salah satu metode multivariat yang digunakan untuk menganalisis variabel-

variabel yang diduga memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga keterkaitan tersebut dapat 

dijelaskan dan dipetakan atau dikelompokkan pada faktor yang tepat. Dengan analisis faktor 

diharapkan menghasilkan pembagian faktor yang tepat untuk variabel-variabel yang terdapat 

pada mutu pendidikan. 

Asumsi yang terdapat pada analisis faktor antara lain adalah : 

1. Uji Kecukupan Data  

Metode yang paling sering digunakan untuk melihat kecukupan data atau sebagai syarat 

kelayakan untuk analisis faktor adalah uji Kaiser Meyer Olkin (KMO). Metode KMO tidak 

memerlukan uji statistik, tetapi ada petunjuk atau patokan yang bisa digunakan untuk melihat 

homogenitas indikator seperti yang disarankan oleh Kaiser yang dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini : 
Tabel 1. Indikator KMO 

Nilai KMO Indikator 

≥ 0,9 Sangat Memuaskan 

0,8 ≤ 𝐾𝑀𝑂 < 0,9 Sangat Baik 

0,7 ≤ 𝐾𝑀𝑂 < 0,8 Baik 

0,6 ≤ 𝐾𝑀𝑂 < 0,7 Cukup 

0,5 ≤ 𝐾𝑀𝑂 < 0,6 Buruk 

≤ 0,5 Ditolak 

2. Multikolinearitas 

Pada uji Bartlett perlu diperhatikan bahwa : 

a. Jika nilai 𝑠𝑖𝑔 < 0,05 maka tolak 𝐻0 yang berarti bahwa terjadi korelasi antarvariabel. 

b. Jika nilai 𝑠𝑖𝑔 ≥ 0,05 maka terima 𝐻0 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi 

antarvariabel.  

3. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 1 dengan kriteria sebagai berikut : 

a. 𝑀𝑆𝐴 = 1, yang berarti variabel dapat diprediksi tanpa ada kesalahan dan bisa dilakukan 

analisis lebih lanjut. 

b. 𝑀𝑆𝐴 ≥ 0,5, yang berarti variabel masih bisa diprediksi dan bisa dilakukan analisis 

lebih lanjut. 

c. 𝑀𝑆𝐴 < 0,5, yang berarti variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dilakukan analisis 

lebih lanjut sehingga harus dikeluarkan atau dibuang. (Sarwono, 2013) 

 Selain itu, pada analisis statistik multivariat terdapat analisis klaster (cluster analysis) 

guna mengelompokkan objek pengamatan. Analisis klaster merupakan salah satu teknik yang 

bertujuan untuk mengelompokkan objek ke dalam suatu kelompok sedemikian sehingga objek 

yang berada dalam satu kelompok akan memiliki kesamaan yang tinggi dibandingkan dengan 

objek yang berada di kelompok lain (Sharma, 1996).  

Metode analisis klaster dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode hirarki dan non-hirarki. 

Metode hirarki merupakan metode analisis klaster yang mengelompokkan objek secara bertahap 

(hirarki) sehingga objek yang telah berada di dalam suatu kelompok tidak dapat berpindah ke 

kelompok lainnya di tahapan berikutnya. Metode non-hirarki melakukan pengelompokan secara 

serempak sesuai dengan jumlah kelompok yang diinginkan sehingga suatu objek dapat 

berpindah ke kelompok lainnya pada tahapan berikutnya dengan jumlah kelompok yang 

berbeda. Metode hirarki digunakan bila jumlah kelompok yang diinginkan tidak diketahui. 

Sedangkan metode non-hirarki digunakan bila jumlah kelompok yang diinginkan diketahui. 

Langkah pengelompokan dalam analisis cluster terdiri dari 3 langkah, yaitu mengukur 

kesamaan jarak, membentuk cluster secara hierarkhi, menentukan jumlah cluster. Pada analisis 

cluster secara hierarkhi terdapat 5 metode yang dapat digunakan, yaitu metode Single Linkage, 

metode Average Linkage, metode Complete Linkage, metode Centroid, dan metode Ward. 

Selanjutnya, soal metode mana yang terbaik, tergantung pada kemampuan setiap metode 

untuk menghasilkan cluster secara akurat sesuai tujuan peneliti. Metode Single Linkage 

didasarkan pada jarak terkecil, jika dua obyek terpisah oleh jarak yang pendek maka kedua 
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obyek tersebut akan digabung menjadi satu cluster. Sedangkan metode Complete Linkage 

berlawanan dengan Single Linkage yang mana pengelompokannya berdasarkan jarak terjauh. 

Metode Average Linkage hampir sama dengan dua metode sebelumnya, namun kriteria yang 

digunakan adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu cluster dengan jarak seluruh 

individu dalam cluster yang lain. Jarak antara dua cluster dalam metode Ward berdasarkan total 

sum of square dua cluster pada masing-masing variabel. Untuk metode Centroid, jarak antara 

dua cluster berdasarkan jarak centroid dua cluster yang bersangkutan. Dalam hal ini penentuan 

metode yang terbaik dengan menggunakan kriteria indeks RMSSTD. RMSSTD mengukur 

kehomogenan dari cluster yang terbentuk pada setiap tahap. Semakin kecil nilai RMSSTD 

semakin tinggi kehomogenan kelompok yang terbentuk pada tahap tersebut. Nilai RMSSTD 

yang besar menunjukkan bahwa cluster yang terbentuk pada tahap tersebut tidak homogen. 

Penentuan tersebut yaitu dengan cara membandingkan nilai RMSSTD yang paling minimum 

adalah metode terbaik. Nilai RMSSTD dapat dihitung dengan rumus berikut: 

𝑅𝑀𝑆𝑆𝑇𝐷 = √
∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥�̅�)

2𝑟𝑖
𝑗=1

𝑛𝑐
𝑖=1

∑ (𝑟𝑖 − 1)
𝑛𝑐
𝑖=1

 

 (Yatskiv & Gusarova;2004) 

di mana 

𝑥𝑖𝑗 = nilai objek ke-j pada kelompok i 

𝑥�̅� = nilai pusat kelompok ke I (centroid) 

𝑛𝑐 = banyaknya kelompok yang terbentuk 

𝑟𝑖 = banyaknya objek yang termasuk dalam kelompok i 

 Langkah terakhir dalam analisis cluster  adalah interpretasi dan pembuatan profil 

kelompok. Pengelompokan tidak bermanfaat apabila tidak diketahui profil setiap kelompok. 

Untuk menginterpretasikan cluster dan membuat profil mereka, digunakan rata-rata setiap 

cluster pada setiap variabel (yang dinamakan centroid). Centroid dapat memberikan label untuk 

setiap kelompok (Simamora, 2005). Selanjutnya, untuk menguji ketepatan hasil pengelompokan 

dapat digunakan analisis diskriminan. 

Analisis diskriminan adalah teknik multivariat yang termasuk dependence method yakni 

adanya variabel dependen dan independen (Santoso, 2002). Salah satu tujuan analisis 

diskriminan adalah melakukan klasifikasi terhadap objek (bisa nama orang, nama tumbuhan, 

benda atau lainnya) termasuk pada grup satu atau grup dua atau lainnya, selain itu juga dapat 

menguji ketepatan hasil pengelompokan yang ada. 

Dalam analisis diskriminan dengan 𝑝 variabel yang diukur terdapat asumsi-asumsi yang 

harus dipenuhi untuk mendapatkan kombinasi linier fungsi diskriminan yang optimal dengan 

kesalahan klasifikasi terkecil adalah sebagai berikut: 

a. Data berdistribusi normal multivariat 

b. Matriks varian kovarians antar kelompok homogen 

Untuk menguji kesamaan varians digunakan angka Box’s M dengan ketentuan sebagai 

berikut (Sarwono, 2013). 

1) Jika signifikansi > 0,05, 𝐻0 diterima. 

2) Jika signifikansi < 0,05, 𝐻0 ditolak. 

Dengan asumsi bahwa semua variabel mempunyai varians yang sama. 

Hipotesis: 

𝐻0 : matriks-matriks kovarians kedua kelompok sama 

𝐻1 : matriks-matriks kovarians kedua kelompok berbeda. 

Namun demikian analisis fungsi diskriminan tetap robust walaupun asumsi homogenitas 

varians tidak terpenuhi dengan syarat data tidak memiliki outlier (Ghozali, 2008). 

Bentuk umum fungsi diskriminan adalah: 

𝑌 = 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 + 𝑎3𝑋3 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑋𝑝 = 𝐚′𝐗 

di mana: 
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𝐚′ = 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑝;   𝐗 = [

𝑋1

𝑋2

⋮
𝑋𝑝

] 

Fungsi diskriminan dibangun berdasarkan kriteria memaksimumkan keragaman relatif 

antara kelompok terhadap keragaman relatif dalam kelompok. 

METODE PENELITIAN 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari Dinas Pendidikan Kota Wisata Batu dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui 

sekolah.data.kemdikbud.go.id. Data tersebut berupa data-data SMP Negeri dan SMP Swasta di 

Kota Wisata Batu. 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah standardize data, karena adanya perbedaan 

satuan dari setiap variabel penelitian yang digunakan serta untuk menghindari adanya perbedaan 

yang mencolok dari setiap variabel. Selanjutnya, data di analisis menggunakan analisis faktor 

yakni penyaringan terhadap sejumlah variabel hingga didapat variabel-variabel yang memenuhi 

syarat untuk dianalisis. Selanjutnya, melakukan ekstraksi terhadap sekumpulan variabel yang 

ada, sehingga terbentuk satu atau lebih faktor. Setelah faktor terbentuk, maka pada faktor 

tersebut bisa dilakukan pembuatan factor scores. Pembuatan factor scores akan berguna untuk 

analisis lanjutan, yaitu analisis diskriminan. 

Langkah selanjutnya adalah analisis cluster menggunakan metode hirarki dengan 

menggunakan lima metode, yaitu Single Linkage, Average Linkage, Complete Linkage, Ward’s, 

dan Centroid. Untuk penentuan jarak dalam analisis cluster dapat dilihat dari adanya kasus 

multikolinearitas, apabila pada analisis terdapat multikolinearitas maka jarak yang digunakan 

adalah jarak Mahalanobis, sedangkan jarak Euclid digunakan apabila tidak terdapat 

multikolinearitas. Penentuan metode terbaik dilihat dari nilai RMSSTD masing-masing metode. 

Setelah memperoleh hasil pengelompokan dari analisis cluster, kemudian untuk menguji 

ketepatan pengelompokan tersebut menggunakan analisis diskriminan. Software yang 

digunakan dalam pengolahan data adalah Minitab 16, SPSS, eViews  danSystat 13.  

Analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode eksplorasi 

komponen utama, yang mana sebelum dilakukan analisis harus memenuhi uji asumsi untuk 

analisis faktor. Selanjutnya, menentukan banyak faktor dengan eigen value yang lebih dari satu 

serta pengelompokan variabel ke dalam faktor. Data hasil analisis faktor tersebut digunakan 

dalam analisis cluster. 

Pemilihan metode terbaik pada analisis cluster menggunakan nilai indeks RMSSTD dari 

kelima metode yang digunakan. Untuk menentukan komposisi kelompok dapat dilihat dari 

profil setiap kelompok. Kemudian menentukan ketepatan hasil klasifikasi tersebut 

menggunakan analisis diskriminan. Analisis diskriminan memiliki asumsi-asumsi yang harus 

dipenuhi. Salah satunya adalah tidak ada multikolinearitas, apabila terdapat kasus tersebut maka 

menggunakan data factor scores untuk analisis selanjutnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sebelum dilakukan analisis, variabel 𝑋1 : rata-rata nilai UAN Bahasa Indonesia, 𝑋2 : 

rata-rata nilai UAN Bahasa Inggris, 𝑋3 : rata-rata nilai UAN Matematika, 𝑋4 : rata-rata nilai 

UAN IPA, 𝑋5 : jumlah guru sertifikasi, 𝑋6 : jumlah guru non sertifikasi, 𝑋7 : jumlah tenaga 

kependidikan, 𝑋8 : jumlah ruang kelas, 𝑋9 : jumlah ruang laboratorium, 𝑋10 : jumlah ruang 

perpustakaan, 𝑋11 : ratio siswa/guru. Data dari semua variabel terlebih dahulu dianalisis secara 

deskriptif. Nilai-nilai statistik deskriptif tersebut adalah nilai minimum, maksimum, mean, 

median, variance dan standart deviation. 
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Tabel 2 Ukuran Penyebaran dan Pemusatan Data 

Variabel Mean St. Dev Variance Minimum Median Maximum 

𝑋1 75,49 6,07 36,84 65,56 73,91 88,52 

𝑋2 52,55 11,04 121,86 40,55 47,83 83,39 

𝑋3 45,51 11,08 122,86 35,38 41,64 80,49 

𝑋4 52,31 9,40 88,30 42,31 49,62 84,00 

𝑋5 10,81 11,77 138,64 0,00 7,00 40,00 

𝑋6 13,65 6,41 41,04 3,00 13,00 25,00 

𝑋7 5,08 4,05 16,39 0,00 3,50 14,00 

𝑋8 12,00 9,65 93,12 1,00 8,50 36,00 

𝑋9 1,19 1,06 1,12 0,00 1,00 4,00 

𝑋10 0,92 0,48 0,23 0,00 1,00 2,00 

𝑋11 11,18 5,53 30,63 2,15 11,75 23,10 

 Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai rataan dan median dari variabel rata-rata nilai 

UAN Bahasa Indonesia, rata-rata nilai UAN Bahasa Inggris, rata-rata nilai UAN matematika, 

dan rata-rata nilai UAN IPA relatif sama atau tidak terpaut jauh, sehingga dapat dikatakan 

bahwa distribusi dari variabel-variabel tersebut hampir simetris. Untuk nilai minimum dan 

maksimum pada variabel-variabel tersebut rentangan data tidak terlalu jauh, sekitar 40 dan 80.  

Begitu juga dengan variabel jumlah guru sertifikasi, jumlah guru non sertifikasi, jumlah 

tenaga kependidikan, jumlah ruang kelas, jumlah ruang laboratorium, dan jumlah ruang 

perpustakaan, dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa nilai rataan dan median tidak terlalu jauh 

sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi dari variabel-variabel tersebut hampir simetris. 

Untuk variabel ratio siswa terhadap guru, nilai rataan dan median juga tidak terlalu jauh, yaitu 

11,18 dan 11, 75.  

Untuk variabel kode akreditasi, berarti bahwa di Kota Wisata Batu akreditasi tertinggi 

adalah A dan terendah adalah C. Sekolah dengan akreditasi A adalah sebanyak 16 SMP baik 

negeri maupun swasta, sedangkan 8 SMP dengan predikat akreditasi B, dan 2 sekolah dengan 

akreditasi C. Sehingga dapat dikatakan bahwa SMP di Kota Wisata Batu tersebut mayoritas 

memiliki akreditasi A.  

Selanjutnya adalah uji normal multivariat, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

data berdistribusi normal secara bersama-sama atau tidak, hal ini dapat berpengaruh pada 

pengambilan kesimpulan pada hasil analisis data. Dengan menggunakan scatterplot seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 1 Plot hasil uji normal multivariat 

 Pada Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa plot antara 𝑑(𝑗)
2  (jarak Mahalanobis) dengan 

𝑞 (Chi square) menunjukkan bahwa titik mendekati garis lurus, hal ini membuktikan bahwa 

sampel dapat diasumsikan berasal dari populasi normal multivariat. 

1. Analisis Faktor 
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Analisis faktor mempunyai asumsi yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu data atau 

sampel diasumsikan cukup dan antar variabel mempunyai korelasi. Uji asumsi tersebut antara 

lain : 

1. Uji Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan Uji Bartlett 
Tabel 3 Hasil Uji Kaiser Meyer Olkin dan Uji Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .723 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 346.333 

Df 66 

Sig. .000 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai KMO adalah 0,723. 

Berdasarkan Tabel 1, nilai tersebut berada pada interval 0,7 ≤ 𝐾𝑀𝑂 < 0,8 yang berarti bahwa 

data berada pada indikator “baik”.  

Selain itu, dapat dilihat bahwa nilai uji Bartlett menunjukkan nilai 346,333 dengan 

tingkat 𝑆𝑖𝑔. < 0,05 sehingga tolak 𝐻0 yang berarti bahwa terjadi korelasi antarvariabel. Dengan 

demikian, variabel dan data di atas dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

2. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) 
Tabel 4 Tabel Nilai MSA 

Variabel Nilai MSA 

𝑋1 0,879 

𝑋2 0,852 

𝑋3 0,784 

𝑋4 0,772 

𝑋5 0,660 

𝑋6 0,348 

𝑋7 0,870 

𝑋8 0,706 

𝑋9 0,677 

𝑋10 0,422 

𝑋11 0,627 

𝑋12 0,786 

 Berdasarkan Tabel 4 di atas yang diperoleh dari hasil olah software SPSS bahwa  

variabel-variabel yang memiliki nilai MSA > 0,5 adalah variabel  

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5, 𝑋7, 𝑋8, 𝑋9, 𝑋11, dan 𝑋12. Sedangkan, nilai MSA pada variabel 𝑋6 dan 𝑋10 

berturut-turut adalah 0,348 dan 0,422 yang berarti bahwa nilai MSA variabel ini < 0,5. Nilai 

tersebut mengindikasikan bahwa variabel 𝑋6 dan 𝑋10, yaitu jumlah guru non sertifikasi dan 

jumlah ruang perpustakaan harus dikeluarkan dari variabel lainnya agar analisis dapat dilakukan 

lebih lanjut. 

Selanjutnya dilakukan pengulangan uji asumsi dengan variabel 𝑋6 dan 𝑋10 tidak 

diikutsertakan dalam pengujian. Hasil pengulangan uji asumsi disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 

6. 

Berikut hasil Uji KMO dan Uji Bartlett: 
Tabel 5 Hasil Pengulangan Uji Kaiser Meyer Olkin dan Uji Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of SamplingAdequacy. .808 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 298.609 

Df 45 

Sig. .000 

Sedangkan, pengujian nilai MSA disajikan pada Tabel 6. 
Tabel 6 Tabel Pengulangan Nilai MSA 

Variabel Nilai MSA 

𝑋1 0,819 

𝑋2 0,862 

𝑋3 0,803 
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𝑋4 0,779 

𝑋5 0,800 

𝑋7 0,844 

𝑋8 0,777 

𝑋9 0,784 

𝑋11 0,761 

𝑋12 0,851 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, nilai KMO measure of sampling adequacy untuk analisis 

yang kedua menjadi sebesar 0,808 dari yang semula 0,723. Dengan demikian, nilai MSA 

mengalami kenaikan setelah variabel-variabel yang tidak memenuhi persyaratan dibuang. Oleh 

karena itu, berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa semua variabel sudah mempunyai nilai 

MSA di atas 0,5 dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

Berdasarkan kesepuluh variabel yang telah memenuhi uji asumsi sebelumnya dengan 

analisis komponen utama diperoleh 3 komponen yang memiliki nilai eigenvalue (akar ciri) lebih 

dari satu dengan keragaman data yang diterangkan sudah mencapai 88,605% dan hasil ini 

digunakan untuk melakukan analisis faktor dengan 3 komponen. Faktor pertama yang memberi 

loading factor (faktor utama) yang paling tinggi adalah pada variabel: 𝑋4 (Rata-Rata Nilai UAN 

IPA), 𝑋3 (Rata-Rata Nilai UAN Matematika), 𝑋2 (Rata-Rata Nilai UAN Bahasa Inggris), 𝑋1 

(Rata-Rata Nilai UAN Bahasa Indonesia). Sedangkan pada faktor kedua yang memberi loading 

factor (faktor utama) yang paling tinggi adalah pada variabel: 𝑋12 (Akreditasi), 𝑋11 (Ratio 

Siswa/Guru), 𝑋7 ( Jumlah Tenaga Kependidikan), 𝑋8 (Jumlah Ruang Kelas). Untuk faktor 

ketiga yang memberi loading factor yang paling tingi adalah 𝑋9 (Jumlah Ruang Laboratorium) 

dan 𝑋5 (Jumlah Guru Sertfikasi). 

 

2. Analisis Cluster 

Sebelum melakukan analisis kelompok, perlu dilakukan pendeteksian multikolinearitas 

untuk menentukan ukuran jarak yang dapat digunakan. Jika variabel-variabel yang diamati tidak 

berkorelasi maka digunakan jarak Euclid untuk ukuran jaraknya. Sedangkan, jika antara 

variabel yang diamati terdapat korelasi, maka digunakan jarak Mahalanobis sebagai ukuran 

jaraknya. 

Berdasarkan nilai dari matriks korelasi yang ditunjukkan oleh Tabel 7, maka dapat dilihat 

bahwa terdapat kecenderungan adanya kasus multikolinearitas. Hal ini terbukti dengan nilai 

korelasi dari beberapa variabel yang cukup tinggi (melebihi 0,8). 
Tabel 7 Matriks Korelasi 

 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 𝑋7 𝑋8 𝑋9 𝑋11 𝑋12 
𝑋1  1.00000  0.93219  0.85369  0.84289  0.59252  0.53321  0.64414  0.32457  0.46026  0.43001 

𝑋2  0.93219  1.00000  0.91339  0.91807  0.51603  0.46758  0.62829  0.31342  0.41879  0.41878 

𝑋3  0.85369  0.91339  1.00000  0.97374  0.40814  0.30849  0.49372  0.34222  0.26893  0.24103 

𝑋4  0.84289  0.91807  0.97374  1.00000  0.34168  0.26228  0.46187  0.29322  0.29887  0.26888 

𝑋5  0.59252  0.51603  0.40814  0.34168  1.00000  0.90395  0.90263  0.62539  0.55669  0.40800 

𝑋7  0.53321  0.46758  0.30849  0.26228  0.90395  1.00000  0.91729  0.49082  0.62105  0.56388 

𝑋8  0.64414  0.62829  0.49372  0.46187  0.90263  0.91729  1.00000  0.50492  0.71466  0.54466 

𝑋9  0.32457  0.31342  0.34222  0.29322  0.62539  0.49082  0.50492  1.00000  0.28852  0.07635 

𝑋11  0.46026  0.41879  0.26893  0.29887  0.55669  0.62105  0.71466  0.28852  1.00000  0.57059 

𝑋12  0.43001  0.41878  0.24103  0.26888  0.40800  0.56388  0.54466  0.07635  0.57059  1.00000 

Berdasarkan hasil pendeteksian multikolinieritas, maka dipilih ukuran jarak Mahalanobis 

untuk melakukan analisis kelompok menggunakan metode hierarki. Metode yang digunakan 

adalah metode Single Linkage, Average Linkage, Complete Linkage, Ward, Dan Centroid. Dari 

kelima metode ini akan dipilih salah satu metode terbaik untuk menentukan komposisi 

pengelompokan, yaitu dengan melihat metode yang memiliki nilai RMSSTD paling kecil untuk 

jumlah kelompok yang dipilih. Nilai indeks RMSSTD pada setiap metode tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 8 di bawah ini. 
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Tabel 8 Nilai Indeks RMSSTDAnalisis Cluster dengan 5 Metode 

Metode 
Jumlah Kelompok 

1 2 3 4 

Single Linkage 20,740 20,020 19,319 18,611 

Average Linkage  20,740 20,020 19,319 18,628 

Complete Linkage  20,740 12,219 12,352 11,319 

Ward  20,740 15,906 11,482 10,629 

Centroid  20,740 20,020 19,319 18,628 

Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 8, dari 5 metode pengelompokan hierarkhi di atas 

diperoleh kelompok optimum dengan nilai indeks RMSSTD terkecil adalah 10,629 terdapat 

pada metode Ward’s dengan jumlah kelompok sebanyak 4. Pengelompokan SMP Negeri dan 

Swasta menggunakan metode Ward’s dengan melihat dendogram, hasilnya adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 1: SMP Negeri Satu Atap Pesanggrahan 02 dan SMP Negeri Satu Atap 

Gunungsari 04 

Kelompok 2: SMPK Widyatama, SMP Negeri 04, SMP PGRI 01, SMP Negeri 06, SMP 

Negeri 03, SMP Negeri 02, SMP Negeri 01, SMP AL-Izzah, SMP Immanuel 

Kelompok 3: SMP Arjuno, SMP PGRI 02, SMP Ma’arif, SMP Raden Fatah, SMP Islam 

01, SMP Muhammadiyah 2, SMP Negeri 05, SMP Diponegoro 

Kelompok 4: SMP Muhammadiyah 8, SMP Al-Irsyad, SMP Ahmad Yani, SMP Darush 

Sholihin, SMP Solaiman, SMP Taman Siswa, SMP As Salam 

Setelah diperoleh kelompok optimum beserta anggota kelompok, langkah selanjutnya 

adalah menentukan profil kelompok untuk mengetahui tingkatan kualitas pendidikan di Kota 

Wisata Batu. Profil setiap kelompok dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini. 
Tabel 9 Profil Setiap Kelompok 

No Kelompok 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 𝑋7 𝑋8 𝑋9 𝑋11 𝑋12 

1 Kelompok 1 72,34 42,64 46,69 50,86 5,00 0,50 3,00 1,50 5,41 1,00 

2 Kelompok 2 82,07 63,55 54,68 60,54 20,33 7,78 19,89 1,67 16,38 2,89 

3 Kelompok 3 72,18 45,61 40,02 47,96 6,88 4,75 9,63 0,75 9,47 2,87 

4 Kelompok 4 71,73 49,18 39,65 47,10 4,71 3,27 7,14 1,00 8,09 2,14 

Dengan melihat hasil di atas, dapat diketahui dengan jumlah kelompok yang diperoleh 

pada metode hierarki sebanyak 4 berdasar kualitas pendidikan, yaitu: kelompok dengan kualitas 

pendidikan sangat baik, kelompok dengan kualitas pendidikan baik, kelompok dengan kualitas 

pendidikan cukup, dan kelompok dengan kualitas pendidikan kurang. Kelompok 2 adalah 

kelompok dengan kualitas pendidikan sangat baik, kelompok 3 merupakan kelompok dengan 

kualitas pendidikan baik, kelompok 4 dengan kualitas pendidikan cukup, dan kelompok 1 

dengan kualitas pendidikan kurang. 

Kelompok sekolah dengan kualitas pendidikan sangat baik pada kelompok 2 diperoleh 

dengan melihat keseluruhan variabel yang ada, yaitu variabel rata-rata ujian nasional Bahasa 

Indonesia (𝑋1), rata-rata ujian nasional Bahasa Inggris (𝑋2), rata-rata ujian nasional 

Matematika (𝑋3), rata-rata ujian nasional IPA (𝑋4), jumlah guru sertifikasi (𝑋5), jumlah tenaga 

kependidikan (𝑋7), jumlah ruang kelas (𝑋8), jumlah ruang laboratorium (𝑋9), ratio siswa 

Gambar 3 Dendogram Analisis Cluster Metode Ward 
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terhadap guru (𝑋11), dan akreditasi sekolah (𝑋12). Pada kelompok 3 dengan kualitas pendidikan 

baik diketahui dari nilai profil bahwa seluruh variabel jika di ranking cenderung berada pada 

posisi 2 dan 3 walaupun pada variabel jumlah ruang laboratorium termasuk yang paling rendah.  

Kelompok sekolah dengan kualitas pendidikan cukup adalah kelompok 4, dapat diketahui 

dari variabel rata-rata nilai ujian nasional Bahasa Inggris (𝑋2) yang berada posisi ke dua jika 

diranking, dan variabel jumlah tenaga kependidikan (𝑋7), jumlah ruang kelas (𝑋8), jumlah 

ruang laboratorium (𝑋9), ratio siswa terhadap guru (𝑋11), akreditasi (𝑋12) yang terletak pada 

posisi ketiga ketika diranking. Sedangkan, pada kelompok sekolah dengan kualitas pendidikan 

kurang, yaitu pada kelompok 1 dapat diketahui melalui nilai profil pada variabel rata-rata nilai 

ujian nasional Bahasa Indonesia (𝑋1), rata-rata nilai ujian nasional matematika (𝑋3), rata-rata 

nilai ujian IPA (𝑋4), jumlah guru sertifikasi (𝑋5), dan jumlah ruang laboratorium (𝑋9) cukup 

tinggi namun pada variabel rata-rata nilai ujian Bahasa Inggris (𝑋2), jumlah tenaga 

kependidikan (𝑋7), jumlah ruang kelas (𝑋8), ratio siswa terhadap guru (𝑋11) dan akreditasi 

(𝑋12)paling rendah. 

3. Analisis Diskriminan 

Langkah pertama yaitu dengan uji kehomogenan, uji ini berfungsi untuk melihat apakah 

variabel yang diamati sudah homogen atau belum. Untuk menguji kehomogenan, dapat 

digunakan statistik uji Box’s M. 
    Tabel 10 Hasil Uji Box’s M 

Box's M 21.753 

F Approx. 3.116 

df1 6 

df2 8.048E3 

Sig. .005 

Berdasarkan Tabel uji Box’s M bahwa nilai F sebesar 3,116 dan nilai sig. sebesar < 0,05 

yaitu sebesar 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok adalah tidak 

identik. Keadaan ini tidak sesuai dengan asumsi diskriminan yang mensyaratkan varians dan 

kovarians matriks dari variabel adalah identik atau homogen antar kelompok. Akan tetapi 

analisis diskriminan dapat robust dan tetap dapat dilanjutkan walaupun asumsi homogenitas 

varians/covarians tidak terpenuhi, dengan syarat data tidak mempunyai outlier (Ghozali, 2008). 

Fungsi diskriminan yang terbentuk dari hasil analisis adalah: 

Fungsi Diskriminan 1: 

𝒁 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆_𝟏 =  𝟎, 𝟖𝟕𝟐(𝑭𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓_𝟏) + 𝟏, 𝟓𝟑𝟓(𝑭𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓_𝟐) 

Fungsi Diskriminan 2: 

𝒁 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 _𝟐 =  𝟎, 𝟗𝟓𝟑(𝑭𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓𝟏) − 𝟎, 𝟓𝟒𝟏(𝑭𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓_𝟐) 

Untuk melihat ketepatan klasifikasi atau pengelompokan dapat dilihat pada Tabel 

Classification Results berikut. 
 

Tabel 11 Classification Results 

  

KELOMPOK 

Predicted Group Membership 

Total   1 2 3 4 

Original Count 1 7 2 0 0 9 

2 0 6 2 0 8 

3 1 0 6 0 7 

4 0 0 0 2 2 

% 1 77.8 22.2 .0 .0 100.0 

2 .0 75.0 25.0 .0 100.0 

3 14.3 .0 85.7 .0 100.0 

4 .0 .0 .0 100.0 100.0 
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Cross-

validateda 

Count 1 7 2 0 0 9 

2 0 6 2 0 8 

3 1 0 6 0 7 

4 0 0 0 2 2 

% 1 77.8 22.2 .0 .0 100.0 

2 .0 75.0 25.0 .0 100.0 

3 14.3 .0 85.7 .0 100.0 

4 .0 .0 .0 100.0 100.0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is 

classified by the functions derived from all cases other than that case. 

b. 80.8% of original grouped cases correctly classified.   

c. 80.8% of cross-validated grouped cases correctly classified.   

 Berdasarkan Tabel 11 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 80,8% dari data telah 

terklasifikasi dengan benar. Hal ini berarti 80,8% dari 26 data yang diolah telah dimasukkan 

pada kelompok yang sesuai dengan data semula. Jika dilihat dari validasi silang, yang ada pada 

kode c, maka angka tersebut sama yakni 80,8%. Semakin tinggi nilai validasi, termasuk cross-

validated groups, tentu semakin bagus, karena semakin tepat fungsi diskriminan dalam 

membedakan keempat kelompok sekolah. Kedua angka tersebut dapat dianggap ada di sekitar 

80%, maka fungsi diskriminan yang telah dibentuk sudah layak untuk membedakan keempat 

kelompok sekolah tersebut. 

KESIMPULAN 

Hasil pengelompokan kualitas pendidikan SMP Negeri dan Swasta di Kota Wisata Batu 

berdasarkan mutu pendidikan menggunakan analisis cluster dengan metode Ward yang 

menghasilkan 4 kelompok dengan nilai RMSSTD paling kecil yaitu kelompok 1 (sangat baik) 

adalah SMPK Widyatama, SMP Negeri 04, SMP PGRI 01, SMP Negeri 06, SMP Negeri 03, 

SMP Negeri 02, SMP Negeri 01, SMP AL-Izzah, SMP Immanuel. Sedangkan, kelompok 2 

(baik) adalah SMP Arjuno, SMP PGRI 02, SMP Ma’arif, SMP Raden Fatah, SMP Islam 01, 

SMP Muhammadiyah 2, SMP Negeri 05, SMP Diponegoro. Kelompok 3 (cukup) adalah SMP 

Muhammadiyah 8, SMP Al-Irsyad, SMP Ahmad Yani, SMP Darush Sholihin, SMP Solaiman, 

SMP Taman Siswa, SMP As Salam. Untuk kelompok 4 yang merupakan kategori kurang adalah 

SMP Negeri Satu Atap Pesanggrahan 02, SMP Negeri Satu Atap Gunungsari 04. 

Berdasarkan hasil analisis faktor, maka dapat diperoleh hasil bahwa faktor-faktor 

dominan yang membedakan pengelompokan kualitas pendidikan SMP di Kota Wisata Batu 

adalah rata-rata nilai ujian nasional Bahasa Indonesia (𝑋1), rata-rata nilai ujian nasional Bahasa 

Inggris (𝑋2), rata-rata nilai ujian nasional IPA (𝑋3), rata-rata nilai ujian nasional matematika 

(𝑋4), akreditasi sekolah (𝑋12), ratio siswa/guru (𝑋11), jumlah tenaga kependidikan (𝑋7), dan 

jumlah ruang kelas (𝑋8).  Pada hasil pengelompokan menggunakan analisis cluster, ketepatan 

klasifikasi yang diperoleh dari analisis diskriminanadalah sebesar 80,8% dari 26 data yang 

diolah telah dimasukkan pada kelompok yang sesuai dan data telah terklasifikasi dengan benar.  

 

SARAN 

1. Bagi Pemerintah Kota Wisata Batu 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar supaya 26 SMP baik Negeri maupun 

Swasta memiliki kualitas yang baik, unggul, dan merata salah satunya adalah perlu adanya 

peningkatan kemampuan belajar siswa dalam pencapaian nilai UN yang tinggi, pemerataan guru 

PNS sertifikasi serta pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.  
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2. Bagi Peneliti Lain 

Dalam penelitian ini, untuk rata-rata ujian nasional mengambil tahun terakhir. Untuk 

lebih baik lagi, diharapkan menggunakan rata-rata nilai ujian nasional 3 tahun terakhir. Selain 

itu, juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan di 

setiap daerah. Karena data 1 tahun kurang menjamin kekonsistenan kualitas sekolah.  
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Abstrak 

 
Semiring merupakan bentuk generalisasi dari ring yaitu dengan 

menghilangkan syarat invers terhadap operasi biner“+”dari ring tersebut. 
Pengertian ideal pada semiring identik dengan pengertian ideal pada ring. Pada 

paper ini akan dikonstruksi bentuk umum ideal (𝐼: 𝑟), ideal radical dari 𝐼, ideal 

irreducible𝐼, dan ideal 2-absorbing 𝐼 pada semiring 𝑍0
+ dimana ideal 𝐼 dibangun oleh 

satu elemen. Hasil dari bentuk ideal – ideal tersebut akan mempermudah untuk 

memberikan contoh untuk memahami teorema – teorema yang terkait dengan 

karakterisasi ideal 2-absorbing pada semiring maupun semiring factor yang terkait 

dengan ideal – ideal tersebut. 

Kata kunci: ideal (𝐼: 𝑟), ideal radical dari 𝐼, ideal irreducible, , ideal 2-absorbing 

dari 𝐼. 

PENDAHULUAN 

Semiring merupakan generalisasi dari ring, yaitu dengan menghilangkan syaratinvers 

terhadap operasi biner “+” dari ring tersebut, sedangkan ideal 2-absorbing pada semiring 

𝑆merupakan generalisasi dari ideal prima pada semiring 𝑆 yaitu dengan menambahkan satu 

elemen pada operasi “⋅”. Semiring diperkenalkan pertama kali oleh Vandiver (1934). Setelah itu 

struktur dari ideal prima pada semiring ditemukan kemudian dikembangkangkan oleh para 

matematikawan dalam aplikasi matematika. Konsep dari ideal 2-absorbing pada semiring 

komutatif telah dikenalkan oleh Darani (2012). Kemudian Kumar, dkk. (2015) menunjukkan 

karakterisasi ideal 2-absorbing pada semiring maupun pada semiring faktor. 

Dari hasil artikel Kumar, dkk. (2005) memotivasi artikel ini untuk menunjukkan bentuk 

umum ideal (𝐼: 𝑟), ideal radical dari 𝐼, ideal irreducible 𝐼, dan ideal 2-absorbing 𝐼 pada semiring 

𝑍0
+ dimana ideal 𝐼 dibangun oleh satu elemen. Hasil dari bentuk ideal – ideal tersebut akan 

mempermudah untuk memberikan contoh untuk memahami teorema – teorema yang terkait 

dengan karakterisasi ideal 2-absorbing pada semiring maupun semiring factor yang terkait 

dengan ideal – ideal tersebut pada paper Kumar dkk. Berikut akan diberikan beberapa definisi 

dan teorema yang digunakan dalam pembahasan. 

Himpunan 𝑆 disebut sebagai semiring jika memenuhi sifat asosiatif dan komutatif 

terhadap operasi biner "+", memiliki elemen 0 sehingga untuk sebarang 𝑠 ∈ 𝑆 terhadap operasi 

biner "+" dan "⋅" berlaku 0 + 𝑠 = 𝑠 + 0 = 𝑠 dan 0 ⋅ 𝑠 = 𝑠 ⋅ 0 = 0, bersifat asosiatif terhadap 

operasi biner "⋅", serta bersifat distributif terhadap operasi biner "+" dan "⋅". Jika himpunan 𝑆 

juga memenuhi sifat komutatif terhadap operasi “⋅” maka 𝑆 disebut semiring komutatif. 

Himpunan 𝐼 ⊆ 𝑆 disebut ideal pada 𝑆 jika untuk setiap 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼 dan 𝑠 ∈ 𝑆 maka 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼 dan 

𝑠 ⋅ 𝑎, 𝑎 ⋅ 𝑠 ∈ 𝐼. Untuk ideal (I: r) didefinisikan sebagai (𝐼: 𝑟) = {𝑥 ∈ 𝑆 | 𝑟 ⋅ 𝑥 ∈ 𝐼} sedangkan 

untuk ideal radical dari 𝐼 didefinisikan sebagai 𝑅𝑎𝑑(𝐼) = √𝐼 = {𝑥 ∈ 𝑆 | 𝑥𝑛 ∈
𝐼 untuk suatu 𝑛 ∈ ℕ}. Kemudian berikut ini merupakan definisi dari beberapa jenis ideal pada 

semiring 𝑆 yang dibahas dalam artikel ini. 

 

Definisi 1. Ideal 𝑰 pada semiring 𝑺 disebut: 

(i) Subtraktif jika 𝑎, 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼,𝑏 ∈ 𝑆, maka 𝑏 ∈ 𝐼. 
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(ii) Irreducible jika untuk setiap ideal H dan K pada semiring S dengan 𝐼 = 𝐻⋂𝐾 

mengakibatkan 𝐼 = 𝐻 atau 𝐼 = 𝐾. 

(iii) Q-ideal jika terdapat himpunan 𝑄 ⊆ 𝑆 sedemikian hingga: 

a. 𝑆 = ⋃{𝑞 + 𝐼 ∶ 𝑞 ∈ 𝑄}, 

b. Jika 𝑞1, 𝑞2 ∈ 𝑄, maka (𝑞1 + 𝐼)⋂(𝑞2 + 𝐼) ≠ ∅ ⟺ 𝑞1 = 𝑞2. 
(iv) Ideal 2-absorbing jika untuk sebarang 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑆 yang memenuhi 𝑎𝑏𝑐 ∈ 𝐼, maka 𝑎𝑏 ∈ 𝐼 

atau 𝑎𝑐 ∈ 𝐼 atau 𝑏𝑐 ∈ 𝐼. 

(v) Ideal 2-absorbing lemah jika untuk sebarang 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑆 yang memenuhi 0 ≠ 𝑎𝑏𝑐 ∈ 𝐼, 

maka 𝑎𝑏 ∈ 𝐼 atau 𝑎𝑐 ∈ 𝐼 atau 𝑏𝑐 ∈ 𝐼. 

Selanjutnya akan diberikan definisi Ideal perluasan subtraktif yang merupakan bentuk 

generalisasi ideal subtraktif pada semiring . 

 

Definisi 2 [Chaudhari and Bonde, 2014]. Misalkan S semiring dan 𝐼, 𝐴 masing masing 

merupakan ideal pada S dimana 𝐼 ⊆ 𝐴. Ideal A disebut ideal perluasan subtraktif dari I jika 

untuk setiap 𝑥 ∈ 𝐼, 𝑥 + 𝑦 ∈ 𝐴, 𝑦 ∈ 𝑆, maka 𝑦 ∈ 𝐴. 
 Dari definisi diatas jelas bahwa jika A ideal subtraktif pada S dan ideal 𝐼 ⊂ 𝐴 maka A 

ideal perluasan subtraktif dari I pada S tetapi tidak berlaku sebaliknya . 

 𝑍0
+ merupakan semiring dengan elemen – elemennya merupakan bilangan bulat tak-

negatif. Pada𝑍0
+ memiliki bentuk umum ideal yang unik. Berikut ini diberikan beberapa teorema 

untuk membantu dalam mengkonstruksi bentuk umum ideal (𝐼: 𝑟), ideal radikal dari ideal 𝐼, 

ideal irreducible 𝐼, dan ideal 2-absorbing 𝐼 pada 𝑍0
+. 

 

Teorema 1 [Setyawati dkk, 2014]. Setiap ideal 𝑰 pada (𝒁𝟎
+, +, . ) berbentuk 𝑰 =

〈𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … 𝒙𝒏〉 = {𝒌𝟏𝒙𝟏 + 𝒌𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒌𝒏𝒙𝒏 | 𝒌𝒊 ∈ 𝒁𝟎
+, 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 𝒏, 𝒏 ∈ ℕ} dengan 𝒙𝟏, 

𝒙𝟐 …, 𝒙𝒏 ∈ 𝒁𝟎
+. 

 

Teorema 2 [Setyawati dkk, 2014]. Ideal 𝑰 pada (𝒁𝟎
+, +, . ) adalah subtraktif jika dan hanya jika 

𝑰 = 〈𝒙〉 untuk suatu 𝒙 ∈ 𝒁𝟎
+. 

 
Teorema 3 [Setyawati dkk,2014]. Ideal 𝑰 pada (𝒁𝟎

+, +, . ) adalah Q-ideal jika dan hanya jika 

𝑰 = 〈𝒙〉 untuk 𝒙 ∈ 𝒁𝟎
+ dengan 𝑸 = {𝟎, 𝟏, 𝟐, … 𝒙 − 𝟏}. 

 

Berikut ini akan diberikan beberapa teorema yang digunakan untuk pembahasan yang 

terkait dengan karakterisasi ideal 2-absorbing pada semiring maupun semiring factor 

 

Teorema 4. [Galon, 1999]  

Misalkan 𝑰 merupakan Q-ideal pada semiring 𝑺 maka dapat diperoleh semiring faktor dengan 

notasi 𝑺/𝑰(𝑸) = {𝒒 + 𝑰 | 𝒒 ∈ 𝑸} terhadap dua operasi biner ⊕ dan ⨀ sehingga untuk 𝒒𝟏 +

𝑰,𝒒𝟐 + 𝑰 ∈ 𝑺/𝑰(𝑸) dengan 𝒒𝟏,𝒒𝟐 ∈ 𝑸 dapat didefinisikan 

(i) (𝑞1 + 𝐼)⨁(𝑞2 + 𝐼) = (𝑞3 + 𝐼) dimana 𝑞1 + 𝑞2 + 𝐼 ⊆ 𝑞3 + 𝐼 untuk suatu 𝑞3 ∈ 𝑄, 

(ii) (𝑞1 + 𝐼)⨀(𝑞2 + 𝐼) = (𝑞4 + 𝐼) dimana 𝑞1𝑞2 + 𝐼 ⊆ 𝑞4 + 𝐼 untuk suatu 𝑞4 ∈ 𝑄. 

 

Teorema 5 [Chaudhari and Bonde,  2014]. Misalkan 𝑰 dan 𝑨 merupakan ideal pada semiring 𝑺 

dengan 𝑰 ⊆ 𝑨. Jika 𝑰 adalah Q-ideal pada semiring 𝑺, maka pernyataan dibawah ini ekivalen. 

(i) 𝐴 adalah ideal perluasan subtraktif dari 𝐼; 

(ii) 𝐼 adalah 𝐴⋂𝑄 − 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 dari 𝐴; 

(iii) 𝐴/𝐼(𝐴⋂𝑄) adalah ideal pada semiring faktor 𝑆/𝐼(𝑄); 

METODE 

Metode yang dilakukan penulis dalam menyusun paper ini terbagi menjadi beberapa 
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tahapan. Tahapan pertama yaitu mengkonstruksi bentuk umum ideal (𝐼: 𝑟), ideal radical dari 𝐼, 

ideal irreducible 𝐼, dan ideal 2-absorbing 𝐼 pada semiring 𝑍0
+ dimana ideal 𝐼 dibangun oleh satu 

elemen. Selanjutnya mengkaji mengenai karakterisasi ideal 2-absorbing terkait ideal – ideal 

tersebut dan juga mengkaji mengenai hubungan ideal 2-absorbing pada semiring 𝑆 dengan ideal 

2-absorbing pada semiring faktor 𝑆/𝐼(𝑄). Kemudian pada setiap teorema yang telah dikaji akan 

diberikan contoh sesuai dengan bentuk umum ideal idealyang telah diperoleh tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut akan diberikan bentuk umum dari ideal (𝐼: 𝑟), ideal radical dari 𝐼, ideal 

irreducible 𝐼, dan ideal 2-absorbing 𝐼 pada 𝑍0
+ dimana 𝐼 merupakan ideal pada 𝑍0

+ yang 

dibangun oleh satu elemen sebagai berikut. 

 

Teorema 6. Jika 𝑰 = 〈𝒂〉 ideal sejati pada semiring 𝒁𝟎
+ maka ∀𝒓 ∈ 𝒁𝟎

+dapat diperoleh : 

(i) Untuk 𝑟 = 0 maka (𝐼: 𝑟) = 𝑍0
+. 

(ii) Untuk 𝑟 ∈ 𝑍0
+ − {0} maka (𝐼: 𝑟) = 〈𝑏〉 dengan 𝑏 = 𝑎/𝐹𝑃𝐵(𝑎, 𝑟). 

Bukti.  

(i) Karena (𝐼: 0) = {𝑥 | 0 ⋅ 𝑥 ∈ 𝐼 } dan 0 ∈ 𝐼 maka 𝑥 ∈ 𝑍0
+ yang artinya (𝐼: 𝑟) = 𝑍0

+. 

(ii) Misalkan 𝑥 ∈ (𝐼: 𝑟) maka 𝑟𝑥 ∈ 𝐼 yang artinya 𝑟𝑥 = 𝑎𝑘 sedemikian hingga 𝑥 =
𝑎

𝑟
𝑘 untuk 

suatu 𝑘 ∈ 𝑍0
+. Misalkan 𝑑 = 𝐹𝑃𝐵(𝑎, 𝑟) maka 𝑎 = 𝑑𝑏 dan 𝑟 = 𝑑𝑐 dengan 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑍0

+ −

{0} dan 𝐹𝑃𝐵(𝑏, 𝑐) = 1 sehingga diperoleh 𝑥 =
𝑑𝑏

𝑑𝑐
𝑘 =

𝑏

𝑐
𝑘. Karena 𝐹𝑃𝐵(𝑏, 𝑐) = 1 dan 𝑥 

bilangan bulat tak-negatif maka nilai 𝑘 haruslah berbentuk 𝑘 = 𝑘1𝑐 sehingga 𝑥 =
𝑏

𝑐
𝑘 =

𝑏

𝑐
𝑐𝑘1 = 𝑏𝑘1 yang artinya 𝑥 ∈ 〈𝑏〉. Dengan demikian diperoleh (𝐼: 𝑟) ⊆ 〈𝑏〉.Misalkan 𝑥 ∈

〈𝑏〉 maka 𝑥 = 𝑏𝑘 = (𝑎/𝐹𝑃𝐵(𝑎, 𝑟))𝑘 untuk suatu 𝑘 ∈ 𝑍0
+. Karena 𝐹𝑃𝐵(𝑎, 𝑟)|𝑟 maka 

𝑟𝑥 = 𝑟 ⋅ (𝑎/𝐹𝑃𝐵(𝑎, 𝑟)) ⋅ 𝑘 = 𝑎 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑘 dengan 𝑟/𝐹𝑃𝐵(𝑎, 𝑟) = 𝑐 ∈ 𝑍0
+ dan 𝑐𝑘 ∈ 𝑍0

+ 

sehingga 𝑟𝑥 ∈ 𝐼 yang artinya 𝑥 ∈ (𝐼: 𝑟). Dengan demikian diperoleh 〈𝑏〉 ⊆
(𝐼: 𝑟).Karena(𝐼: 𝑟) ⊆ 〈𝑏〉 dan 〈𝑏〉 ⊆ (𝐼: 𝑟) maka terbukti bahwa ∀𝑟 ∈ 𝑍0

+ − {0}, (𝐼: 𝑟) =
〈𝑏〉 dengan 𝑏 = 𝑎/𝐹𝑃𝐵(𝑎, 𝑟).       

  

Contoh 1. 

Diberikan 𝑰 = 〈𝟔〉 ideal pada 𝒁𝟎
+. Untuk 𝒓 ∈ 𝒁𝟎

+ dan 𝑰 = 〈𝟔〉 maka dapatdiasumsikan 𝒓 ∈
〈𝟑〉\〈𝟔〉 − {𝟎} = {𝟑, 𝟗, 𝟏𝟓, … }, 𝒓 ∈ 〈𝟐〉\〈𝟔〉 − {𝟎} = {𝟐, 𝟒, 𝟖, 𝟏𝟎, … }, 𝒓 ∈ 〈𝟔〉 − {𝟎} =
{𝟔, 𝟏𝟐, … }, 𝒓 ∈ 𝒁𝟎

+\((〈𝟑〉\〈𝟔〉)⋃(〈𝟐〉\〈𝟔〉)⋃〈𝟔〉) − {𝟎} = {1,5,7,11,…} dan 𝒓 = 𝟎 sehingga 

dapat diperoleh: 

(i). Untuk 𝑟 ∈ 〈3〉\〈6〉 − {0} = {3,9,15, … } dapat diperoleh 𝐹𝑃𝐵(6, 𝑟) = 3 sedemikian 

hingga diperoleh bentuk (𝐼: 𝑟) = 〈6/3〉 = 〈2〉. 
(ii). Untuk 𝑟 ∈ 〈2〉\〈6〉 − {0} = {2,4,8,10, … } dapat diperoleh 𝐹𝑃𝐵(6, 𝑟) = 2 sedemikian 

hingga diperoleh bentuk (𝐼: 𝑟) = 〈6/2〉 = 〈3〉. 
(iii). Untuk 𝑟 ∈ 〈6〉 − {0} = {6,12,18, … } dapat diperoleh 𝐹𝑃𝐵(6, 𝑟) = 6 sedemikian hingga 

diperoleh bentuk (𝐼: 𝑟) = 〈6/6〉 = 〈1〉 = 𝑍0
+. 

(iv). Untuk 𝑟 ∈ 𝑍0
+\((〈3〉\〈6〉)⋃(〈2〉\〈6〉)⋃〈6〉) − {0} = {1,5,7,11, … } dapat diperoleh 

𝐹𝑃𝐵(6, 𝑟) = 1 sedemikian hingga diperoleh bentuk (𝐼: 𝑟) = 〈6/1〉 = 𝐼. 

(v). Untuk 𝑟 = 0 dapat diperoleh (𝐼: 0) = 𝑍0
+. 

 

Teorema 7. Jika 𝑰 = 〈𝒂〉 ideal sejati pada semiring 𝒁𝟎
+ dimana 𝒂 = 𝒑𝟏

𝒌𝟏 ⋅  𝒑𝟐
𝒌𝟐 ⋅ … ⋅ 𝒑𝒏

𝒌𝒏  maka 

√𝑰 = 〈𝒑𝟏 ⋅ 𝒑𝟐 ⋅ … ⋅ 𝒑𝒏〉. 

Bukti. Misalkan𝑥 ∈ √𝐼 maka terdapat suatu 𝑚 ∈ ℕ sedemikian hingga 𝑥𝑚 ∈ 𝐼 yang artinya 

adalah 𝑥𝑚  = 𝑎 ⋅ 𝑘 = 𝑝1
𝑘1 ⋅  𝑝2

𝑘2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛
𝑘𝑛 ⋅ 𝑘 untuk suatu 𝑘 ∈ 𝑍0

+ dengan 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 

merupakan bilangan prima yang berbeda dan tanpa mengurangi keumuman, untuk 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 
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juga memenuhi 𝑝1 < 𝑝2 < ⋯ < 𝑝𝑛.Karena 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 merupakan bilangan prima yang 

berbeda dan 𝑘 ∈ 𝑍0
+ maka terdapat dua kondisi yaitu untuk 𝑘 = 0 maka dapat diperoleh 𝑚 = 1 

sedemikian hingga 𝑥1 = 0 ∈ 〈𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛〉. Untuk 𝑘 ≠ 0 maka dapat dimisalkan 𝑥 = 𝑞1
𝑙1 ⋅

𝑞2
𝑙2 ⋅ … ⋅ 𝑞𝑡

𝑙𝑡 dengan 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑡 merupakan bilangan prima berbeda dan tanpa mengurangi 

keumuman untuk 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑡 juga memenuhi 𝑞1 < 𝑞2 < ⋯ < 𝑞𝑡 dengan 𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑡 ∈ ℕ dan 

𝑛 ≤ 𝑡 ∈ ℕ sehingga dapat diperoleh 𝑥𝑚 = (𝑞1
𝑙1 ⋅ 𝑞2

𝑙2 ⋅ … ⋅ 𝑞𝑡
𝑙𝑡)

𝑚
= 𝑝1

𝑘1 ⋅ 𝑝2
𝑘2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛

𝑘𝑛 ⋅ 𝑘. 

Karena 𝑞1, 𝑞2, …, 𝑞𝑡 merupakan bilangan prima yang berbeda dan 𝑝1|𝑝1
𝑘1 ⋅ 𝑝2

𝑘2 ⋅ … 𝑝𝑛
𝑘𝑛 ⋅ 𝑘, 

𝑝2|𝑝1
𝑘1 ⋅ 𝑝2

𝑘2 ⋅ … 𝑝𝑛
𝑘𝑛 ⋅ 𝑘, …, 𝑝𝑛|𝑝1

𝑘1 ⋅ 𝑝2
𝑘2 ⋅ … 𝑝𝑛

𝑘𝑛 ⋅ 𝑘 maka 𝑝1|𝑞1
𝑙1 ⋅ 𝑞2

𝑙2 ⋅ … ⋅ 𝑞𝑡
𝑙𝑡, 𝑝2|𝑞1

𝑙1 ⋅ 𝑞2
𝑙2 ⋅ … ⋅

𝑞𝑡
𝑙𝑡, …, 𝑝𝑛|𝑞1

𝑙1 ⋅ 𝑞2
𝑙2 ⋅ … ⋅ 𝑞𝑡

𝑙𝑡 sehingga 𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛|𝑞1
𝑙1 ⋅ 𝑞2

𝑙2 ⋅ … ⋅ 𝑞𝑡
𝑙𝑡 yang artinya 𝑥 = 𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅

… ⋅ 𝑝𝑛 ⋅ 𝑦 dengan 𝑦 ∈ 𝑍0
+. Dengan demikian dapat diperoleh 𝑥 ∈ 〈𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛〉.Dari kedua 

kondisi di atas dapat diperoleh bahwa √𝐼 ⊆ 〈𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛〉. Misalkan𝑥 ∈ 〈𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ … ⋅
𝑝𝑛〉maka𝑥 = 𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ … 𝑝𝑛 ⋅ 𝑘 untuk suatu 𝑘 ∈ 𝑍0

+. Karena 𝑝1, 𝑝2, …, 𝑝𝑛 merupakan bilangan 

prima yang berbeda dan 𝑘 ∈ 𝑍0
+ maka terdapat dua kondisi yaitu untuk 𝑘 = 0 maka dapat 

diperoleh 𝑚 = 1 sedemikian hingga 𝑥1 = 0 ∈ 𝐼 yang artinya 𝑥 ∈ √𝐼. Untuk 𝑘 ≠ 0 maka 

terdapat 𝑚 ∈ ℕ dengan 𝑚 = max(𝑘1, 𝑘2, … 𝑘𝑛) sehingga dapat dituliskan 𝑚 = 𝑘𝑖 +
𝑙𝑖dengan𝑖 = 1,2, … , 𝑛,𝑙𝑖 ≥ 0 sehingga diperoleh  𝑥𝑚  = (𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛 ⋅ 𝑘)𝑚 = 𝑝1

𝑚 ⋅ 𝑝2
𝑚 ⋅ … ⋅

𝑝𝑛
𝑚 ⋅ 𝑘𝑚 = 𝑝1

𝑘1+𝑙1 ⋅ 𝑝2
𝑘2+𝑙2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛

𝑘𝑛+𝑙𝑛 ⋅ 𝑘𝑚 = 𝑝1
𝑘1 ⋅  𝑝2

𝑘2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛
𝑘𝑛 ⋅ (𝑝1

𝑙1 ⋅  𝑝2
𝑙2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛

𝑙𝑛 ⋅ 𝑘𝑚) 

yang artinya 𝑥𝑚 ∈ 𝐼, sehingga dapat diperoleh 𝑥 ∈ √𝐼. Dari dua kondisi di  atas dapat diperoleh 

〈𝑝1𝑝2 … 𝑝𝑛〉 ⊆ √𝐼. Karena√𝐼 ⊆ 〈𝑝1𝑝2𝑝3 … 𝑝𝑛〉 dan 〈𝑝1𝑝2 … 𝑝𝑛〉 ⊆ √𝐼 maka terbukti bahwa√𝐼 =
〈𝑝1𝑝2𝑝3 … 𝑝𝑛〉.          

 

Contoh 2.  

Diberikan 𝑰 = 〈𝟐𝟓𝟐𝟎〉 ideal pada 𝒁𝟎
+ dimana 𝟐𝟓𝟐𝟎 = 𝟐𝟑 ⋅ 𝟑𝟐 ⋅ 𝟓 ⋅ 𝟕. maka  dapat diperoleh 

√𝑰 = 〈𝟐 ⋅ 𝟑 ⋅ 𝟓 ⋅ 𝟕〉 = 〈𝟐𝟏𝟎〉. 
 

Teorema 8. Ideal sejati 𝑰 = 〈𝒙〉 merupakan ideal irreducible pada semiring 𝒁𝟎
+ jika dan hanya 

jika 𝒙 = 𝒑𝒏dengan 𝒑 suatu bilangan prima pada 𝒁𝟎
+ dan suatu 𝒏 ∈ ℕ. 

Bukti.  

(⇒) 

Dengan menggunakan pembuktian kontradiksi maka untuk 𝑥 ≠ 𝑝𝑛 dapat dimisalkan 𝑥 = 𝑝1
𝑛1 ⋅

𝑝2
𝑛2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑘

𝑛𝑘dimana 1 < 𝑘 ∈ ℕ dengan 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑘 merupakan bilangan prima dan 

𝑛1, 𝑛2, … 𝑛𝑘 ∈ ℕ. Dengan demikian dapat diperoleh ideal 𝐻 = 〈𝑝1
𝑛1〉 dan 𝐾 = 〈𝑝2

𝑛2 ⋅ 𝑝3
𝑛3 ⋅ … ⋅

𝑝𝑘
𝑛𝑘〉 sedemikian hingga 𝐾𝑃𝐾 (𝑝1

𝑛1 , 𝑝2
𝑛2 ⋅ 𝑝3

𝑛3 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑘
𝑛𝑘) = 𝑝1

𝑛1 ⋅ 𝑝2
𝑛2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑘

𝑛𝑘 yang artinya 𝐼 =

𝐻⋂𝐾 tetapi 𝐼 ≠ 𝐻 dan 𝐼 ≠ 𝐾 sehingga 𝐼 = 〈𝑥〉 bukanlah ideal irreducible pada semiring 𝑍0
+ 

sehingga terjadi kontradiksi. 

(⇐) 

Selanjutnya dibuktikan bahwa 𝐼 = 〈𝑝𝑛〉 dengan 𝑝 bilangan prima pada 𝑍0
+ merupakan ideal 

irreducible pada semiring 𝑍0
+. Ada beberapa kasus yang dapat ditinjau dalam menentukan ideal 

𝐻 dan ideal 𝐾 sedemikian hingga 𝐼 = 𝐻⋂𝐾 sebagai berikut. 

(i) Untuk ideal-ideal 𝐻 = 〈𝑎〉 dan 𝐾 = 〈𝑏〉 pada semiring 𝑍0
+ sedemikian hingga dapat 

diperoleh 𝐻⋂𝐾 = 〈𝐾𝑃𝐾(𝑎, 𝑏)〉. Misalkan 𝐼 = 𝐻⋂𝐾 maka 𝑝𝑛 = 𝐾𝑃𝐾(𝑎, 𝑏). Karena 𝑝 

merupakan bilangan prima maka haruslah 𝑎 = 𝑝𝑛 dan 𝑏 = 𝑝𝑚 atau 𝑏 = 𝑝𝑛 dan 𝑎 = 𝑝𝑚 

dengan 𝑚 ≤ 𝑛, 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ sehingga diperoleh 𝐼 = 𝐻 atau 𝐼 = 𝐾. Dengan demikian terbukti 

bahwa 𝐼 = 〈𝑥〉 dengan 𝑥 = 𝑝𝑛 merupakan ideal irreducible pada semiring 𝑍0
+. 

(ii) Untuk ideal – ideal 𝐻 = 〈𝑎〉 dan 𝐾 = 〈𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑖〉 dengan 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑖 saling prima untuk 

𝑖 ≥ 2, 𝑖 ∈ ℕ maka tidak mungkin memenuhi 𝐼 = 𝐻⋂𝐾 karena jika diandaikan 𝐼 = 𝐻⋂𝐾 

maka haruslah 𝑎 = 𝑝𝑛 dan 𝑏𝑙 = 𝑝𝑚 atau 𝑏𝑙 = 𝑝𝑛 dan 𝑎 = 𝑝𝑚 untuk suatu 𝑙 = 1,2,3, …, 

𝑚 ≤ 𝑛, 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ. Untuk kasus 𝑎 = 𝑝𝑛 dan 𝑏𝑙 = 𝑝𝑚 maka untuk suatu 𝑗 ∈ ℕ dengan 𝑙 ≠ 𝑗 
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terdapat 〈𝐾𝑃𝐾(𝑎, 𝑏𝑗)〉 ⊆ 𝐻⋂𝐾 tetapi 〈𝐾𝑃𝐾(𝑎, 𝑏𝑗)〉 ⊈ 𝐼 sehingga 𝐼 ≠ 𝐻⋂𝐾. Dengan cara 

yang sama untuk kasus 𝑏𝑖 = 𝑝𝑛 dan 𝑎 = 𝑝𝑚 dapat diperoleh 𝐼 ≠ 𝐻⋂𝐾. 

(iii) Sama halnya dengan poin (ii), untuk ideal-ideal 𝐻 = 〈𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚〉 dan 𝑘 =
〈𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛〉 juga mengakibatkan 𝐼 ≠ 𝐻⋂𝐾. 

Dengan demikian terbukti bahwa 𝐼 = 〈𝑥〉 ideal irreducible pada semiring 𝑍0
+ jika dan hanya jika 

𝑥 = 𝑝𝑛 dengan 𝑝 bilangan prima pada 𝑍0
+      ∎ 

 

Teorema 9. Ideal sejati 𝑰 = 〈𝒙〉 adalah ideal 2-absorbing pada semiring 𝒁𝟎
+ jika dan hanya jika 

𝒙 = 𝒑 ,𝒙 = 𝒑𝟐 atau 𝒙 = 𝒑𝟏 ⋅ 𝒑𝟐 dengan 𝒑, 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 bilangan prima pada 𝒁𝟎
+. 

Bukti.  

(⇒) 

Dengan menggunakan pembuktian kontradiksi maka akan dibuktikan bahwa untuk ideal 𝐼 = 〈𝑥〉 
pada semiring 𝑍0

+ dengan 𝑥 ≠ 𝑝, 𝑥 ≠ 𝑝2dan𝑥 ≠ 𝑝1 ⋅ 𝑝2bukan ideal 2-absorbing pada semiring 

𝑍0
+. Untuk 𝑥 ≠ 𝑝, 𝑥 ≠ 𝑝2dan𝑥 ≠ 𝑝1𝑝2dapat dibagi menjadi beberapa kasus sebagai berikut. 

(i) Untuk 𝑥 = 𝑝𝑘 dengan 𝑘 ≥ 3. Ambil 𝑎 = 𝑏 = 𝑝 ∈ 𝑍0
+, 𝑐 = 𝑝𝑘−2 ∈ 𝑍0

+ yang memenuhi 

𝑎𝑏𝑐 = 𝑝𝑘 ∈ 𝐼 maka dapat diperoleh 𝑎𝑏 ∉ 𝐼 dan 𝑎𝑐 = 𝑏𝑐 ∉ 𝐼 sehingga terjadi kontradiksi.  

(ii) Untuk𝑥 = 𝑝1
𝑘1 ⋅ 𝑝2

𝑘2dengan 𝑘1 > 1 atau 𝑘2 > 1 dimana 𝑘1, 𝑘2 ∈ ℕ. Untuk 𝑘1 > 1 maka 

dapat diambil 𝑎 = 𝑏 = 𝑝1 dan 𝑐 = 𝑝1
𝑘1−2

⋅ 𝑝2
𝑘2 yang memenuhi 𝑎𝑏𝑐 = 𝑝1

𝑘1 ⋅ 𝑝2
𝑘2 ∈ 𝐼 

mengakibatkan 𝑎𝑏 = 𝑝1
2 ∉ 𝐼 dan 𝑎𝑐 = 𝑏𝑐 = 𝑝1

𝑘1−1
⋅ 𝑝2

𝑘2 ∉ 𝐼 sehingga terjadi kontradiksi. 

Dengan argumen yang sama maka untuk 𝑘2 > 1 dapat diperoleh 𝑎𝑏 ∉ 𝐼, 𝑎𝑐 ∉ 𝐼 dan 𝑏𝑐 ∉
𝐼. 

(iii) Untuk 𝑥 = 𝑝1
𝑘1 ⋅ 𝑝2

𝑘2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛
𝑘𝑛 dengan𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛 ∈ ℕ dan 𝑝1, 𝑝2, …, 𝑝𝑛 bilangan prima 

untuk 𝑛 ≥ 3 maka dapat diambil 𝑎 = 𝑝1
𝑘1 ∈ 𝑍0

+, 𝑏 = 𝑝2
𝑘2 ∈ 𝑍0

+, 𝑐 = 𝑝3
𝑘3 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛

𝑘𝑛 ∈ 𝑍0
+ 

yang memenuhi 𝑎𝑏𝑐 = 𝑝1
𝑘1 ⋅ 𝑝2

𝑘2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛
𝑘𝑛 ∈ 𝐼sehingga mengakibatkan 𝑎𝑏 ∉ 𝐼, 𝑎𝑐 ∉ 𝐼 dan 

𝑏𝑐 ∉ 𝐼dengan demikian terjadi kontradiksi. 

(⇐) 

Akan dibuktikan bahwa 𝐼 = 〈𝑥〉 dengan 𝑥 = 𝑝, 𝑥 = 𝑝2 atau 𝑥 = 𝑝1 ⋅ 𝑝2 merupakan ideal 2-

absorbing pada 𝑍0
+. Untuk membuktikan pada bagian ini akan dibagi menjadi tiga kasus, yaitu: 

(i) Untuk kasus 𝑥 = 〈𝑝〉. Ambil 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑍0
+ yang memenuhi 𝑎𝑏𝑐 ∈ 𝐼 = 〈𝑝〉 yang artinya 

𝑎𝑏𝑐 = 𝑝 ⋅ 𝑘 dengan 𝑘 ∈ 𝑍0
+. Karena 𝑝 bilangan prima maka 𝑝|𝑎 atau 𝑝|𝑏 atau 𝑝|𝑐. Untuk 

𝑝|𝑎 maka 𝑝|𝑎𝑏 yang artinya 𝑎𝑏 = 𝑝 ⋅ 𝑘1, untuk 𝑝|𝑏 maka 𝑝|𝑏𝑐 yang artinya 𝑏𝑐 = 𝑝 ⋅ 𝑘2, 

kemudian untuk 𝑝|𝑐 maka 𝑝|𝑎𝑐 yang artinya 𝑎𝑐 = 𝑝 ⋅ 𝑘3. Dengan demikian dapat 

diperoleh 𝑎𝑏 ∈ 𝐼 atau 𝑏𝑐 ∈ 𝐼 atau 𝑎𝑐 ∈ 𝐼 yang artinya 𝐼 = 〈𝑝〉 merupakan ideal 2-absorbing 

pada semiring 𝑍0
+. 

(ii) Untuk kasus𝑥 = 〈𝑝2〉. Ambil𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑍0
+yang memenuhi𝑎𝑏𝑐 ∈ 𝐼 = 〈p2〉 yang artinya 

𝑎𝑏𝑐 = p2 ⋅ 𝑘dengan 𝑘 ∈ 𝑍0
+. Karena 𝑝 bilangan prima maka terdapat dua kemungkinan 

sebagai berikut. 

 Untuk 𝑝|𝑎 dan 𝑝|𝑏 maka 𝑝2|𝑎𝑏 yang artinya 𝑎𝑏 = 𝑝2 ⋅ 𝑘4 dengan 𝑘4 ∈ 𝑍0
+ sehingga 

diperoleh 𝑎𝑏 ∈ 𝐼. Namun bisa juga 𝑝|𝑎 dan 𝑝|𝑐, atau 𝑝|𝑏 dan 𝑝|𝑐 sehingga dengan 

menggunakan argumen yang sama maka dapat diperoleh 𝑎𝑐 ∈ 𝐼 atau 𝑏𝑐 ∈ 𝐼. 

 Untuk 𝑝2|𝑎 maka 𝑝2|𝑎𝑏 yang artinya 𝑎𝑏 = 𝑝2 ⋅ 𝑘5 dengan 𝑘5 ∈ 𝑍0
+ sehingga diperoleh 

𝑎𝑏 ∈ 𝐼. Namun bisa juga 𝑝2|𝑏 atau 𝑝2|𝑐 sehingga dengan menggunakan argumen yang 

sama dapat diperoleh 𝑎𝑐 ∈ 𝐼 atau 𝑏𝑐. 

(iii) Untuk kasus 𝑥 = 〈𝑝1𝑝2〉.Ambil𝑎,𝑏,𝑐 ∈ 𝑍0
+yang memenuhi𝑎𝑏𝑐 ∈ 𝐼 = 〈𝑝1𝑝2〉 yang 

artinya𝑎𝑏𝑐 = 𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ 𝑘6 dengan 𝑘6 ∈ 𝑍0
+. Karena 𝑝1 dan 𝑝2 merupakan prima maka 

terdapat dua kemungkinan sebagai berikut. 

 Untuk 𝑝1|𝑎dan 𝑝2|𝑏, atau 𝑝1|𝑏 dan 𝑝2|𝑎 maka 𝑝1𝑝2|𝑎𝑏 yang artinya 𝑎𝑏 = 𝑝1𝑝2 ⋅ 𝑘7 

dengan 𝑘7 ∈ 𝑍0
+ sehingga diperoleh 𝑎𝑏 ∈ 𝐼. Namun bisa juga 𝑝1|𝑎 dan 𝑝2|𝑐, atau 𝑝1|𝑐 
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dan 𝑝2|𝑎, atau 𝑝1|𝑏 dan 𝑝2|𝑐, atau 𝑝1|𝑐 atau 𝑝2|𝑏 sehingga dengan menggunakan 

argumen yang sama dapat diperoleh 𝑎𝑐 ∈ 𝐼 atau 𝑏𝑐 ∈ 𝐼. 

 Untuk 𝑝1𝑝2|𝑎 maka 𝑝1𝑝2|𝑎𝑏 yang artinya 𝑎𝑏 = 𝑝1𝑝2 ⋅ 𝑘8 dengan 𝑘8 ∈ 𝑍0
+ sehingga 

dieroleh 𝑎𝑏 ∈ 𝐼. Namun juga bisa 𝑝1𝑝2|𝑏 atau 𝑝1𝑝2|𝑐 sehingga dengan menggunakan 

argumen yang sama dapat diperoleh 𝑎𝑐 ∈ 𝐼 atau 𝑏𝑐 ∈ 𝐼. 

Dengan demikian terbukti bahwa untuk 𝑥 = 𝑝, 𝑥 = 𝑝2 atau 𝑥 = 𝑝1 ⋅ 𝑝1 maka 𝐼 = 〈𝑥〉 
merupakan ideal 2-absorbing pada semiring 𝑍0

+.      ∎ 

Selanjutnya berikut ini diberikan beberapa teorema mengenai karakterisasi ideal 2-

absorbing pada semiring maupun semiring factor terkait ideal (𝐼: 𝑟), ideal radical dari 𝐼 dan 

ideal irreducible pada 𝑆. 

 

Teorema 20. [Chaudhari, 2012]. Jika 𝑰 ideal 2-absorbing pada semiring komutatif 𝑺, maka √𝑰 

merupakan ideal 2-absorbing pada semiring komutatif 𝑺. 

 

Contoh 3.  

Himpunan 𝑰 = 〈𝒙𝒊〉 dengan 𝒙𝟏 = 𝒑 atau 𝒙𝟐 = 𝒑𝟐 atau 𝒙𝟑 = 𝒑𝟏 ⋅ 𝒑𝟐 merupakan ideal 2-

absorbing pada 𝒁𝟎
+ sehingga dapat diperoleh √𝑰 = 〈𝒙𝒊

′〉 dengan 𝒙𝟏
′ = 𝒑 atau 𝒙𝟐

′ = 𝒑 atau 𝒙𝟑
′ =

𝒑𝟏 ⋅ 𝒑𝟐 yang merupakan ideal 2-absorbing pada 𝒁𝟎
+. 

 

Teorema 11. [Kumar dkk ,2015]. Jika 𝑰 ideal 2-absorbing pada semiring komutatif 𝑺 maka 

∀𝒓∈𝑺\𝑰 , (𝑰: 𝒓) merupakan ideal 2-absorbing pada semiring komutatif 𝑺. 

 

Contoh  4 

Perhatikan kembali contoh 1. ideal 𝑰 = 〈𝟔〉 merupakan ideal 2-absorbing pada 𝒁𝟎
+ sehingga 

untuk ∀𝒓∈𝒁𝟎
+/𝑰 dapat diperoleh (𝑰: 𝒓) merupakan ideal 2-absorbing pada 𝒁𝟎

+. 

 

Teorema 12 [ Kumar dkk ,2015]. Diberikan 𝑰 ideal subtraktif irreducible pada semiring 

komutatif 𝑺 dan diberikan √𝑰
𝟐

⊆ 𝑰. Maka 𝑰 merupakan ideal 2-absorbing pada semiring 

komutatif 𝑺 jika dan hanya jika (𝑰: 𝒓) = (𝑰: 𝒓𝟐) untuk setiap 𝒓 ∈ 𝑺\𝑰. 

 

Contoh 5. 

Ideal 𝑰 = 〈𝟐〉 pada 𝒁𝟎
+ merupakan ideal irreducible dan ideal 2-absorbing pada 𝒁𝟎

+. Selanjutnya 

√𝑰 = 〈𝟐〉 dengan √𝑰
𝟐

= 〈𝟒〉 ⊆ 𝑰. Kemudian untuk 𝒓 ∈ 𝒁𝟎
+\𝑰 dapat diperoleh 𝒓 = {𝟏, 𝟑, 𝟓, … } 

dan 𝒓𝟐 = {𝟏, 𝟗, 𝟐𝟓, … } sedemikian hingga 𝑭𝑷𝑩(𝟐, 𝒓) = 𝑭𝑷𝑩(𝟐, 𝒓𝟐) = 𝟏 yang artinya (𝑰: 𝒓) =

(𝑰: 𝒓𝟐). 

 

Proposisi1 3 [ Kumar dkk, 2015]. Diberikan semiring komutatif 𝑺 = 𝑺𝟏×𝑺𝟐 dengan 𝑺𝒊, 𝒊 =
𝟏, 𝟐 semiring dengan elemen unity (elemen satuan). Jika 𝑰 ideal sejati pada semiring 𝑺𝟏. Maka 

pernyataan-pernyataan dibawah ini ekivalen : 

(i) 𝐼 merupakan ideal 2-absorbing pada 𝑆1.  

(ii) 𝐼×𝑆2 merupakan ideal 2-absorbing pada 𝑆 = 𝑆1×𝑆2.  

(iii) 𝐼×𝑆2 merupakan ideal 2-absorbing lemah pada 𝑆 = 𝑆1×𝑆2. 

 

Contoh 6.  

𝑰 = 〈𝟔〉 merupakan ideal 2-absorbing pada semiring 𝒁𝟎
+ sehingga dapat diperoleh 〈𝟔〉×𝒁𝟎

+ 

merupakan ideal 2-absorbing danideal 2-absorbing lemah pada semiring 𝒁𝟎
+×𝒁𝟎

+. 

 

Teorema 14 [Kumar dkk,2015]. Diberikan semiring komutatif 𝑺, 𝑰 merupakan 𝑸-ideal pada 𝑺 

dan 𝑷 merupakan ideal perluasan subtraktif pada 𝑰. Maka 𝑷 merupakan ideal 2-absorbing pada 

𝑺 jika dan hanya jika 𝑷/𝑰(𝑸⋂𝑷) merupakan ideal 2-absorbing pada 𝑺/𝑰(𝑸). 
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Contoh 7.  

Diberikan 𝑰 = 〈𝟏𝟔〉 merupakan Q-ideal pada semiring 𝒁𝟎
+ dengan 𝑸 = {𝟎, 𝟏, 𝟐, … , 𝟏𝟓} sehingga 

diperoleh semiring faktor 𝒁𝟎
+/𝑰(𝑸) = {𝑰, 𝑰 + 𝟏, 𝑰 + 𝟐, … , 𝑰 + 𝟏𝟓}maka dapat diperoleh ideal 

perluasan subtraktif 𝑷 = 〈𝒙〉 dari ideal 𝑰 dengan 𝒙 = 𝟐 atau𝒙 = 𝟒 atau 𝒙 = 𝟖 dimana 𝑷 = 〈𝟖〉 
bukan ideal 2-absorbing pada semiring𝒁𝟎

+ sedangkan 𝑷 = 〈𝟐〉 dan 𝑷 = 〈𝟒〉 merupakan ideal 2-

absorbing pada semiring 𝒁𝟎
+ sehingga dapat diperoleh: 

(i) Untuk 𝑃 = 〈2〉 dengan 𝑃⋂𝑄 = {0,2,4, … 14} maka dapat diperoleh 𝑃/𝐼(𝑃⋂𝑄) = {𝐼,𝐼 +

2,𝐼 + 4,…,𝐼 + 14} yang merupakan ideal 2-absorbing pada semiring faktor 𝑍0
+/𝐼(𝑄). 

(ii) Untuk 𝑃 = 〈4〉dengan𝑃⋂𝑄 = {0,4,8,12} maka dapat diperoleh 𝑃/𝐼(𝑃⋂𝑄) = {𝐼, 𝐼 + 4, 𝐼 +

8, 𝐼 + 12} yang merupakan ideal 2-absorbing pada semiring faktor 𝑍0
+/𝐼(𝑄). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Pada artikel ini telah diperoleh bentuk umum dari ideal (𝐼: 𝑟), ideal radical dari 𝐼, ideal 

irreducible 𝐼, dan ideal 2-absorbing 𝐼 pada semiring 𝑍0
+ dimana ideal 𝐼 dibangun oleh satu elemen. Hasil 

dari bentuk ideal – ideal tersebut digunakan untuk memberikan contoh untuk memahami teorema – 

teorema yang terkait dengan karakterisasi ideal 2-absorbing pada semiring maupun semiring factor yang 

terkait dengan ideal – ideal tersebut  
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Abstrak 

 
Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat meningkatkan permintaan akan 

kebutuhan bangunan, termasuk semen. Menurut data salah satu pabrik produsen 

semen, permintaan semen meningkat. Peningkatan permintaan semen baik oleh 

individu maupun instansi mengakibatkan peningkatan proses distribusi. Dalam 

proses distribusi tersebut, pabrik produsen semen juga mengeluarkan biaya 

transportasi yang dapat berupa biaya bahan bakar atau biaya muatan. Model 

optimisasi masalah transportasi adalah menentukan jumlah semen yang harus 

didistribusikan dari pabrik sumber ke gudang tujuan supaya biaya transportasi 

minimum dengan kendala jumlah persediaan dan jumlah permintaan. Dalam 

penelitian ini pabrik sumber direpresentasikan oleh alat transportasi yang 

mengangkut semen ke gudang tujuan dengan jumlah persediaan adalah jumlah 

muatan maksimum semen yang dapat diangkut. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analitik yaitu metode vogel dan metode russell serta 

metode heuristik yaitu algoritma genetika. Kromosom algoritma genetika yang 

digunakan berupa matriks dimana elemennya adalah variabel keputusan jumlah 

semen yang harus didistribusikan. Dari hasil yang diperoleh melalui algoritma 

genetika, diperoleh solusi optimum yang mendekati solusi analitik serta 

meminimukan biaya transportasi dengan memenuhi kendala jumlah persediaan dan 

jumlah permintaan.   

Kata kunci: masalah transportasi, metode vogel, metode russell, algoritma genetika 
 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat meningkatkan permintaan akan kebutuhan 

bangunan seperti perumahan, perkantoran, fasilitas umum, dan sebagainya. Salah satu material 

yang dibutuhkan untuk membangun bangunan tersebut adalah semen. Menurut data salah satu 

pabrik produsen semen, permintaan semen meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data 

Asosiasi Semen Indonesia (ASI), pada September 2014, penjualan semen naik 2,84% dari 5,63 

juta ton menjadi 5,79 juta ton. Akumulasi penjualan semen pada Januari-September 2015 adalah 

42,29 juta ton (Kementrian Perindustrian RI, 2016).   

Peningkatan permintaan semen baik oleh individu maupun instansi mengakibatkan 

peningkatan proses distribusi. Dalam proses distribusi tersebut, pabrik produsen semen juga 

mengeluarkan biaya transportasi yang dapat berupa biaya bahan bakar atau biaya muatan.  

Model optimisasi masalah transportasi adalah menentukan jumlah semen yang harus 

didistribusikan dari pabrik sumber ke gudang tujuan supaya biaya transportasi minimum dengan 

kendala jumlah persediaan dan jumlah permintaan. Selain itu, jumlah persediaan dan jumlah 

permintaan diasumsikan sama. Dalam penelitian ini pabrik sumber direpresentasikan oleh alat 

transportasi yang mengangkut semen ke gudang tujuan dengan jumlah persediaan adalah jumlah 

muatan maksimum semen yang dapat diangkut.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitik yaitu metode vogel 
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dan metode russell serta metode heuristik yaitu algoritma genetika. Metode analitik adalah 

metode yang dapat menyelesaikan masalah secara analisis dan juga memiliki bukti matematika 

yang dapat membuktikan solusi yang dihasilkan (Schneider dan Kirkpatrick, 2006). Sedangkan 

metode heuristik adalah metode yang akan menghasilkan solusi yang mendekati solusi analitik 

menggunakan faktor acak (Schneider dan Kirkpatrick, 2006). Namun pada beberapa kasus, 

solusi global yang diperoleh dari metode analitik sangat sulit diperoleh sehingga digunakan 

suatu pendekatan menghasilkan solusi lokal di sekitar solusi global (Spall, 2003).   

Algoritma genetika diperkenalkan oleh Goldberg, yaitu menggunakan proses stokastik 

dalam mekanisme proses seleksi alam (Gen dan Cheng, 1997). Dengan demikian, proses dalam 

algortima genetika mencakup inisialisasi populasi kromosom, crossover, mutasi, dan seleksi. 

Kromosom yang digunakan berupa matriks dimana elemennya adalah variabel keputusan 

jumlah semen yang harus didistribusikan (Gen dan Cheng, 1997).  

Dalam penelitian sebelumnya (Pangestuti, 2008), telah diteliti optimisasi masalah 

transportasi distribusi semen menggunakan metode vogel dan metode russell menggunakan 

biaya distribusi yang sama pada tiap-tiap angkutan. Dalam penelitian ini, biaya distribusi yang 

digunakan menggunakan rasio biaya distribusi. Semakin besar kapasitas maksimum semen yang 

diangkut, semakin murah biaya distribusi per unit semen.   

Dari hasil yang diperoleh melalui algortima genetika, diperoleh solusi optimum yang 

mendekati solusi analitik serta meminimukan biaya transportasi dengan memenuhi kendala 

jumlah persediaan dan jumlah permintaan. 

METODE 

Masalah transportasi pertama kali diperkenalkan oleh Hitchcock pada tahun 1941. Secara 

umum, masalah transportasi adalah mendistribusikan produk dari sekelompok supplier atau 

source (misal : pabrik sumber) ke sekelompok penerima atau destination (misal gudang tujuan) 

dengan meminimumkan biaya distribusi (Taha, 2007; Hillier dan Lieberman, 2001 ). Dalam hal 

ini, supplier atau source direpresentasikan sebagai alat transportasi yang mengangkut semen ke 

gudang tujuan dengan jumlah persediaan adalah jumlah muatan maksimum semen yang dapat 

diangkut.  

Tabel untuk masalah transportasi adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Tabel Masalah Transportasi 

 Tujuan 1 Tujuan 2 … Tujuan n Jumlah 

persediaan 

Sumber 1 𝑐11 𝑐12 …  𝑐1𝑛 𝑠1 

Sumber 2 𝑐21 𝑐22 …  𝑐2𝑛 𝑠2 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
Sumber m 𝑐𝑚1 𝑐𝑚2 …  𝑐𝑚𝑛 𝑠𝑚 

Jumlah 

permintaan 

𝑑1 𝑑2 …  𝑑𝑛  

 

Model matematika program linier untuk optimisasi masalah transportasi adalah : 

min 𝑍 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

 

Dengan kendala : 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑠𝑖

𝑛

𝑗=1

,          𝑖 = 1,2, … , 𝑚  

 

(1) 

 

 

 

 

 

(2) 
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∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑑𝑗

𝑚

𝑖=1

,          𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

∑ 𝑑𝑗 = ∑ 𝑠𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0    

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

Keterangan dari model matematika di atas adalah : 

1. 𝑍 adalah fungsi obyektif berupa biaya distribusi. 

2. 𝑥𝑖𝑗(𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … 𝑛) adalah variabel keputusan berupa jumlah unit semen 

yang didistribusikan dari angkutan 𝑖 ke gudang tujuan 𝑗. 
3. 𝑐𝑖𝑗(𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … 𝑛) adalah biaya distribusi dari angkutan 𝑖 ke gudang 

tujuan 𝑗. 
4. 𝑠𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 adalah jumlah unit semen yang disediakan atau dimuat oleh 

angkutan 𝑖. 
5. 𝑑𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 adalah jumlah unit semen yang diminta oleh gudang tujuan 𝑗. 

6. ∑ 𝑑𝑗 = ∑ 𝑠𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1  adalah jumlah persediaan sama dengan jumlah permintaan. 

 
Metode Vogel  

Tahap Awal 

Tahap awal pada metode vogel adalah membuat rancangan tabel. 

 

Tabel 2. Tabel Metode Vogel 

Tahap Optimisasi 

1. Hitunglah perbedaan antara dua biaya termurah dalam setiap baris dan setiap kolom. 

2. Tentukan baris atau kolom yang mempunyai angka perbedaan terbesar. Jika angka 

perbedaan terbesar berada pada baris persediaan, carilah biaya terkecil pada baris 

yang bersesuaian. Jika angka perbedaan terbesar berada pada kolom permintaan, 

carilah biaya terkecil pada kolom yang bersesuaian. 

3. Berilah nilai pada kotak yang mempunyai biaya terkecil pada baris atau kolom itu 

dengan nilai paling kecil antara nilai dari baris persediaan dan kolom permintaan 

yang bersesuaian dengan kotak itu. 

4. Kurangkan nilai dari baris persediaan dan kolom permintaan.  

5. Jika menghasilkan baris persediaan samadengan nol, eliminasi baris yang 

bersesuaian. Jika menghasilkan kolom permintaan samadengan nol, eliminasi kolom 

yang bersesuaian. 
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Tahap Pemberhentian 

Tahap pemberhentian dilakukan jika semua baris dan kolom telah tereliminasi. 

 

Metode Russell 

Tahap Awal 

Tahap awal pada metode russell adalah membuat rancangan tabel. 

 

Tabel 3. Tabel Metode Russell 

 
Tahap Optimisasi 

1. Tentukan 𝑢𝑖 yaitu biaya terbesar pada baris 𝑖 dan 𝑣𝑗 yaitu biaya terbesar pada kolom 

𝑗. 

2. Hitung 𝑐𝑖𝑗 − 𝑢𝑖 − 𝑣𝑗, dimana 𝑐𝑖𝑗  adalah biaya distribusi. 

3. Tentukan kotak yang mempunyai nilai 𝑐𝑖𝑗 − 𝑢𝑖 − 𝑣𝑗 paling negatif. 

4. Berilah nilai pada kotak yang mempunyai nilai 𝑐𝑖𝑗 − 𝑢𝑖 − 𝑣𝑗 paling negatif dengan 

nilai paling kecil antara nilai dari baris persediaan dan kolom permintaan yang 

bersesuaian dengan kotak itu. 

5. Kurangkan nilai dari baris persediaan dan kolom permintaan. 

6. Jika menghasilkan baris persediaan samadengan nol, eliminasi baris yang 

bersesuaian. Jika menghasilkan kolom permintaan samadengan nol, eliminasi kolom 

yang bersesuaian. 

 

Tahap Pemberhentian 

Tahap pemberhentian dilakukan jika semua baris dan kolom telah tereliminasi. 

 

Algortima Genetika 

Algoritma genetika diperkenalkan oleh Goldberg, yaitu menggunakan proses stokastik 

dalam mekanisme proses seleksi alam. Dengan demikian, proses dalam algortima genetika 

mencakup inisialisasi populasi kromosom, crossover, mutasi, dan seleksi. Kromosom yang 

digunakan berupa matriks dimana elemennya adalah variabel keputusan jumlah semen yang 

harus didistribusikan (Gen dan Cheng, 1997). 

 
Tahap Awal 
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Tahap awal pada algoritma genetika adalah membangkitkan populasi kromosom. 

Kromosom yang digunakan adalah suatu matriks 𝑥𝑝. 

𝑥𝑝 = [

𝑥11 𝑥12 … 𝑥𝑖𝑛
𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑛

… … … …
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 … 𝑥𝑚𝑛

] 

 

(6) 

 

Algoritma untuk membangkitkan kromosom adalah : 

1. Masukkan nilai 𝑧 = {1,2,3, … , 𝑚𝑛} 

While 𝑧 ≠ {} 

1. Pilih bilangan acak 𝑘 dari himpunan 𝑧. 

2. Hitung indeks baris dan indeks kolom dengan : 

𝑖 = [
𝑘 − 1

𝑛
+ 1] 

𝑗 = (𝑘 − 1) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 + 1  
 

(7) 

 

(8) 

 

3. Hitung nilai 𝑥𝑖𝑗 

𝑥𝑖𝑗 = min (𝑠𝑖, 𝑑𝑗) 

 

(9) 

 

4. Update nilai baris persediaan, kolom permintaan, serta nilai 𝑧. 

𝑠𝑖 = 𝑠𝑖 − 𝑥𝑖𝑗 

𝑑𝑗 = 𝑑𝑗 − 𝑥𝑖𝑗 

𝑧 = 𝑧 − {𝑘} 

 

(10) 

(11) 

(12) 

 

                End 

2. Ulangi langkah 1 sampai maksimum populasi. 

 

Tahap Optimisasi 

Tahap optimisasi yang digunakan pada algoritma genetika meliputi proses crossover, 

proses mutasi, dan proses seleksi. Proses crossover adalah proses menukarkan bagian gen dari 

dua kromosom induk untuk menghasilkan kromosom yang baru. Proses mutasi adalah proses 

mengubah satu atau lebih gen dari kromosom induk untuk menghasilkan kromosom yang baru. 

Proses seleksi adalah proses pemilihan kromosom untuk menghasilkan populasi kromosom 

yang baru. 

Proses Crossover  

1. Buat matriks 𝐷 = 𝑑𝑖𝑗 dan 𝑅 = 𝑟𝑖𝑗 dengan : 

𝑑𝑖𝑗 = [
𝑥𝑖𝑗

1 + 𝑥𝑖𝑗
2

2
] ,    𝑖 = 1,2, . . , 𝑚   𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

𝑟𝑖𝑗 = (𝑥𝑖𝑗
1 + 𝑥𝑖𝑗

2 ) 𝑚𝑜𝑑 2,    𝑖 = 1,2, . . , 𝑚   𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 

 

(13) 

 

(14) 

 

2. Pecah matriks 𝑅 ke dalam dua matriks 𝑅1 = (𝑟𝑖𝑗
1 ) dan 𝑅2 = (𝑟𝑖𝑗

2) sehingga memenuhi 

persamaan : 

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 

∑ 𝑟𝑖𝑗
1 =

𝑛

𝑗=1

∑ 𝑟𝑖𝑗
2 =

𝑛

𝑗=1

1

2
 ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

(15) 

 

(16) 
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∑ 𝑟𝑖𝑗
1 =

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑟𝑖𝑗
2 =

𝑚

𝑖=1

1

2
 ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

 

(17) 

 

3. Bentuk kromosom baru dengan : 

𝑥1
𝑛𝑒𝑤 = 𝐷 + 𝑅1 

𝑥2
𝑛𝑒𝑤 = 𝐷 + 𝑅2 

 

(18) 

(19) 

 

Proses Mutasi 

1. Pilih baris secara acak {𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑝} dari {1,2, … , 𝑚} dengan 2 ≤ 𝑝 ≤ 𝑚. Pilih kolom 

secara acak {𝑗1, 𝑗2, … , 𝑗𝑞} dari {1,2, … , 𝑛} dengan 2 ≤ 𝑞 ≤ 𝑛. 

2. Bentuk matriks 𝑌 dimana elemennya adalah baris dan kolom yang dipilih dari 

sebelumnya.  

3. Hitung jumlah persediaan dan jumlah permintaan dari matriks 𝑌. 
4. Buat kromosom baru dengan jumlah persediaan dan jumlah permintaan sama dengan 

jumlah persediaan dan jumlah permintaan matriks 𝑌. 

𝑎𝑖
𝑦

= ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑗∈{𝑗1 ,…,𝑗𝑞}      𝑖 = 𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑝 

𝑏𝑗
𝑦

= ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑖∈{𝑖1,…,𝑖𝑝}      𝑗 = 𝑗1, 𝑗2, … , 𝑗𝑞 

 

(20) 

(21) 

 

5. Ganti nilai gen dari kromosom lama tersebut dengan nilai gen dari kromosom baru. 

 

Proses Seleksi 

1.  Hitung nilai fitness 𝑍 pada masing-masing kromosom. 

𝑍𝑝 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

,           𝑝 = 1,2, … , 𝑚𝑎𝑥𝑝𝑜𝑝 

 

 

(22) 

 

2. Hitung jumlah nilai fitness pada populasi kromosom. 

𝐹 = ∑ 𝑍𝑝

max𝑝𝑜𝑝

𝑝=1

 

 

 

(23) 

 

3. Hitung peluang kromosom 𝑋𝑝. 

𝑃(𝑥𝑝) =
𝑍𝑝

𝐹
,     𝑝 = 1,2, … , max𝑝𝑜𝑝 

 

(24) 

 

4. Hitung peluang distribusi kumulatif kromosom 𝑋𝑝. 

𝑞𝑝 = ∑ 𝑃(𝑥𝑘)

p

𝑘=1

,      𝑝 = 1,2, … , max𝑝𝑜𝑝 

 

 

(25) 

 

5. Bangkitkan bilangan acak 𝑟 antara [0, 1]. 
6. Jika 𝑟 ≤ 𝑞1, pilih kromosom 𝑥1. Jika 𝑞𝑝 < 𝑟 ≤ 𝑞𝑝+1, pilih kromosom 𝑥𝑝+1 untuk 

𝑝 = 1,2, . . , 𝑚𝑎𝑥𝑝𝑜𝑝 − 1. 
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Tahap Pemberhentian 

Tahap pemberhentian dilakukan menggunakan jumlah generasi maksimum 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam optimisasi masalah transportasi distribusi semen, diberikan rasio biaya distribusi 

dari angkutan 𝑖 ke gudang 𝑗 adalah :  

 

 Cipta 

Niaga 

Margomulyo Sayung  Palur Naragong Tangerang Bogor 

Truk ¾ 69 72 75 81 84 88 90 

Engkel 61 63 66 74 77 79 83 

Tronton 

pendek 

56 59 62 68 72 77 80 

Tronton 

panjang 

36 42 45 48 50 66 74 

Gandeng 26 30 33 35 40 65 70 

Trailer 

pendek 

19 20 21 25 33 60 67 

Trailer 

panjang 

14 17 19 23 27 50 53 

 

Dengan kapasitas maksimum masing-masing angkutan adalah : 

Truk ¾  Engkel Tronton 

pendek 

Tronton 

panjang 

Gandeng Trailer 

pendek 

Trailer 

panjang 

Jumlah 

10000 126500 253600 14000 300000 7500 63000 774600 

 

Dengan permintaan dari masing-masing gudang adalah :  

Cipta 

Niaga  

Margomulyo Sayung Palur Naragong Tangerang Bogor Jumlah 

374987 119080 37970 148750 57350 25994 10469 774600 

 

Metode Vogel 

Dengan metode vogel, diperoleh variabel keputusan sebagai berikut : 

 Cipta 

Niaga 

Margomulyo Sayung  Palur Naragong Tangerang Bogor 

Truk ¾ 0 0 0 0 10000 0 0 

Engkel 1265000 0 0 0 0 0 0 

Tronton 

pendek 

248487 0 0 0 5113 0 0 

Tronton 

panjang 

0 0 0 0 14000 0 0 

Gandeng 0 119080 30470 148750 1700 0 0 

Trailer 

pendek 

0 0 7500 0 0 0 0 

Trailer 

panjang 

0 0 0 0 26537 25994 10469 

 

Dengan jumlah biaya distribusi adalah 36120624. 
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Metode Rusel 

Dengan metode rusel, diperoleh variabel keputusan sebagai berikut : 

 Cipta 

Niaga 

Margomulyo Sayung  Palur Naragong Tangerang Bogor 

Truk ¾ 0 0 0 0 0 0 10000 

Engkel 0 100037 0 0 0 25994 469 

Tronton 

pendek 

234557 19043 0 0 0 0 0 

Tronton 

panjang 

14000 0 0 0 0 0 0 

Gandeng 101400 0 0 141250 57350 0 0 

Trailer 

pendek 

0 0 0 7500 0 0 0 

Trailer 

panjang 

25030 0 37970 0 0 0 0 

 

Dengan jumlah biaya distribusi adalah 35191013. 

 

Algoritma Genetika 

Parameter yang digunakan pada algoritma genetika adalah : 

Jumlah Populasi   : 20 

Peluang Crossover : 0,1 

Peluang Mutasi  : 0,3 

Jumlah Generasi  : 10 

Dengan algoritma genetika, diperoleh variabel keputusan sebagai berikut : 

 Cipta 

Niaga 

Margomulyo Sayung  Palur Naragong Tangerang Bogor 

Truk ¾ 0 10000 0 0 0 0 0 

Engkel 32687 0 0 0 57350 25994 10469 

Tronton 

pendek 

158520 95080 0 0 0 0 0 

Tronton 

panjang 

0 14000 0 0 0 0 0 

Gandeng 151250 0 0 148750 0 0 0 

Trailer 

pendek 

7500 0 0 0 0 0 0 

Trailer 

panjang 

25030 0 37970 0 0 0 0 

Dengan jumlah biaya distribusi adalah 35480250. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil yang diperoleh melalui metode analitik, yaitu metode vogel dan metode russell, 

diperoleh metode rusel menghasilkan nilai fungsi obyektif yang paling kecil yaitu 35191013. 

Sedangkan untuk metode heuristik, hasil yang didapat mendekati dengan hasil yang diperoleh 

melalui metode analitik yaitu 35480250. Dengan demikian, melalui algoritma genetika 

diperoleh hasil yang mendekati solusi analitik dengan selisih sebesar 2892370 atau 0,8%. 
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Abstrak 

 
Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu andalan untuk menyerap 

devisa Negara. Salah satunya dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 

Indonesia, dimana biasanya meningkat pada libur akhir tahun.Besarnya potensi ini 

membuat para investor asing berlomba-lomba menanamkan modal untuk 

membangun hotel yang dapat berakibat over supply. Untuk menangani hal tersebut 

diperlukan prediksi jumlah wisatawan yang akurat dengan melakukan peramalan 

yaitu dengan analisis deret waktu. Penambahan variabel dummy sebagai efek  variasi 

kalender libur akhir tahun maka salah satu metode peramalan yang bisa digunakan 

adalah dengan  Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable 

(ARIMAX) Efek Variasi Kalender. Metode ARIMAX adalah modifikasi dari model 

ARIMA Seasonal dengan penambahan variabel eksogen yaitu variabel dummy dan 

periode waktu. Penelitian ini bertujuan mengetahui model deret waktu terbaik untuk 

meramalkan jumlah wisatawan mancanegara dengan metode ARIMAX serta 

mengetahui hasil peramalan jumlah wisatawan mancanegara dengan metode 

ARIMAX. Diperoleh bahwa model terbaik peramalan sebagai berikut  

𝑌𝑡 = 475158,2 + 98619,9𝐷1𝑡 + 3650,5𝑡
+ 𝑎𝑡(1 −  0,22055𝐵)−1(1 − 0,48107𝐵12)−1 

Dari model diatas diketahui bahwa peramalan jumlah wisatawan yang datang ke 

Indonesia dengan metode ARIMAX pada bulan Januari 2016 dan bulan februari 

2016 sebesar 814052,96 dan 858423,27 orang. 

Kata kunci: ARIMAX, variasi kalender, wisatawan mancanegara 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang sedang berkembang dalam segala aspek 

khususnya aspek ekonomi. Perekonomian Indonesia yang masih tertinggal memaksa pemerintah 

untuk terus menggali sumber- sumber yang potensial agar dapat menghasilkan devisa. Salah 

satu andalan Indonesia untuk menyerap devisa adalah sektor pariwisata. Keindahan alam, 

keanekaragaman budaya, nilai-nilai sejarah dan lain sebagainya merupakan potensi besar yang 

dapat diandalkan Indonesia untuk menarik wisatawan, terutama wisatawan asing. Hal ini 

memang terbukti dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke 

Indonesia dari waktu ke waktu. 

Besarnya potensi yang dimiliki Indonesia untuk menarik wisatawan asing membuat para 

investor asing tergerak untuk melakukan penanaman modal dibidang pariwisata, salah satunya 

adalah membangun hotel. Namun, dengan maraknya pembangunan hotel beberapa waktu lalu, 

sempat menimbulkan kecemasan, sebab khawatir akan terjadinya over supply hotel yang 

tersedia (Narchrowi,2002). Dalam arti jumlah kamar yang tersedia lebih banyak dibandingkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung.Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya perang tarif 

antarhotel untuk menarik wisatawan. Untuk menangani masalah tersebut salah satunya adalah 

dengan mengetahui prediksi jumlah wisatawan yang akan datang. Hal tersebut dimaksudkan 

agar meminimalisir adanya over supply maupun adanya lonjakan wisatawan karena adanya 

musim liburan. 

Banyak metode peramalan, salah satunya adalah dengan menganalisis hubungan beberapa 

variabel independen dengan variabel dependen dimana hubungan variabel tersebut 
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kemungkinan merupakan data deret waktu yang dipengaruhi faktor-faktor lebih dari satu, yang 

disebut juga sebagai data multivariat. Sehingga tentu metode univariat yang ada tersebut tidak 

cocok untuk jenis data tersebut. Kesuksesan penggunaan deret waktu univariat untuk pemodelan 

deret waktu yang selanjutnya digunakan untuk peramalan telah memotivasi para peneliti untuk 

memperluas kelas model tersebut kepada kasus multivariat. Hal ini dimungkinkan dengan 

harapan bahwa penggunaan lebih banyak informasi dengan melibatkan beberapa variabel yang 

berhubungan pada model akan meningkatkan keakuratan data peramalan. 

Pada praktiknya dalam analisis deret waktu, variabel output yang biasa dikenal dengan 𝑍𝑡 

seringkali terpengaruh oleh variabel input lainnya yaitu 𝑋𝑡 yang ditentukan di luar sistem. 

Variabel 𝑋𝑡 seperti itu selanjutnya disebut sebagai variabel dummy atau variabel eksogen 

(exogenous variable). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data deret 

waktu dengan penambahan variabel dummy  yaitu metode ARIMAX. Metode ARIMAX adalah 

modifikasi dari model ARIMA Seasonal dengan penambahan variabel eksogen. 

Peramalan menggunakan metode variansi kalender sudah banyak diterapkan. Antara lain 

yaitu Calendar variation model based on ARIMAX for forecasting sales data with Ramadhan 

effect. Dalam artikel tersebut meramalkan penjualan baju  busana muslim laki-laki pada 

perusahaan pakaian di Indonesia mulai bulan Januari 2000 sampai Desember 2008 (Lee dan 

Suhartono,2010). Dan Peramalan Kebutuhan Premium dengan Metode ARIMAX untuk Optimasi 

Persediaan di Wilayah TBBM Madiun.Dalam artikel tersebut meramalkan kebutuhan premium 

di wilayah TBBM Madiun dan biaya perencanaan pada bulan Lebaran (Dini dkk, 2012). 

Variasi kalender seperti jumlah hari libur dan keberadaan hari besar, khususnya hari libur 

akhir tahun merupakan salah indikator penentu jumlah wisatawan asing setiap bulannya.Hasil 

peramalan dengan pengaruh kalender variasi disebut metode ARIMAX.Dengan adanya 

permasalahan diatas penulis ingin meramalkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke 

Indonesia dengan Metode ARIMAX. 

Pemodelan deret waktu dengan menambahkan beberapa variabel yang dianggap memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap data sering kali dilakukan untuk menambah akurasi 

peramalan yang dilakukan dalam suatu penelitian.  Model ARIMAX adalah modifikasi ARIMA 

Seasonal dengan penambahan variabel eksogen (Cryer dan Chan, 2008). Ada dua macam 

menambahan variabel dummy, yang pertama hanya penambahan variabel dummy efek variasi 

kalender dan yang kedua penambahan variabel dummy efek variasi kalender serta adanya tren 

deterministik. Model pertama disebut ARIMAX dengan trend stokastik dengan penerapan 

pembedaan (differencing) bukan musiman dan/atau musiman, sedangkan yang kedua dengan 

trend deterministik (tanpa pembedaan) (Lee dan Suhartono,2010). Model ARIMA Seasoal 

umum dapat ditulis sebagai berikut:𝑍𝑡 =
𝜃𝑞(𝐵)Θ𝑄(𝐵𝑆)

𝜙𝑝(𝐵)Φ𝑝(𝐵𝑠)(1−𝐵)𝑑(1−𝐵𝑆)𝐷 𝛼𝑡  

Dengan  

𝑍𝑡adalah variabel dependent pada waktu ke-t 

𝜙𝑝(𝐵)adalah operator AR(p) 

Φ𝑝(𝐵)𝑆adalah operator AR (P) 

𝜃𝑞(𝐵)adalah operator MA (q) 

Θ𝑄(𝐵𝑆)adalah operator MA (Q) 

𝑒𝑡adalah nilai residual (nilai kesalahan) pada waktu ke-t  

(1 − 𝐵)𝑑adalah pembedaan dengan periode d 

(1 − 𝐵)𝐷adalah pembedaan dengan periode D 

 

Sehingga Model ARIMAX dengan trend stokastik adalah sebagai berikut: 

𝑍𝑡 = 𝛽1𝑋1,𝑡 + 𝛽2𝑋2,𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝,𝑡 +
𝜃𝑞(𝐵)Θ𝑄(𝐵𝑆)

𝜙𝑝(𝐵)Φ𝑝(𝐵𝑠)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑆)𝐷
𝛼𝑡 

Sedangkan Model ARIMAX dengan trend deterministik adalah sebagai berikut: 
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𝑍𝑡 = 𝛾𝑡 + 𝛽1𝑋1,𝑡 + 𝛽2𝑋2,𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝,𝑡 +
𝜃𝑞(𝐵)Θ𝑄(𝐵𝑆)

𝜙𝑝(𝐵)Φ𝑝(𝐵𝑠)𝐷
𝛼𝑡 

Menurut Lee & Suhartono (2010) langkah-langkah penyelesaian analisis dengan menggunakan 

ARIMAX model efek variasi kalender adalah sebagai berikut 

a. Penentuan variabel dummy berdasarkan periode variasi kalender 

b. Melakukan pemodelan regresi dengan persamaan 

ikikiiii XXXXY   ...3322110  
c. Memodelkan residual (𝜀𝑖) hasil analisis regresi dengan model ARIMA 

d. Melakukan pemodelan keseluruhan untuk ARIMAX 

Melakukan pengecekan signifikansi parameter dan tes diagnosis sehingga residual dari model 

mencapai kondisi white noise. 

 Evaluasi model digunakan untuk melakukan pemilihan model terbaik dari beberapa 

kemungkinan model deret waktu yang didapatkan. Untuk pemilhan model, (Wei,2006) 

memberikan kriteria yang digunakan yaitu Akaike’s Information Criterion (AIC) dan Scwartz’s 

Bayesian Criterion  (SBC). 

𝐴𝐼𝐶 (𝑀) = 𝑛 ln �̂�𝛼
2 + 2𝑀  

𝑆𝐵𝐶 (𝑀) = 𝑛 ln �̂�𝛼
2 + 𝑀 ln 𝑛  

Dimana  

M adalah jumlah parameter 

n adalah banyaknya residual 

�̂�𝛼
2adalah varians dari residual 

METODE 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dari suatu badan atau instansi, yaitu data bulanan jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara 

ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Tahun 2008—2015.Data ini diperoleh dari website resmi 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (www.bps.go.id) 

Data penelitian yang telah diperoleh, yaitu data bulanan Jumlah Kedatangan Wisatawan 

Mancanegara ke Indonesia Tahun 2008 - 2015  kemudian dianalisis menggunakan metode 

ARIMAX dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan deskripsi data 

2. Pendeteksian multikolineritas 

3. Melakukan pemodelan regresi dengan variabel dummy 

4. Pemodelan ARIMAX 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data yang digunakan untuk membangun model ARIMAX adalah data bulanan jumlah 

Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2008-2015 

Tabel 1 Deskripsi Data Wisatawan 

Variabel  N  Mean   Median  Minimum  Maksimum  StDev 

Jumlah 

wisatawan 
96 658565 651788 421555 915334 118068 

 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah wisatawan pada setiap bulan 

Desember dari tahun 2008—2015.Hal tersebut dikarenakan adanya libur akhir tahun yang 

panjang sehingga banyak wisatawan datang ke Indonesia. Time series plot dari data Jumlah 

Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Tahun 2008—2015 

menunjukkan adanya efek variasi kalender mempengaruhi banyaknya penumpang pada musim 

liburan akhir tahun. Efek  variasi kalender pada bulan terjadinya libur dinyatakan dalam variabel 
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dummy 𝐷1𝑡. 

 
Gambar 1 Plot Data Bulanan Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara 

 

 Sebelum melakukan pemodelan regresi perlu adanya pendeteksian multikolinearitas 

untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel bebasnya.Tidak ada kecenderungan kasus 

multikolinearitas. Hal ini terbukti dengan nilai korelasi yang rendah (tidak melebihi 0,8). 

Disamping itu terlihat bahwa nilai toleransi atau VIF sebesar 1,004 <
1

1−𝑅2 = 9,09. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel bebasnya sehingga tidak terjadi 

multikolinearitas. 
Tabel 2 Uji Parsial 

Parameter  Koefisien  Std, Error t-value  p-value VIF 

Konstan  462702 7879 57,312 0.000  

𝐷1𝑡 86222 140,6 26,606 0.000 1,004 

t  3865,8 14100 6,194 0.000 1,004 

 

 Selanjutnya adalah pengujian parameter regresi yang meliputi uji serentak dan uji 

parsial. Hasil uji serentak menunjukkan bahwa nilai 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔sebesar 384, 361 >𝑓0,05;2;93 = 

3,094337. Oleh karena itu keputusannya adalah tolak 𝐻0.Sedangkan hasil untuk uji parsialnya 

menunjukkan bahwa nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔sebesar 6,194 dan 26,606 >𝑡0,05;93 = 1,985802. Oleh karena 

itu keputusannya adalah tolak 𝐻0. Dengan demikian secara parsial ada pengaruh signifikan 

antara 𝐷1𝑡dengan jumlah wisatawan dan antara 𝑡 dengan jumlah wisatawan.Setelah dilakukan 

pengujian parameter regresi maka tahapan berikutnya adalah uji asumsi residual yaitu uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji autokorelasi residual. 
 

Tabel 3 ANOVA 

Model  Sum Of Squares Df Mean Square F p-value 

Regresi 1181388099926 2 590694049963 384,361 0,000 

Residual  142924224848 93 1536819622 

Total  1324312324773 95  

 

Untuk uji normalitas pada Gambar 2 terlihat bahwa nilai p-value yang dihasilkan dari 

residual sebesar 0,716 > 0,05 terima 𝐻0, sehingga nilai residual terdistribusi normal. 
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Gambar 2 Grafik Uji Normalitas Residual 

 

Diagnosa adanya homogenitas dapat dilakukan dengan pengujian korelasi Rank 

Spearman. 
Tabel 4 ANOVA ABSRES 

Model  Sum Of Squares Df Mean Square F p-value 

Regresi 959531609,311 2 479765754,656 0,775 0,464 

Residual  57567075642,4 93 619000813,359 

Total  58526607151,721 95  

 
Tabel 5 Uji Parsial ABSRES 

Parameter  Koefisien  Std, Error t-value  p-value 

Konstan  33468,792 5142,908 6,508 0.000 

𝐷1𝑡 -9167,524 9203,943 -0,996 0.322 

t  -62,979 91,798 -0,686 0.494 

 

Berdasarkan pada uji Rank Spearman hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pada setiap parameter dari uji parsial maupun serentak sebesar 0,464 ; 0,322 ; dan 0,494 > 0,05. 

Oleh karena itu terima 𝐻0 yang berarti bahwa residual sudah homogen.Berdasarkan uji run, 

hasilnya menunjukkan nilai signifikansinya adalah 1,00> 0,05 maka terima 𝐻0. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa residual bersifat random, sehingga asumsi tidak adanya autokorelasi 

terpenuhi. 

 

 
Gambar 3 Identifikasi Stasioneritas Data dalam Mean dan Varian Residual 

 

Pada Gambar  3 data sudah stasioner dalam rata-rata karena tidak adanya trend dan data 

sudah stasioner dalam varians karena lamda (𝜆) bernilai 1, akibatnya tidak perlu dilakukan 

transformasi terhadap varians. 
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Gambar 4 Plot ACF dan PACF Residual Model Regresi 

 

Plot ACF pada Gambar4 menunjukkan bahwa terdapat dugaan bahwa model yang dapat 

digunakan untuk data Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia pada tahun 

2008—2015 adalah model seasonal karena terpotong pada lag 1,12 dan 24. Sehingga dapat 

dipilih derajat moving average untuk 𝑞 = 0atau 𝑞 = 1. Sementara itu, grafik PACF pada 

Gambar 4.5 terpotong pada lag 1 dan 12 sehingga kemungkinan derajat autoregressive untuk 

p=0 atau p=1. Berdasarkan Gambar 4 diperoleh 9 model ARIMAX sementara yang dapat dilihat 

pada Tabel 6.Dari 9 model tersebut yang memenuhi pemeriksaan diagnostik ada 2 model. 

 
Tabel 6 Hasil Pemeriksaan Diagnostik Model ARIMA Seasonal 

Model  Uji signifikansi 

Parameter 

Uji Asumsi White 

Noise 

Kesimpulan 

Model 

ARIMAX-1 (1,0,0)(0,0,1)12 Ya   Ya  Sesuai  

ARIMAX-2 (1,0,0)(1,0,0)12 Ya  Ya  Sesuai 

ARIMAX-3 (1,0,0)(1,0,1)12 Tidak  Tidak  Tidak  

ARIMAX-4 (0,0,1)(0,0,1)12 Tidak  Tidak  Tidak  

ARIMAX-5 (0,0,1)(1,0,0)12 Tidak  Tidak  Tidak  

ARIMAX-6 (0,0,1)(1,0,1)12 Tidak  Tidak  Tidak  

ARIMAX-7 (1,0,1)(0,0,1)12 Tidak  Tidak  Tidak  

ARIMAX-8 (1,0,1)(1,0,0)12 Tidak  Tidak  Tidak  

ARIMAX-9 (1,0,1)(1,0,1)12 Tidak  Tidak  Tidak  

  

 Langkah selanjutnya adalah memilih model terbaik yang dapat mewakili kondisi 

data.Pemeriksaaan model terbaik dengan melihat nilai AIC dan SBC yang ada pada Tabel 7 

dibawah ini. 

 
Tabel 7 Pemilihan Model ARIMAX Terbaik 

Model AIC SBC 

ARIMAX-1 

(1,0,0)(0,0,1)12 

2288,791 2301,613 

ARIMAX-2 

(1,0,0)(1,0,0)12 

2282,106 2294,928 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai kriteria untuk memilih model terbaik adalah 

model ARIMAX-2. Pemilihan model ini dilakukan dengan melihat terpenuhinya asumsi white 

noise dan dapat dilihat dari AIC dan SBC yang terkecil dari keseluruhan model. Persamaan 

model ARIMAX-2 (1,0,0)(1,0,0)12 adalah sebagai berikut : 

𝑌𝑡 = 475158,2 + 98619,9𝐷1𝑡 + 3650,5𝑡 +
1

(1 −  0,22055𝐵)(1 − 0,48107𝐵12)
𝑎𝑡 

 

 Dari model diatas diketahui bahwa peramalan untuk data pada bulan selanjunya 

dipengaruhi oleh efek variasi kalender libur akhir tahun dan periode waktu pada saat bulan 

tersebut.Hasil peramalan jumlah wisatawan mancanegara dari model ARIMAX 
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(1,0,0)(1,0,0)12 ditampilkan pada Tabel 8 

 
Tabel 8 Hasil Peramalan Jumlah Wisatawan Mancanegara 

t Hasil peramalan 95% CI 

Januari 2016 814052,96 738343,23 889762,70 

Februari 2016 858423,27 782637.46 934209.07 

 

 Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil peramalan jumlah wisatawan mancanegara 

dengan menggunakan model ARIMAX-2 (1,0,0)(1,0,0)12untuk bulan Januari dan Februari 

2016.Hasil peramalan pada bulan Januari dan Februari 2016 yang didapatkan mengalami 

kenaikan namun masih berada pada batas selang kepercayaan peramalan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah hasil pendugaan pemodelan deret waktu pada jumlah wisatawan yang 

datang ke Indonesia dengan metode ARIMAX adalah  

𝑌𝑡 = 475158,2 + 98619,9𝐷1𝑡 + 3650,5𝑡 +
1

(1 −  0,22055𝐵)(1 − 0,48107𝐵12)
𝑎𝑡 

Dari model diatas diketahui bahwa peramalan untuk data pada bulan selanjunya dipengaruhi 

oleh efek variasi kalender libur akhir tahun dan periode waktu pada saat bulan tersebut. Hasil  

peramalan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia dengan metode ARIMAX pada bulan 

Januari 2016 dan bulan Februari 2016 sebesar 814052,96 dan 858423,27 orang. 

Untuk penelitian lebih lanjut perlu mengkaji kembali kemungkinan-kemungkinan 

variabel prediktor yang berpengaruh pada jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia 

agar hasil peramalan lebih akurat. Serta dapat menggunakan metode lain seperti metode analisis 

fungsi transfer ataupun metode statistik lain untuk meramalkan jumlah wisatawan asing yang 

datang ke Indonesia karena tidak terlepas kemungkinan akan diperoleh model baru yang lebih 

mampu menjelaskan prediksi jumlah wisatawan di masa yang akan datang 
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Abstrak 

 
Gelanggang Baer-Kaplansky adalah gelanggang dengan sifat bahwa dua 

modul atas gelanggang itu isomorfik jika dan hanya jika gelanggang endomorfisma 

dari dua modul itu isomorfik. Gelanggang pembagian dan gelanggang simpel 

merupakan Gelanggang Baer-Kaplansky. Kedua gelanggang ini adalah ekivalen. Hal 

ini memberikan motivasi untuk meninjau kaitan antara Gelanggang Baer-Kaplansky 

dan ekivalensi gelanggang. Hasil yang diperoleh adalah jika dua gelanggang 

ekivalen dan salah satu dari gelanggang itu adalah Gelanggang Baer-Kaplansky, 

maka gelanggang yang lain juga merupakan Gelanggang Baer-Kaplansky. Juga 

diketengahkan contoh dua Gelanggang Baer-Kaplansky, tetapi dua gelanggang itu 

tidak ekivalen. 

Kata kunci: Gelanggang Baer-Kaplansky, gelanggang endomorfisma, gelanggang 

pembagian, gelanggang simpel, ekivalensi gelanggang. 
 

PENDAHULUAN 

Untuk modul 𝑀 atas atas gelanggang 𝑅, himpunan semua endomorfisma pada 𝑀 

membentuk struktur gelanggang dengan operasi tambah dan komposisi pemetaan yang 

disimbolkan dengan End𝑅(𝑀). Secara umum berlaku bahwa 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. Yang menjadi perhatian berikutnya adalah mencari gelanggang yang semua 

modulnya mempunyai sifat seperti grup torsi pada Teorema Baer-Kaplansky. 

Gelanggang 𝑅 disebut gelanggang Baer-Kaplansky, disingkat gelanggang-BK, jika diberikan 

dua modul atas 𝑅 dengan gelanggang endomorfisma dari dua modul itu isomorfik berakibat dua 

modul itu isomorfik. Telah ditunjukkan bahwa gelanggang pembagian merupakan gelanggang-BK 

(Susanto, 1999). Selanjutnya, gelanggang simpel juga merupakan gelanggang-BK (Susanto, 2000).  

Fakta yang ada adalah gelanggang matriks 𝑛×𝑛 atas gelanggang pembagian merupakan gelanggang 

simpel dan setiap gelanggang simpel isomorfik dengan gelanggang matriks atas suatu gelanggang 

pembagian (lihat Wisbauer, 1991: 18-19). Selanjutnya, gelanggang 𝑅 dan gelanggang matriks 𝑛×𝑛 

atas 𝑅 merupakan dua gelanggang yang ekivalen (lihat Anderson and Fuller, 1992: 262-265). 

Dengan demikian, gelanggang pembagian dan gelanggang simpel merupakan dua gelanggang yang 

ekivalen. Hal ini merupakan inspirasi untuk meninjau kaitan antara ekivalensi gelanggang dan ke-

BK-an, yaitu apakah ekivalensi antara dua gelanggang akan mengawetkan sifat ke-BK-an 

gelanggang itu. 

Hasil pada gelanggang simpel tidak dapat diitlakkan ke gelanggang semisimpel. Tidak semua 

gelanggang semisimpel merupakan gelanggang-BK. Akan tetapi telah diperoleh adanya gelanggang 

semisimpel yang merupakan gelanggang-BK (Susanto, 2015). Hasil ini memberikan inspirasi untuk 
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mengkontruksi contoh dua gelanggang-BK yang tidak ekivalen dengan cara mengkaitkan 

memperhatikan sifat keekivalenan dua gelanggang mengawetkan latis ideal. 

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 

Anderson and Fuller (1992). Khusus yang berkaitan dengan pengertian dan teori dasar tentang 

kategori dan fungtor dirujuk ke Wisbauer (1991). 

PEMBAHASAN  

Pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai ekivalensi gelanggang. Misalkan MOD-R 

dan MOD-S berturut-turut merupakan kategori modul kanan atas gelanggang 𝑅 dan 𝑆. Fungtor 

(kovarian dan aditif) 

𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S 

dapat dipandang sebagai “homomorfisma kategori”, yaitu 

𝔉 : 𝑀 ⟼ 𝔉(𝑀)

𝛼 ∶ 𝑀 → 𝑁 ⟼ 𝔉(𝛼) ∶ 𝔉(𝑀) → 𝔉(𝑁)
 

dengan sifat 

1. 𝔉(𝑖𝑑𝑀) = 𝑖𝑑𝔉(𝑀) untuk setiap 𝑀 di MOD-R; 

2. 𝔉(𝛽𝛼) = 𝔉(𝛽)𝔉(𝛼) untuk semua 𝐾, 𝑀, 𝑁 di MOD-R dan semua morfisma 𝛼: 𝐾 → 𝑀 dan 

𝛽: 𝑀 → 𝑁; 

3. 𝔉(𝛽 + 𝛼) = 𝔉(𝛽) + 𝔉(𝛼) untuk semua 𝑀, 𝑁 di MOD-R dan semua morfisma 𝛼: 𝑀 → 𝑁 

dan 𝛽: 𝑀 → 𝑁. 

Dua fungtor 𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S dan 𝔊 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S dikatakan isomorfik, 

ditulis 𝔉 ≅ 𝔊, jika terdapat kelas isomorfisma berindek 

(𝜂𝑀 ∶ 𝔉(𝑀) ⟶ 𝔊(𝑀))
𝑀∈MOD-R

 

yang memenuhi untuk setiap pasang modul 𝑀, 𝑁 di MOD-R dan setiap morfisma 𝛼: 𝑀 → 𝑁, 

diagram 

 

komutatif, yaitu 

𝜂𝑁 ∘ 𝔉(𝛼) = 𝔊(𝛼) ∘ 𝜂𝑀 . 

Fungtor 𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S disebut suatu fungtor ekivalen jika terdapat fungtor 𝔊 ∶
MOD-S ⟶  MOD-R sehingga 𝔊𝔉 ≅ 𝑖𝑑MOD-R dan 𝔉𝔊 ≅ 𝑖𝑑MOD-S. Dalam hal ini, gelanggang R 

dan gelanggang S dikatakan ekivalen, ditulis 𝑅 ≈ 𝑆. Sebagai catatan, fungtor ekivalen sering 

disebut fungtor ekivalen Morita. Oleh karena itu ekivalensi gelanggang sering disebut ekivalensi 

Morita. 

Suatu fungtor ”mengaitkan” objek dengan objek dan ”mengaitkan” morfisma dengan 

morfisma. Sekarang akan ditinjau pembatasan suatu fungtor ekivalen 𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S 

yang dipandang sebagai pemetaan yang mengaitkan suatu morfisma dengan morfisma. Untuk 

𝑀, 𝑁 di MOD-R, Hom𝑅(𝑀, 𝑁) menyatakan himpunan semua morfisma dari 𝑀 ke 𝑁 dan 

merupakan grup terhadap operasi tambah. Selanjutnya, 𝔉(𝑀) dan 𝔉(𝑁) merupan modul di 

MOD-S. Dengan demikian, pengaitan 𝔉𝑀,𝑁 yang mengkaitkan semua morfisma 𝛼 ∶ 𝑀 → 𝑁 ke 
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𝔉(𝛼) ∶ 𝔉(𝑀) → 𝔉(𝑁) merupakan suatu pemetaan, yang selanjutnya merupakan homomorfisma 

grup. Teorema berikut akan mejawab lebih jauh tentang hal ini. 

 

Teorema. Misalkan MOD-R dan MOD-S berturut-turut merupakan kategori modul atas 

gelanggang 𝑅 dan 𝑆. Jika 

𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S 

suatu fungtor ekivalen, M dan N di MOD-R, maka 

𝔉𝑀,𝑁 : Hom𝑅(𝑀, 𝑁) ⟶ Hom𝑆(𝔉(𝑀), 𝔉(𝑁))

𝛼 ⟼ 𝔉(𝛼) 
 

merupakan suatu isomorfisma grup dengan sifat bahwa 𝔉(𝛼) epimorfisma [monomorfisma] jika 

dan hanya jika α epimorfisma [monomorfisma]. Selanjutnya, jika 𝑀 ≠ 0, maka 

𝔉𝑀 : End𝑅(𝑀) ⟶ End𝑆(𝔉(𝑀))

𝛼 ⟼ 𝔉(𝛼) 
 

merupakan suatu isomorfisma gelanggang. 

 

Bukti: Lihat Anderson and Fuller (1992) Proposisi 21.2. 

 

Misalkan 𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S suatu fungtor ekivalen dan 𝑀, 𝑁 di MOD-R. Dengan 

menggunakan teorema di atas diperoleh bahwa 𝛼 di Hom𝑅(𝑀, 𝑁) merupakan suatu 

isomorfisma modul jika dan hanya jika 𝔉(𝛼) di Hom𝑅(𝔉(𝑀), 𝔉(𝑁)) merupakan suatu 

isomorfisma modul. Selanjutnya, jika Φ ∶ End𝑅(𝑀) ⟶ End𝑅(𝑁) merupakan suatu 

isomorfisma gelanggang, maka 𝔉𝑁Φ𝔉M
−1  merupakan suatu isomorfisma gelanggang dari 

End𝑆(𝔉(𝑀)) ke End𝑆(𝔉(𝑁)). Hasil ini dirangkum dalam dua akibat berikut. 

 

Akibat 1. Jika 𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S suatu fungtor ekivalen, 𝑀 dan 𝑁 di MOD-R, maka 

𝔉(𝑀) ≅ 𝔉(𝑁) jika dan hanya jika 𝑀 ≅ 𝑁. 

 

Akibat 2. Jika 𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S suatu fungtor ekivalen, 𝑀 dan 𝑁 di MOD-R, maka 

End𝑅(𝑀) ≅ End𝑅(𝑁) jika dan hanya jika End𝑆(𝔉(𝑀)) ≅ End𝑆(𝔉(𝑁)). 

 

Misalkan 𝔉 ∶ MOD-R ⟶  MOD-S suatu fungtor ekivalen, 𝑀 dan 𝑁 di MOD-R. Dengan 

menggunakan dua akibat di atas diperoleh diagram berikut. 

 

Jika diasumsikan bahwa 𝑀 ≅ 𝑁 jika dan hanya jika End𝑅(𝑀) ≅ End𝑅(𝑁), maka diperoleh 

diagram berikut. 
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Hasil di atas dirangkum dalam proposisi berikut. 

 

Proposisi. Misalkan gelanggang 𝑅 dan 𝑆 ekivalen. Jika 𝑅 merupakan gelanggang-BK, maka 𝑆 

juga merupakan gelanggang-BK. 

 

Berikut akan diberikan contoh dua gelanggang-BK yang tidak ekivalen. Gelanggang 𝑅 

yang didefinisikan dengan  

𝑅 = [
ℝ 0 0
0 ℚ ℚ
0 ℚ ℚ

] = { [

𝑎11 0 0
0 𝑎22 𝑎23

0 𝑎32 𝑎33

] | 𝑎11 ∈ ℝ, 𝑎22, 𝑎23, 𝑎32, 𝑎33 ∈ ℚ } 

merupakan gelanggang-BK (Susanto, 2015). Selanjutnya, gelanggang 𝑆 yang didefinisikan 

dengan 

𝑆 = [
ℚ ℚ ℚ
ℚ ℚ ℚ
ℚ ℚ ℚ

] = { [

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

] | 𝑎11, 𝑎12, 𝑎13, 𝑎21, 𝑎22, 𝑎23, 𝑎31, 𝑎32, 𝑎33 ∈ ℚ } 

gelanggang simpel. Oleh karena itu 𝑆 merupakan gelanggang-BK (Susanto, 2000). Namun dua 

gelanggang ini tidak ekivalen, karena suatu fungtor ekivalensi gelanggang mengawetkan latis 

ideal (Anderson and Fuller, 1992: Proposisi 21.11). Dengan demikian dua gelanggang-BK tidak 

harus ekivalen. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Telah diperoleh kaitan antara Gelanggang Baer-Kaplansky dan ekivalensi gelanggang, 

yaitu jika dua gelanggang ekivalen dan salah satu dari gelanggang itu adalah Gelanggang Baer-

Kaplansky, maka gelanggang yang lain juga merupakan Gelanggang Baer-Kaplansky. Juga telah 

diketengahkan contoh dua Gelanggang Baer-Kaplansky, tetapi dua gelanggang itu tidak 

ekivalen. 

Hasil ini perlu ditindaklanjuti dengan melihat kelas modul pada subkategori dari MOD-R 

yang terbangun atau subterbangun oleh suatu modul tertentu. Dari sini diharapkan muncul 

subkategori dari MOD-R yang mempunyai sifat seperti pada Teorema Baer-Kaplansky. 
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Abstrak 

 
Pewarnaan titik pada graph merupakan masalah pelabelan graph. Dalam hal 

ini, setiap dua titik terhubung harus diberi warna (label) berbeda. Titik-titik pada graph 

membentuk suatu himpunan dan dapat diwakili dengan suatu peubah. Melalui 

representasi inilah diperoleh sistem persamaan polinom. Sedangkan selesaian dari 

sistem persamaan polinom tersebut merupakan representasi dari warna-warna yang 

diberikan kepada titik-titik pada graph. Menyelesaikan sistem persamaan polinom 

dapat dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan basis Groebner. Oleh karena 

itu, pada tulisan ini akan dikaji selesaian yang dihasilkan dari penerapan basis 

Groebner untuk menentukan apakah suatu graph dapat diwarnai dengan tiga warna 

berbeda. Pertama-tama disusun matriks keterhubungan dari graph. Dari matriks 

keterhubungan itu dapat didefinisikan sistem persamaan polinom, yaitu untuk setiap 

titik 𝑥𝑖 diperoleh 𝑥𝑖
3 − 1 = 0, dan untuk dua titik terhubung 𝑥𝑖, 𝑥𝑗 diperoleh 𝑥𝑖

2 +

𝑥𝑖𝑥𝑗 + 𝑥𝑗
2 = 0. Selanjutnya, dibentuk ideal di ring polinom banyak peubah dengan 

order eliminasi. Akhirnya, melalui penerapan basis Groebner pada ideal tersebut akan 

diperoleh sistem persamaan polinom yang penyelesaiannya lebih sederhana dari 

sistem semula. Perhitungan itu dilakukan dengan bantuan sistem aljabar komputer 

Singular. Ternyata, selesaian dari sistem persamaan polinom tersebut tidaklah selalu 

tunggal dan tidak secara eksplisit dapat digunakan untuk menentukan warna dari 

setiap titik. 

Kata kunci: pewarnaan graph, basis Groebner, Singular, sistem persamaan polinom 

 

PENDAHULUAN 

Pewarnaan suatu graph sederhana merupakan suatu masalah untuk mewarnai setiap titik 

dari graph sehingga tidak ada dua titik terhubung mempunyai warna yang sama. Banyak warna 

berbeda yang paling sedikit yang diperlukan untuk mewarnai semua titik pada graph disebut 

disebut bilangan kromatik (chromatic number). Untuk graph planar terdapat teorema yang sangat 

popular, yaitu Teorema Empat Warna yang menyatakan bahwa bilangan kromatik dari setiap 

graph planar tidak lebih dari 4 (Rosen, 2007). Misalnya, (a) untuk 4,n  bilangan kromatik dari 

graph nK  adalah n, ditulis ( ) ,nK n   (b) untuk bilangan bulat positif m dan n, bilangan kromatik 

dari graph bipartisi lengkap ,m nK  adalah 2, ditulis ,( ) 2,m nK  dan (c) untuk 3,n  bilangan 

kromatik dari graph nC  sikel (cycle) dengan n titik adalah 2 atau 3, yaitu ( ) 2,nC   jika n suatu 

bilangan genap dan ( ) 3,nC   jika n suatu bilangan ganjil. 

Rosen (2007) menyajikan algoritma yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu graph 

sederhana dengan n titik sebagai berikut: Pertama-tama, urutkan titik-titik 1 2 3, , , ..., nv v v v  secara 

tidak naik berdasarkan derajatnya; Dalam hal ini dimisalkan 

1 2 3deg( ) deg( ) deg( ) deg( ).nv v v v     Gunakan warna ke-1 untuk titik 1v  dan titik-titik yang 

tidak terhubungkan dengan 1v  (jika ada). Kemudian, Gunakan warna ke-2 untuk titik dengan 

derajat terbesar yang belum terwarnai, misalnya 
'
2v  dan juga untuk titik-titik yang tidak 
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terhubungkan dengan titik 
'
2v  tersebut (jika ada). Jika masih ada titik yang belum terwarnai, maka 

gunakan warna ke-3 untuk titik dengan derajat terbesar yang belum terwarnai, misalnya 
'
3v  dan 

juga untuk titik-titik yang belum terwarnai dan tidak terhubungkan dengan titik 
'
3v  tersebut. 

Lanjutkan proses tersebut sampai semua titik terwarnai. 

Contoh 1. Pada graph G berikut 

 

diperoleh urutan titik-titik dengan derajat tidak naik sebagai berikut  

5 1 2 3 6 8 9 4 7 10, , , , , , , , , ,v v v v v v v v v v  

karena 

5 1 2 3 6 8 9

4 7 10

deg( ) 6 4 deg( ) deg( ) deg( ) deg( ) deg( ) deg( )

2 deg( ) deg( ) deg( ).

v v v v v v v

v v v

       

   
 

Berdasarkan algoritma di atas, maka warna ke-1 digunakan untuk titik 5v  dan juga untuk 

titik 4 6, ,v v  dan 10 .v  Tetapi,  karena titik  6v  dan 10v  terhubung, maka kedua titik tersebut harus 

berbeda warna. Jadi, karena 6 10deg( ) deg( )v v , maka titik 6v  diberi warna ke-1, sedangkan titik 

10v  dengan warna yang lain, yaitu warna ke-2 atau ke-3. Warna ke-2 digunakan untuk titik 1v  dan 

juga untuk titik 3 9 7, , ,v v v  dan 10 .v  Tetapi,  karena titik  9v  dan 10v  terhubung, maka kedua titik 

tersebut harus berbeda warna. Oleh karena 9 10deg( ) deg( )v v , maka titik 9v  diberi warna ke-2 

dan titik 10v  dengan warna yang lain, yaitu warna ke-3. Warna ke-3 digunakan untuk titik 2v  dan 

juga untuk titik 8v  dan 10 .v  Jadi, graph tersebut dapat diwarnai minimal dengan hanya 3 warna 

yang berbeda, misalnya seperti gambar berikut. Dengan lain kata, graph tersebut adalah suatu 

graph 3-warna. 
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Contoh 2. Graph H  berikut tidak dapat diwarnai dengan 3-warna. 

 

Dari graph H diperoleh urutan menurun dari titik-titik di H sebagai berikut: 1 4 2 3 5 6, , , , , ,v v v v v v  

karena 

1 4 2 3 5 6deg( ) deg( ) 4 3 deg( ) deg( ) 1 deg( ) deg( ).v v v v v v         

Warna ke-1 digunakan untuk titik 1v  dan 5v , karena 5v  tidak terhubung ke titik 1v . Oleh karena 

titik 4v  terhubung  ke 1v , maka warna ke-2 digunakan untuk titik 2v  dan titik yang tidak terhubung 

ke 2v  dan belum diwarnai, yaitu titik 6v . Warna ke-3 untuk titik 4v . Akhirnya, titik 3v  harus 

diwarnai dengan warna ke-4. Jadi, 4 merupakan bilangan kromatik dari graph H. 

Berdasarkan kedua contoh di atas, ternyata, dalam penerapan algoritma tersebut  perlu 

dicek keterhubungan dari dua atau lebih titik-titik  yang tidak terhubung dengan satu titik yang 

sudah terwarnai. Misalnya, jika titik 2v  dan 3v  tidak terhubung dengan 1v , maka  kedua titik 2v  

dan 3v  tidak senantiasa berwarna sama dengan titik 1v . Hal ini tergantung pada keterhubungan 

dari kedua titik 2v  dan 3v  tersebut. Di sisi lain, setiap titik-titik pada graph mempunyai maksimal 

4 kemungkinan warna, karena bilangan kromatik dari graph planar kurang dari atau sama dengan 

4  (Rosen, 2007).  

Pada graph 3-warna, setiap titik mempunyai maksimal 3 kemungkinan warna. Secara 

aljabar, hal ini sesuai dengan banyak akar kompleks dari persamaan kubik 3 1 0,x    yaitu 

1 1 1 1
1, 3, 3.

2 2 2 2
i i     Jadi, setiap titik akan diberi warna yang sesuai dengan akar-akar dari 

persamaan kubik tersebut. Selanjutnya untuk dua titik yang terhubung akan diberi warna berbeda, 

misalnya x  dan y  dengan x y . Berarti, diperoleh persamaan 
3 1 0x   dan 

3 1 0.y    

Selanjutnya, akan diperoleh persamaan 
2 2 0,x xy y    karena  

x y  dan  
2 2 3 3( )( ) 0.x y x xy y x y       

Contoh 3. Dari graph pada Contoh 1 diperoleh sistem persamaan polinom yang terdiri atas 26 

polinom dengan 10 variabel sebagai berikut. 
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3

2 2
1 1

2 2
2 2

2 2
3 3

2 2
4 4 7 7

2 2
5 5

2 2
6 6

2 2
8 8 9 9

2 2
9 9 10 10

1 0, 1, 2,3,...,10

0, 2, 4,5,8

0, 3,5,6

0, 5,6,8

0,

0, 7,8,9

0, 9,10

0,

0

i

i i

i i

i i

i i

i i

x i

x x x x i

x x x x i

x x x x i

x x x x

x x x x i

x x x x i

x x x x

x x x x

  

   

   

   

  

   

   

  

  

 

Berdasarkan sistem di atas dapat dibentuk ideal  1 2 26 1 2 10, ,..., , ,...,I f f f x x x   dengan 

3

2 2
11,12,13,14 1 1

2 2
15,16,17 2 2

2 2
18,19 3 3

2 2
20 4 4 7 7

2 2
21,22 5 5

2 2
23,24 6 6

2
25 8

: 1, 1, 2,3,...,10

: , 2, 4,5,8

: , 3,5, 6

: , 5, 6,8

: ,

: , 7,8,9

: , 9,10

:

i i

i i

i i

i i

i i

i i

f x i

f x x x x i

f x x x x i

f x x x x i

f x x x x

f x x x x i

f x x x x i

f x

  

   

   

   

  

   

   

 2
8 9 9

2 2
26 9 9 10 10

,

: .

x x x

f x x x x

 

  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dari graph planar akan diperoleh suatu sistem persamaan 

polinom dan warna-warna dari titik-titik pada graph tersebut dapat dipandang sebagai akar-akar 

atau selesaian dari sistem persamaan polinom tersebut. Jadi, masalah pewarnaan graph dapat 

ditransfer menjadi masalah penyelesaian sistem persamaan polinom. Penerapan basis Groebner 

untuk menentukan bilangan kromatik dari suatu graph sudah dibahas oleh Mencinger (2013). 

Dalam penyelesaian sistem persamaan polinom, basis Groebner terhadap suatu order eliminasi 

mempunyai peranan yang sangat penting. Berdasarkan kenyataan ini, maka pada artikel ini akan 

disajikan implementasi basis Groebner dalam sistem aljabar komputer (Computer Algebra 

System-CAS “SINGULAR”) untuk menguji apakah suatu graph planar dapat diwarnai dengan 3 

warna atau tidak. Selanjutnya, jika graph planar tersebut dapat diwarnai dengan 3 warna, maka 

akan ditentukan banyak kemungkinan model pewarnaannya. Materi utama basis Groebner dalam 

artikel ini dapat dibaca di Adam & Loustaunau (1994), dan Cox, Little, dan O’Shea (1997) 

sedangkan sistem aljabar komputer “SINGULAR” di Greuel & Pfister (2002). Penyelesaian dari 

permasalahan 3-warna tersebut juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah pewarnaan 

pada peta. Dalam hal ini, suatu daerah dianggap sebagai suatu titik, dan dua daerah (region) yang 

berdampingan (adjacent) dianggap sebagai dua titik yang terhubungkan oleh satu sisi. 

PEMBAHASAN 

Dua titik iv  dan 
jv  pada graph ( , )G V E  dikatakan terhubung (adjacent), jika terdapat 

suatu sisi (edge ( , )i jv v  pada graph ( , )G V E ). Dengan lain kata, dua titik iv  dan 
jv  dikatakan 

terhubung, jika ( , ) .i jv v E  Selanjutnya, berdasarkan keterhubungan dari dua titik pada graph 

dapat disusun matriks keterhubungan (adjacency matrix) dari graph ( , )G V E  yang  dinotasikan 

dengan 
ijA a    , dimana 

ija  adalah unsur pada baris ke-i dan kolom ke-j yang didefinisikan 
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dengan   

1, jika ( , )

0, jika ( , )

i j

ij
i j

v v E
a

v v E


 


 

Matriks keterhubungan dari graph dengan n titik mempunyai ukuran n n  dan senantiasa 

merupakan matriks yang simetris, yaitu ij jia a  untuk setiap i dan j. Jika graph ( , )G V E  tidak 

mempunyai loop (graph sederhana), maka 0iia   untuk semua i. Graph yang dibahas dalam 

artikel ini adalah graph sederhana yang mana setiap dua titik hanya dihubungkan oleh paling 

banyak satu sisi, karena permasalahan 3-warna hanya didefinisikan pada graph tersebut. Secara 

umum, permasalahan 3-warna dari suatu graph dirumuskan sebagai berikut: Misalkan ( , )G V E  

adalah suatu graph dengan n titik (vertices) dan  setiap dua titik hanya dihubungkan oleh maksimal 

satu sisi (edge). Jika setiap dua titik yang terhubungkan oleh satu sisi diwarnai dengan warna yang 

berbeda, dapatkah titik-titik pada graph G tersebut diwarnai dengan minimal 3 warna yang 

berbeda? Selanjutnya, jika titik-titik pada graph G tersebut dapat diwarnai dengan minimal 3 

warna yang berbeda, maka graph G disebut graph 3-warna (3-colorable graph). Berdasarkan 

definisi tersebut, maka setiap graph dengan 3 titik senantiasa dapat diwarnai dengan 3 warna 

berbeda. Graph dengan 4 titik dan tidak ada satu titik yang dihubungkan oleh satu sisi ke setiap 

titik yang lainnya senantiasa dapat diwarnai dengan minimal 3 warna yang berbeda. Pada artikel 

ini graph yang dibahas adalah graph planar  dengan n titik dan paling banyak ada satu sisi yang 

menghubungkan setiap dua titik.  

Misalkan 1 2[ , , , ]nI k x x x  adalah suatu ideal, k  adalah lapangan penutup aljabar dari 

lapangan k, dan setiap polinom di  1 2[ , , , ]nk x x x  senantiasa mempunyai akar di 
n

k . Misalnya, jika 

k adalah lapangan bilangan real, maka k adalah lapangan bilangan kompleks. Variety dari ideal I 

didefinisikan dengan  

1 2 1 2( ) {( , , , ) | ( , , , ) 0, }.
n

n nV I a a a k f a a a f I      

Selanjutnya, jika  1 2 1 1 2 2 1 2 1 2, , , : | , ,..., [ , , , ] ,s s s s nI f f f h f h f h f h h h k x x x       maka 

1 2 1 2( ) {( , , , ) | ( , , , ) 0,1 }.
n

n i nV I a a a k f a a a i s      

Pada ideal 1 2, , , ,sI f f f himpunan  1 2, , ,F f f f   disebut himpunan pembangun 

(generator set) dari ideal I. Lebih lanjut, himpunan pembangun 1 2{ , , , }tG g g g  dari ideal I 

disebut basis Groebner untuk ideal I, jika untuk setiap polinom tidak nol f I  terdapat ig G  

sehingga term-utama dari ig  membagi term-utama dari .f  Berarti, jika 1 2{ , , , }tG g g g  adalah 

basis Groebner untuk ideal I, maka ( ) ( ).V I V G  Basis Groebner 1 2{ , , , }tG g g g  dikatakan 

tereduksi, jika 1 adalah koefisien utama dari setiap polinom di G dan setiap term yang muncul 

dari setiap polinom ig G  tidak dapat dibagi oleh setiap term-utama dari jg G  dengan .j i  

Teorema 1. ( )V I    jika dan hanya jika 1 2[ , , , ].nI k x x x  

Bukti. Lihat Adam dan Loustaunau  (1994) 

Akibatnya, jika G adalah basis Groebner tereduksi untuk ideal I, maka keempat pernyataan 

berikut adalah ekivalen: (1) {1}G  , (2)1 ,I  (3) 1 2[ , , , ],nI k x x x  dan (4) ( )V I   . Secara 

simbolis dinyatakan sebagai berikut. 

1 2{1} 1 [ , , , ] ( ) .nG I I k x x x V I        

Kontrapositif dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut. 

Akibat 2. Jika G adalah basis Groebner tereduksi untuk ideal I, maka ( )V I    jika dan hanya jika 

 1 .G   

Misalkan ( , )G V E  adalah suatu graph dengan n titik (vertices) dan  setiap dua titik hanya 
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dihubungkan oleh maksimal satu sisi (edge). Misalkan  1 2, , ..., nV v v v  dan  1 2, ,..., mE e e e  

dengan  ( ) ( ),i j i k ie v v  untuk setiap 1,2,...,i m  dan  ( ), ( ) 1, 2,..., .j i k i n  Berdasarkan 

kenyataan ini dapat dibentuk suatu ideal I di ring polinom  1 2, ,..., nx x x  atas lapangan 

kompleks  yang dibangun oleh  n m  polinom, yaitu 
3 1i if x   untuk  setiap 1,2,...,i n

dan 2 2
( ) ( ) ( ) ( )n i j i j i k i k if x x x x     untuk setiap 1,2,...,i m . Bennet (2008) menggungkan 

lapangan bilangan bulat modulo 3. Dengan lain kata diperoleh ideal berikut. 

 3 2 2
( ) ( ) ( ) ( ) 1 21, | 1, 2,..., ; 1, 2,..., , ,..., .t j i j i k i k i nI x x x x x t n i m x x x        

Variety dari I adalah  
3

1 2

2 2
( ) ( ) ( ) ( )

( ) {( , ,..., ) | 1 0, 1, 2,..., ;

0, 1, 2,..., }

n
n t

j i j i k i k i

V I a a a a t n

a a a a i m

     

    
 

Berdasarkan Akibat 2 diperoleh simpulan bahwa jika ( ) ,V I    maka titik-titik pada graph 

 dapat diwarnai dengan 3 warna berbeda, yaitu setiap titik iv  pada graph  dapat diwarnai dengan 

warna ix  dengan syarat setiap dua titik yang terhubung oleh satu sisi harus diwarnai dengan warna 

yang berbeda. Selanjutnya, jika G merupakan basis Groebner tereduksi dari ideal I tersebut, maka 

( ) ( ).V G V I  Dengan lain kata, ( )V I    jika dan hanya jika  1 .G   Dengan demikian 

diperoleh simpulan berikut. 

Simpulan 3: Misalkan I adalah ideal yang yang diperoleh dari graph  dan G merupakan basis 

Groebner tereduksi untuk ideal I. Graph  adalah graph 3-warna jika dan hanya jika 

 1 .G   

Berdasarkan penjelasan di atas maka algoritma berikut bertujuan untuk menentukan apakah 

suatu graph dapat diwarnai dengan 3 warna atau tidak. Jika ya, akan ditentukan banyak 

kemungkinan pewarnaannya. Implementasi dari algoritma tersebut di CAS “SINGULAR” 

terlampir. 

 

Pada akhir bagian ini akan disajikan bahas selesaian masalah 3-warna dari graph ( , )G V E  

pada Contoh 1.  Oleh karena graph ( , )G V E  mempunyai 10 titik, maka langkah-langkah yang 

dilakukan pada Sistem Aljabar Komputer (CAS “Singular”) adalah sebagai berikut: 

Input: Matriks keterhubungan dari graph  

Ouput:  

 Ya atau tidak 

 Banyak kemungkinan perwarnaan dari graph jika graph  

dapat diwarnai 3 warna 

 Definisikan  polinom dengan  variabel 

 Hitung basis Groebner tereduksi G untuk ideal yang dibangun oleh  

polinom tersebut 

 If thenreturn (Tidak 

 Else 
o Hitung selesaian dari sistem persamaan yang diperoleh dari basis Groebner 

tereduksi G 

o Return (Ya dan Banyak Selesaian 
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1. Definisikan ring polinom atas lapangan kompleks dengan 10 variabel, misalnya 

 1 2 10, ,...,x x x , dengan mengetik  

ring r  = complex, x(1..10, lp; 

2. Definisikan matriks M  berukuran 10 10  dengan mengetik  

a. matrix M[10][10]; 

b. M[i,j] = 1; jika  , .i jv v E , yaitu  

  M[1,2] = 1;  M[1,4] = 1;   M[1,5] = 1; M[1,8] = 1; 

  M[2,3] = 1;  M[2,5] = 1;   M[2,6] = 1; 

  M[3,5] = 1;  M[3,6] = 1;   M[3,8] = 1; 

  M[4,7] = 1; 

  M[5,7] = 1;  M[5,8] = 1;  M[5,9] = 1; 

  M[6,9] = 1;  M[6,10] = 1; 

  M[8,9] = 1; 

  M[9,10] = 1; 

 

3. Gunakan procedur “color3graph” untuk menyelesaikan masalah 3-warna dengan mengetik 

color3graph(M); Proses utama pada procedur “color3graph” adalah sebagai berikut. 

a. Mendefinisikan ideal I yang dibangun oleh polinom-pilonom berdasarkan matriks 

keterhubungan M. 

b. Menghitung basis Groebner tereduksi G untuk ideal I. 

c. Mengecek apakah 1 .G  

d. Menghitung selesaian dari sistem persamaan polinom dari G, jika  1 .G  

4. Luarannya (output) adalah sebagai berikut: 

a. Graph ( , )G V E  adalah graph 3-warna. 

b. Banyak kemungkinan pewarnaannya adalah 18. 

c. Basis Groebner tereduksi untuk ideal yang diperoleh dari graph ( , )G V E  adalah 

himpunan yang unsur-unsur merupakan polinom-polinom berikut. 

_[1]=x(10^3-1 

_[2]=x(9^2+x(9*x(10+x(10^2 

_[3]=x(8-x(10 

_[4]=x(7^2-x(7*x(9-x(7*x(10+x(9*x(10 

_[5]=x(6+x(9+x(1 

_[6]=x(5+x(9+x(10 

_[7]=x(4*x(7-x(4*x(9+x(7*x(9+x(7*x(10+x(10^2 

_[8]=x(4^2+x(4*x(9-x(9*x(10-x(10^2 

_[9]=x(3-x(9 

_[10]=x(2-x(10 

_[11]=x(1-x(9 

d. Banyak kemungkinan pewarnaannya (lihat Tabel 2) adalah 18, karena sistem persamaan 

polinom (lihat Tabel 3, variabel ( )x i  diganti dengan )ix  yang diperoleh dari basis 

Groebner tereduksi di atas mempunyai 18 selesaian seperti yang disajikan pada Tabel 1 

berikut. 

Tabel 1. Selesaian Sistem Persamaan Polinom dari basis Groebner tereduksi untuk ideal 

yang dibentuk dari graph ( , )G V E  

No. 1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  9x  10x  

1 -a-ib 1 -a-ib -a+ib -a+ib -a+ib -a-ib 1 -a-ib 1 

2 -a-ib 1 -a-ib 1 -a+ib -a+ib -a-ib 1 -a-ib 1 

3 -a-ib 1 -a-ib -a+ib -a+ib -a+ib 1 1 -a-ib 1 

4 -a+ib 1 -a+ib -a-ib -a-ib -a-ib -a+ib 1 -a+ib 1 
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5 -a+ib 1 -a+ib 1 -a-ib -a-ib -a+ib 1 -a+ib 1 

6 -a+ib 1 -a+ib -a-ib -a-ib -a-ib 1 1 -a+ib 1 

7 -a-ib -a+ib -a-ib -a+ib 1 1 -a-ib -a+ib -a-ib -a+ib 

8 -a-ib -a+ib -a-ib 1 1 1 -a-ib -a+ib -a-ib -a+ib 

9 -a-ib -a+ib -a-ib 1 1 1 -a+ib -a+ib -a-ib -a+ib 

10 1 -a+ib 1 -a-ib -a-ib -a-ib -a+ib -a+ib 1 -a+ib 

11 1 -a+ib 1 -a-ib -a-ib -a-ib 1 -a+ib 1 -a+ib 

12 1 -a+ib 1 -a+ib -a-ib -a-ib 1 -a+ib 1 -a+ib 

13 -a+ib -a-ib -a+ib 1 1 1 -a-ib -a-ib -a+ib -a-ib 

14 -a+ib -a-ib -a+ib -a-ib 1 1 -a+ib -a-ib -a+ib -a-ib 

15 -a+ib -a-ib -a+ib 1 1 1 -a+ib -a-ib -a+ib -a-ib 

16 1 -a-ib 1 -a+ib -a+ib -a+ib -a-ib -a-ib 1 -a-ib 

17 1 -a-ib 1 -a-ib -a+ib -a+ib 1 -a-ib 1 -a-ib 

18 1 -a-ib 1 -a+ib -a+ib -a+ib 1 -a-ib 1 -a-ib 

Catatan: a := 0.5 dan b :=  0.8660254038 

 

Berdasarkan selesaian dari sistem persamaan polinom pada Tabel 1 dapat disusun model 

pewarnaan dari graph ( , )G V E  seperti Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Pewarnaan Titik-Titik pada Graph ( , )G V E  

No. 10 2 8v v v   
9 1 3v v v   

9 10v v  
 

 

 

 

 

1.  

M 

K H 
H 

K 

2.  M 

3.  M K 

4.  

H K 
K 

H 

5.  M 

6.  M H 

7.  

H 

M K 
K 

M 

8.  H 

9.  H M 

10.  

K M 
M 

K 

11.  H 

12.  H K 

13.  

K 

M H 
H 

K 

14.  M 

15.  K M 

16.  

H M 
M 

K 

17.  H 

18.  K H 

Misalkan setiap titik  berwarna . 

1. Dua titik  dan  berwarna sama jika dan hanya jika  

2. Dua titik  dan  berwarna beda jika dan hanya jika  

3. Tiga titik  dan  berwarna beda jika dan hanya jika  

  

5 6

10 6 9

v v

v v v



 

4v

4 9v v

7v

4 7 5v v v 

iv V ix

iv
jv 0i jx x 

iv
jv 2 2 0i i j jx x x x  

, ,i jv v kv 0i j kx x x  
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Tabel 3. Sistem Persamaan Polinom dari basis Groebner Tereduksi untuk Ideal yang 

Dibentuk dari Graph  

No. Persamaan Simpulan 

Banyak 

Variasi 

warna 

1   dapat diwarnai 

dengan 3 warna 

 

2   dan  berbeda 

warna 

 

3   dan  berwarna 

sama 

 

4   dan  berwarna 

sama 

 

5  3v  dan 9v  berwarna 

sama 
3( ) 1c v   

6 
1 9 0x x   1v  dan 9v  berwarna sama 1( ) 1c v   

7 
6 9 10 0x x x    6 9, ,v v  dan 10v  berbeda 

warna 

6( ) 1c v   

8 
5 9 10 0x x x    5 9, ,v v  dan 10v  berbeda 

warna 

5( ) 1c v   

9 2 2
4 4 9 9 10 10

2 2
4 4 9 9

0

0

x x x x x x

x x x x

   

   
 

4v  dan 9v  berbeda warna 4( ) 2c v   

10 2
7 7 9 7 10 9 10 0x x x x x x x     ??? ??? 

11 2
4 7 4 9 7 9 7 10 10 0x x x x x x x x x      ??? ??? 

 

Berdasarkan Tabel 3, ternyata masih ada kesulitan secara langsung untuk menentukan 

pewarnaan dari titik 4v  dan 7v  tanpa menghitung akar-akar dari dua persamaan ke-10 dan ke-11 

berikut.  
2

7 7 9 7 10 9 10 0x x x x x x x     

2
4 7 4 9 7 9 7 10 10 0x x x x x x x x x      

Pewarnaan kedua titik tersebut dapat dilakukan dengan mudah, apabila dikaitkan dengan 

gambar graphnya sendiri, yaitu kedua titik 4v  dan 7v  tersebut harus berbeda warna. Titik 4v  dan 

7v  hanya mempunyai 2 kemungkinan warna, karena a titik 4v  dan 9v  berbeda warna, dan b titik 

7v  dan  5v  juga berbeda warna. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan basis 

Groebner untuk menyelesaikan masalah 3-warna sangat efisien, khususnya menentukan pola 

pewarnaan dan banyak kemungkingan  pewarnaan dari suatu graph planar. Pola pewarnaan dan 

banyak kemungkinan pola pewarnaan itu secara berturut-turut tergantung pada selesaian dan 

banyak selesaian dari sistem persamaan polinom yang diperoleh dari basis Groebner tereduksi 

untuk ideal yang dibentuk dari graph. Akan tetapi, perlu ditentukan order term yang tepat agar 

selesaian dari sistem persamaan polinomnya lebih sederhana, khususnya urutan dari peubah-

peubahnya. 

( , )G V E

3
10 1 0x   10v 10( ) 3c v 

2 2
9 9 10 10 0x x x x   10v 9v 9( ) 2c v 

8 10 0x x  8v 10v 8( ) 1c v 

2 10 0x x  2v 10v 2( ) 1c v 

3 9 0x x 
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Abstrak 

 
Keamanan dan kerahasiaan pesan harus dijaga mengingat pesatnya 

perkembangan jaman membuat seseorang mudah mengetahui pesan walaupun bukan 

haknya. Teknik yang umum digunakan adalah dengan mengacak pesan atau 

kriptografi. Kriptografi (cryptography) berasal dari Bahasa Yunani: ”cryptos” 

artinya ”secret” (rahasia), sedangkan ”graphein” artinya ”writing” (tulisan). Jadi, 

kriptografi berarti ”secret writing” (tulisan rahasia). Pesan yang sudah diacak 

tentunya akan menimbulkan kecurigaan, sehingga dibutuhkan teknik lain yaitu 

dengan menyembunyikan pesan atau steganografi. Pada kriptografi algoritma yang 

digunakan yaitu Vigenere Cipher sedangkan metode dalam steganografinya 

menggunakan metode Least Significant Bit (LSB) yang telah dimodifikasi. Pertama-

tama pesan diacak terlebih dahulu proses ini dikenal dengan istilah enkripsi. Pada 

proses enkripsi pesan asli diacak sehingga mengakibatkan pesan tidak dapat 

dimengerti maknanya. Setelah pesan dienkripsi selanjutnya pesan acak tersebut 

disisipkan ke dalam citra atau dikenal dengan istilah encoding. Hasil yang didapat 

pada proses encoding adalah citra yang berisikan suatu pesan rahasia. Jika pesan 

acak yang sudah disisipkan ke dalam citra ingin dibaca maka dilakukan proses 

pemisahan terlebih dahulu antara pesan acak dengan citra (decoding). Kemudian 

pesan acak tersebut diubah menjadi pesan yang dapat dibaca atau yang dapat 

dimengerti maknanya, proses ini dikenal dengan istilah dekripsi. Hal yang perlu 

diperhatikan saat melakukan kriptografi adalah kunci (key) yang digunakan pada 

dekripsi harus sama dengan kunci yang digunakan pada proses enkripsi. Jika tidak, 

maka pesan yang sudah diacak tidak akan kembali ke bentuk semula. 

Kata kunci: Kriptografi, steganografi, dekripsi, enkripsi, encoding, decoding. 
 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah demikian pesatnya sehingga sulit untuk 

mengontrolnya. Selain membuat kemudahan dalam komunikasi, teknologi informasi juga 

memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang timbul yaitu semakin mudahnya seseorang 

untuk mendapatkan informasi, meskipun bukan haknya. Untuk mengatasi hal tersebut maka 

diperlukan suatu program aplikasi yang bertujuan untuk menjaga keamanan pesan dan menjaga 

kerahasiaannya. Pesan yang dimaksud berupa teks atau file text (*.txt). Munir (2006) 

menyimpulkan “kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang 

berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta 

otentikasi”. Kriptografi (cryptography) berasal dari kata ’kryptos’ yang artinya tersembunyi dan 

’grafia’ yang artinya sesuatu yang tertulis (bahasa Yunani) sehingga kriptografi dapat juga 

disebut sebagai sesuatu yang tertulis secara rahasia (tersembunyi). Kriptografi merupakan 

sebuah metode untuk menjaga keamanan pesan terhadap pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan. Prinsip metode ini adalah dengan mengacak nilai-nilai yang terdapat di dalam 

pesan tersebut. Hal ini mengakibatkan pesan menjadi tidak memiliki arti lagi. “Ada banyak 
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algoritma yang terkandung dalam metode kriptografi klasik. Misalnya Hill Cipher, Autokey 

Cipher, Reverse Cipher” (Hallim, 2010). Sementara itu algoritma yang akan dibahas disini yaitu 

Vigenere Cipher. Vigenere Cipher dipilih karena merupakan algoritma substitusi jamak 

(polyaphabetical substitution cipher) jadi suatu huruf plaintext tidak selalu disubstitusi 

berdasarkan kunci yang digunakan. Hal ini tentunya menyebabkan Vigenere Cipher sulit untuk 

dipecahkan.Vigenere Cipher ditemukan oleh Giovan Battista Bellaso. Algoritma ini 

menggunakan bujur sangkar vigenere untuk melakukan enkripsi. Arjana (2012) mengatakan 

bahwa Vigenere Cipher adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan 

sandi Caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Selain perlu dijaga keamanannya, pesan 

juga perlu dijaga kerahasiaannya dengan cara disembunyikan misalnya dengan teknik 

steganografi. Steganografi berasal dari bahasa Yunani yaitu Steganós yang berarti 

menyembunyikan dan Graptos yang artinya tulisan sehingga secara keseluruhan artinya adalah 

tulisan yang disembunyikan. Steganografi adalah teknik/seni menyembunyikan informasi di 

balik informasi lain. Menurut Susanto (2011), “Steganografi (steganography) adalah ilmu dan 

seni menyembunyikan pesan rahasia (hidding message) sedemikian sehingga keberadaan 

(eksistensi) pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia”. Media yang digunakan dalam 

steganografi dapat berupa suara (Audio Steganography). teks (Text Steganography/Text 

Mimicking) serta gambar (Image Steganography). Sementara yang akan digunakan disini adalah 

steganografi dengan media berupa gambar atau citra digital. Salah satu metode steganografi 

citra digital adalah Least Significant Bit (LSB), dengan teknik penyembunyian pesan pada 

lokasi bit terendah dalam citra digital. Pesan dikonversi ke dalam bentuk biner dan 

disembunyikan pada citra digital dengan metode LSB. Modifikasi dalam metode LSB dilakukan 

yaitu dengan penyembunyian pesan pada lokasi bit rendah yang bernilai ganjil yakni bit 1 dan 

bit 3 dalam R dan G. 

METODE 

Perangkat keras  dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan program 

implementasi kriptografi dengan algoritma vigenere cipher dan steganografi menggunakan 

metode Least Significant Bit (LSB) yang dimodifikasi pada citra digital adalah 

a. Laptop dengan processor Intel (R) CPU N2810 @2.00GHz (2 CPUs)~ 2.0 GHz. 

b. Memory 2048 MB RAM. 

c. Operating Sytem windows 8 64-bit (6.2, Build 9200). 
d. Borland Delphi 7 

e. Paint 

Metodologi pembangunan software ini menggunakan pengembangan pemodelan 

Software Development Life Cycle yang berbentuk waterfall. Menurut Sommerville (2003), 

“Metode waterfall merupakan salah satu metode proses perangkat lunak yang mengambil 

kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, evolusi dengan 

mempresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda”. Bentuk waterfall menurut 

Sudarmawan dan Ariyus (2007) ditunjukkan pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bentuk Waterfall 

Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)  
Kebutuhan dan tujuan pengembangan program ini disesuaikan dengan kebutuhan 

Requirements 

Analysis 

 System 

Design 

 
Implementation 

 Testing 

 
Deployment 

Maintenence 
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pengguna yaitu untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan pesan. Keamanan dan kerahasiaan 

pesan harus dijaga mengingat semakin pesatnya perkembangan jaman. Dampak negatif dari 

perkembangan jaman ini membuat mudahnya seseorang mendapatkan informasi yang 

sebenarnya bukan haknya. Sehingga dengan menggunakan aplikasi implementasi kriptografi 

dengan algoritma Vigenere Cipher dan steganografi dengan metode LSB yang dimodifikasi 

pada citra digital ini seseorang tidak dapat melihat pesan yang bukan merupakan haknya. 

 

Rancangan Sistem (System Design) 

Pada langkah ini dibuat rancangan tampilan program, langkah melakukan enkripsi dan 

dekripsi pesan serta langkah melakukan encoding dan decoding pesan. Selanjutnya program 

dibuat dengan menggunakan Delphi 7.0. Pada program ini pertama-tama pengguna 

menginputkan pesan yang berupa file “.txt” kemudian dilakukan proses enkripsi pesan agar 

pesan tidak dapat dibaca. Setelah pesan dienkripsi pengguna kemudian menginputkan file citra. 

File citra tersebut merupakan media yang akan disisipi pesan (cover object). File citra yang 

diinputkan bertipe bitmap. Apabila file citra yang akan dijadikan media untuk disisipi pesan 

berekstensi lain (GIF, JPG, dan PNG) maka file citra tersebut harus dikonversi dulu menjadi file 

bitmap. 

 

Rancangan Antarmuka (Interface) 

Pada tahap rancangan sistem dilakukan perancangan interface  atau tampilan antar muka.  

Interface pada sistem ini terdiri dari 6 bagian yang terdiri dari 1 form utama yang berisi menu 

tentang proses yang akan dilakukan. 1 form untuk proses enkripsi dan penyisipan pesan yaitu 

form “embedding process”, 1 form untuk proses dekripsi dan ekstraksi pesan yang disebut 

dengan form “extracting document”, 1 form untuk penampil citra sebelum dan sesudah disisipi 

pesan dan 2 form untuk menampilkan citra yang sudah dipilih dan ingin dilihat kembali 

(preview). 

 

Implementasi (Implementation) 

Pada aplikasi yang dibuat terjadi dua proses yaitu proses embedding dan extracting. 

Dalam proses embedding yang terjadi adalah enkripsi pesan yang dilanjutkan dengan encoding 

pesan. Mula-mula pengguna menginputkan file citra dan pesan yang akan disisipkan. Kemudian 

dilakukan proses enkripsi terhadap pesan dengan menggunakan kata kunci atau password. Hasil 

yang didapat (diterima oleh penerima pesan) adalah citra yang sudah disisipi pesan didalamnya. 

Selanjutnya adalah proses extracting. Proses yang terjadi saat extracting adalah citra yang sudah 

berisi pesan tersembunyi dipisahkan antara citra dan pesan yang disisipkan (decoding) dan 

dilanjutkan dengan mengembalikan pesan yang sudah diacak (enkripsi) sehingga dapat dibaca 

kembali (dekripsi). Pada saat dekripsi pengguna harus menginputkan kunci untuk 

mendekripsikan pesan yang sudah diacak. Kunci yang diinputkan harus sama dengan kunci 

yang digunakan saat proses embedding. Jika kunci yang diinputkan benar maka pesan yang 

sudah diacak dapat dibaca kembali. 

 

Pengujian Program (Testing) 

Setelah sistem dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap 

sistem. Uji coba dilakukan untuk mengetahui syarat agar penyisipan pesan ke dalam 

citra dapat dilakukan. Pengujian program ini menggunakan 3 ukuran panjang karakter 

pada pesan yang akan disisipkan yakni pesan yang panjang karakternya sama dengan 

1000 karakter, kurang dari 1000 karakter dan lebih dari 1000 karakter. Karakter pada 

pesan ini harus dikonversi ke dalam bentuk biner sebelum disisipkan pada citra. 

Sementara itu, citra yang digunakan berukuran lebih dari 100x100 pixel. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Borland Delphi 7 ini merupakan program 

untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu pesan yang berupa file teks. Pesan terlebih dahulu 

diacak atau dienkripsi menggunakan algoritma Vigenere Cipher. Setelah diacak kemudian pesan 

disisipkan pada suatu citra. Hasilnya ialah berupa citra yang secara kasat mata merupakan citra biasa 

padahal sebenarnya terdapat pesan yang tersembunyi didalamnya. Apabila pesan yang sudah 

disembunyikan ingin dibaca maka dilakukan proses pemisahan antara pesan dengan citra. 

Selanjutnya, pesan didekripsi menggunakan kata kunci yang sama saat melakukan enkripsi. Jika kata 

kunci yang digunakan benar maka pesan akan dapat dibaca.  

 

a) Halaman Embedding 

Pengguna harus menginputkan citra yang akan disisipi serta pesan yang akan disisipkan. 

Proses yang terjadi adalah enkripsi pesan yang dilanjutkan dengan encoding. Saat pesan 

akan dienkripsi pengguna harus menginputkan kunci. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Proses Input Citra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Proses Input Pesan 

 

Pengguna dapat memilih pesan yang akan disisipkan dienkripsi atau tidak. Jika iya maka 

pengguna harus menginputkan kunci sesuai keinginan. 
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Gambar 4 Proses Embedding 

 
Ketika pengguna menekan button process, pada program citra yang akan disisipi pesan 

dideteksi terlebih dahulu. Deteksi dilakukan utuk mengetahui citra yang akan disisipi sudah 

berisi pesan rahasia atau belum. Jika sudah maka citra tidak dapat disisipi pesan. Jika 

belum, maka proses embedding dilakukan dan citra yang sudah berisi pesan disimpan.  

 

b) Halaman extracting 

Pada halaman ini citra yang sudah berisi pesan rahasia dipisahkan dan agar pengguna dapat 

membacanya, pesan tersebut didekripsi. Proses pendekripsian dilakukan dengan 

menginputkan kunci yang sama saat melakukan enkripsi pesan. 

 

 

Gambar 5 Proses Extracting Pesan 

 
Sebelum dilakukan proses extracting pada program, terlebih dahulu citra yang diinput 

dibaca. Sebelumnya pada proses embedding, yang disisipkan pada citra tidak hanya pesan 

namun panjang pesan juga ikut disisipkan. Panjang pesan inilah yang digunakan pada 

program sebagai acuan untuk mendeteksi rangkaian karakter telah selesai dibaca. Selain 

itu, terdapat teks pengenal file hasil enkripsi yang ikut disisipkan, dalam hal ini yaitu 

“AREMA” sehingga, program aplikasi dapat mendeteksi citra yang diinputkan tersebut 

memiliki pesan tersembunyi atau tidak. Jika citra tersebut memiliki pesan tersembunyi 

maka proses dekripsi dapat dilakukan. Setelah kunci diinputkan pengguna menekan button 

”process”. Kemudian pesan disimpan dalam bentuk file teks (*.txt). Pengguna dapat 

memilih untuk mendekripsikan atau tidak pesan yang sudah disisipkan ke dalam citra. Jika 

pengguna memilih tidak mendekripsikan pesan maka pengguna tidak perlu menginputkan 

kunci.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Output Pesan Dekripsi 
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Gambar 7 Output Pesan Tidak Didekripsi 

 

Hasil yang didapat di atas sama dengan hasil dengan pengerjaan secara manual. 

Diketahui :  

Plaintext = “Halo ini saya, ica selvia.” akan menjadi ( 72, 97, 108, 111, 32, 105, 110, 105, 32, 

115, 97, 121, 97, 44, 32, 105, 99, 97, 32, 115, 101, 108, 118, 105, 97, 46). 

Kunci = ABC12 yang akan menjadi ( 65, 66, 67, 49, 50). 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus enkripsi didapatkan hasil ciphertext yaitu (137, 

163, 175, 160, 80, 170, 176, 172, 81, 165, 162, 187, 164, 170, 147, 109, 98, 172, 148, 147, 97, 

181, 174, 185, 154, 147, 111) atau ‰£¯ Rª°¬Q¥¢»¤]Rª¥¤Q¥¦®¹š“o 

 

c) Halaman Penampil Citra 

Halaman ini digunakan untuk memperjelas antara citra sebelum disisipi pesan dan sesudah 

disisipi pesan yang diletakkan secara berdampingan. pengguna hanya tinggal memilih citra 

yang akan ditampilkan. Button “Citra Asli” digunakan untuk memilih citra sebelum disisipi 

pesan sementara button “Citra Stego” untuk memilih citra yang sudah disisipi pesan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Penampil Citra 

 

Secara kasat mata terlihat bahwa dua citra pada gambar 8 adalah sama padahal tidak. Citra 

di samping kanan pada gambar 8 adalah citra yang sudah disisipi pesan didalamnya. 

Apabila citra diperbesar atau dizoom sebesar 800% terlihat jelas bahwa tidak ada 

perubahan warna yang terjadi. Hal ini disebabkan karena selisih derajat keabuan antara 

citra asli dan citra yang sudah disisipi pesan sebesar 5. Namun, jika dilakukan pembacaan 

tiap pixel akan terlihat bedanya. 

 Pada pixel (3,1) citra asli memiliki nilai R= 192, G= 255, B= 255 
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Gambar 9 Perbesaran Citra Asli 

 

Pada pixel (3,1) citra stego memiliki nilai R= 197, G= 250, B= 255 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Perbesaran Citra Stego 

 

Analisis Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian, citra berukuran 100x126, 1024x768, dan 4288x2848 pixel 

yang disisipi dengan pesan yang memiliki panjang karakter 104, 600, 999, 1000, 1400, 1500, 

2100 karakter dapat disimpulkan bahwa citra dengan ukuran 100x126, 1024x768, 4288x2848 

pixel hanya dapat menampung pesan maksimal 1400 karakter saja. Jika lebih, maka pesan tidak 

dapat disisipkan. Solusi lain pesan dapat dibagi menjadi beberapa bagian untuk disisipkan ke 

dalam citra. Selain itu selama media penampung atau citra mampu menampung pesan 

tersembunyi, citra yang sudah disisipi pesan tersebut secara kasat mata tidak akan terlihat 

bedanya. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pembuatan program aplikasi implementasi steganografi menggunakan modifikasi metode 

Least Significant Bit (LSB) pada citra digital pada teks yang dienkripsi dengan Vigenere Cipher 

ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 bulan. Perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan 

dan error yang terjadi terus dilakukan demi tercapainya program aplikasi yang dapat menjaga 

keamanan dan kerahasiaan pesan. Program ini menggunakan bahasa pemrograman Delphi. Pada 

program ini terjadi 2 proses yakni embedding dan extracting. Embedding dimulai dengan 

menginputkan citra yang akan disisipi pesan serta pesan yang akan disembunyikan. Kemudian 

dilakukan proses enkripsi yang dilanjutkan dengan encoding. Sementara extracting dilakukan 

dengan menginputkan citra yang sudah berisi pesan rahasia terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan 

proses decoding dan dekripsi pesan. Pada implementasinya, program aplikasi yang dibuat 

menggunakan algoritma Vigenere Cipher dalam proses kriptografinya dan menggunakan 

metode  Least Significant Bit (LSB) yang dimodifikasi dengan menyisipkan pesan pada bit 

kesatu dan ketiga. Syarat penyisipan pesan pada citra agar citra yang disisipi tidak rusak ialah 

penyisipan tidak boleh melebihi nilai maksimal dari 4 bit karena jika lebih maka menyebabkan 

1201



 

 

perubahan yang besar pada nilainya sehingga dapat merusak citra. Oleh karena itu, pemilihan 

bit kesatu dan ketiga dilakukan sebagai bentuk modifikasi dari metode LSB yang penyisipannya 

dilakukan pada bit kesatu saja atau bit terkecil dari citra.   

SARAN 

1. Memperbesar jumlah karakter pada pesan yang akan disisipkan misalnya 15000 karakter 

atau lebih. 

2. Menggunakan metode lain dalam proses penyisipan pesan ke dalam citra misalnya 

menggunakan metode EOF (End Of File), White Space, Spread Spectrum dan lain 

sebagainya. 

3. Mengimplementasikan kriptografi dan steganografi pada media lain seperti video dan 

audio. 

4. File format citra yang digunakan diperbanyak lagi, seperti format citra HSV, CMYK, YUV, 

YcBcR dan format-format lainnya. 
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Abstrak 

 
Salah satu sifat paling dasar yang diharapkan dari blok cipher dan fungsi hash 

adalah berperilaku seperti pemetaan acak lewat pengujian keacakan statistik. Oleh 

karena itu, evaluasi output dari algoritme dengan cara tes keacakan statistik sangat 

penting. Keacakan dapat dideskripsikan sebagai hasil yang tidak dapat diprediksi dari 

suatu kejadian tertentu. Pengujian keacakan dari algoritme block cipher mutlak 

dilakukan untuk mengetahui kekuatan dari algoritme tersebut. Proses ini terdiri dari 

dua bagian, yaitu mengambil urutan sampel dari algoritme dan menganalisis sampel 

ini dengan tes keacakan statistik. Pengujian keacakan ini disebut Cryptographic 

Randomness Testing (Pengujian Keacakan Kriptografik). Ada 4 (empat) jenis 

pengujian pada pengujian keacakan kriptografik ini, yaitu uji Strict Avalanche 

Criterion (SAC), uji Coverage, uji Collision, dan uji Linear Span. Paper ini akan 

membahas uji Linear Span pada algoritme block cipher Piccolo. Uji Linear Span 

mengevaluasi suatu algoritme dengan memeriksa ketergantungan linier output yang 

terbentuk dari sehimpunan input yang sangat tergantung linier. Hasil pengujian yang 

diharapkan adalah output dari algoritme Piccolo ini harus terlihat acak sehingga akan 

sulit untuk memprediksi output-nya. Adapun tujuan dari uji tersebut adalah untuk 

memeriksa keacakan output fungsi algoritme Piccolo. Dari  hasil percobaan diperoleh 

bahwa algoritme Piccolo merupakan pemetaan acak berdasarkan pengujian Linear 

Span.  

Kata kunci: kriptografi, uji Linear Span, Piccolo, pemetaan acak 
 

PENDAHULUAN 

Algoritme kriptografi Piccolo merupakan suatu algoritme Lightweigth block cipher yang 

diciptakan guna memenuhi kebutuhan algoritme kriptografi untuk peralatan dengan lingkungan 

yang sangat terbatas seperti Radio Frequency Identification (RFID), Poschmann (2009). 

Berdasarkan FIPS (2001), selain dari sisi kecepatan dan memori, Piccolo lebih unggul 

dibandingkan dengan  Advanced Encryption Standard (AES, algoritme standar oleh NIST pada 

tahun 2001), Piccolo harus bisa dibuktikan sebagai algoritma block cipher yang kuat.  

Kriteria kekuatan suatu algoritma block cipher adalah memenuhi kriteria sebagai 

pemetaan acak. Hal ini untuk mencegah penyerang mengetahui adanya hubungan antara 

plaintext dengan ciphertext sehingga diperoleh kunci yang digunakan. Dalam makalah ini, 

dibahas mengenai uji Linear Span yang diajukan oleh Sulak (2011) untuk mengetahui apakah 

Piccolo merupakan suatu pemetaan acak atau bukan. Pengujian dilakukan terhadap algoritme 

Piccolo dengan panjang kunci 80 bit.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan 

data yang diperoleh dari 220 kali percobaan, kemudian data tersebut dianalisis untuk 

pengambilan kesimpulan uji keacakannya. 
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DESKRIPSI ALGORITME PICCOLO, Shibutani (2011) 

Piccolo merupakan algoritme Lightweight block cipher yang menggunakan dua buah 

ukuran kunci, yaitu 80 dan 128 bit. Algoritme Piccolo dirancang untuk dapat 

diimplementasikan pada lingkungan yang sangat terbatas seperti RFID. Berikut dijelaskan 

mengenai struktur dari algoritme Piccolo, yaitu struktur enkripsi, deksripsi, dan penjadwalan 

kunci.  

Notasi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

𝑎(𝑏)  :  𝑏 melambangkan panjang bit dari 𝑎 

𝑎|𝑏  :  Operasi gabung dua string yaitu 𝑎 dan 𝑏 

𝑎 ← 𝑏  :  Memperbarui nilai 𝑎 dengan nilai 𝑏 

𝑎𝑡  :  Transposisi vektor atau matriks 𝑎 
{𝑎}𝑏 :  Representasi pada basis 𝑏 

𝑟 :  Banyaknya round pada Piccolo (𝑟 = 25 untuk kunci 80 bit dan 𝑟 = 31 untuk 

kunci 128 bit 

𝐹 :  Fungsi nonlinier 16 bit ke 16 bit,  𝐹: 216 →  216.  

− Proses Enkripsi 

Algoritme Piccolo menerapkan blok pesan sepanjang 64 bit. Sebuah blok pesan akan dibagi 

menjadi 4 (empat) bagian, 𝑋0(16)|𝑋1(16)|𝑋2(16)|𝑋3(16) ←  𝑋(64). Untuk memproses sebuah 

blok pesan, diperlukan empat buah 16 bit whitening keys 𝑤𝑘𝑖 dimana 0 ≤ 𝑖 < 4 dan 2𝑟 

buah 16 bit round keys 𝑟𝑘𝑖 dimana 0 ≤ 𝑟 < 2𝑟. Berikut pemrosesan data dari algoritme 

Piccolo (seperti terlihat pada Gambar 1) : 

 

1. Bagi pesan 64 bit ke dalam 4 subblok 

𝑋0(16)|𝑋1(16)|𝑋2(16)|𝑋3(16) ←  𝑋(64)  

2. Untuk subblok 𝑋0 dan 𝑋2 xor dengan 2 kunci whitening pertama 

𝑋0 ← 𝑋0 ⊕ 𝑤𝑘0  

𝑋2 ← 𝑋2 ⊕ 𝑤𝑘1  

3. Untuk 𝑖 = 1  sampai dengan 𝑟 − 2 

𝑋1 ← 𝑋1 ⊕ 𝐹(𝑋0) ⊕ 𝑟𝑘2𝑖  

𝑋3 ← 𝑋3 ⊕ 𝐹(𝑋2) ⊕ 𝑟𝑘2𝑖+1  

𝑋0|𝑋1|𝑋2|𝑋3 ← 𝑅𝑃(𝑋0|𝑋1|𝑋2|𝑋3)  

4. Untuk round terakhir lakukan proses seperti round lainnya tanpa round permutation 𝑅𝑃. 

𝑋1 ← 𝑋1 ⊕ 𝐹(𝑋0) ⊕ 𝑟𝑘2𝑖  

𝑋3 ← 𝑋3 ⊕ 𝐹(𝑋2) ⊕ 𝑟𝑘2𝑖+1  

5. Untuk subblok 𝑋0 dan 𝑋2 xor dengan 2 kunci whitening terakhir 

𝑋0 ← 𝑋0 ⊕ 𝑤𝑘2  

𝑋2 ← 𝑋2 ⊕ 𝑤𝑘3  

6. Ciphertext 𝑌(64) merupakan nilai 𝑋0|𝑋1|𝑋2|𝑋3 yang terakhir. 

𝑌(64) ← 𝑋0(16)|𝑋1(16)|𝑋2(16)|𝑋3(16)  
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Gambar 1.  Skema Enkripsi Algoritme Piccolo 

 

Fungsi F yang digunakan pada algoritme Piccolo menggunakan Sbox dan perkalian matriks. 

Untuk dapat lebih jelas, fungsi 𝐹 algoritme Piccolo dapat dilihat pada Gambar 2. Algoritme 

Piccolo menerapkan fungsi Sbox 4 bit seperti dapat dilihat pada Tabel 1.  Perkalian matriks 

𝑀 didefinisikan sebagai berikut: 

𝑀 = [

2 3 1
1 2 3
1
3

1
1

2
1

    

1
1
3
2

] 

Proses perkalian matriks tersebut adalah sebagai berikut: 

(𝑋0(4)|𝑋1(4)|𝑋2(4)|𝑋3(4))
𝑡

← 𝑀 ∗ (𝑋0(4)|𝑋1(4)|𝑋2(4)|𝑋3(4))
𝑡
 

 
Gambar 2. Fungsi 𝐹 algoritme Piccolo 

 

Tabel 1. Sbox dari algoritme Piccolo 
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Round Permutation (RP) merupakan fungsi permutasi 8 bit pada algoritme Piccolo. Blok 

pesan 64 bit dibagi kedalam 8 bagian dan dipermutasikan dengan aturan seperti pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3. Round Permutation algoritme Piccolo 

− Proses Dekripsi 

Proses untuk melakukan dekripsi pada algoritma Piccolo memiliki struktur yang sama 

seperti proses enkripsinya, hanya saja menggunakan urutan kunci yang terbalik mulai dari 

kunci yang terakhir. 

− Proses Penjadwalan Kunci 

Penjadwalan kunci  pada algoritma Piccolo dapat digunakan untuk kunci dengan ukuran 80 

dan 128 bit. Untuk selanjutnya, penjadwalan kunci untuk Piccolo 80 dan Piccolo 128 

secara berurutan dilambangkan dengan 𝐾𝑆𝑟
80 dan 𝐾𝑆𝑟

128. Sebelum pembahasan tentang 

penjadwalan kunci Piccolo secara keseluruhan berikut konstanta yang digunakan pada 

masing-masing algoritma. 

Konstanta 𝑐𝑜𝑛𝑖
80 dan 𝑐𝑜𝑛𝑖

128 yang digunakan dengan 𝐾𝑆𝑟
80 dan 𝐾𝑆𝑟

128 secara berurutan 

dihasilkan sebagai berikut : 

{
(𝑐𝑜𝑛2𝑖

80|𝑐𝑜𝑛2𝑖+1
80 ) ← (𝑐𝑖+1|𝑐0|𝑐𝑖+1|{00}2|𝑐𝑖+1|𝑐0|𝑐𝑖+1) ⊕ {0𝑓1𝑒2𝑑3𝑐}16

(𝑐𝑜𝑛2𝑖
128|𝑐𝑜𝑛2𝑖+1

128 ) ← (𝑐𝑖+1|𝑐0|𝑐𝑖+1|{00}2|𝑐𝑖+1|𝑐0|𝑐𝑖+1) ⊕ {6547𝑎98𝑏}16

 

dimana 𝑐𝑖 adalah representasi 5 bit dari 𝑖. Contoh untuk 𝑐11 = {01011}2. 

Penjadwalan kunci 80 bit 

1. Bagi kunci 80 bit 𝐾(80) menjadi 5 

𝑘0(16)|𝑘1(16)|𝑘2(16)|𝑘3(16)|𝑘4(16) ← 𝐾(80)  

2. Inisialisasi whitening keys 𝑤𝑘 

𝑤𝑘0 ← 𝑘0
𝐿|𝑘1

𝑅, 𝑤𝑘1 ← 𝑘1
𝐿|𝑘0

𝑅, 𝑤𝑘2 ← 𝑘4
𝐿|𝑘3

𝑅, 𝑤𝑘3 ← 𝑘3
𝐿|𝑘4

𝑅 

3. Untuk 𝑖 =  0 sampai dengan 𝑟 − 1 

(𝑟𝑘2𝑖, 𝑟𝑘2𝑖+1) ← ((𝑐𝑜𝑛2𝑖
80|𝑐𝑜𝑛2𝑖+1

80 )) {

(𝑘2, 𝑘3), jika 𝑖 𝑚𝑜𝑑 5 = 0 atau 2
(𝑘0, 𝑘1), jika 𝑖 𝑚𝑜𝑑 5 = 1 atau 4

(𝑘4, 𝑘4), jika 𝑖 𝑚𝑜𝑑 5 = 3           

   

dimana 𝑘𝑖
𝐿 dan 𝑘𝑖

𝑅 secara berurutan adalah 8 bit bagian kiri dan kanan dari 𝑘𝑖. Untuk 

lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut  𝑘𝑖(16) = 𝑘𝑖(8)
𝐿 |𝑘𝑖(8)

𝑅   dan 𝑘𝑖(8)
𝑅  merupakan 
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least signifikcant bits dari 𝑘𝑖(16). 

Penjadwalan kunci 128 bit 

1. Bagi kunci 128 bit 𝐾(128) menjadi 8 

𝑘0(16)|𝑘1(16)|𝑘2(16)|𝑘3(16)|𝑘4(16)|𝑘5(16)|𝑘6(16)|𝑘7(16) ← 𝐾(128)  

2. Inisialisasi whitening keys 𝑤𝑘 

𝑤𝑘0 ← 𝑘0
𝐿|𝑘1

𝑅, 𝑤𝑘1 ← 𝑘1
𝐿|𝑘0

𝑅, 𝑤𝑘2 ← 𝑘4
𝐿|𝑘7

𝑅, 𝑤𝑘3 ← 𝑘7
𝐿|𝑘4

𝑅 

3. Untuk 𝑖 =  0 sampai dengan 2𝑟 − 1 

Jika (𝑖 + 2)𝑚𝑜𝑑 8 = 0 lakukan  

(𝑘0, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5, 𝑘6, 𝑘7) ← (𝑘2, 𝑘1, 𝑘6, 𝑘7, 𝑘0, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5) 

𝑟𝑘𝑖 ← 𝑘(𝑖+2)𝑚𝑜𝑑8 ⊕ 𝑐𝑜𝑛𝑖
128  

METODE UJI LINEAR SPAN, Sulak (2011) 

Uji Linear Span terhadap algoritme block cipher dan fungsi hash adalah  untuk 

mengevaluasi algoritme dengan memeriksa ketergantungan linier antara output yang terbentuk 

dari satu set input yang bergantung linier.  

Dalam suatu matriks yang berdimensi mxm, maka dengan operasi dasar baris dan/atau 

kolom bisa diubah menjadi matriks nol-satu. Pangkat dari matriks ini adalah m atau m-1 atau       

m-2, dan seterusnya, atau 1, sesuai dengan banyaknya vektor baris (atau kolom) yang saling 

bebas linier yang merentang (span) semua baris (atau kolom) pada matriks tersebut.  Jika 

matriks tersebut diperoleh dengan cara random dengan cara menebarkan bit 0 atau 1 pada setiap 

sel secara random, maka banyaknya vektor yang merentang (span) yang juga adalah pangkat 

matriks tersebut adalah sebuah random variabel R, dengan peluang R bernilai m dan m-1 

masing-masing adalah: 

Pr(𝑅 = 𝑚) =
∏ (2𝑚 − 2𝑖−1)𝑚

i=1

2m2  

Pr(𝑅 = 𝑚 − 1) =
∏ (2𝑚 − 2𝑖−1)𝑚−1

𝑖=1

2m2 (2𝑚 − 1) 

 

Konsep ini dipergunakan pada uji Linear Span. Pada uji ini, dibangkitkan N matriks yang 

disusun berdasar barisan yang dihasilkan dari fungsi yang akan diuji kerandomannya.  

Selanjutnya matriks biner (satu-nol) ini dihitung pangkatnya dan dilakukan tabulasi frekuensi 

serta dicocokan dengan pangkat matriks satu-nol jika dihasilkan secara random. Oleh karena itu, 

dalam uji frekuensi menggunakan Chi-square, hanya dipergunakan 3 (tiga) kelas untuk nilai-

nilai R, yaitu m, m - 1 dan R < (m - 1) (dapat dilihat pada Tabel 3). 

Formula peluang untuk R = m dan m - 1 di atas dapat dijelaskan dengan memperhatikan 

matrik    𝑀 = {𝑚𝑖𝑗}
𝑖,𝑗=1,2,3,…,𝑚

, yaitu :             𝑀 = (
𝑚11 𝑚12 … 𝑚1𝑚

… … . . … …
𝑚𝑚1 𝑚𝑚2 … 𝑚𝑚𝑚

) 

 

Peluang suatu kejadian secara umum dirumuskan sebagai: 

Pr(𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐴) =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐴

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛
. 

 

Untuk mendapatkan total cara yang bisa dilakukan dalam membuat matriks biner (satu 

nol) adalah sama dengan secara random mengisi setiap sel dengan 0 atau 1, masing-masing 

dengan peluang ½. Dengan demikian, setiap sel ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu 1 atau 0, 
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sehingga banyaknya cara yang bisa dilakukan membuat matriks M secara random adalah 

perkalian 2 sebanyak mxm, yaitu 2𝑚𝑥𝑚 = 2𝑚2
.  Dalam hal ini, A adalah pangkat matriks (rank) 

M adalah m atau m - 1. Adapun kelas rank dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Tabel Uji Linear Span 
Kelas 1 2 3 

Rank  m - 2 m - 1 m 

Probabilitas 0.133636 0.577576 0.288788 

 

Pada umumnya algoritme untuk Uji Linear Span adalah sebagai berikut, Turan (2008): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Blok diagram untuk uji Linear Span 

Pada umumnya algoritme untuk Uji Linear Span adalah sebagai berikut, Turan (2008): 

Tahap 1.  Inisialisasi tabel frekuensi dengan 3 kelas, yaitu kelas untuk pangkat matriks M 

sebesar m=2k, sebesar m-1=2k-1 dan sisanya untuk pangkat matriks M kurang dari 

2k-1  

Tahap 2.  For 𝑖 ← 1 𝑡𝑜 𝑁 

1.1. Pilih k vektor bebas 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, … , 𝛼𝑘 secara random 

1.2. Bangkitkan 2k  kombinasi linier 𝛼𝑖’s and produce IV1, IV2, IV3,…,𝐼𝑉2𝑘. 

1.3. For 𝑗 ← 1 𝑡𝑜 2𝑘 

1.3.1. Untuk setiap IVj, hitung output dari fungsi yang akan diuji 

kerandomannya. 

1.3.2. Ambil output ini pada 2k bit yang pertama dan masukkan ke dalam baris 

ke j dari matriks M 

Endfor 

1.4. 𝑅𝑖 = 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡(𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑀)  
1.5. Tambahkan 1 untuk frekuensi pada kelas yang sesuai dengan pangkat matriks 

M ini 

1  2  3  4  … p 𝛼1 

1  2  3  4  … p 𝛼2 

 

1  2  3  4  … p 𝛼𝑘 

 

1  2  3  4  … p 𝐼𝑉1 

1  2  3  4  … p 𝐼𝑉2 

 

1  2  3  4  … p 𝐼𝑉2𝑘 

 
𝑐1𝛼1 + 𝑐2𝛼2, +𝑐3𝛼3 +  … + 𝑐𝑘𝛼𝑘 

1  2  3 … 2𝑘      2𝑘+1   …  𝑂1 

𝑂2 

 

𝑂2𝑘 

 

1  2  3 … 2𝑘      2𝑘+1   …  

1  2  3 … 2𝑘      2𝑘+1   …  

𝑀 = (

𝑚11
𝑚12 … 𝑚12𝑘

… … . . … …
𝑚2𝑘1

𝑚2𝑘2 … 𝑚2𝑘2𝑘

) 

Rank(M)=R 

Update nilai frekuensi 

kelas i (sesuai nilai R) 

pada tabel frekuensi 
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 Endfor 

Tahap 3.  Evaluasi 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑁 dengan uji 𝜒2 (Chi-Square) 

Tahap 4.  Ambil kesimpulan 

Jika 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(𝑑𝑏=2,𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎 𝛼)

2   atau 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 = 0.01 (𝑚𝑖𝑠𝑎𝑙𝑛𝑦𝑎) maka 

dapat disimpulkan bahwa  fungsi tidak random. 

 

Blok diagram untuk uji dengan Linear Span dapat digambarkan sebagai  berikut: 

Untuk i = 1 sampai dengan  N (dilakukan N percobaan); 

Percobaan 1: 

 Bangkitkan k vektor secara random. 

 Ulangi tahapan sesuai blok diagram tersebut sebanyak N kali, dan dilanjutkan dengan uji 

Chi-Square. 

 Kemudian diambil kesimpulan:  

Jika 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(𝑑𝑏=2,𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎 𝛼)

2  atau  𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 = 0.01 maka tolak H0 dan 

disimpulkan bahwa algoritma tidak random. 

Mengacu pada paper Fatih Sulak, Sulak (2011), maka ada 2 (dua) pilihan yang bisa 

dicoba. Pertama adalah menentukan dimensi matriks M adalah sesuai dengan panjang output, 

yaitu 256. Dengan demikian, banyaknya vektor random yang dibangkitkan pada setiap 

percobaan adalah 𝑙𝑜𝑔2(256) = 8 dengan banyaknya percobaan adalah 220. Yang kedua adalah 

dengan mengambil dimensi matriks M adalah 32, sehingga banyaknya vektor random yang 

dibangkitkan adalah 5 dengan banyaknya percobaan 220. Untuk pilihan kedua, ada referensi 

Turan (2008) yang menyebutkan banyaknya percobaan adalah 100. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian yang dilakukan menggunakan sampel acak sebanyak 220 buah, dimana 

pengujian dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menjadikan plaintext sebagai 

variabel acak sedangkan kunci menjadi variabel tetap, sedangkan cara kedua adalah dengan 

menjadikan kunci sebagai variabel bebas dan plaintext sebagai variabel tetap. Variabel tetap 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua bit bernilai 0 (nol). Berikut hasil pengujian 

yang telah dilakukan. 

Pengujian akan dilakukan dengan menguji output dari setiap round pada algoritme 

Piccolo dengan ukuran kunci 80 bit dan menggunakan sampel sebanyak 220 buah. Setiap 

pengujian menghasilkan nilai observasi pada masing-masing kelas (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3). Nilai observasi 

ini akan dihitung untuk mendapatkan nilai statistik uji 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2  dengan menggunakan Chi-Square 

Goodness of Fit. Nilai 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2  dihitung dengan rumus:   

𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2 = ∑

(𝑓𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

3

𝑖=1

 

dimana 𝑓𝑖  adalah frekuensi rank setiap kelas ke−𝑖; 
 𝐸𝑖 adalah nilai harapan munculnya rank pada setiap kelas (𝐸𝑖 = 𝑁 ∙ 𝑃𝑟𝑖) 

 Plaintext sebagai Variabel Bebas 

Pengujian algoritme Piccolo dilakukan pada setiap round, karena pengujian dilakukan 

pada Piccolo dengan panjang kunci 80 bit maka banyaknya round yang diuji adalah 25 

round. Pada Tabel 3 merupakan hasil dari pengujian algoritme Piccolo 25 round. Hanya pada 

round pertama algoritme Piccolo tidak lulus uji Linear Span. 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Algoritme Piccolo dengan Plaintext sebagai Variabel Bebas 
Data KELAS p_value Keterangan 

𝑅𝑎𝑛𝑘 < 31 

𝑓1 

𝑅𝑎𝑛𝑘 = 31 

𝑓2 

𝑅𝑎𝑛𝑘 = 32 

𝑓3 

Ekspektasi 140127 605632 302816   

Round 𝟏 1048576 0 0 0 TIDAK LULUS 
Round 𝟐 140268 605487 302821 0.915451036 LULUS 
Round 𝟑 140291 605295 302990 0.786846912 LULUS 
Round 𝟒 140013 606225 302338 0.489704389 LULUS 
Round 𝟓 140302 604823 303451 0.268367783 LULUS 
Round 𝟔 140779 604862 302935 0.131371851 LULUS 
Round 𝟕 139933 605283 303360 0.485056758 LULUS 
Round 𝟖 140413 605062 303101 0.499467824 LULUS 
Round 𝟗 139973 605648 302955 0.889819367 LULUS 
Round 𝟏𝟎 140127 605072 303377 0.459066478 LULUS 
Round 𝟏𝟏 140209 605346 303021 0.851366732 LULUS 
Round 𝟏𝟐 140175 605727 302674 0.952213358 LULUS 
Round 𝟏𝟑 139797 606002 302777 0.604042975 LULUS 
Round 𝟏𝟒 139935 605821 302820 0.85124532 LULUS 
Round 𝟏𝟓 140203 604594 303779 0.08704135 LULUS 
Round 𝟏𝟔 140467 605055 303054 0.458006221 LULUS 
Round 𝟏𝟕 139839 606011 302726 0.6518621 LULUS 
Round 𝟏𝟖 140429 605344 302803 0.67422619 LULUS 
Round 𝟏𝟗 140746 605142 302688 0.203423082 LULUS 
Round 𝟐𝟎 139689 605834 303053 0.444427771 LULUS 
Round 𝟐𝟏 140044 604906 303626 0.21372656 LULUS 
Round 𝟐𝟐 140100 605522 302954 0.956919877 LULUS 
Round 𝟐𝟑 140404 605690 302482 0.630804866 LULUS 
Round 𝟐𝟒 139942 605775 302859 0.867572034 LULUS 
Round 𝟐𝟓 140343 605159 303074 0.630594074 LULUS 

 Kunci Sebagai Variabel Bebas 

Pengujian algoritme Piccolo dengan kunci sebagai variabel bebas diperoleh bahwa 

terdapat 2 round yang tidak lulus uji Linear Span yaitu pada round pertama dan round ke-8 

(delapan). Seluruh hasil pengujian dengan kunci sebagai variabel bebas dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Pengujian Algoritme Piccolo dengan Kunci sebagai Variabel Bebas 
Data KELAS p_value Keterangan 

𝑅𝑎𝑛𝑘 < 31 

𝑓1 

𝑅𝑎𝑛𝑘 = 31 

𝑓2 

𝑅𝑎𝑛𝑘 = 32 

𝑓3 

Ekspektasi 140127 605632 302816 - - 

Round 1 1048576 0 0 0 TIDAK LULUS 

Round 2 140105 604975 303496 0.325761619 LULUS 

Round 3 139756 605691 303129 0.51904402 LULUS 

Round 4 139891 605530 303155 0.672282107 LULUS 

Round 5 139769 605956 302851 0.579260555 LULUS 

Round 6 140196 605705 302675 0.947228845 LULUS 
Round 7 140258 606051 302267 0.494683229 LULUS 

Round 8 138917 605748 303911 0.000735404 TIDAK LULUS 

Round 9 139929 606631 302016 0.132580108 LULUS 

Round 10 139937 605968 302671 0.773575012 LULUS 

Round 11 140447 605183 302946 0.571365542 LULUS 

Round 12 139753 604845 303978 0.039166844 LULUS 
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Data KELAS p_value Keterangan 

𝑅𝑎𝑛𝑘 < 31 

𝑓1 

𝑅𝑎𝑛𝑘 = 31 

𝑓2 

𝑅𝑎𝑛𝑘 = 32 

𝑓3 

Ekspektasi 140127 605632 302816 - - 

Round 13 139546 605676 303354 0.185629732 LULUS 

Round 14 139851 605551 303174 0.613332862 LULUS 

Round 15 140049 605229 303298 0.583099748 LULUS 

Round 16 140280 604447 303849 0.049549843 LULUS 

Round 17 139989 605679 302908 0.919659449 LULUS 

Round 18 140516 605285 302775 0.526172761 LULUS 

Round 19 139996 606047 302533 0.714865914 LULUS 

Round 20 140390 605428 302758 0.750721693 LULUS 
Round 21 140747 605060 302769 0.192939589 LULUS 

Round 22 140152 605901 302523 0.815689681 LULUS 

Round 23 140578 605161 302837 0.402665022 LULUS 

Round 24 140511 605152 302913 0.480993447 LULUS 

Round 25 140294 605990 302292 0.51752655 LULUS 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa algoritme Piccolo 

merupakan suatu pemetaan acak berdasarkan uji Linear Span. Tidak terdapat hubungan linier 

antara plaintext dengan ciphertext ataupun hubungan linier antara kunci dengan ciphertext. 
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Abstrak 

 
Dalam kriptografi, kriteria keacakan mempunyai peran yang sangat penting. 

Keacakan dapat dideskripsikan sebagai hasil yang tidak dapat diprediksi dari suatu 

kejadian tertentu. Pengujian keacakan dari algoritme block cipher mutlak dilakukan 

untuk mengetahui kekuatan dari algoritme tersebut. Output dari algoritme ini harus 

terlihat acak sehingga akan sulit untuk memprediksi output-nya. Pengujian keacakan 

ini disebut Cryptographic Randomness Testing (Pengujian Keacakan Kriptografik). 

Ada 4 (empat) jenis pengujian pada pengujian keacakan kriptografik ini, salah 

satunya adalah uji Linear Span. 

Uji Linear Span merupakan uji untuk memeriksa keacakan suatu fungsi 

(pemetaan) berdasarkan nonlinieritas dari output yang dihasilkan dari input yang 

bergantung linier, dengan cara memeriksa ketergantungan linier dari output-output 

yang terbentuk dari sehimpunan input yang bergantung linear. Uji Linear Span dapat 

diterapkan untuk menguji algoritme block cipher dan fungsi hash. Pada paper ini, 

peneliti melakukan uji Linear Span pada algoritme block cipher Lightweight Speck. 

Tujuan dari uji tersebut adalah untuk memeriksa keacakan output fungsi algoritme 

Speck.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

menggunakan data yang diperoleh dari 220 kali percobaan, kemudian data tersebut 

dianalisis untuk pengambilan kesimpulan uji keacakannya. Dari hasil percobaan, 

kesimpulan yang diperoleh adalah algoritme Speck merupakan pemetaan acak 

berdasarkan pengujian Linear Span.  

Kata kunci: Kriptografi, pemetaan acak, Linear Span, Speck 
 

PENDAHULUAN 

Munculnya Advanced Encryption Standard (AES) sebagai algoritme block cipher yang 

dijadikan standar oleh NIST, mengakibatkan kebutuhan algoritme block cipher yang baru 

semakin berkurang, FIPS (2001). Hampir seluruh aplikasi penyandian menjadikan AES sebagai 

pilihannya. Namun, terdapat suatu  kondisi dimana AES tidak cocok digunakan pada peralatan 

dengan kapasitas yang sangat terbatas, seperti Radio Frequency Identification (RFID). Oleh 

karena itu, suatu algoritme Lightweight block cipher diciptakan yang mampu diimplementasikan 

pada lingkungan yang memiliki keterbatasan memori, power supply, dan kemampuan 

komputasi. Beberapa algoritme Lightweight block cipher bermunculan dalam beberapa tahun 

terakhir, seperti Hight, Present, Katan, Klein, Simon, Speck, dan masih banyak lagi, Poschmann 

(2009). Pembahasan materi pada paper ini adalah tentang uji kekuatan algoritme Speck, yaitu 

memenuhi kriteria pemetaan acak atau tidak untuk suatu algoritme block cipher.  

Algoritme Speck adalah algoritme block cipher yang dibuat oleh Beaulieu dan kawan-

kawan, peneliti National Security Agency (NSA) di Amerika Serikat pada Juni 2013. Kekuatan 

algoritme Speck dapat diketahui dengan pengujian keacakannya. Suatu algoritme block cipher 

harus memenuhi kriteria pemetaan acak supaya tidak dapat diketahui hubungan antara plaintext 

dengan ciphertext, sehingga tidak dapat diketahui kunci yang digunakannya. Oleh karena itu, 
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suatu algoritme block cipher harus memenuhi suatu uji keacakan. Terdapat sebuah konsep uji 

keacakan terhadap block cipher yang diajukan oleh Sulak (2011) yaitu uji Collision, uji 

Coverage, uji Linear Span, dan uji Strict Avalanche Criterion (SAC). Dan paper ini membahas 

uji Linear Span yang diterapkan kepada algoritme Speck. Pengujian tersebut dibatasi untuk 

block dengan panjang 32, 48, dan 64. 

METODE 

DESKRIPSI ALGORITME SPECK, Beaulieu (2013) 

Speck merupakan algoritme yang dikembangkan bersama dengan algoritme Lightweight 

block cipher yang serupa yaitu Simon. Terdapat 10 varian algoritme Speck seperti terlihat pada 

Tabel 1. Berikut notasi operator yang digunakan pada Speck. 

Tabel 1. Varian algoritme dan parameter Speck yang digunakan 

Block 

size 𝟐𝒏 

Key size 

𝒎𝒏 

Word 

size 𝒏 

Key 

words 𝒎 

Rot 𝜶 Rot 𝜷 Rounds 

𝒓 

32 64 16 4 7 2 22 
48 72 24 3 8 3 22 

 96  4   23 
64 96 32 3 8 3 26 

 128  4   27 
96 96 48 2 8 3 28 

 144  3   29 
128 128 64 2 8 3 32 

 192  3   33 
 256  4   34 

⨁  : operator bitwise 𝑋𝑂𝑅 

𝑛 : Ukuran panjang word pada Speck (𝑛 = 16,24,32, 48 atau 64) 

+  : Operator penjumlahan modulo 2𝑛 

− : Operator pengurangan modulo 2𝑛 

≪ 𝑗 : Rotasi bit ke kiri sebanyak 𝑗 bit  

≫ 𝑗  : Rotasi bit ke kanan sebanyak 𝑗 bit 

𝑟  : Jumlah round  

𝑎 ← 𝑏  : Memperbarui nilai 𝑎 dengan nilai 𝑏 

 

Algoritme Speck terdiri dari proses encryption (enkripsi), proses decryption (dekripsi), dan 

proses key scheduling (penjadwalan kunci), yaitu sebagai berikut: 

− Proses Enkripsi 

Algoritme Speck memiliki 10 varian algoritme seperti dapat dilihat pada Tabel 1, dengan 

banyaknya round paling sedikit 22 round. Algoritme enkripsi dari Speck adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pesan menjadi 2 bagian 

𝑋0(𝑛)|𝑋1(𝑛) ←  𝑋(2𝑛)   

2. Untuk 𝑖 = 0 sampai dengan 𝑟 − 1 lakukan : 

 𝑋1 ← ((𝑋1 ≫ 𝛼) + 𝑋0) ⊕ 𝑘𝑖  

 𝑋0 ← (𝑋0 ≪ 𝛽) ⊕ 𝑋1  

dimana 𝑘𝑖 adalah kunci yang dihasilkan dari proses key schedulling 

3. Ciphertext 𝑌(2𝑛)adalah nilai terakhir dari 𝑋0(𝑛) dan 𝑋1(𝑛) 

𝑌(2𝑛) ← 𝑋0(𝑛)|𝑋1(𝑛)  
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Pada proses enkripsi poin 2, disebut sebagai fungsi round 𝑅 pada algoritme Speck. Proses 

fungsi round ke-𝑖, 𝑅𝑖 dapat dilihat seperti pada Gambar 1. 

 

X0X1

>>α 

<<β 

X0X1

 
Gambar 1.  Fungsi Round ke-𝑖 pada algoritme Speck 

 

− Proses Dekripsi 

Proses untuk melakukan dekripsi pada algoritme memerlukan invers operasi + modulo 2𝑛. 

Berikut proses dekripsi pada algoritme Speck : 

1.  Bagi ciphertext menjadi 2 (dua) bagian 

𝑌0(𝑛)|𝑌1(𝑛) ←  𝑌(2𝑛)   

2. Untuk 𝑖 = 0 sampai dengan 𝑟 − 1 lakukan : 

 𝑌0 ← (𝑌0 ⊕ 𝑌1) ≫ 𝛽  

 𝑌1 ← ((𝑌1 ⊕ 𝑘𝑟−𝑖−1) − 𝑌0) ≪ 𝛼  

3. Pesan 𝑋(2𝑛)adalah nilai terakhir dari 𝑌0(𝑛) dan 𝑌1(𝑛) 

𝑋(2𝑛) ← 𝑌0(𝑛)|𝑌1(𝑛)  

 

− Proses Penjadwalan Kunci 

Proses penjadwalan kunci pada algoritme Speck menggunakan struktur yang sama dengan 

fungsi enkripsinya, tetapi kunci yang digunakan diganti menjadi nilai round. Sebagai 

contoh, untuk kunci pada proses ke-𝑖 maka : 𝑘𝑖 = 𝑖. Berikut proses penjadwalan kunci pada 

algoritme Speck. 

1. Bagi kunci menjadi 𝑚 bagian 

𝑘0(𝑛)|𝑙0(𝑛)| … |𝑙𝑚−2(𝑛) ←  𝐾(2𝑛)   

2. Untuk 𝑖 = 0 sampai dengan 𝑟 − 1 lakukan : 

 𝑡𝑚𝑝 ← ((𝑙0 ≫ 𝛼) + 𝑘𝑖) ⊕ 𝑖  

 𝑘𝑖+1 ← (𝑘𝑖 ≪ 𝛽) ⊕ 𝑡𝑚𝑝  

 Untuk 𝑗 = 0 sampai dengan 𝑚 − 1 

  𝑙𝑗 ← 𝑙𝑗+1 

 𝑙𝑚−2 ← 𝑡𝑚𝑝 

3. Output proses penjadwalan kunci adalah rangkaian kunci 𝐾 

𝐾 ← 𝑘0(𝑛)| 𝑘1(𝑛)| … |𝑘𝑟−1(𝑛)  

dimana 𝐾 akan digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi.  
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Secara umum, proses penjadwalan kunci dapat dilihat seperti pada Gambar 2. 

Kil0

>>α 

<<β i

...lm-2

 
Gambar 2.  Proses penjadwalan kunci algoritme Speck 

METODE UJI LINEAR SPAN, Sulak (2011) 

Uji Linear Span terhadap algoritme block cipher dan fungsi hash adalah untuk 

mengevaluasi algoritme dengan memeriksa ketergantungan linier antara output yang terbentuk 

dari satu set input yang bergantung linier.  

Dalam suatu matriks yang berdimensi mxm, maka dengan operasi dasar baris dan/atau 

kolom bisa diubah menjadi matriks nol-satu.  Pangkat dari matriks ini adalah m atau m-1 atau      

m-2, dan seterusnya, atau 1, sesuai dengan banyaknya vektor baris (atau kolom) yang saling 

bebas linier yang merentang (span) semua baris (atau kolom) pada matriks tersebut.  Jika 

matriks tersebut diperoleh dengan cara random dengan cara menebarkan bit 0 atau 1 pada setiap 

sel secara random, maka banyaknya vektor yang merentang yang juga adalah pangkat matriks 

tersebut adalah sebuah random variabel, R, dengan peluang R bernilai m dan m-1 masing-

masing adalah: 

Pr(𝑅 = 𝑚) =
∏ (2𝑚 − 2𝑖−1)𝑚

𝑖=1

2𝑚2  

Pr(𝑅 = 𝑚 − 1) =
∏ (2𝑚−2𝑖−1)𝑚−1

𝑖=1

2𝑚2 (2𝑚 − 1). 

Konsep ini dipergunakan pada uji Linear Span. Pada uji ini, dibangkitkan N matriks yang 

disusun berdasar barisan yang dihasilkan dari fungsi yang akan diuji kerandomannya.  

Selanjutnya matriks biner (satu-nol) ini dihitung pangkatnya dan dilakukan tabulasi frekuensi 

serta dicocokkan dengan pangkat matriks satu-nol jika dihasilkan secara random. Oleh karena 

itu, dalam uji frekuensi menggunakan Chi-square, hanya dipergunakan 3 (tiga) kelas untuk 

nilai-nilai R, yaitu m, m - 1 dan R < (m - 1). 

Formula peluang untuk R = m dan m - 1 di atas dapat dijelaskan dengan memperhatikan 

matrik 

𝑀 = {𝑚𝑖𝑗}
𝑖,𝑗=1,2,3,…,𝑚

, yaitu :             𝑀 = (
𝑚11 𝑚12 … 𝑚1𝑚

… … . . … …
𝑚𝑚1 𝑚𝑚2 … 𝑚𝑚𝑚

). 

Peluang suatu kejadian secara umum dirumuskan sebagai:       

Pr(𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐴) =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐴

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛
. 

Untuk mendapatkan total cara yang bisa dilakukan dalam membuat matriks biner (satu 

nol) adalah sama dengan secara random mengisi setiap sel dengan 0 atau 1, masing-masing 

dengan peluang ½. Dengan demikian, setiap sel ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu 1 atau 0, 

sehingga banyaknya cara yang bisa dilakukan membuat matriks M secara random adalah 

perkalian 2 sebanyak mxm, yaitu 2𝑚𝑥𝑚 = 2𝑚2
. Dalam hal ini, A adalah pangkat matriks M 
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adalah m atau      m - 1 yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Tabel Uji Linear Span 
Kelas 1 2 3 

Rank  m - 2 m - 1 m 

Probabilitas 0.133636 0.577576 0.288788 

 

Pada umumnya algoritme untuk Uji Linear Span adalah sebagai berikut, Turan (2008): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Blok diagram untuk uji Linear Span 

 

Tahap 1.  Inisialisasi tabel frekuensi dengan 3 kelas, yaitu kelas untuk pangkat matriks M 

sebesar m=2k, sebesar m-1=2k-1 dan sisanya untuk pangkat matriks M kurang dari 

2k-1  

Tahap 2.  For 𝑖 ← 1 𝑡𝑜 𝑁 

1.1. Pilih k vektor bebas 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, … , 𝛼𝑘 secara random 

1.2. Bangkitkan 2k  kombinasi linier 𝛼𝑖’s and produce IV1, IV2, IV3,…,𝐼𝑉2𝑘. 

1.3. For 𝑗 ← 1 𝑡𝑜 2𝑘 

1.3.1. Untuk setiap IVj, hitung output dari fungsi yang akan diuji 

kerandomannya. 

1.3.2. Ambil output ini pada 2k bit yang pertama dan masukkan ke dalam baris 

ke j dari matriks M 

Endfor 

1.4. 𝑅𝑖 = 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡(𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑀)  

1.5. Tambahkan 1 untuk frekuensi pada kelas yang sesuai dengan pangkat matriks 

M ini 

 Endfor 

1  2  3  4  … p 𝛼1 

1  2  3  4  … p 𝛼2 
 

1  2  3  4  … p 𝛼𝑘 
 

1  2  3  4  … p 𝐼𝑉1 

1  2  3  4  … p 𝐼𝑉2 
 

1  2  3  4  … p 𝐼𝑉2𝑘 

 

𝑐1𝛼1 + 𝑐2𝛼2, +𝑐3𝛼3 +  … + 𝑐𝑘𝛼𝑘 

1  2  3 … 2𝑘      2𝑘+1   …  𝑂1 

𝑂2 

 

𝑂2𝑘 

 

1  2  3 … 2𝑘      2𝑘+1   …  

1  2  3 … 2𝑘      2𝑘+1   …  

𝑀 = (

𝑚11
𝑚12 … 𝑚12𝑘

… … . . … …
𝑚2𝑘1

𝑚2𝑘2 … 𝑚2𝑘2𝑘

) 

Rank(M)=R 

Update nilai 

frekuensi kelas i 

(sesuai nilai R) pada 

tabel frekuensi 
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Tahap 3.  Evaluasi 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑁 dengan uji 𝜒2 (Chi-Square) 

Tahap 4.  Ambil kesimpulan 

Jika 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(𝑑𝑏=2,𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎 𝛼)

2   atau 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 = 0.01 (𝑚𝑖𝑠𝑎𝑙𝑛𝑦𝑎) maka 

dapat disimpulkan bahwa  fungsi tidak random. 

 

Blok diagram untuk uji dengan Linear Span dapat digambarkan sebagai  berikut: 

Untuk i = 1 sampai dengan  N (dilakukan N percobaan) 

Percobaan 1: 

 Bangkitkan  k  vektor secara random. 

 Ulangi tahapan sesuai blok diagram tersebut sebanyak N kali, dan dilanjutkan dengan uji 

Chi-Square. 

 Kemudian diambil kesimpulan:  

Jika 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(𝑑𝑏=2,𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎 𝛼)

2  atau  𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 = 0.01 maka tolak H0 dan 

disimpulkan bahwa algoritma tidak random. 

 

Mengacu pada paper Sulak (2011), maka ada 2 (dua) pilihan yang bisa dicoba. Pertama 

adalah menentukan dimensi matriks M adalah sesuai dengan panjang output, yaitu 256. Dengan 

demikian, banyaknya vektor random yang dibangkitkan pada setiap percobaan adalah 

𝑙𝑜𝑔2(256) = 8 dengan banyaknya percobaan adalah 220. Yang kedua adalah dengan mengambil 

dimensi matriks M adalah 32, sehingga banyaknya vektor random yang dibangkitkan adalah 5 

(lima), masing-masing dengan banyaknya percobaan 220. Untuk pilihan kedua, ada referensi 

Turan (2008) yang menyebutkan banyaknya percobaan adalah 100. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian terhadap algoritme Speck dilakukan terhadap dua hal, yaitu: 

1. plaintext sebagai variabel bebas dan kunci bernilai tetap, yaitu nol;  

2. kunci sebagai variabel bebas dan plaintext bernilai tetap, yaitu nol.  

 

Pengujian akan dilakukan dengan menguji output dari setiap round pada algoritme Speck dan 

menggunakan sampel sebanyak 220 buah atau 220 kali percobaan. Setiap pengujian  

menghasilkan nilai observasi pada masing-masing kelas (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3). Nilai observasi ini akan 

dihitung untuk mendapatkan nilai statistik uji (𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2 ), yaitu Chi-Square Goodness of Fit. Nilai 

𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2  dihitung dengan rumus: 

𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2 = ∑

(𝑓𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

3

𝑖=1

 

dimana 𝑓𝑖  adalah frekuensi rank setiap kelas ke−𝑖; 
 𝐸𝑖 adalah nilai harapan munculnya rank pada setiap kelas (𝐸𝑖 = 𝑁 ∙ 𝑃𝑟𝑖) 

sehingga diperoleh nilai probabilitasnya untuk pengambilan kesimpulan keacakannya. Jika hasil 

uji tersebut menghasilkan 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(𝑑𝑏=2,𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎 𝛼)

2  atau p-value < 0.01 maka 

disimpulkan bahwa tolak H0 atau algoritme Speck bukan merupakan pemetaan acak.  

 

1. Plaintext sebagai Variabel Bebas 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2  dari setiap round 

algoritme Speck.  
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Tabel 3. Hasil Pengujian Algoritme Speck dengan Plaintext sebagai Variabel Bebas 
#ROUND ALGORITME SPECK 

P=32 K=64 P=48 K=72 P=48 K=96 P=64 K=96 P=64 K=128 

p-value p_value p_value p_value p_value 
1 0 0 0 0,46946226 0,524329267 
2 0,790646932 0,829746261 0,314690999 0,195861012 0,363879923 
3 0,418890619 0,69940821 0,578271971 0,374344823 0,600933387 
4 0,171588499 0,118032839 0,113975162 0,093680609 0,465748665 
5 0,125553138 0,419508937 0,031530452 0,974105453 0,986412896 
6 0,636857522 0,856784588 0,593725328 0,795262618 0,03240572 
7 0,80092613 0,998115309 0,490226165 0,586642097 0,985685368 
8 0,661349016 0,900969044 0,404805385 0,088520576 0,201572996 
9 0,72785047 0,970433123 0,558947936 0,808849955 0,060496457 

10 0,929172251 0,31619118 0,738396064 0,114774882 0,802825699 
11 0,707420644 0,618131333 0,754681352 0,942428139 0,584858384 
12 0,719371817 0,245200295 0,285460237 0,898366828 0,811711596 
13 0,709782083 0,017787067 0,84817257 0,15406949 0,868606247 
14 0,269349908 0,693302064 0,367627928 0,298841536 0,190043705 
15 0,959576917 0,690414006 0,011359054 0,247921585 0,207403209 
16 0,941443843 0,198647071 0,465842335 0,736447597 0,764505627 
17 0,020499725 0,139766341 0,794794108 0,82066931 0,186877896 
18 0,32076214 0,097491312 0,241050778 0,465365463 0,016124402 
19 0,939786486 0,982114834 0,391428767 0,697620018 0,89095508 
20 0,692251833 0,209202191 0,777493921 0,106717402 0,121185785 
21 0,861363884 0,93132216 0,852679577 0,147937541 0,941114064 
22 0,631980487 0,540323032 0,653778058 0,450181478 0,881772723 
23   0,106903917 0,305299463 0,613622749 
24    0,550462752 0,524088626 
25    0,908112228 0,436301599 
26    0,556485953 0,7569738 
27     0,914376152 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pada round ke-2 dan seterusnya, hasil pengujian memenuhi 

syarat pemetaan acak, yaitu p_value > 0.01. 

2. Kunci sebagai Variabel Bebas 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai 𝜒(𝑜𝑏𝑠)
2  dari setiap round 

algoritme Speck. Tabel 4 menunjukkan bahwa pada semua round, hasil pengujian memenuhi 

syarat pemetaan acak, yaitu p_value > 0.01.  

 

Tabel 4. Hasil Pengujian Algoritme Speck dengan Kunci sebagai Variabel Bebas 
#ROUND ALGORITME SPECK 

P=32 K=64 P=48 K=72 P=48 K=96 P=64 K=96 P=64 K=128 

p_value p_value p_value p_value p_value 

1 0,992617727 0,855402702 0,399513854 0,254766299 0,236761927 
2 0,797421511 0,678305961 0,746483577 0,958507309 0,092178453 
3 0,569206068 0,966158022 0,623415859 0,220110025 0,748807474 
4 0,292400478 0,167343843 0,212899114 0,434908142 0,200529981 
5 0,988037551 0,182036487 0,620934496 0,488321599 0,864936064 
6 0,371255418 0,220052729 0,437921174 0,791241307 0,012574811 
7 0,128560773 0,906534331 0,894764727 0,312390116 0,500626821 
8 0,334464712 0,594050689 0,336047584 0,764025083 0,947118915 
9 0,796514602 0,132934154 0,874644011 0,651874025 0,523487877 
10 0,75114887 0,573150967 0,01436884 0,897609338 0,775088216 
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#ROUND ALGORITME SPECK 

P=32 K=64 P=48 K=72 P=48 K=96 P=64 K=96 P=64 K=128 

p_value p_value p_value p_value p_value 

11 0,966153113 0,655417787 0,050215147 0,899694523 0,530982441 
12 0,792007662 0,264813345 0,144162886 0,526407815 0,384148286 
13 0,473558872 0,968384733 0,282163668 0,203856321 0,757006774 
14 0,725458226 0,132819329 0,18359902 0,339335097 0,753939423 
15 0,220503071 0,237478287 0,40624138 0,902834168 0,367239577 
16 0,95304396 0,615945764 0,846716063 0,11160383 0,103982765 
17 0,927758764 0,957602766 0,620746528 0,371062059 0,535448512 
18 0,09166583 0,080655136 0,939918041 0,339376885 0,082360239 
19 0,413222021 0,315885716 0,162123365 0,049576252 0,297477357 
20 0,734878183 0,220706802 0,08346814 0,975200445 0,082700934 
21 0,946612592 0,080633722 0,193223471 0,440479178 0,628836761 
22 0,874015501 0,510411086 0,165975897 0,329330845 0,17622005 
23   0,555410923 0,138840249 0,290458635 
24    0,857776025 0,810627429 
25    0,994550239 0,34401761 
26    0,175149618 0,092986364 
27     0,26210653 

KESIMPULAN  

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama melihat 

hubungan linier antara plaintext dengan ciphertext dan terakhir menguji hubungan linier antara 

kunci dengan ciphertext. Berdasarkan pengujian yang dilakukan tersebut, hasil yang diperoleh 

adalah terbukti bahwa Speck merupakan suatu pemetaan acak berdasarkan uji Linear Span. 
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Abstrak 

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Kondisi 

wilayah yang berbeda dapat mengakibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian 

ibu di suatu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda-beda pula. Hubungan antara angka 

kematian ibu dan faktor-faktor penyebabnya dapat dianalisis dengan regresi linier berganda. 

Geographically Weighted Regression (GWR) merupakan pengembangan model regresi yang 

digunakan untuk menganalisis keragaman spasial dengan menggunakan faktor geografis sebagai 

variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel respon. Fungsi pembobot adaptive bisquare 

kernel memiliki bandwidth yang berbeda untuk setiap wilayah pengamatan. Hal ini disebabkan 

oleh kemampuan adaptive kernel yang dapat menyesuaikan dengan kondisi titik-titik 

pengamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui model GWR dan mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 

2014 dengan fungsi pembobot adaptive bisquare kernel. Model GWR untuk data angka 

kematian ibu pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014 adalah 

𝑦𝑖 = −6,46371 + 0,013892 𝑋𝑖1 + 0,023257 𝑋𝑖2 + 0,020717 𝑋𝑖3 + 0,008626 𝑋𝑖4
− 0,03088 𝑋𝑖5 + 0,046827 𝑋𝑖6 

Terdapat empat faktor yang berpengaruh signifikan menggunakan GWR dengan fungsi 

pembobot adaptive bisquare kernel terhadap angka kematian ibu pada Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah tahun 2014.  

 

Kata kunci: angka kematian ibu, GWR, adaptive bisquare kernel. 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator 

keberhasilan program pembangunan. Untuk mengukur tingkat kesehatan ibu suatu wilayah, 

digunakan beberapa indikator yang salah satunya yaitu angka kematian ibu (AKI). Berdasarkan 

data hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu 

(AKI) di Indonesia masih tinggi, yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2014). 

Salah satu provinsi dengan jumlah kematian ibu yang tinggi di Indonesia adalah Jawa 

Tengah (Parwito, 2015). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka kematian ibu 

melahirkan di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2010 terjadi 

sebanyak 104,97 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2011 terdapat 116,01 per 100.000 

kelahiran hidup, tahun 2012 terdapat 116,34 per 100.000 kelahiran hidup, bahkan tahun 2014 

tercatat 126,55 per 100.000 kelahiran hidup. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka kematian ibu adalah dengan 

mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab angka kematian ibu. Hubungan antara angka 

kematian ibu dan faktor-faktor penyebabnya dapat dianalisis dengan regresi linier berganda. 

Regresi linier berganda adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara 

variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Kondisi wilayah yang berbeda dapat 

mengakibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu di suatu wilayah dengan 

wilayah yang lain berbeda-beda pula. 
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Metode Geographically Weighted Regression (GWR) merupakan pengembangan model 

regresi yang digunakan untuk menganalisis keragaman spasial. GWR merupakan metode yang 

menggunakan faktor geografis sebagai variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel 

respon (Fotheringham, et al. 2002). Setiap pembobot memiliki matriks pembobot yang berbeda 

sesuai dengan tingkat kedekatan wilayah pengamatannya, semakin dekat jarak antar suatu 

wilayah maka pengaruh bobotnya semakin besar. Fungsi kernel akan memberikan suatu 

pembobot sesuai dengan bandwidth optimum yang bergantung pada karakteristik data itu 

sendiri. Adaptive Bisquare Kernel merupakan pembobot yang memiliki bandwidth yang 

berbeda untuk setiap wilayah pengamatan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan adaptive kernel 

yang dapat menyesuaikan dengan kondisi titik-titik pengamatan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model Geographically Weighted Regression 

(GWR) untuk data angka kematian ibu pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014 dan 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka kematian ibu pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014 dengan menggunakan fungsi pembobot Adaptive 

Bisquare Kernel. 

Menurut Nachrowi dan Usman (2002), model regresi yang digunakan untuk membuat 

hubungan antara satu variabel terikat, dan beberapa variabel bebas disebut model regresi linier 

berganda. Adapun modelnya adalah 

ikikiiii XXXXY   ...3322110    (1)
 

Pengujian parameter dilakukan untuk menguji pengaruh parameter prediktor terhadap 

peubah respon baik secara serentak maupun parsial. Regresi linier berganda juga harus 

memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji autikorelasi, uji normalitas dan 

uji heteroskedastisitas. 

Data spasial merupakan data yang memiliki referensi kewilayahan. Posisi wilayah dari 

suatu pengamatan memungkinkan adanya hubungan satu pengamatan dengan pengamatan lain 

yang berdekatan, hubungan ini disebut efek spasial. Efek spasial yang terjadi antar wilayah 

pengamatan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu ketergantungan spasial dan keragaman spasial 

(Anselin & Getis, 1992). Ketergantungan spasial yaitu adanya hubungan fungsional antara 

kejadian pada satu wilayah pengamtan dengan kejadian pada wilayah pengamatan lainnya. 

Keragaman spasial terjadi akibat adanya perbedaan pengaruh variabel prediktor terhadap 

variabel respon antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 

 Model GWR merupakan pengembangan dari model regresi global  dimana ide dasarnya 

diambil dari regresi non parametrik (Mei, 2005). Model ini merupakan model regresi linier lokal 

(locally linier regression)  yang menghasilkan penaksir parameter model yang bersifat lokal 

untuk setiap titik atau lokasi dimana data tersebut dikumpulkan. Model GWR dapat ditulis 

sebagai berikut: 

𝑦𝑖 = 𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖
𝑝
𝑘=1  (2) 

Estimasi parameter untuk model regresi menggunakan metode Ordinary Least Square 

(OLS), sedangkan estimasi parameter untuk model GWR menggunakan metode Weighted Least 

Square (WLS) dengan memberikan pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi i. Sehingga 

estimasi parameter model GWR untuk setiap lokasinya adalah 

�̂�(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = (𝑿
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿)

−1 𝑿𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒚    (3) 

 Bandwidth merupakan lingkaran dengan radius 𝑏 dari titik pusat lokasi sehingga sebuah 

titik yang berada di dalam radius lingkaran dianggap memiliki pengaruh (Fisher dan Getis: 

2009). Pemilihan bandwidth optimum menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi 

ketepatan model terhadap data, yaitu mengatur varians dan bias dari model. Oleh karena itu 

digunakan metode Akaike’s Information Criterion corrected (AICc), dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝐴𝐼𝐶𝑐 = 2𝑛 log𝑒(�̂�) + 𝑛 log𝑒(2𝜋) + 𝑛 {
𝑛+𝑡𝑟(𝑆)

𝑛−2−𝑡𝑟(𝑆)
}    (4) 

 Penaksiran parameter disuatu titik (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) akan lebih dipengaruhi oleh titik-titik yang 

dekat dengan lokasi (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) daripada titik-titik yang lebih jauh. Apabila lokasi 𝑖 terletak pada 
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koordinat (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) maka akan diperoleh jarak euclide antara lokasi 𝑖 dan lokasi 𝑗 dengan 

menggunakan persamaan: 

𝑑𝑖𝑗 = √(𝑢𝑖 − 𝑢𝑗)
2
+ (𝑣𝑖 − 𝑣𝑗)

2
      (5) 

Salah satu fungsi adaptive kernel yang dapat digunakan sebagai pembobot adalah 

adaptive bisquare kernel 

𝑤𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) =

{
 

 (1 − (
𝑑𝑖𝑗

𝑏
)
2

 )
2

, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑑𝑖𝑗 < 𝑏

0,                                 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑑𝑖𝑗 ≥ 𝑏

    (6) 

Adaptive Bisquare Kernel merupakan pembobot yang memiliki bandwidth yang berbeda 

untuk setiap wilayah pengamatan. Bila titik-titik pengamatan tersebar secara padat disekitar 

amatan ke 𝑖 maka bandwidth ke 𝑖 yang diperoleh relatif sempit. Sebaliknya, jika titik titik 

pengamatan memiliki jarak yang relatif jauh dari amatan ke 𝑖 maka bandwidth yang diperoleh 

akan semakin luas. 

Pengujian parameter model GWR dilakukan untuk menguji kesesuaian dari koefisien 

parameter secara serentak, dengan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0 : 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 𝛽𝑘,   𝑘 = 1,2, … , 𝑝 (faktor lokasi tidak berpengaruh terhadap model GWR) 

𝐻1 : paling sedikit ada satu 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) yang berhubungan dengan lokasi (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖) (faktor lokasi 

berpengaruh terhadap model GWR) 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

 Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tolak 𝐻0, artinya faktor lokasi berpengaruh terhadap model 

GWR. 

 Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka terima 𝐻0, artinya faktor lokasi tidak berpengaruh terhadap 

model GWR. 

Pengujian parameter model GWR dilakukan dengan menguji parameter secara parsial 

dengan hipotesis yang digunakan adalah 

𝐻0 ∶  𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 0 

𝐻1 ∶  𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) ≠ 0      ; 𝑘 = 1,2,… , 𝑝 
Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

 Jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tolak 𝐻0, artinya parameter 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) berpengaruh terhadap 

model GWR. 

 Jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka terima 𝐻0, artinya parameter 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) tidak berpengaruh 

terhadap model GWR. 

Fotheringham et al. (2002). 

Menurut Fotheringham et al. (2002), salah satu cara untuk menguji kesesuaian model 

(Goodness of fit) yaitu dengan menghitung koefisisen determinasi (R2) model GWR. Koefisisen 

determinasi (R2) menggambarkan besarnya keragaman variabel terikat yang dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas. Menurut WHO, kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau 

dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan 

atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan 

atau cedera. 

METODE PENELITIAN 

Sumber data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari publikasi Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah, yaitu data Profil Kesehatan Jawa Tengah 2014. Unit observasi dalam 

penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 

Kota. Populasi pada penelitian ini adalah semua kematian ibu di provinsi Jawa Tengah yang 

mencakup 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sedangkan sampelnya adalah kematian ibu selama 

kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang 
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terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan 

oleh kecelakaan atau cedera.  

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah angka kematian ibu (𝑌), 
persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (𝑋1), persentase pelayanan kesehatan ibu nifas 
(𝑋2), persentase ibu nifas mendapatkan vitamin A (𝑋3), persentase penanganan komplikasi 

kebidanan (𝑋4), persentase peserta KB aktif (𝑋5), persentase cakupan kunjungan ibu hamil K1 
(𝑋6) serta data mengenai koordinat spasial (Longitude dan Latitude) tiap Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah yang diperlukan sebagai variabel untuk menentukan pembobot dalam metode 

Geographically Weighted Regression (GWR). Langkah-langkah dalam analisis data ini yaitu: 

a. Mendeskripsikan variabel respon dan variabel prediktornya. 

b. Mendapatkan model regresi linier berganda dengan menaksir parameter model regresi linier 

berganda, menguji signifikasi parameter model regresi berganda secara serentak, menguji 

signifikasi parameter model regresi berganda secara parsial, melakukan uji asumsi klasik. 

c. Mendapatkan model Geographically Weighted regression (GWR) dengan menaksir 

parameter model GWR, menghitung jarak euclidean antar lokasi pengamatan berdasarkan 

posisi geografisnya, mendapatkan bandwidth optimum untuk setiap lokasi pengamatan, 

menghitung matriks pembobot dengan menggunakan fungsi adaptive bisquare kernel, 

menguji signifikasi parameter GWR secara serentak, menguji signifikasi GWR secara 

parsial. 

d. Melakukan interpretasi model GWR dan membentuk peta pengelompokan berdasarkan 

faktor yang signifikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Provinsi Jawa Tengah terletak diantara 5,40° dan 8,30° Lintang Selatan dan antara 108,30° 

dan 111,30° Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 

35 Kabupaten/Kota dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota (BPS, 2014).  

Regresi Linier Berganda 

Pendugaan parameter model dilakukan dengan mengetahui nilai koefisien-koefisien pada 

setiap parameter regresi. Berdasarkan pendugaan parameter model diperoleh R2 sebesar 59,1%, 

artinya bahwa persamaan regresi yang diperoleh menerangkan keragaman total dalam data 

sebesar 59,1% dan sisanya 40,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Model yang didapat dari 

pendugaan parameter adalah sebagai berikut: 

𝑦 = −7,836 + 0,015 𝑋1 + 0,019 𝑋2 + 0,021 𝑋3 + 0,009 𝑋4 − 0,018 𝑋5 + 0,047 𝑋6 
Parameter-parameter yang telah diduga kemudian diuji secara serentak untuk menguji 

signifikansi dari koefisien regresi secara bersama-sama. Berdasarkan pengujian diperoleh bahwa 

nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡 = 6,136 lebih besar dibandingkan dengan nilai 𝐹(0,05;6;28) = 2,445. Sehingga dapat 

diambil keputusan 𝐻0 ditolak yang berarti bahwa secara serentak parameter berpengaruh 

terhadap model.  

Kemudian parameter-parameter tersebut diuji secara parsial untuk mengetahui pengaruh 

dari masing-masing variabel terhadap model. diperoleh bahwa hanya nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| variabel 

persentase peserta KB aktif (𝑋5) sebesar 1,905 dengan nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| < 𝑡(0,05;28) = 2,048. 

Sedangkan untuk parameter yang lain nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑡(0,05;28) = 2,048. Hal ini menunjukkan 

bahwa parameter X1, X2, X3, X4, dan X6 berpengaruh terhadap angka kematian ibu. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel VIF 

X1 1,067 

X2 1,272 

X3 1,136 

X4 1,295 

X5 1,484 

X6 1,145 
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Pendeteksian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan kriteria VIF yang 

dihitung untuk masing-masing variabel bebas. Terlihat bahwa dari keenam variabel bebas tidak 

ada satupun yang memiliki nilai VIF > 2,445, artinya tidak terdapat korelasi yang tinggi antar 

varibel bebasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketergantungan nilai 

sisaan. Dengan menggunakan software SPSS 22 didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,169. 

Pada tabel Durbin-Watson diperoleh nilai 𝑑𝐿 = 1,0974  dan 𝑑𝑈 = 1,8835. Karena nilai 

Durbin-Watson berada di antara 𝑑𝐿 dan 𝑑𝑈, maka tidak dapat disimpulkan ada atau tidaknya 

autokorelasi pada sisaan. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sisaan mengikuti sebaran normal. 

Dengan menggunakan software SPSS 22 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,081. Karena nilai 

signifikansi 𝑠𝑖𝑔 = 0,081 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. 

Pengujian heterogenitas spasial dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya keragaman 

akibat adanya pengaruh spasial. 

 

Tabel 2 Korelasi Rank Spearman 

Variabel Koefisien Korelasi Sig. Keterangan 

X1 0,358 0,035 Heteroskedastisitas 

X2 0,362 0,033 Heteroskedastisitas 

X3 0,441 0,008 Heteroskedastisitas 

X4 0,077 0,662 Homoskedastisitas 

X5 0,042 0,810 Homoskedastisitas 

X6 -0,059 0,736 Homoskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil statistik uji rank Spearman terlihat bahwa nilai signifikansi dari 

variabel-variabel 𝑋4, 𝑋5, dan 𝑋6 lebih dari 0,05 yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas, 

namun nilai signifikansi pada variabel-variabel 𝑋1, 𝑋2, dan 𝑋3 kurang dari 0,05 yang artinya 

terdapat heteroskedastisitas pada variabel-varibel 𝑋1, 𝑋2, dan 𝑋3. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh keragaman spasial di setiap lokasi pengamatan pada data angka 

kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2014. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan data angka 

kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2014 tidak dapat dianalisis dengan regresi linier berganda, 

namun dapat dianalisis dengan menggunakan alternatif regresi yang lain yaitu Geographically 

Weighted Regression (GWR). 

 

Geographically Weighted Regression (GWR) 

 Berdasarkan pengujian asumsi klasik regresi linier berganda diketahui bahwa terdapat 

heteroskedastisitas dalam data pada variabel-variabel persentase persalinan ditolong tenaga 

kesehatan (𝑋1), persentase pelayanan kesehatan ibu nifas (𝑋2) dan persentase ibu nifas 

mendapatkan vitamin A (𝑋3), artinya terdapat perbedaan pengaruh variabel prediktor terhadap 

variabel respon antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, data angka 

kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2014 dapat digunakan untuk estimasi model Geographically 

Weighted Regression (GWR). 

 Dengan menggunakan kriteria AICc didapatkan bandwidth optimum untuk pembobot 

adaptive bisquare kernel sebesar 30 dengan AICc minimum sebesar 58,455. Nilai bandwidth 

optimum tersebut digunakan untuk mendapatkan matriks pembobot untuk setiap kabupaten/kota 

dengan mensubtitusikan nilai bandwidth ke dalam fungsi adaptive bisquare kernel.  

Estimasi model GWR diperoleh dengan mensubtitusikan pembobot spasial yang telah 

didapatkan sebelumnya dengan menggunakan metode Weighted Least Square (WLS).  
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Tabel 3 Estimasi Model GWR Lokal 

Variabel Estimasi 

Intercept -6,46371 

X1 0,013892 

X2 0,023257 

X3 0,020717 

X4 0,008626 

X5 -0,03088 

X6 0,046827 

 

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh model GWR lokal untuk angka kematian ibu di Jawa 

Tengah tahun 2014 sebagai berikut: 

𝑦𝑖 = −6,46371 + 0,013892 𝑋𝑖1 + 0,023257 𝑋𝑖2 + 0,020717 𝑋𝑖3 + 0,008626 𝑋𝑖4
− 0,03088 𝑋𝑖5 + 0,046827 𝑋𝑖6 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai intercept sebesar -6,46371 artinya apabila 

tidak terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi angka kematian ibu, maka diperkirakan 

angka kematian ibu turun sebesar 6,46371. Jika banyaknya persalinan ditolong tenaga kesehatan 

meningkat sebesar 1% maka akan menaikkan angka kematian ibu sebesar 0,013892%. Jika 

banyaknya pelayanan kesehatan ibu nifas meningkat sebesar 1% maka akan menaikkan angka 

kematian ibu sebesar 0,023257%. Jika banyaknya ibu nifas mendapatkan vitamin A meningkat 

sebesar 1% maka akan menaikkan angka kematian ibu sebesar 0,020717%. Jika banyaknya 

penanganan komplikasi kebidanan meningkat sebesar 1% maka akan menaikkan angka 

kematian ibu sebesar 0,008626%. Jika banyaknya peserta KB aktif meningkat sebesar 1% maka 

akan menurunkan angka kematian ibu sebesar 0,03088%. Jika banyaknya cakupan kunjungan 

ibu hamil K1 meningkat sebesar 1% maka akan menaikkan angka kematian ibu sebesar 

0,046827%.  

Parameter-parameter yang telah diduga kemudian diuji secara serentak untuk menguji 

signifikansi dari koefisien regresi secara bersama-sama. Diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 

2,884756 apabila digunakan tingkat signifikansi 𝛼 = 5% maka didapat nilai 𝐹(0,05;16,137;28) 

sebesar 2,021031. Karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,884756 lebih besar dari nilai  𝐹(0,05;16,137;28) =

2,021031 maka dapat diputuskan untuk tolak 𝐻0. Jadi faktor lokasi berpengaruh terhadap 

angka kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2014. 

Kemudian parameter-parameter tersebut diuji secara parsial untuk mengetahui faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap angka kematian ibu di setiap Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah.  

 

Tabel 4 Pengujian Parameter Model GWR lokal secara Parsial 

Variabel T 

Intercept -2,34552 

X1 1,941036 

X2 2,457401 

X3 2,17966 

X4 2,529865 

X5 -2,45316 

X6 3,008359 

R2 75,23% 

SSE 1,613091 

 

Dari Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap angka kematian ibu di Jawa Tengah yaitu persentase pelayanan kesehatan 

ibu nifas(𝑋2), persentase ibu nifas mendapatkan vitamin A(𝑋3), persentase penanganan 
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komplikasi kebidanan(𝑋4), persentase peserta KB aktif(𝑋5) dan persentase cakupan kunjungan 

ibu hamil K1(𝑋6). 

Nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| dari 𝑋1 = 1,941036 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,05;16,137) = 2,119905, 

sehingga dapat dikatakan bahwa secara model variabel persentase persalinan ditolong tenaga 

kesehatan (𝑋1) tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kematian ibu. Tetapi jika dilihat 

secara teori variabel persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan(𝑋1) berpengaruh terhadap 

angka kematian ibu. Artinya variabel persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (𝑋1) tetap 

memiliki pengaruh terhadap angka kematian ibu hanya saja pengaruh yang dimilikinya tidak 

terlalu signifikan jika dibandingkan dengan variabel-variabel bebas yang lain. 

 
Gambar 1 Peta Variabel yang Signifikan di Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

dengan GWR 

 

Gambar 1 merupakan peta yang menunjukkan variabel prediktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap angka kematian ibu tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014. Dari 

peta di atas didapatkan 7 klasifikasi warna peta, yang mana setiap warnanya menggambarkan 

variabel prediktor mana saja yang berpengaruh signifikan di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. Berdasarkan Gambar 1 di atas tampak bahwa tidak ada kabupaten/kota di Jawa Tengah 

yang angka kematian ibunya dipengaruhi oleh variabel persentase persalinan ditolong tenaga 

kesehatan (𝑋1). Pada pengelompokan di atas terlihat bahwa variabel yang banyak berpengaruh 

terhadap angka kematian ibu di provinsi Jawa Tengah adalah variabel persentase cakupan 

kunjungan ibu hamil K1 (𝑋6), artinya variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 

naik atau turunnya angka kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2014 adalah variabel persentase 

cakupan kunjungan ibu hamil K1 (𝑋6). 
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Output Peta 

 
Gambar 2 Peta Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah Menggunakan GWR 

 

 Gambar 2 merupakan peta yang menunjukkan angka kematian ibu di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2014 dengan menggunakan GWR. Berdasarkan peta tersebut dapat 

dilihat bahwa angka kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2014 dikelompokkan ke dalam 4 

klasifikasi warna yang berbeda. Semakin gelap warna yang digunakan pada peta menandakan 

bahwa semakin tinggi pula angka kematian ibu pada wilayah tersebut, sebaliknya jika warna 

yang digunakan semakin terang maka angka kematian ibu di wilayah tersebut semakin rendah. 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 8 wilayah di Jawa Tengah 

yang termasuk dalam angka kematian ibu rendah yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten 

Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, 

Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta.  

Terdapat 7 wilayah di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, 

Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga dan Kota 

Magelang yang termasuk dalam kategori angka kematian ibu sedang. Angka kematian ibu tinggi 

terdiri dari 12 wilayah di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, 

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota 

Pekalongan dan Kota Semarang. Angka kematian ibu sangat tinggi terdiri dari 8 wilayah di 

Jawa Tengah yaitu, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten 

Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang dan Kota Tegal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Model Geographically Weighted Regression (GWR) untuk data angka kematian ibu pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014 dilakukan menggunakan fungsi pembobot adaptive 

bisquare kernel dengan persamaan 
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𝑦𝑖 = −6,46371 + 0,013892 𝑋𝑖1 + 0,023257 𝑋𝑖2 + 0,020717 𝑋𝑖3 + 0,008626 𝑋𝑖4
− 0,03088 𝑋𝑖5 + 0,046827 𝑋𝑖6 

Faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu di Jawa Tengah tahun 2014 

menggunakan Geographically Weighted Regression (GWR) dengan fungsi pembobot adaptive 

bisquare kernel adalah persentase pelayanan kesehatan ibu nifas (𝑋2), persentase ibu hamil 

mendapatkan vitamin A (𝑋3), persentase penanganan komplikasi kebidanan (𝑋4), persentase 

peserta KB aktif (𝑋5) dan persentase cakupan kunjungan ibu hamil K1 (𝑋6). Sedangkan untuk 

angka kematian ibu di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014 dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang berbeda. 

Perlu dilakukan pergantian/penambahan peubah prediktor lain yang secara teori 

berpengaruh terhadap angka kematian ibu. Dapat digunakan alat bantu program yang lain 

misalnya Minitab untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Perlu dilakukan pergantian 

pembobot selain Adaptive Bisquare Kernel, misalnya Fixed Bisquare Kernel, Kernel Tricube, 

agar dapat dilakukan perbandingan pembobot mana yang lebih baik digunakan untuk kasus 

angka kematian ibu. 
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Abstrak 

 
Cuckoo Searh (CS) merupakan metode optimasi metaheuristik yang populer 

dengan algoritmanya yang terinspirasi dari keunikan tingkah laku burung Cuckoo. 

CS telah terbukti handal dalam menyelesaikan berbagai masalah optimasi kontinu. 

Untuk menerapkan CS pada ranah diskrit, dikembangkan algoritma Binary Cuckoo 

Search (BCS). BCS pada dasarnya tidak mengurangi atau menghilangkan sifat dasar 

dari CS. Asumsi dan langkah yang digunakan masih sama. Hanya saja, variabel 

kontinu (real) yang dibangkitkan, dikonversi menjadi variabel biner (0-1) 

menggunakan fungsi sigmoid. Pada penelitian ini, BCS di tes ketanguhannya dalam 

menyelesaikan 4 masalah optimasi benchmark diskrit. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa BCS memiliki kemampuan yang lebih baik daripada metode optimasi diskrit 

sebelumnya, yaitu Binary Genetic Algorithm (BGA), Binary Particle Swarm 

Optimization (BPSO), dan Binary version of Artificial Bee Colony (BABC). 

Kata kunci: cuckoo search, binary cuckoo search, optimasibenchmark, diskrit 
 

PENDAHULUAN 

Cuckoo Search (CS) merupakan salah satu metode metaheuristik. CS terinspirasi dari 

perilaku unik burung Cuckoo. Selain suaranya yang merdu, burung Cuckoo mempunyai strategi 

reproduksi yang agresif. Beberapa spesies Cuckoo, seperti Ani dan Guira, mempunyai sifat 

parasit. Mereka meletakkan telurnya di sarang burung lain, kemudian menjatuhkan atau 

memakan telur burung yang menjadi sasaran parasitnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 

kemungkinan telur burung Cuckoo bisa bertahan hidup (menetas) lebih besar. Yang dan Deb 

(2009) memaparkan berbagai keunikan pada burung ini. Beberapa burung sasaran parasit dari 

burung Cuckoo, dapat mendeteksi keberadaan telur burung Cuckoo di dalam sarangnya. Jika 

keberadaan telur burung Cuckoo terdeteksi, maka burung sasaran parasit akan membuang telur 

burung Cuckoo atau meninggalkan sarangnya dan membuat sarang baru di tempat lain. Terlebih 

lagi, beberapa spesies burung Cuckoo, seperti Tapera, dapat melakukan proses mimikri 

sehingga warna dan struktur telurnya menyerupai telur burung yang menjadi sasaran parasitnya. 

Induk burung Cuckoo dapat menahan telur untuk tidak keluar dari perutnya hingga 24 

jam (Moskvitch, 2010). Hal inilah yang menyebabkan telur burung Cuckoo lebih cepat menetas 

dibanding telur burung lain yang diletakkan pada waktu yang sama. Ketika telur burung Cuckoo 

menetas, mereka langsung mempunyai insting untuk mendorong telur atau anak burung lain 

agar mereka mendapat jatah makanan yang lebih banyak. Studi lanjut juga menyatakan bahwa 

anak burung Cuckoo dapat meniru suara meminta makan dari anak burung yang menjadi 

sasaran parasitnya (Yang dan Deb, 2009 dan 2010). Walaupun strategi reproduksi yang 

digunakan burung Cuckoo bersifat parasit terhadap spesies burung lain, namun itulah cara 

burung Cuckoo untuk mempertahankan keturunannya. 

Yang dan Deb (2009) pertama kali mengembangkan metode ini dengan menggunakan 

asumsi: 

 Setiap burung Cuckoo hanya meletakkan satu telur pada satu waktu dan meletakkannya 

pada sarang burung lain yang dipilih secara acak. 
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 Sarang terbaik dengan telur berkualitas tinggi (solusi), akan lolos menuju generasi 

selanjutnya. 

 Banyaknya sarang yang tersedia tetap, dan peluang telur burung Cuckoo ditemukan oleh 

burung yang menjadi sasaran parasitnya adalah 𝑃𝑎 ∈ [0,1]. Jika telur burung Cuckoo 

ditemukan, maka burung pemilik sarang akan meninggalkan sarangnya dan membuat 

sarang baru. 

Dalam hal ini, telur pada sarang burung yang menjadi sasaran parasit burung Cuckoo 

merepresentasikan suatu solusi. Telur burung Cuckoo yang berkualitas tinggi kemudian akan 

menjadi solusi baru, yang akan menggantikan solusi yang kurang baik dalam sarang tersebut. 

Untuk mempercepat proses eksplorasi daerah pencarian solusi, algoritma CS dikombinasikan 

dengan Lévy Flight, yaitu random walk dengan langkah acak yang berdistribusi Lévy. Solusi 

baru 𝑥(𝑡+1), untuk cuckoo𝑖, dibangkitkan dengan Lévy Flight, 

𝑥(𝑡+1) = 𝑥(𝑡) + 𝛼 ⊕ 𝐿é𝑣𝑦(𝜆) (1) 

dimana 𝛼 > 0 adalah panjang langkah yang berkaitan dengan skala permasalahan (bisa 

digunakan 𝛼 = 1) dan ⊕ merupakan perkalian entrywise. Dalam masalah ini digunakan 

panjang langkah, 𝑠𝑡𝑒𝑝, yang mengikuti algoritma mantegna, 

𝑠𝑡𝑒𝑝 =
𝑢

|𝑣|1/𝛽
  ,  0 < 𝛽 ≤ 2 (2) 

𝑢~𝑁(0, 𝜎𝑢)  ,   𝑣~𝑁(0, 𝜎𝑣) (3) 

𝜎𝑢 = {
Γ(1+𝛽)𝑠𝑖𝑛(𝜋𝛽/2)

Γ[(1+𝛽)/2]𝛽2(𝛽−1)/2
}
1/𝛽

 (4) 

𝜎𝑣 = 1 (5) 

Algoritma dasar dari CS disajikan seperti pada gambar 1 (Yang 2010 hal. 107, Yang dan Deb 

2009).  

 

 
Gambar 1. Algoritma Cuckoo Search 

 

CS telah berhasil dengan baik dan terbukti handal dalam menyelesaikan berbagai masalah 

optimasi kontinu. Untuk menerapkan CS pada ranah diskrit, dikembangkan algoritma Binary 

Cuckoo Search (BCS).BCSpada dasarnya tidak mengurangi atau menghilangkan sifat dasar dari 

CS. Asumsi dan langkah yang digunakan masih sama, hanya saja variabel yang digunakan tidak 

hanya variabel real tetapi juga variabel biner, [𝑦𝑖 , 𝑧𝑖]. Variabel biner (𝑧𝑖) didapatkan dengan cara 

1230



 

 

mengkonversi variabel real (𝑦𝑖) menggunakan fungsi sigmoid yang didefinisikan sebagai 

berikut,  

𝑧𝑖 = {
1     𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑖𝑔(𝑦𝑖) ≥ 0,5
0     𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

 (6) 

dengan 

𝑠𝑖𝑔(𝑦) =
1

(1+𝑒−𝑦)
 (7) 

(Hongqing Zheng, Yongquan Zhou , Sucai He, Xinxin Ouyang 2012, Yanhong Feng, Ke Jia, dan 

Yichao He 2014). 

METODE 

Pada penelitian ini algoritma BCS akan diujikan pada empat fungsi benchmark diskrit, 

yaitu Goldberg’s, Bipolar, Mulenbein’s, dan Clerc’s Zebra (Wei, Liu dan Hanning, Chen, 2012). 

1. Goldberg’s Order 3 

Fitness(𝑓) dari bit-string adalah jumlah parsial dari hasil penerapan fungsi (8) terhadap 

grup terurut dengan tiga komponen. 

𝑓1 =

{
 

 
0.9   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 0

0.6   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 1

0.3   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 2

  1    𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 3

 (8) 

Jika ukuran string (dimensi dari masalah) adalah D, maka nilai maksimum fungsi 

Goldberg’s adalah 𝐷 3⁄ . Dalam penelitian ini akan digunakan fitness dengan nilai 𝐷 3⁄ − 𝑓 

sehingga permasalahannya menjadi menentukan nilai minimum 0. 

2. Bipolar Order-6 

Fitness(𝑓) dari bit-string adalah jumlah parsial dari hasil penerapan fungsi (9) terhadap 

grup terurut dengan enam komponen. 

𝑓2 =

{
 

 
1.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 6

0.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 1𝑎𝑡𝑎𝑢 5

0.4   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 2 𝑎𝑡𝑎𝑢 4

0.8   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 3              

 (9) 

Jika ukuran string (dimensi dari masalah) adalah D, maka nilai maksimum fungsi Bipolar 

adalah 𝐷 6⁄ . Dalam penelitian ini akan digunakan fitness dengan nilai 𝐷 6⁄ − 𝑓 sehingga 

permasalahannya menjadi menentukan nilai minimum 0. 

3. Mulenbein’s Order-5 

Fitness(𝑓) dari bit-string adalah jumlah parsial dari hasil penerapan fungsi (10) terhadap 

grup terurut dengan lima komponen. 

𝑓3 =

{
 
 

 
 
4.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦 = 00000
3.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦 = 00001
2.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦 = 00011
1.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦 = 00111
3.5   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦 = 11111
0.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎     

 (10) 

Jika ukuran string (dimensi dari masalah) adalah D, maka nilai maksimum fungsi 

Mulenbein’s adalah 3.5𝐷 5⁄ . Dalam penelitian ini akan digunakan fitness dengan nilai 

3.5𝐷 5⁄ − 𝑓 sehingga permasalahannya menjadi menentukan nilai minimum 0. 

4. Clerc’c Zebra 3 

Fitness(𝑓) dari bit-string adalah jumlah parsial dari hasil penerapan fungsi (11) terhadap 

grup terurut dengan tiga komponen. Jika urutan dari grup adalah genap, maka  
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𝑓4 =

{
 

 
0.9   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 0

0.6   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 1

0.3   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 2

1.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 3

 (11.a) 

Jika urutan dari grup adalah ganjil, maka 

𝑓4 =

{
 

 
0.9   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 3

0.6   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 2

0.3   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 1

1.0   𝑗𝑖𝑘𝑎 |𝑦| = 0

 (11.b) 

Jika ukuran string (dimensi dari masalah) adalah D, maka nilai maksimum fungsi 

Mulenbein’s adalah 𝐷 3⁄ . Dalam penelitian ini akan digunakan fitness dengan nilai 𝐷 3⁄ −
𝑓 sehingga permasalahannya menjadi menentukan nilai minimum 0. 

BCS diuji pada dimensi (D) 120 untuk masing-masing fungsi benchmark diskrit. Hasil 

penelitian meliputi nilai minimum (Best Fitness), mean, dan standar deviasi dari nilai minimum 

fungsi dalam 30 kali running. Ukuran populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

10*D.Peluang telur burung Cuckoo ditemukan (Pa) sebesar 0.1.Max Generation untuk masing-

masing running adalah 1000. Hasil penelitian BCS kemudian dibandingkan dengan hasil 

penelitian metode optimasi diskrit sebelumnya, yaitu Binary Genetic Algorithm (BGA), Binary 

Particle Swarm Optimization (BPSO), dan Binary version of Artificial Bee Colony (BABC) 

(Wei, Liu dan Hanning, Chen, 2012). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian meliputi nilai minimum (Best Fitness), mean, dan standar deviasi dari 

BCS, BABC, BPSO, dan BGA untuk keempat fungsi benchmark diskrit (𝑓1 sampai 𝑓4) disajikan 

dalam tabel 1. Dari hasil penelitian dapat kita lihat bahwa BCS memiliki performa yang lebih 

baik dari pada yang lainnya dalam keempat fungsi benchmark diskrit. 

 Untuk 𝑓1 sampai 𝑓3, didapatkan best fitness, mean, dan standar deviasi bernilai nol. Ini 

berarti bahwa dalam 30 kali running didapatkan best fitness berupa minimum nol secara 

keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa BCS dapat dengan tepat mencapai nilai optimum 

dan memiliki tingkat konvergensi yang tinggi. 

 Untuk 𝑓4, BCS mendapatkan best fitnessyang lebih minimum dari lainnya, akan tetapi 

belum mencapai nilai optimum (nol). Hal ini dikarenakan parameter BCS di setting sama 

untuk seluruh fungsi. Lebih lanjut parameter Pa dan Max Generation dapat diubah-ubah 

sesuai dengan masalah yang dihadapi. 

 
 BCS BABC BPSO BGA 

𝒇𝟏 

Best Fitness 0 0.3417 1.6000 2.3000 

Mean 0 2.9681 2.1867 3.3267 

Standar Deviasi 0 1.3595 0.3014 0.4510 

𝒇𝟐 

Best Fitness 0 0.2917 3.000 3.0000 

Mean 0 0.3569 3.5333 3.6600 

Standar Deviasi 0 0.0221 0.2591 0.2581 

𝒇𝟑 

Best Fitness 0 1 3 12 

Mean 0 5.7833 7.3000 19.6500 

Standar Deviasi 0 4.5688 2.8545 5.3902 

𝒇𝟒 

Best Fitness 0.2000 0.3583 1.5000 1.8000 

Mean 0.5150 3.0467 2.1300 3.1433 

Standar Deviasi 0.1476 1.3203 0.2984 0.6191 

Tabel 1. Hasil Uji BCS, BABC, BPSO, BGA pada Empat Fungsi Benchmark Diskrit 

Sedangkan BABC, BPSO, dan BGA untuk 𝑓1 sampai 𝑓4mempunyai best fitness yang belum 
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mencapai nilai optimum (nol). Secara keseluruhan jika dilihat dari nilai standar deviasi, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata penyimpangan best fitness dari mean sangat kecil, sehingga nilai 

mean yang didapatkan representatif terhadap keseluruhan data. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BCS memiliki kemampuan yang lebih 

baik daripada metode optimasi diskrit sebelumnya, yaitu Binary Genetic Algorithm (BGA), 

Binary Particle Swarm Optimization (BPSO), dan Binary version of Artificial Bee Colony 

(BABC). Meskipun untuk 𝑓4best fitness yang didapatkan belum mencapai nilai optimum (hanya 

mendekati nol) akan tetapi nilai tersebut lebih minimmun dibandingkan dengan yang lainnya. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyesuaikan beberapa parameter dari 

BCS, BABC, BPSO, dan BGA sehingga didapatkan nilai optimum untuk setiap fungsi. Bisa 

dengan menambah Max Generation atau mengubah parameter lainnya yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai optimum. Selanjutnya untuk metode optimasi diskrit lainnya, disarankan untuk 

melakukan uji terhadap fungsi benchmark diskrit terlebih dahulu sebelum diujikan terhadap 

masalah optimasi diskrit yang lebih kompleks. 
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Abstrak 
Masalah kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hal 

ini berakibat pada tuntutan kepada pihak penyedia jasa kesehatan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan juga memberikan pelayanan 

yang berkualitas kepada pasien atau pelanggan. Terdapat lima dimensi yang 

dirancang untuk mengukur kualitas pelayanan yang didasarkan pada perbedaan 

antara harapan dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen yaitu: Reliability 

(kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty 

(empati) dan Tangibles (bukti langsung). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. Regresi logistik biner merupakan suatu metode statistik 

yang bertujuan menganalisis variabel respon untuk memperoleh hubungan antara 

variabel prediktor dengan probabilitas dari suatu kejadian yang diakibatkan oleh 

variabel prediktor dimana hanya ada dua kemungkinan nilai untuk variabel respon 

(Y). 

Faktor dominan yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Rumah 

Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah kehandalan (prosedur 

penerimaan pasien, pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan prosedur 

pelayanan). 

Kata kunci: Regresi Logistik Biner, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pasien 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini masalah kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 setelah Amerika 

Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya 

penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal 

kependudukan, salah satunya adalah masalah kesehatan. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil 

Sensus BPS 2010 mencapai angka 237.641.326 326 (www.bps.go.id) dan dari sensus BPS tahun 

1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah yang berakibat pada rendahnya 

tingkat kesehatan masyarakat. Hal ini berakibat pada tuntutan kepada pihak penyedia jasa 

kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan juga memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada pasien atau pelanggan.  

Kualitas layanan merupakan semacam pemusatan evaluasi terhadap gambaran kesadaran 

konsumen terhadap gagasan pelayanan yang di dalamnya (Lee dan Lee, 2011). Ada lima 

dimensi yang dirancang untuk mengukur kualitas pelayanan yang didasarkan pada perbedaan 

antara harapan dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen yaitu : kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati dan bukti langsung (Tjiptono, 2005). 

Dalam mengukur suatu kualitas pelayanan, seringkali dijumpai hubungan antara suatu 

variabel dengan satu atau lebih variabel lain. Setiawan dan Kusrini (2010) menyebutkan bahwa 

analisis regresi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan matematis 
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antara variabel respon dengan variabel penjelas. Metode regresi yang sering digunakan dalam 

memodelkan hubungan antar variabelnya yaitu analisis regresi linear sederhana maupun 

berganda. Model regresi dimana variabel respon memiliki skala pengukuran nominal atau 

ordinal, sedangkan variabel prediktornya bisa diskrit atau kontinu maka analisis regresi yang 

bisa dilakukan menggunakan metode regresi logistik. 

Model regresi logistik merupakan salah satu metode regresi yang digunakan untuk 

mencari hubungan variabel respon yang dikategorikan dengan satu atau lebih variabel bebas 

yang berupa kategori atau kontinu (Hosmer dan Lemeshow, 1989). Model peluang regresi 

logistik dengan p variabel bebas adalah 

𝜋(𝑥) =
𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+⋯+𝛽𝑝𝑥𝑝)

1 + 𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+⋯+𝛽𝑝𝑥𝑝)
, 𝑝 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑜𝑟 

Variabel dikotomi hanya terdiri atas dua nilai, yang mewakili kemunculan atau tidaknya 

suatu kejadian yang biasanya diberi label 0 atau 1. Regresi logistik biner digunakan ketika 

hanya ada dua kemungkinan nilai untuk variabel respon (Y), misal ya dan tidak. Pelabelan 

kategori dapat menggunakan angka berapapun, akan tetapi untuk mempermudah digunakan 

angka 0 dan 1.  

Pembuatan model dengan regresi logistik biner membutuhkan asumsi. Salah satu asumsi 

yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian hipotesis terhadap parameter pada regresi 

logistik biner adalah tidak terjadinya multikolinearitas. Jika antar variabel saling berkorelasi 

tinggi, pengujian hipotesis parameter memberikan hasil yang tidak valid, diantaranya variabel-

variabel bebas yang seharusnya berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas akan 

dinyatakan sebaliknya, tanda koefisien regresi dugaan yang dihasilkan bertentangan dengan 

kondisi aktual, penduga koefisien regresi bersifat tidak stabil sehingga mengakibatkan menduga 

nilai-nilai variabel tak bebas yang tentunya akan mengakibatkan ketidak akuratan (Myers, 

1991). 

Setiawan dan Kusrini (2010) menyebutkan bahwa salah satu metode yang dianjurkan 

untuk mengatasi kasus multikolinearitas adalah regresi komponen utama (Principal Component 

Regression). Analisis komponen utama merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan struktur variansi – kovariansi dari sekumpulan variabel melalui beberapa variabel 

baru dimana variabel baru ini saling bebas, dan merupakan kombinasi linear dari variabel asal.  

Dalam analisis komponen utama, untuk menentukan faktor yang berpengaruh terhadap 

variabel respon membutuhkan bantuan dari analisis regresi komponen utama. Analisis regresi 

komponen utama adalah kombinasi antara analisis komponen utama dan analisis regresi klasik 

(Gaspersz, 1992). Chatterjee dan Price (1977) menyatakan bahwa ragam dari koefisien regresi 

komponen utama dapat ditentukan berdasarkan formula : 

𝑣𝑎𝑟(𝑤𝑗) =
1

𝜆𝑗
𝑠∗2 

dimana 𝜆𝑗 adalah akar ciri (eigen value) ke-j, sedangkan 𝑠∗2 adalah ragam galat (error 

variance) setelah dibagi dengan jumlah kuadrat total terkoreksi ∑(𝑦 − �̅�)2, jadi : 

𝑠∗2 =
𝑠2

∑(𝑦 − �̅�)2
 

Catatan : 

𝑠2 adalah ragam galat dari model regresi asli (regresi yang di bangun langsung 

menggunakan variabel bebas asli), atau dapat diduga dari ragam galat untuk model regresi 

komponen utama. Ragam dari koefisien regresi c adalah sebagai berikut : 

𝑣𝑎𝑟(𝑐𝑖) = 𝑠∗2 ∑
𝑎𝑖𝑗

2

𝜆𝑗

𝑚

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑝; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚 

Pengujian signifikansi terhadap koefisien regresi c secara parsial guna mengetahui 

pengaruh dari setiap variabel bebas yang dispesifikasikan terhadap variabel tak bebas dapat 

dilakukan menggunakan uji t-student, sebagai berikut : 

1235



 

 

𝑡(𝑐𝑖) =
𝑐𝑖

√𝑣𝑎𝑟(𝑐𝑖)
   

Pada penelitian ini akan dicari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan 

pasien di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang dapat dilihat melalui analisis regresi komponen utama. Faktor-faktor yang diperkirakan 

mempengaruhi kepuasan tersebut adalah bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati.  

Pada prinsipnya, peran dari kelima faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

mempunyai porsi yang berbeda dalam kepuasan pasien. Dari kelima faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pasien pasti ada faktor yang paling berpengaruh maupun faktor yang kurang 

berpengaruh. Ketika faktor yang paling berpengaruh diketahui, rumah sakit akan mampu 

mengevaluasi dan melakukan tindakan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik biner. 

METODE 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui 

penelitian terhadap responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Kuesioner berisi tentang persepsi pasien terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh  pihak Rumah Sakit. Kuesioner dibagikan kepada 92 responden 

pasien dari Poli Umum dan Poli Fisioterapi. 

Variabel dan sub variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Terikat (Y) 

 Kode 0 : Pasien tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang 

 Kode 1 : Pasien puas terhadap pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang 

2. Variabel Bebas (X) terdiri dari lima variabel yaitu : bukti fisik (𝑋1), kehandalan (𝑋2), 

daya tanggap (𝑋3), jaminan (𝑋4) dan empati (𝑋5). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien Rumah Sakit Jiwa   Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. Sedangkan sampel yang diambil adalah pasien Poli Umum dan Poli 

Fisioterapi Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang ada saat penelitian 

berlangsung. Pemilihan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan sifat fisik dari 

responden seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. 

Teknik analisis pada penelitian ini terdiri dari tahapan berikut :  

1.  Melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. 

2.  Menguji distribusi variabel respon dan ada tidaknya kasus multikolinearitas. 

3. Jika terdapat kasus multikolinearitas maka proses dilanjutkan menggunakan 

analisis regresi logistik biner menggunakan hasil analisis komponen utama. 

4. Menguji koefisien regresi secara serentak dan individu. 

5. Melihat variabel bebas mana yang dominan berpengaruh terhadap variabel 

respon menggunakan analisis regresi komponen utama yang dilanjutkan dengan 

interpretasi dari model regresi logistik biner yang diperoleh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan uji 

validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No. 

Item 

Variabel Korelasi Keterangan 

Validitas 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Reliabilitas 

1 𝑋1 0,786 VALID 0,690 CUKUP 

2  0,642 VALID 0,731 CUKUP 

3  0,694 VALID 0,704 CUKUP 

4  0,752 VALID 0,695 CUKUP 

5  0,781 VALID 0,706 CUKUP 

6 𝑋2 0,953 VALID 0,870 TINGGI 

7  0,965 VALID 0,852 TINGGI 

8  0,908 VALID 0,982 TINGGI 

9 𝑋3 0,957 VALID 1,000 TINGGI 

10  0,987 VALID 0,944 TINGGI 

11  0,987 VALID 0,944 TINGGI 

12 𝑋4 0,807 VALID 0,756 CUKUP 

13  0,673 VALID 0,655 CUKUP 

14 𝑋5 0,987 VALID 0,973 TINGGI 

15  0,989 VALID 0,988 TINGGI 

 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh angka-angka total koreksi korelasi dengan angka 

kritis pada tabel korelasi r (produk moment) dengan α = 0,05 dan n = 92 berada diatas 

nilai kritis 0,205, maka semua pertanyaan dalam kuesioner mengukur aspek yang sama. 

Angka-angka dari Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai kritis 

(0,6), sehingga dapat dikatakan skala pengukuran yang disusun adalah reliabel dan hasil 

pengukuran masing-masing pertanyaan konsisten. 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya adalah 

menguji distribusi variabel terikat (Y) untuk mengetahui apakah variabel Y mengikuti 

pola Distribusi Bernoulli. Dari hasil uji distribusi variabel terikat (Y) diperoleh bahwa 

variabel Y mengikuti pola Distribusi Bernoulli dengan uji Kolmogorov Smirnov yang 

berada pada urutan 1 dengan nilai statistik sebesar 0,5.  

Pemodelan dengan regresi logistik biner membutuhkan asumsi. Salah satu asumsi 

yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian hipotesis terhadap parameter pada 

regresi logistik biner adalah tidak terjadinya multikolinearitas. Salah satu cara untuk 

mendeteksi multikolinearitas adalah melihat apabila dalam model regresi memperoleh 

koefisien regresi (�̂�𝑗) dengan tanda yang berbeda dengan koefisien korelasi antara Y 

dengan 𝑋𝑗. Misalnya, korelasi antara Y dengan 𝑋𝑗 bertanda positif (𝑟𝑌𝑋𝑗
> 0), tetapi 

koefisien regresi untuk koefisien regresi yang berhubungan dengan 𝑋𝑗 bertanda negatif 

(�̂�𝑗 < 0) atau sebaliknya maka terindikasi adanya multikolinearitas (Setiawan dan 

Kusrini, 2010). Hasil analisis korelasi antara variabel bebas 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5 dengan 

variabel terikat (Y) dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2 Korelasi Variabel Bebas dengan Variabel Terikat 

 Y 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 

𝑋1 0,772     

𝑋2 0,291 0,363    

𝑋3 0,569 0,677 0,590   

𝑋4 0,521 0,633 0,504 0,743  

𝑋5 0,603 0,648 0,614 0,920 0,735 
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Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa koefisien korelasi antara variabel bebas 

dengan variabel terikat menunjukkan tanda yang positif. Selanjutnya, hasil analisis 

koefisien regresi dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Koefisien Regresi Logistik Biner 

Predictor Koefisien SE Coef Z P 

Constant -58,8334 17,6554 -3,33 0,001 

𝑋1 2,62949 0,782012 3,36 0,001 

𝑋2 -0,322458 1,56538 -0,21 0,837 

𝑋3 -0,0010848 1,04188 -0,00 0,999 

𝑋4 -0,237766 0,810398 -0,29 0,769 

𝑋5 2,56566 3,13109 0,82 0,413 

 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa koefisien regresi pada variabel 𝑋1, 𝑋5 

menunjukkan tanda yang positif, tetapi variabel 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4 menunjukkan tanda yang 

negatif. Sehingga terlihat bahwa terdapat perubahan tanda pada variabel  𝑋2, 𝑋3, 𝑋4 

dimana koefisien korelasi bertanda positif, sedangkan koefisien regresi bertanda negatif. 

Hal ini mengindikasikan terjadinya kasus multikolinearitas. 

Salah satu metode yang dianjurkan untuk mengatasi kasus multikolinearitas 

adalah regresi komponen utama (Principal Component Regression) (Setiawan dan 

Kusrini, 2010). Hasil analisis komponen utama dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4 Nilai Eigen value Analisis Komponen Utama 

 𝜆1 𝜆2 𝜆3 𝜆4 𝜆5 

Nilai Eigen value 3,6063 0,6535 0,3509 0,3111 0,0782 

Proporsi Total Variansi 0,721 0,131 0,070 0,062 0,016 

Proporsional Variansi Kumulatif 0,721 0,852 0,922 0,984 1,000 

 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa dari 5 komponen yang ada diperoleh 1 

komponen yang memiliki nilai eigen (akar ciri) lebih dari satu yaitu 𝜆1 = 3,6063. 

Setelah mengatasi kasus multikolinearitas, analisis regresi logistik biner bisa 

dilakukan dengan menggunakan 1 komponen yang dinamakan 𝑊1. Hasil uji Wald 

komponen 𝑊1 memiliki nilai P kurang dari α = 0,05, 𝐻0 ditolak. Sehingga komponen 

𝑊1 layak masuk dalam model regresi logistik biner dan 𝑊1 signifikan pada taraf 5%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 𝑊1 memiliki pengaruh nyata terhadap 

kepuasan pasien. 

Tahap berikutnya adalah melakukan estimasi parameter model regresi logistik 

biner. Hasil estimasi parameter dapat dilihat dalam Tabel 5. 

Tabel 5 Hasil Estimasi Parameter, Standart Errors Model Regresi Logistik Biner 

Prediktor Koefisien SE Koefisien 

Constant 1,04331 0,334391 

𝑊1 1,71810 0,476307 

Berdasarkan hasil estimasi parameter model regresi logistik biner pada Tabel 5 

diperoleh model sebagai berikut : 

�̂� = 𝜋(𝑥) =
exp (1,04331 + 1,71810𝑊1)

1 + exp (1,04331 + 1,71810𝑊1)
 

Model pada persamaan di atas merupakan model regresi logistik biner dari hasil 

analisis komponen utama, sehingga langkah selanjutnya adalah mengembalikan model 

ke bentuk standar sebagai berikut : 
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�̂� =
exp (−66,53763 + 1,80646𝑋1 + 1,15735𝑋2 + 0,92376𝑋3 + 0,70361𝑋4 + 0,65003𝑋5)

1 + exp (−66,53763 + 1,80646𝑋1 + 1,15735𝑋2 + 0,92376𝑋3 + 0,70361𝑋4 + 0,65003𝑋5)
 

Setelah memperoleh model regresi logistik biner, langkah selanjutnya adalah 

menguji koefisien regresi logistik biner secara serentak. Pengujian ini dilakukan 

menggunakan uji nisbah kemungkinan atau likelihood ratio test (G). Berdasarkam hasil 

uji nisbah kemungkinan diperoleh nilai statistik uji G = 52,929 dengan nilai P-Value = 

0,000 kurang dari α = 5%, 𝐻0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa minimal ada 

satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel respon. 

Setelah menguji koefisien regresi logistik biner secara serentak, tahap berikutnya 

adalah menguji kesesuaian model yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil pengujian 

kesesuaian model, dapat diketahui bahwa P-Value untuk metode Pearson 𝑃[𝜒29
2 >

66,3619] = 0,061 lebih dari α = 0,05 dan P-Value untuk metode Deviance 𝑃[𝜒29
2 >

52,5018] = 0,072 lebih dari α = 0,05. Hal ini berarti menerima  𝐻0, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model yang diperoleh telah sesuai dengan data yang diamati. 

Tahap berikutnya adalah melihat variabel bebas mana yang dominan berpengaruh 

terhadap variabel respon. Faktor dominan yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien 

di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat dilihat menggunakan 

analisis regresi komponen utama. Pengujian koefisien regresi secara parsial berdasarkan 

pendekatan analisis regresi komponen utama dapat dillihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial 

(Berdasarkan Pendekatan Analisis Regresi Komponen Utama) 

Variabel (𝒁𝒊) Koefisien Regresi 

(𝒄𝒊) 

Galat Baku s(𝒄𝒊) t-hitung t(𝒄𝒊) 

𝑍1 0,70786 0,017 41,64 

𝑍2 0,64085 0,015 42,72 

𝑍3 0,84874 0,079 10,74 

𝑍4 0,77658 0,019 40,87 

𝑍5 0,84531 0,021 40,25 

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dari 𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, 𝑍4, 𝑍5 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 

41,64 > 1,66196, 41,72 > 1,66196, 10,74 > 1,66196, 40,87 > 1,66196 dan 40,25 > 

1,66196 yang berarti semua koefisien regresi variabel yang dihasilkan berdasarkan 

analisis regresi komponen utama bersifat sangat nyata secara statistik dan memiliki 

pengaruh terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian signifikansi terlihat bahwa t-hitung 

variabel 𝑋2 memiliki nilai pengaruh terhadap variabel Y sebesar 42,72. T-hitung 

variabel 𝑋1, 𝑋4, 𝑋5, 𝑋3 memiliki nilai pengaruh terhadap variabel Y sebesar 41,64; 

40,87; 40,25; 10,74. Artinya, faktor kehandalan (prosedur penerimaan pasien, 

pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan prosedur pelayanan) memiliki 

pengaruh terbesar dan faktor daya tanggap (pemberian informasi yang jelas dan mudah 

dimengerti, proses penanganan pasien dengan cepat dan tanggap) memiliki pengaruh 

terkecil terhadap variabel Y dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Model regresi logistik biner untuk menggambarkan kepuasan pasien di Rumah 

Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yaitu 

�̂� =
exp (−66,53763 + 1,80646𝑋1 + 1,15735𝑋2 + 0,92376𝑋3 + 0,70361𝑋4 + 0,65003𝑋5)

1 + exp (−66,53763 + 1,80646𝑋1 + 1,15735𝑋2 + 0,92376𝑋3 + 0,70361𝑋4 + 0,65003𝑋5)
. 

Faktor dominan yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Jiwa 

Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah kehandalan (prosedur penerimaan pasien, 
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pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan prosedur pelayanan). 

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan metode analisis komponen utama 

untuk mengatasi kasus multikolinearitas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat 

menggunakan metode lain untuk mengatasi kasus multikolinearitas. Penelitian lanjutan 

juga dapat menambah variabel bebas dari penelitian yang sudah ada. 
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Abstrak 

 
Untuk menentukan luasan suatu daerah biasanya didekati dengan pendekatan 

rumus atau fungsi. Apabila daerah yang akan dicari luasannya berbentuk luasan 

teratur seperti segitiga, segiempat, lingkaran atau luasan teratur lainnya, dapat dicari 

dengan menggunakan rumus. Demikian juga apabila daerah yang akan dicari 

luasannya berupa kurva sederhana, maka dapat dicari dengan menggunakan 

pendekatan fungsi. Menjadi sulit apabila daerah yang akan dicari luasannya tidak 

bisa didekati, baik dengan menggunakan rumus maupun menggunakan pendekatan 

fungsi. 

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mencari luasan dari daerah tak 

tentu adalah dengan membagi daerah tak tentu tersebut menjadi banyak grid dimana 

satu grid mewakili satu satuan luas. Dengan menghitung banyaknya bagian-bagian 

dalam daerah tersebut, dapat diketahui luasan daerah tersebut dalam satuan luas. 

Metode ini disebut dengan metode raster. 

Berdasarkan  hasil penghitungan  luas  6 citra  menggunakan program dengan 

5 nilai ambang  yang berbeda menunjukkan bahwa: (a) Perubahan  nilai ambang  

yang digunakan berpengaruh pada besarnya nilai error yang dihasilkan dari 

perhitungan luas citra menggunakan  program . Untuk citra pulau Bali semakin 

besar nilai ambang maka didapatkan hasil yang semakin baik, tetapi sebaliknya 

untuk pulau Lombok, semakin besar nilai ambang didapatkan hasil yang semakin 

buruk, (b) Rata-rata persentase error untuk citra pulau Bali adalah 11.11% 

sedangkan rata-rata persentase error untuk citra pulau Lombok adalah 16.33%. (c) 

Tingginya nilai rata-rata persentase error menunjukkan bahwa program belum 

berhasil.(d) Ketidak berhasilan program dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan 

skala yang tepat.  

 

Kata kunci: pendekatan citra, luasan daerah tak teratur 

 

 

PENDAHULUAN 

Untuk menentukan luasan suatu daerah biasanya didekati dengan pendekatan rumus 

atau fungsi. Apabila daerah yang akan dicari luasannya berbentuk luasan teratur seperti segitiga, 

segiempat, lingkaran atau luasan teratur lainnya, dapat dicari dengan menggunakan rumus. 

Demikian juga apabila daerah yang akan dicari luasannya berupa kurva sederhana, maka dapat 

dicari dengan menggunakan pendekatan fungsi. Menjadi sulit apabila daerah yang akan dicari 

luasannya tidak bisa didekati, baik dengan menggunakan rumus maupun menggunakan 

pendekatan fungsi. 

Untuk menentukan luas daerah yang berbentuk kurva atau daerah yang dibatasi oleh 

kurva dapat menggunakan metode integral Reimann atau metode integral lainnya. Tapi 

bagaimana cara menentukan luasan dari suatu daerah yang tidak bisa didekati oleh kurva? 

Misalnya pada bangun datar tak beraturan, atau pada peta suatu daerah. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengolahan Citra Digital Untuk 

Mendeteksi Obyek Menggunakan Pengolahan 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 objek bola pada citra. 

Penelitian tersebut masih terbatas pada suatu objek beraturan. Favoria, Rika. 2013, meneliti 

bahwa pengolahan citra digital juga bisa digunakan untuk menghitung luas daerah 

bekas  penambangan timah. Pada penelitian ini akan dibuat suatu aplikasi untuk menentukan 

luasan daerah tak beraturan yang tidak dapat didekati oleh fungsi. 

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mencari luasan dari daerah tak tentu adalah 

dengan membagi daerah tak tentu tersebut menjadi banyak grid dimana satu grid mewakili satu 

satuan luas. Dengan menghitung banyaknya bagian-bagian dalam daerah tersebut, dapat 

diketahui luasan daerah tersebut dalam satuan luas. Metode ini disebut dengan metode raster. 

Obyek yang akan dicari luasannya terlebih dahulu harus dirubah menjadi bentuk citra 

digital. Format citra yang dipilih adalah format bitmap atau yang lebih dikenal dengan format 

BMP. 

Sebelum citra dicari luasannya, terlebih dahulu harus dengan menggunakan metode 

Tresholding (pengembangan) untuk merubah citra menjadi citra 2 warna hitam dan putih (citra 

biner), dimana bagian yang akan dihitung dibuat menjadi putih. 

Perhitungan grid-grid dapat dilakukan dengan menghitung pixel-pixel yang ada pada 

citra. Citra yang telah diperoleh akan ditampilkan pada layar computer yang tersusun atas titik- 

titik (pixel). Hal ini sama saja dengan membagi citra yang ditampilkan menjadi bagian-bagian 

kecil. Sehingga didapatkan luas suatu objek pada citra dalam satuan luas yang selanjutnya akan 

dikalikan dengan skala tertentu sehingga didapat luasan objek dalam satuan luas centimeter 

persegi (cm2). 

Pengukuran luas citra ini bermanfaat untuk menentukan luas suatu daerah atau peta 

suatu daerah, luas daerah terdampak bencana, dan lain-lain. Selain itu dapat juga dikembangkan 

sebagai media pembelajaran dalam matematika untuk mengetahui luasan suatu bangun datar 

yang tidak beraturan. 

METODE 

Penelitian dimulai dengan studi literatur untuk mendapatkan teknik atau cara 

untuk mendapatkan luasan baik untuk luasan daerah yang beraturan maupun luasan 

daerah tidak beraturan. Luasan daerah tersebut berupa gambar dua dimensi baik 

berbentuk gambar (citra) berwarna ataupun gambar hitam putih. Apabila citra yang 

didapat memiliki format selain format bitmap (.BMP) maka citra tersebut harus diubah 

menjadi citra yang berformat bitmap (.BMP). Pengubahan format citra menjadi format 

bitmap menggunakan aplikasi yang sudah ada seperti photoshop atau aplikasi pungubah 

citra lainnya. Selanjutnya, citra yang sudah berupa citra warna (RGB) diubah menjadi 

citra grayscale.  

Tahapan berikutnya adalah merubah citra grayscale menjadi citra biner dengan 

proses tresholding. Pada citra biner dilakukan perbaikan akhir sebelum dihitung luasnya 

yaitu dengan proses opening dan closing . 

Tahapan ketiga adalah menghitung luas citra dengan pendekatan raster. Yaitu 

menghitung pixel-pixel pada citra yang bernilai 1. Luas yang diperoleh dari citra 

kemudian dikonversikan kedalam satuan panjang cm. Jika citra memiliki skala maka 

hasil konversi akan dikalikan dengan skala. Jika tidak maka perbandingan di anggap 

1:1. 

 

 

1242



 

 

Pengambilan Citra 

Proses pengambilan citra dilakukan dengan mengubah citra asli menjadi citra 

digital. Dalam hal ini citra yang digunakan adalah dengan ukuran skala tertentu. Jika 

yang digunakan tidak memiliki skala maka pada proses penghitungan digunakan skala 

1:1. 

Untuk mendigitalisasi citra asli digunakan scanner. Hal ini dilakukan agar 

ukuran citra asli tidak berubah sehingga tidak mempengaruhi skala yang ada pada citra 

yang digunakan.  

Selanjutnya citra digital yang akan diproses harus diubah menjadi format bitmap 

(BMP). Sotfware yang bisa digunakan untuk merubah format citra antara lain Microsoft 

Paint dan Corel Photo Paint. 

 

Proses Pengolahan Citra 

Software yang digunakan untuk proses mengolah citra digital adalah Borland 

Delphi7. Citra yang akan diolah ditampilkan pada program tanpa merubah ukutan citra. 

Berikut adalah proses yang dilakukan untuk mengolah citra: 

Grayscale 

Proses Grayscale bertujuan mengkonversi citra true color menjadi citra keabuan. 

Proses pengkonversian citra dilakukan dengan menggunakan perhitungan berikut: 

 
Dengan  nilai titik keabuan. 

 nilai  titik Red 

 nilai  titik Green 

 nilai  titik Blue 

 

Pengambangan 

Proses pengambangan (tresholding) bertujuan untuk menkonversi citra keabuan 

(grayscale) menjadi citra biner.  Pengambangan dilakukan dengan perhitungan berikut: 

 
 

Dilasi 

Operasi dilasi digunakan untuk mendapatkan citra biner dengan  pixel-pixel yang 

bernilai 1 yang kemudian diperlebar sehingga menutup celah celah pada citra yang tidak 

diperlukan. Implementasi proses dilasi didasarkan pada persamaan  

.  

 

Erosi 

Proses erosi digunakan untuk mempersempit pixel-pixel yang bernilai 1 pada citra 

biner. Dengan kata lain operasi erosidigunakan untuk memisahkan sejumlah elemen 

elemen yang bersinggungan.  

 

Opening 

Proses opening dilakukan dengan melakukan proses erosi kemudian dilanjutkan 

dengan proses dilasi dengan menggunakan elamen penstruktur (SE) yang sama. Berikut 

algoritma opening 
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1. Ambil file citra. 

2. Proses erosi. 

3. Proses dilasi. 

4. Tampilkan citra hasil opening. 

Closing 

Proses closing bertujuannya untuk menghaluskan kontur objek dan 

menghilangkan pixel-pixel yang terlalu kecil. Proses ini dilakukan dengan operasi dilasi 

dan dilanjutkan operasi erosi. Berikut closing 

1. Ambil file citra. 

2. Proses dilasi. 

3. Proses erosi. 

4. Tampilkan citra hasil opening. 

Proses Penghitungan Luas Citra 

Proses penghitungan luas dari citra dilakukan dengan menghitung pixel-pixel yang 

bernilai 1 dalam citra. Langkah ini dilakukan menggunakan algoritma sebagai berikut : 

Input : 

  adalah citra masukan berukuran M baris dan N kolom 

Output: 

 Luas 

1. Luas  

2. For p  to  

3.     For j  to  

4.         If  pixel (p,q) dalam objek 

5.            Luas Luas  

6.         End If 

7.     End For 

8. End For 

 

Konversi dan Perhitungan Skala 

Hasil perhitungan luas yang didapat dari citra, selanjutnya di konversikan ke 

dalam satuan panjang. Dalam  hal ini satuan panjang centimeter (cm).  Prosesnya adalah 

dengan mengalikan luas yang di peroleh dengan0.02645833333333. Karena 1 pixel = 

0.02645833333333 cm. Selanjutnya konversikan luas dalam cm yang diperoleh dengan 

skala yang dituntukan. 

Algoritma pengkonversian diberikan sebagai berikut: 

 Input  

Luas objek dalam citra 

 Konversi 

1. Ambil luas objek 

2. Luas = luas objek*0.02645833333333 

3. Luas daerah = Luas * Skala citra 

 Tampilkan Luas daerah 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini membahas tentang hasil dari program aplikasi penghitung luas 

citra digital. Pembahasan yang dimaksud meliputi proses input citra, pengolahan citra 
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oleh program, dan pengujian penghitung luas citra.   

 

 Input Citra 

 Citra yang digunakan sebagai inputan adalah citra berwarna dari pulau Bali dan 

pulau Lombok, seperti gambar berikut : 

 
Gambar 1.  Gambar pulau Bali yang menjadi inputan program 

 

 
Gambar 2.  Gambar pulau Lombok yang menjadi inputan program  
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Gambar 3  Gambar pulau Bali yang sudah diolah dengan program menjadi 

bentuk keabuan (gray scale) 

 

 

 

 

 
Gambar 4.  Gambar pulau Lombok yang sudah diolah dengan program 

menjadi bentuk keabuan (gray scale) 

 

 Dari kedua gambar yang sudah menjadi keabuan (gambar 3 dan gambar 4), 
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berikutnya dilakukan proses pegambangan dengan memasukan nilai pengambangan 

yang berbeda. Pengambangan bertujuan untuk menjadikan citra keabuan  menjadi citra 

biner. Nilai pengambangan yang digunakan adalah 120, 150, 180, 210, 240 dan 255. 

 Hasil pengambangan terhadap nilai yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1. 

Sebagai acuan pembading antara hasil yang didapat dari perhitungan program maka 

digunakan sebuah data luasan. Data luasan pembanding yang digunakan didapatkan dari 

halaman web wikipedia (www.wikipedia.org) yang diakses pada tanggal 30 Nopember 

2015. 

Tabel 1 Tabel nilai pengambangan dan pengaruhnya terhadap hasil perhitungan 

 

   

Analisis dan Pengujian 

 Berdasarkan hasil pengujian program pada 2 citra dengan 6 nilai pengambangan 

yang berbeda dapat dieroleh hasil sebagai berikut : 

a. Untuk citra pulau Bali semakin besar nilai ambang maka didapaatkan hasil yang 

semakin baik, tetapi sebaliknya untuk citra pulau Lombok semakin besar nilai 

ambang didapatkan hasil yang semakin buruk. 

b. Hasil perhitungan terbaik untuk citra pulau Bali adalah pada nilai ambang 255 

sedangkan untuk citra pulau Lombok adalah 120.  

c. Rata-rata persentase error dengan inputan citra pulau Bali adalah 11.11% 

sedangkan rata-rata persentasi error untuk citra pulau Lombok adalah 16.33%. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan  hasil penghitungan  luas  6 citra  menggunakan program dengan 5 

nilai ambang  yang berbeda menunjukkan bahwa:  

a. Perubahan  nilai ambang  yang digunakan berpengaruh pada besarnya nilai error 

yang dihasilkan dari perhitungan luas citra menggunakan  program . Untuk citra 

pulau Bali semakin besar nilai ambang maka didapatkan hasil yang semakin baik, 

tetapi sebaliknya untuk pulau Lombok, semakin besar nilai ambang didapatkan hasil 

yang semakin buruk. 

b. Rata-rata persentase error untuk citra pulau Bali adalah 11.11% sedangkan rata-rata 

persentase error untuk citra pulau Lombok adalah 16.33%. 

c. Tingginya nilai rata-rata persentase error menunjukkan bahwa program belum 

sempurna. 

d. Ketidak berhasilan program dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan skala yang 

tepat.  
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Abstrak: 
Semiring adalah suatu himpunan tak kosong 𝑅 dengan dua operasi biner 

penjumlahan (+) dan perkalian (∙) yang memenuhi sifat komutatif dan asosiatif 

terhadap (+), memiliki identitas terhadap (+), dan distributif (∙) terhadap (+). 
Suatu himpunan bagian tak kosong 𝐼 dari semiring 𝑅 disebut co-ideal jika untuk 

sebarang 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼  dan 𝑟 ∈ 𝑅  berlaku 𝑎𝑏, 𝑎 + 𝑟 ∈ 𝐼. Dalam artikel ini , penulis akan 

mengkaji beberapa jenis,  karakteristik co-ideal, keterkaitan di antara jenis co-ideal, 

dan konstruksi suatu co-ideal hasil bagi. Selanjutnya akan diberikan beberapa contoh 

pendukung sebagai ilustrasi. 

 

Kata kunci: semiring, co-ideal. 

 

PENDAHULUAN 

 Beberapa kajian dalam aljabar adalah himpunan, grup, ring, modul, dan lain sebagainya. 

Salah satu syarat pada ring adalah eksistensi invers pada ring 𝑅 terhadap penjumlahan. Jika 

syarat tersebut dihilangkan, maka 𝑅 disebut suatu semiring. Salah satu penelitian mengenai 

semiring adalah Fundamental Theorem of Homomorphisms for Semiring oleh Paul J. Allen pada 

tahun 1968. Pada penelitian tersebut juga  diperkenalkan salah satu contoh dari semiring adalah 

ℤ0
+ yaitu himpunan bilangan bulat tak negatif. Semiring dikatakan komutatif jika bersifat 

komutatif terhadap operasi perkalian. Semiring dengan unsur identitas terhadap operasi 

perkalian dikatakan semiring dengan unsur satuan. Pada suatu semiring 𝑅, terdapat himpunan 

bagian tak kosong yang disebut co-ideal. Co-ideal dapat digolongkan menjadi beberapa macam, 

diantaranya adalah co-ideal subtraktif ,co-ideal prima, dan co-ideal primer.  

 Penelitian mengenai co-ideal telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah  Prime 

Avoidance Theorem for Co-ideals in Semirings (Chaudhari dan Ingale, 2011). Penelitian ini 

mengkaji karakteristik beberapa jenis co-ideal pada semiring (ℤ0
+, +, . ) yaitu co-ideal subtraktif 

dan co-ideal  prima. Selanjutnya dikembangkan oleh S.E. Atani, S.D.P. Hesari, dan 

M.Khoramdel pada tahun 2013 yang berjudul Strong Co-ideal Theory in Quotient of Semirings 

yang di dalamnya membahas mengenai co-ideal primer dan co-ideal kuat partisi. Oleh karena 

itu pada penelitian ini, akan dikaji karakteristik beberapa jenis co-ideal pada suatu semiring. 

Lebih lanjut diberikan contoh sebagai ilustrasi. 

 Sebelum dilakukan pembahasan mengenai co-ideal pada suatu semiring, maka 

diberikan terlebih dahulu beberapa definisi sebagai dasar teori. 

Definisi 1 [1] 

Suatu himpunan 𝑅 yang disertai dengan dua operasi biner (+) dan (∙) disebut Semiring jika 

memenuhi syarat berikut: 

i) (𝑅,+) bersifat komutatif,  assosiatif, dan memiliki unsur identitas 0. 

ii) (𝑅, ∙ ) bersifat assosiatif 
iii) Operasi (∙) bersifat distributif terhadap (+) yaitu, 

(𝑥 + 𝑦) ∙ 𝑧 = (𝑥 ∙ 𝑧) + (𝑦 ∙ 𝑧) 
dan   𝑥 ∙ (𝑦 + 𝑧) = (𝑥 ∙ 𝑦) + (𝑥 ∙ 𝑧). 

Definisi 2  

Suatu semiring 𝑅 disebut semiring dengan satuan jika (𝑅, ⋅) memiliki unsur satuan yaitu 

∃1 ∈ 𝑅 dan 1 ≠ 0 sedemikian sehingga 1 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 1 = 𝑎 untuk sebarang 𝑎 ∈ 𝑅. 
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Definisi 3 

Suatu semiring R disebut semiring komutatif jika (𝑅, ⋅) bersifat komutatif. 

 

Didefinisikan ℤ0
+ adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Beberapa contoh dari 

semiring adalah (ℤ0
+, +,∙), dan (ℤ0

+,⊕,⊙) dengan 𝑎 ⊕ 𝑏 = max(𝑎, 𝑏) dan 𝑎𝑏 = 𝑎 ⊙ b =
min(𝑎, 𝑏) yang bersifat komutatif dengan satuan, (2ℤ0

+, +,∙) yang bersifat komutatif tanpa 

satuan, 𝐴 = {[
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] |𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℤ0
+} yang tidak komutatif dengan satuan, dan 𝐵 =

{[
𝑘 𝑙
𝑚 𝑛

] |𝑘, 𝑙,𝑚, 𝑛 ∈ 2ℤ0
+} yang merupakan semiring tidak komutatif tanpa satuan. 

 

Definisi 4 [5] 

Suatu himpunan tak kosong 𝐼 ⊆ 𝑅, dengan 𝑅 suatu semiring. 𝐼 disebut co-ideal jika memenuhi 

syarat: 

i) Untuk 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼 maka 𝑎𝑏 ∈ 𝐼. 
ii) Untuk 𝑎 ∈ 𝐼 dan 𝑟 ∈ 𝑅 maka 𝑎 + 𝑟 ∈ 𝐼. 

 

Contoh 5 

Contoh co-ideal dari semiring (ℤ0
+, +,∙) adalah 𝐼𝑛 = {𝑎 ∈ ℤ0

+|𝑎 ≥ 𝑛} untuk suatu 𝑛 ∈ ℤ0
+ 

tetap, sedangkan himpunan bagian dari ℤ0
+ yang bukan merupakan co-ideal dari semiring 

(ℤ0
+, +,∙) adalah 2ℤ0

+. 
 

PEMBAHASAN 

1. Jenis-jenis Co-ideal dan karakteristiknya pada Semiring 

Lemma 1.1 [3] 

Misalkan 𝐼 ≠ ∅ dan 𝐼 ⊆  ℤ0
+ dengan (ℤ0

+, +,∙) adalah semiring. 𝐼 adalah co-ideal dari 

semiring (ℤ0
+, +,∙)  jika dan hanya jika 𝐼 = 𝐼𝑛, untuk suatu 𝑛 ∈  ℤ0

+. 

 

Bukti: 

⇒) Misalkan 𝐼 adalah subset tak kosong dari ℤ0
+ dan 𝐼 memiliki  unsur terkecil yaitu n. Akan 

dibuktikan bahwa 𝐼 = 𝐼𝑛. 

Ambil sebarang 𝑥 ∈ 𝐼 berarti 𝑥 ≥ 𝑛 karena 𝑛 adalah unsur terkecil dari 𝐼. Sehingga 𝑥 ∈ 𝐼𝑛. Jadi 

𝐼 ⊆ 𝐼𝑛. 

Ambil sebarang 𝑦 ∈ 𝐼𝑛, berarti 𝑦 ≥ 𝑛, dengan kata lain 𝑦 = 𝑛 + 𝑎 untuk suatu 𝑎 ∈ ℤ0
+. Karena 

𝐼 adalah co-ideal berarti untuk setiap 𝑛 ∈ 𝐼 dan 𝑎 ∈ ℤ0
+ maka 𝑦 = 𝑛 + 𝑎 ∈ 𝐼. Jadi 𝐼𝑛 ⊆ 𝐼. 

Jadi terbukti bahwa 𝐼 = 𝐼𝑛. 

⇐) Akan dibuktikan bahwa 𝐼 adalah co-ideal. 

i. Ambil sebarang 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐼, berarti 𝑥, 𝑦 ≥ 𝑛 ≥ 0 

Perhatikan bahwa 𝑥𝑦 ≥ 𝑛 ∙ 𝑛 ≥ 𝑛. Maka 𝑥𝑦 ∈ 𝐼𝑛 = 𝐼. 
ii. Ambil sebarang 𝑎 ∈ 𝐼 dan 𝑟 ∈ ℤ0

+, maka 𝑎 ∈ ℤ0
+ dan 𝑎 ≥ 𝑛 . 

Sehingga 𝑎 + 𝑟 ≥ 𝑛 + 0 = 𝑛.  

Maka 𝑎 + 𝑟 ∈ 𝐼𝑛 = 𝐼. 
Jadi 𝐼 adalah co-ideal dari (ℤ0

+, +, . ). ∎ 

 

Contoh 1.2 

Untuk suatu  𝑛 ∈ ℤ0
+ dapat didefinisikan beberapa contoh himpunan bagian yang merupakan 

suatu 𝐶𝑜 − 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 dari semiring, diantaranya adalah  𝐾𝑛 = {𝑎 ∈ 2ℤ0
+|2𝑛 ≤ 𝑎 ∈ 2ℤ0

+}, 

𝑀𝑛 = {[
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] | 𝑛 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℤ0
+}, dan 𝑃𝑛 = {[

𝑓 𝑔
ℎ 𝑖

] | 2𝑛 ≤ 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑖 ∈ 2ℤ0
+} yang berturut-

turut merupakan co-ideal dari semiring (2ℤ0
+ , +,∙), (𝐴,+, . ), dan(𝐵 , +,∙). Berikut ini dibahas 

mengenai beberapa jenis co-ideal, contoh-contoh, dan keterkaitan antara mereka.  
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Definisi 1.3 [3] 

Suatu co-ideal 𝐼 dari suatu semiring 𝑅. 𝐼 disebut co-ideal subtraktif  jika 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 dengan 

𝑎, 𝑎𝑏 ∈ 𝐼  maka 𝑏 ∈ 𝐼. 
Berdasarkan definisi co-ideal subtraktif, maka sebarang semiring 𝑅 merupakan co-ideal 

subtraktif. 

 

Contoh 1.4 

Salah satu contoh co-ideal subtraktif adalah 𝐼1 = {𝑎 ∈ ℤ0
+|𝑎 ≥ 1} pada semiring  (ℤ0

+ , +,∙), dan 

𝐾1 = {𝑥 ∈ 2ℤ0
+|𝑥 ≥ 2} pada semiring (2ℤ0

+ , +,∙). Selain itu juga ada contoh co-ideal tidak 

subtraktif yaitu 𝐾2 = {𝑎 ∈ 2ℤ0
+|𝑎 ≥ 4} pada semiring (2ℤ0

+ , +,∙) dan lain sebagainya. 

 

Teorema 1.5 [3] 

Suatu co-ideal 𝐼 dari semiring (ℤ0
+, +,∙) adalah subtraktif jika dan hanya jika 𝐼 = 𝐼1 atau 𝐼 =

𝐼0 = ℤ0
+. 

 

Bukti : 

⇒) Diketahui 𝐼 co-ideal subtraktif, akan dibuktikan bahwa 𝐼 = 𝐼1 atau 𝐼 = 𝐼0. Karena 𝐼 co-ideal 

maka menurut Lemma 1.1, 𝐼 = 𝐼𝑘 untuk suatu 𝑘 ∈ ℤ0
+. Ambil 𝑛 ∈ 𝐼 dengan n adalah unsur 

terkecil. 

i. Jika 𝑘 = 0 maka 𝐼 = 𝐼0, sehingga bukti selesai. 

ii. Jika 𝑘 = 1 maka 𝐼 = 𝐼1, dan 𝐼1 adalah co-ideal subtraktif. 

iii. Anggap 𝐼 = 𝐼𝑘  dengan  𝑘 ≥ 2, maka 𝐼𝑘 = {𝑎 ∈ ℤ0
+|𝑎 ≥ 𝑘 ≥ 2}. 

Ada 1 ∙ 𝑛 = 𝑛 dengan 1 ∈ ℤ0
+ karena 1 < 𝑛.Sehingga 𝑛, 𝑛 ∙ 1 ∈ 𝐼, 1 ∈ ℤ0

+ tetapi 1 ∉ 𝐼 
berarti 𝐼 tidak subtraktif. Jadi 𝐼 = 𝐼𝑘 dengan 𝑘 ≥ 2 bukanlah co-ideal subtraktif. 

⇐) Jika 𝐼 = 𝐼0 = ℤ0
+  maka 𝐼 adalah co-ideal subtraktif berdasarkan definisi, atau jika 𝐼 = 𝐼1 

maka 𝐼 adalah co-ideal subtraktif. ∎ 

 

Definisi 1.6. Co-ideal Prima [3] 

Suatu co-ideal 𝐼 dari suatu semiring 𝑅 dengan 𝐼 ≠ 𝑅 disebut co-ideal prima jika untuk 𝑎 + 𝑏 ∈
𝐼 maka 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. 
 

Contoh 1.7. Co-ideal Prima dari Semiring (ℤ𝟎
+, +,∙). 

𝐼1 = {𝑎 ∈ ℤ0
+|𝑎 ≥ 1} adalah co-ideal prima dari semiring (ℤ0

+, +,∙). 
 

Bukti: 

𝐼1 adalah co-ideal dari semiring (ℤ0
+, +,∙). Sekarang akan dibuktikan bahwa 𝐼1 adalah prima. 

Ambil sebarang 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼1. Jika 𝑎 ∈ 𝐼1 maka bukti selesai. Sekarang anggap 𝑎 ∈ ℤ0
+ tetapi 𝑎 ∉

𝐼1. 

Akan dibuktikan bahwa 𝑏 ∈ 𝐼1. Karena 𝑎 ∈ ℤ0
+ dan 𝑎 ∉ 𝐼1, maka 𝑎 < 1. Ini berarti 𝑎 = 0. 

Perhatikan bahwa 0 + 𝑏 = 𝑏. Karena 𝑏 = 0 + 𝑏 ≥ 1, maka  𝑏 ∈ 𝐼1. 
Terbukti bahwa 𝐼1 adalah prima.      ∎ 

 

Contoh co-ideal yang tidak prima dari semiring (ℤ0
+, +,∙) adalah 𝐼3 = {𝑎 ∈ ℤ0

+|𝑎 ≥ 3}. 
Secara umum dapat diperoleh lemma berikut. 

 

Teorema 1.8 [3] 

Suatu co-ideal 𝐼 dari semiring (ℤ0
+, +,∙) adalah prima jika dan hanya jika 𝐼 = 𝐼1. 
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Bukti : 

Diketahui 𝐼 adalah co-ideal prima di ℤ0
+ berarti 𝐼 ⊊ 𝐼0 = ℤ0

+. 

Karena 𝐼 co-ideal maka menurut Lemma 1.1, 𝐼 = 𝐼𝑛 untuk suatu 𝑛 ∈ ℤ0
+. 

Karena 𝐼 adalah co-ideal prima, maka 𝐼 ≠ 𝐼0.  

Akan ditunjukkan bahwa 𝐼𝑛 bukan prima untuk sebarang 𝑛 ≥ 2. 

Untuk 𝑛 ≥ 2, maka 𝐼𝑛 = {𝑎 ∈ ℤ0
+|𝑎 ≥ 𝑛 ≥  2}. Ambil 𝑛 ∈ 𝐼𝑛 dengan n adalah unsur terkecil. 

Perhatikan bahwa (𝑛 − 1) + 1 = 𝑛 ∈ 𝐼𝑛 tetapi 1, (𝑛 − 1) ∉ 𝐼𝑛. 

Sehingga untuk sebarang 𝑛 ≥ 2, maka 𝐼𝑛 bukan prima. 

Jadi 𝐼𝑛 bukan co-ideal prima dari semiring (ℤ0
+, +,∙) untuk sebarang 𝑛 ≥ 2. 

Untuk 𝑛 = 1, maka 𝐼 = 𝐼1 = {𝑎 ∈ ℤ0
+|𝑎 ≥ 1} Ambil sebarang 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼1. Jika 𝑎 ∈ 𝐼1 maka 

bukti selesai. Sekarang anggap 𝑎 ∈ ℤ0
+ tetapi 𝑎 ∉ 𝐼1. Akan dibuktikan bahwa 𝑏 ∈ 𝐼1. Karena 

𝑎 ∈ ℤ0
+ dan 𝑎 ∉ 𝐼1, maka 𝑎 < 1. Ini berarti 𝑎 = 0. 

Perhatikan bahwa 0 + 𝑏 = 𝑏. Karena 𝑏 = 0 + 𝑏 ≥ 1, maka  𝑏 ∈ 𝐼1. 
Terbukti bahwa 𝐼1 adalah prima. 

Jadi co-ideal 𝐼 dari semiring ℤ0
+ adalah prima jika dan hanya jika 𝐼 = 𝐼1.  ∎ 

 

Contoh 1.9 

Contoh lain dari co-ideal prima dan tidak prima berturut-turut adalah 𝐾1 pada semiring 

(2ℤ0
+ , +,∙) dan 𝑀1 dari semiring (𝐴 , +,∙). Co-ideal yang subtraktif dan prima pada semiring 

(ℤ0
+, +,∙) hanyalah 𝐼1. Contoh lain dari co-ideal subtraktif dan prima adalah 𝐼5 dari semiring 

(ℤ0
+,max,min). 

 

Lemma 1.10. Co-Radical adalah Co-ideal [2] 

Misal 𝐼 adalah co-ideal dari semiring 𝑅 maka himpunan co-radical dari 𝐼, dinotasikan 𝑐𝑜 −
𝑟𝑎𝑑(𝐼) = {𝑥 ∈ 𝑅|𝑛𝑥 ∈ 𝐼, untuk suatu 𝑛 ∈ ℕ}, merupakan suatu co-ideal dari 𝑅 juga. 

 

Contoh 1.11 

Pada Contoh 1.2, co-radical dari co-ideal 𝑀2 pada semiring (𝐴 , +,∙) adalah   

𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑀2) = {[
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] ∈ 𝐴:  𝑛 [
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] ∈ 𝑀2, untuk suatu 𝑛 ∈ ℕ} 

= {[
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] ∈ 𝐴: 1 ≤ 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℤ0
+} = 𝑀1.  

 

Contoh 1.12 

Contoh co-radical dari co-ideal 𝑃3 pada semiring (𝐵 , +,∙)  adalah  

𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑃3) = {[
𝑓 𝑔
ℎ 𝑖

] ∈ 𝐵:  𝑛 [
𝑓 𝑔
ℎ 𝑖

] ∈ 𝑃3, untuk suatu 𝑛 ∈ ℕ} 

= {[
𝑓 𝑔
ℎ 𝑖

] ∈ 𝐵: 2 ≤ 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑖 ∈ 2ℤ0
+} = 𝑃1.  

 

Lemma 1.13. Relasi diantara Dua 𝑪𝒐 − 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒄𝒂𝒍 [2] 

Misal 𝐼 dan 𝐽 adalah co-ideal dari semiring komutatif R dengan unsur satuan, maka berlaku hal 

berikut: 

i. Jika 𝐼 ⊆ 𝐽 maka 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 
ii. 𝐼 ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) dan 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽) = 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 
iii. 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)) = 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 
iv. Jika 𝐼 adalah co-ideal prima dari 𝑅, maka 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) = 𝐼. 

Bukti: 

i. Diketahui 𝐼 ⊆ 𝐽 akan dibuktikan 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 
Ambil sebarang 𝑥 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) berarti 𝑥 ∈ 𝑅 dan 𝑛𝑥 ∈ 𝐼, untuk suatu 𝑛 ∈ ℕ. 
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Karena 𝐼 ⊆ 𝐽 maka 𝑛𝑥 ∈ 𝐽. Berarti 𝑥 ∈ 𝑅 dan 𝑛𝑥 ∈ 𝐽, untuk  𝑛 ∈ ℕ. Jadi 𝑥 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 
Terbukti bahwa 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 

ii. Akan dibuktikan 𝐼 ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) 
Ambil sebarang 𝑥 ∈ 𝐼. Perhatikan bahwa 1. 𝑥 = 𝑥 karena 𝑅 memiliki unsur satuan. 

Sehingga 1. 𝑥 = 𝑥 ∈ 𝐼, untuk  1 ∈ ℕ. Maka 𝑥 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 
 

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa  

𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽) = 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 
Akan ditunjukkan bahwa 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 
Perhatikan bahwa 𝑎 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽) ⟺ 𝑎 ∈ 𝑅 dengan 𝑛𝑎 ∈ 𝐼 ∩ 𝐽 untuk suatu 𝑛 ∈ ℕ. 

Karena 𝑛𝑎 ∈ 𝐼 ∩ 𝐽 maka 𝑛𝑎 ∈ 𝐼 dan 𝑛𝑎 ∈ 𝐽. Sehingga 𝑎 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) dan 𝑎 ∈ 𝑐𝑜 −
𝑟𝑎𝑑(𝐽). Dengan kata lain 𝑎 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). Jadi 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽) ⊆ 𝑐𝑜 −
𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽).  
Sekarang akan ditunjukkan bahwa  

𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽). 
Ambil sebarang 𝑏 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 
Dengan kata lain 𝑏 ∈ 𝑅 sedemikian sehingga 𝑟𝑏 ∈ 𝐼 dan 𝑠𝑏 ∈ 𝐽 untuk suatu 𝑟, 𝑠 ∈ ℕ. 
Perhatikan bahwa 𝑟𝑏, 𝑠𝑏 ∈ 𝑅, sehingga 𝑟𝑏 + 𝑠𝑏 ∈ 𝐼 dan 𝑟𝑏 + 𝑠𝑏 ∈ 𝐽, karena 𝐼, 𝐽 adalah co-

ideal. Sehingga (𝑟 + 𝑠)𝑏 = 𝑟𝑏 + 𝑠𝑏 ∈ 𝐼 ∩ 𝐽 untuk 𝑟 + 𝑠 ∈ ℕ. Berarti 𝑏 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽). 
Jadi 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽). 
Jadi 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼 ∩ 𝐽) = 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ∩ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐽). 

iii. Akan dibuktikan bahwa 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)) = 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 
⇒) Akan ditunjukkan bahwa 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 

Ambil sebarang 𝑎 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)), maka 𝑎 ∈ 𝑅 dan 𝑛𝑎 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑 (𝐼) untuk 

suatu 𝑛 ∈  ℕ. Karena 𝑎 ∈ 𝑅 maka 𝑛𝑎 ∈ 𝑅 dan 𝑚(𝑛𝑎) ∈ 𝐼 untuk suatu 𝑚 ∈  ℕ. Sehingga 
(𝑚𝑛)𝑎 = 𝑚(𝑛𝑎) ∈  𝐼 dengan 𝑚𝑛 ∈  ℕ. Jadi 𝑎 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). Jadi 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 −
𝑟𝑎𝑑(𝐼)) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 

⇐)Akan ditunjukkan bahwa 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)). 
Ambil sebarang 𝑏 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼), berarti 𝑏 ∈ 𝑅 dengan 𝑘𝑏 ∈ 𝐼 ⊆ 𝑅 untuk suatu 𝑘 ∈ ℕ. 

Perhatikan bahwa 1(𝑘𝑏) = 𝑘𝑏 ∈ 𝐼 untuk 1 ∈ ℕ. Sehingga 𝑘𝑏 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). Sehingga 

𝑏 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)). Jadi 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)). 

Jadi terbukti bahwa 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)) = 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 
iv. 𝐼 adalah co-ideal prima dari 𝑅, akan dibuktikan 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) = 𝐼 
⇒)Ambil sebarang 𝑎 ∈  𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼), berarti 𝑎 ∈ 𝑅 dengan 𝑛𝑎 ∈ 𝐼 untuk suatu 𝑛 ∈ ℕ. 

Karena 𝐼 adalah co-ideal prima dan 𝑎 + 𝑎 +⋯+ 𝑎⏟        
𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑖

= 𝑛𝑎 ∈ 𝐼, maka 𝑎 ∈ 𝐼.  

Jadi 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) ⊆ 𝐼. 
⇐)Ambil sebarang 𝑎 ∈ 𝐼, karena 𝐼 ⊆ 𝑅 maka 𝑎 ∈ 𝑅. Perhatikan bahwa 1. 𝑎 = 𝑎 ∈ 𝐼, yang 

berarti 𝑎 ∈  𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). Jadi 𝐼 ⊆ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 
Jadi terbukti bahwa 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) = 𝐼.    ∎ 

 

 Berikut diberikan definisi co-ideal primer yang diturunkan dari definisi 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙. 
 

Definisi 1.14. Co-ideal Primer [2] 

Suatu co-ideal 𝐼 dari suatu semiring 𝑅 dengan 𝐼 ≠ 𝑅 disebut primer jika 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼, maka 𝑎 ∈ 𝐼 
atau 𝑏 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 

 

Contoh 1.15 

𝐼2 dan 𝐾3 berturut-turut merupakan contoh co-ideal primer dari semiring (ℤ0
+, +,∙)  dan 

(2ℤ0
+, +,∙) adalah. Sedangkan 𝑀2 dan 𝑃3 berturut-turut merupakan contoh co-ideal tidak 

primer pada semiring (𝐴 , +,∙) dan (𝐵,+, . ). 
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Definisi 1.16. Quotient Co-ideal [2] 

Misal 𝐼, 𝐽 adalah co-ideal dari semiring 𝑅. Quotient Co-ideal dari 𝐼, 𝐽 dinotasikan dengan (𝐼: 𝐽), 
adalah himpunan 

{𝑟 ∈ 𝑅: 𝑟 + 𝐽 ⊆ 𝐼} = {𝑟 ∈ 𝑅: 𝑟 + 𝑥 ∈ 𝐼, untuk ∀𝑥 ∈ 𝐽} 
sedemikian sehingga (𝐼: 𝐽) tertutup dibawah operasi perkalian pada 𝑅. 

  

Contoh 1.17. Quotient Co-ideal:  

Misal 𝐼10 dan 𝐼15 adalah co-ideal dari semiring (ℤ0
+, +,∙). Maka 

(𝐼10: 𝐼15) = {𝑟 ∈ ℤ0
+|𝑟 + 𝑥 ∈ 𝐼10, ∀𝑥 ∈ 𝐼15} 

merupakan suatu quotient co-ideal dari 𝐼10 dan 𝐼15. 

 

Lemma 1.18. 

Misal 𝐼𝑚 dan 𝐼𝑛 adalah co-ideal dari semiring (ℤ0
+, + ∙). Maka  

(𝐼𝑚: 𝐼𝑛) = {
ℤ0
+,       jika 𝑚 ≤ 𝑛

𝐼𝑚−𝑛 ,    jika 𝑚 > 𝑛
 

merupakan suatu quotient co-ideal dari 𝐼𝑚 dan 𝐼𝑛. 

 

Bukti: 

Berdasarkan definisi, (𝐼𝑚: 𝐼𝑛) = {𝑟 ∈ ℤ0
+|𝑟 + 𝑥 ∈ 𝐼𝑚, ∀𝑥 ∈ 𝐼𝑛}. Akan dibuktikan bahwa 

quotient co-ideal dari 𝐼𝑛 dan 𝐼𝑚 adalah 

(𝐼𝑚: 𝐼𝑛) = {
ℤ0
+,       jika 𝑚 ≤ 𝑛

𝐼𝑚−𝑛 ,    jika 𝑚 > 𝑛.
 

i. Untuk 𝑚 ≤ 𝑛 

Perhatikan bahwa untuk sebarang 𝑟 ∈ ℤ0
+ berarti 𝑟 ≥ 0 dan 𝑥 ∈ 𝐼𝑛 berarti 𝑥 ≥ 𝑛 dan 𝑟 +

𝑥 ≥ 𝑚 maka 𝑟 + 𝑥 ∈ 𝐼𝑚. Karena 𝑚 ≤ 𝑛 maka (𝐼𝑚: 𝐼𝑛) = {𝑟 ∈ ℤ0
+} = ℤ0

+. Akan 

dibuktikan bahwa bahwa (𝐼𝑚: 𝐼𝑛) tertutup terhadap operasi (∙).  
Ambil sebarang 𝑥, 𝑦 ∈ (𝐼𝑚: 𝐼𝑛)berarti 𝑥, 𝑦 ≥ 0, akibatnya 𝑥𝑦 ≥ 0. Sehingga terbukti 

bahwa 𝑥𝑦 ∈ (𝐼𝑚: 𝐼𝑛). 
Jadi (𝐼𝑚: 𝐼𝑛) adalah quotient co-ideal. 

ii. Untuk 𝑚 > 𝑛 

Perhatikan bahwa untuk sebarang 𝑟 ∈ ℤ0
+ berarti 𝑟 ≥ 0 dan 𝑥 ∈ 𝐼𝑛 berarti 𝑥 ≥ 𝑛 

dan 𝑟 + 𝑥 ≥ 𝑚 maka 𝑟 + 𝑥 ∈ 𝐼𝑚.  

Karena 𝑚 > 𝑛 maka (𝐼𝑚: 𝐼𝑛) = {𝑟 ∈ 𝐼𝑚−𝑛} = 𝐼𝑚−𝑛. 
Akan dibuktikan bahwa bahwa (𝐼𝑚: 𝐼𝑛) tertutup terhadap operasi (∙).  
Ambil sebarang 𝑥, 𝑦 ∈ (𝐼𝑚: 𝐼𝑛) berarti 𝑥, 𝑦 ≥ 𝑚 − 𝑛, akibatnya 𝑥𝑦 ≥ (𝑚 −
𝑛)(𝑚 − 𝑛) ≥ (𝑚 − 𝑛). 
Sehingga terbukti bahwa 𝑥𝑦 ∈ (𝐼𝑚: 𝐼𝑛). 
Jadi (𝐼𝑚: 𝐼𝑛) adalah quotient co-ideal. 

∎ 

Lemma 1.19 

Misal 𝐽𝑚 dan  𝐽𝑛 adalah co-ideal dari semiring (ℤ0
+,max,min) dan 𝐽𝑚 ⊆ 𝐽𝑛, maka  

i. (𝐽𝑚: 𝐽𝑛) = 𝐽𝑚. 
ii. (𝐽𝑛 ∶ 𝐽𝑚) = ℤ0

+. 
Merupakan suatu quotient co-ideal dari 𝐽𝑚 dan  𝐽𝑛 pada semiring (ℤ0

+, max,min). 
Bukti: 

i. Ambil sebarang 𝑎 ∈ (𝐽𝑚: 𝐽𝑛). Akan dibuktikan (𝐽𝑚: 𝐽𝑛) ⊆ 𝐽𝑚. 

Perhatikan bahwa  

(𝐽𝑚: 𝐽𝑛) = {𝑎 ∈ ℤ0
+|max (𝑎, 𝑥) ∈ 𝐽𝑛, ∀𝑥 ∈ 𝐽𝑚}. 

= {𝑎 ∈ ℤ0
+|max(𝑎, 𝑥) ≥ 𝑛, ∀𝑥 ∈ 𝐽𝑚}. 
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Karena 𝐽𝑚 ⊆ 𝐽𝑛 berarti 𝑛 ≤ 𝑚, dan karena 𝑥 ∈ 𝐽𝑛 berarti 𝑥 ≥ 𝑛, maka max(𝑎, 𝑥) ≥
max(𝑎, 𝑛) ≥ 𝑚.  

Akibatnya 𝑎 ≥ 𝑛, dengan kata lain 𝑎 ∈ 𝐽𝑛. 

Jadi (𝐽𝑛: 𝐽𝑚) ⊆ 𝐽𝑛. 

Sekarang akan dibuktikan 𝐽𝑛 ⊆ (𝐽𝑛: 𝐽𝑚). 
Ambil sebarang 𝑏 ∈ 𝐽𝑛, berarti 𝑏 ≥ 𝑛. 

Karena 𝐽𝑛 ⊆ ℤ0
+ maka 𝑏 ∈ ℤ0

+. 

Ambil sebarang 𝑦 ∈ 𝐽𝑚. Perhatikan max(𝑏, 𝑦) ≥ max(𝑛,𝑚) = 𝑚 ≥ 𝑛 karena 𝐽𝑚 ⊆
𝐽𝑛. Sehingga 𝑏 ∈ (𝐽𝑛: 𝐽𝑚). 
Jadi  𝐽𝑛 = (𝐽𝑛: 𝐽𝑚). 
 

ii. 𝐽𝑚 dan  𝐽𝑛 adalah co-ideal dari semiring (ℤ0
+,max,min), maka (𝐽𝑚: 𝐽𝑛) ⊆ ℤ0

+. 

Sekarang akan dibuktikan bahwa ℤ0
+ ⊆ (𝐽𝑚: 𝐽𝑛). 

Ambil sebarang 𝑎 ∈ ℤ0
+. 

Perhatian bahwa 𝐽𝑚 ⊆ 𝐽𝑛 berarti 𝑛 ≤ 𝑚, sehingga max(𝑎, 𝑥) ≥ max(𝑎,𝑚) ≥ 𝑛 

untuk sebarang 𝑥 ∈ 𝐼. 
Sehingga 𝑎 ∈ (𝐽𝑚: 𝐽𝑛) dan ℤ0

+ ⊆ (𝐽𝑚: 𝐽𝑛). 
Jadi (𝐽𝑚: 𝐽𝑛) = ℤ0

+. 

∎ 

 

Contoh 1.20. Bukan Quotient Co-ideal 

Misal 𝑅 = {0,1,2,3,4,5}, didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian sebagai berikut. 

𝑎 + 𝑏:= {

5,     jika 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠ 0, dan 𝑎 ≠ 𝑏
𝑎,     jika 𝑎 = 𝑏                                  
𝑏,     jika 𝑎 = 0                                  
𝑎,     jika 𝑏 = 0                                  

 

 

         dan 𝑎×𝑏:=

{
 
 

 
 
0,    jika 𝑎 = 0 atau 𝑏 = 0 
3,    jika 𝑎 = 𝑏 = 2              
𝑏,    jika 𝑎 = 1                       
𝑎,    jika 𝑏 = 1                       
5,    untuk yang lain           

 

maka 𝑅 adalah semiring komutatif. Perhatikan bahwa  𝐼 = {4,5} dan 𝐽 = {3,5} adalah co-ideal 

dari 𝑅 tetapi (𝐼: 𝐽) = {𝑟 ∈ 𝑅|𝑟 + 𝐽 ⊆ 𝐼} = {1,2,4,5} bukan quotient co-ideal dari 𝐼 dan 𝐽 karena 

ada 2×2 = 3 ∉ (𝐼: 𝐽). 
 

Contoh 1.21 

Contoh quotient co-ideal pada semiring tidak komutatif dengan unsur satuan pada Contoh 5 

adalah sebagai berikut. 

Misalkan  𝑀6,𝑀4 adalah co-ideal dari semiring (𝐴,+, . ). 

(𝑀6,𝑀4) = {[
𝑝 𝑞
𝑟 𝑠

] ∈ 𝐴| [
𝑝 𝑞
𝑟 𝑠

] + 𝑀4 ⊆ 𝑀6} 

= {[
𝑝 𝑞
𝑟 𝑠

] ∈ 𝐴| 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 ≥ 2} = 𝑀2. 

Sedangkan contoh quotient co-ideal pada semiring tidak komutatif tanpa unsur satuan pada 

Contoh 5 adalah sebagai berikut. 

Misalkan  𝑃5, 𝑃2 adalah co-ideal dari semiring (𝐵,+, . ). 

(𝑃5, 𝑃2) = {[
𝑓 𝑔
ℎ 𝑖

] ∈ 𝐵: [
𝑓 𝑔
ℎ 𝑖

] + 𝑃2 ⊆ 𝑃5} 

= {[
𝑓 𝑔
ℎ 𝑖

] ∈ 𝐵: 6 ≤ 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 ∈ 2ℤ0
+} = 𝑃3 

adalah suatu quotient co-ideal dari 𝑃5 dan 𝑃2 pada semiring (𝐵,+, . ). 
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2. Keterkaitan Antara Beberapa Co-ideal 

Selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa keterkaitan antara co-ideal subtraktif, co-

ideal prima, dan co-ideal primer.  

 

Lemma 2.1  

Misal 𝐼 adalah co-ideal prima dari semiring 𝑅 maka 𝐼 adalah co-ideal primer dari 𝑅. 

 

Bukti: 

Ambil sebarang 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼. 
Jika 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼 maka bukti selesai. Sekarang anggap bahwa 𝑎 + 𝑏 ∉ 𝐼 
Akan dibuktikan bahwa 𝑏 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼) 
Menurut Lemma 1.13 bagian (iv), maka 𝐼 = 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼)  
Karena 𝑏 ∈ 𝐼 maka 𝑏 ∈ 𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼). 
Terbukti bahwa 𝐼 adalah co-ideal primer dari 𝑅. 

∎ 
Lemma 2.1 tidak berlaku sebaliknya. Contoh co-ideal primer yang tidak prima adalah 

𝐼2 dari semiring  (ℤ0
+, +,∙) yang merupakan co-ideal primer tetapi bukan co-ideal prima. 

Berikut diberikan suatu teorema yang membahas syarat cukup co-ideal primer menjadi co-ideal 

prima. 

 

Teorema 2.2  [2] 

Misal 𝐼 adalah co-ideal subtraktif dari suatu semiring 𝑅, maka 𝐼 adalah co-ideal prima dari 𝑅 

jika dan hanya jika 𝐼 adalah co-ideal primer dari 𝑅. 

 

Bukti: 

⇒) Menurut Lemma 1.1 maka terbukti. 

⇐) Diketahui 𝐼 adalah co-ideal primer dari 𝑅. 

Ambil sebarang 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 dengan 𝑥 + 𝑦 ∈ 𝐼.Jika 𝑥 ∈ 𝐼 maka bukti selesai. Sekarang, anggap 

𝑥 ∉ 𝐼, akan dibuktikan bahwa 𝑦 ∈ 𝐼. Karena 𝐼 adalah co-ideal primer dan 𝑥 ∉ 𝐼 maka 𝑏 ∈
𝑐𝑜 − 𝑟𝑎𝑑(𝐼), berarti ada 𝑛 ∈ ℕ sedemikian sehingga 𝑛𝑦 ∈ 𝐼. 
Karena 𝐼 adalah co-ideal subtraktif, 𝑛(𝑥 + 𝑦) ∈ 𝐼 dan  

𝑦(𝑛(𝑥 + 𝑦)) = (𝑛𝑦)(𝑥 + 𝑦) ∈ 𝐼, maka 𝑦 ∈ 𝐼. 
Jadi 𝐼 adalah co-ideal prima dari 𝑅.     ∎ 

 

 

KESIMPULAN 

Beberapa hal penting dari pembahasan mengenai sifat-sifat co-ideal pada suatu 

semiring 𝑅 adalah 

1. Misal 𝐼 adalah co-ideal dari semiring 𝑅 maka himpunan co-radical dari 𝐼, dinotasikan 𝑐𝑜 −
𝑟𝑎𝑑(𝐼) merupakan suatu co-ideal dari 𝑅 juga. 

2. Misal 𝐼 adalah co-ideal prima dari 𝑅 maka 𝐼 adalah co-ideal primer dari 𝑅, namun tidak 

berlaku untuk sebaliknya. 

3. Jika 𝐼 adalah co-ideal subtraktif dari 𝑅, maka 𝐼 adalah co-ideal prima dari 𝑅 jika dan hanya 

jika 𝐼 adalah co-ideal primer dari 𝑅. 
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Abstrak 

 
Difteri adalah penyakit infeksi pada manusia yang dapat menjadi endemik 

dalam suatu daerah apabila tidak mendapat penanganan yang serius. Makalah ini 

membahas tentang analisa model matematis penyebaran penyakit difteri dengan laju 

penularan taklinier menggunakan metode  pengelompokan ke dalam dua grup  yaitu  

grup umur di bawah 15 tahun dan grup umur di atas 15 tahun dengan  menggunakan 

pendekatan dari teori graph, sistem dapat digambarkan sebagai sebuah jaringan 

dimana setiap vertex menunjukkan sebuah grup homogen dan sebuah edge (j, i) ada 

jika dan hanya jika penyakit dapat menular dari grup i ke grup j. 
 Setelah memperoleh type kestabilan titik setimbang bebas penyakit dan titik 

setimbang endemik dari sistem model epidemik dua grup tersebut, kemudian akan 

dianalisa bilangan reproduksinya RO untuk menentukan apakah penyakit epidemik 

itu akan hilang atau menjadi endemik, berdasarkan data yang diperoleh dari 

departemen kesehatan wilayah Jawa Timur tahun 2013. Kriteria Routh - Hurwitz 

digunakan untuk menganalisis stabilitas lokal. Hasil analisa model sistem dinamis 

dengan mengelompokkan kedalam dua grup ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang karakteristik pasien difteri.   

 
Kata Kunci : Analisa Kestabilan, Kriteria Routh - Hurwitz, Penularan Taklinear, 

Jaringan 

PENDAHULUAN 

Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menjangkiti tubuh 

manusia Kuman dapat berupa virus, bakteri, atau jamur. Penyakit menular disebut juga wabah. 

Wabah dalam lingkup yang lebih luas disebut epidemik, yaitu wabah yang terjadi secara lebih 

cepat daripada yang diperkirakan. Adapun wabah dalam lingkup global disebut pandemik. 

Penyakit yang umumnya terjadi pada laju yang konstan namun cukup tinggi pada suatu populasi 

disebut sebagai endemik. Suatu infeksi penyakit dikatakan sebagai endemik bila setiap orang 

yang terinfeksi penyakit tersebut menularkannya kepada orang lain. Bila infeksi tersebut tidak 

lenyap dan jumlah orang yang terinfeksi bertambah, suatu infeksi dikatakan berada dalam 

keadaan endemik. Suatu infeksi yang dimulai sebagai suatu epidemik pada akhirnya akan lenyap 

atau mencapai keadaan endemik, bergantung pada sejumlah faktor, termasuk virulensi (ukuran 

kemampuan suatu virus untuk menimbulkan penyakit) dan cara penularan penyakit 

bersangkutan. 

Model epidemik penyebaran penyakit menular dengan laju setiap fase penyakit telah 

diketahui membentuk sistem persamaan diferensial taklinier [1]. Pada makalah ini dibahas kasus 

penyakit difteri dengan pendekatan teori graph berarah yang dikelompokkan berdasarkan usia 

dibawah 15 tahun dan usia diatas 15 tahun, akan ditentukan titik setimbang endemik,  kemudian 

dianalisa kestabilan lokal dengan pendekatan kriteria Routh – Hurwitz [2].  
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METODE 

Pada penelitian ini, model penyebaran  penyakit yang digunakan adalah model 

penyebaran penyakit yang sudah ada yaitu model yang dikembangkan oleh Li, M. Y., Shuai 

(2010) [3]. Pengkajian model ini perlu dilakukan agar teorema graph dapat diimplementasikan secara 

tepat. 

Model yang telah dibangun diselesaikan dengan pendekatan teori graph dimana model 

dari laju penyebaran penyakit membentuk sebuah system persamaan diferensial. Sedangkan 

Sebuah jaringan ditampilkan oleh graph berarah 𝒢 dengan 𝑛 simpul ,𝑛 ≥ 2. Sistem berpasangan 

dapat dibangun pada 𝒢 dengan menentukan masing-masing dinamika simpul internalnya sendiri 

dan kemudian menggabungkan dinamika simpul tersebut berdasarkan sisi berarah di 𝒢 [4].  

Diasumsikan bahwa setiap dinamika simpul dideskripsikan oleh suatu sistem persamaan yang 

dikatakan dengan “Sistem Berpasangan dari Persamaan Diferensial pada Jaringan dari model 

epidemik multi grup dengan laju penularan taklinear”. 

Menganalisa kestabilan lokal dari titik kesetimbangan model dengan kriteria Routh 

Hurwitz [5]. Setelah memperoleh informasi kestabilan titik setimbang sistem model epidemik 

dua grup tersebut, kemudian akan dianalisa bilangan reproduksinya RO untuk menentukan 

apakah penyakit epidemik itu akan hilang atau menjadi endemik. Mensimulasikan dan 

mengintepretasikan model berdasarkan data penderita penyakit difteri diwilayah Jawa Timur 

yang diperoleh dari dinas kesehatan wilayah jawa Timur tahun 2013. 

Hasil dan diskusi. Dengan menggunakan program yang telah dibuat, dilakukan simulasi 

dengan menggunakan beberapa nilai parameter atau variabel yang diperoleh dari pengolahan 

data pasien difteri dari dinas Kesehatan wilayah Jawa Timur tahun 2013, yang dari analisis hasil 

perolehan simulasi dan selanjutnya akan dilakukan interpretasinya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model epidemik dua grup tipe SEI dengan laju penularan taklinear dari penyakit difteri 

terdiri dari 𝑆𝑖, 𝐸𝑖 , dan 𝐼𝑖 dimana 𝑖 = 1,2. Diasumsikan : 

 Susceptible 

Susceptible beresiko tinggi terinfeksi suatu penyakit menular. Populasi Susceptible 

meningkat dengan adanya laju rekruitment dari populasi pada grup ke- 𝑖(𝛬𝑖) dan berkurang 

karena laju kematian alami dari 𝑆𝑖(𝑑𝑖
𝑆). Laju rekruitment meliputi kelahiran, imigrasi dan 

emigrasi. Kontak langsung antara individu Susceptibledengan individu yang terinfeksi akan 

mengakibatkan individu ini ikut terinfeksi dan berdampak berkurangnya populasi ini. 

Koefisien penularan silang antara grup terpisah antara 𝑆𝑖 dan 𝐼𝑗adalah 𝛽𝑖𝑗.   

 Exposed 

Individu terjangkit penyakit menular dan dapat menularkan penyakit, tetapi belum 

menunjukkan adanya gejala penyakit awal. Total populasi pada grup ke- 𝑖ini berkurang 

karena laju perkembangan sebuah penyakit yang belum terlihat menjadi infeksi pada grup 

ke- 𝑖 (𝜖𝑖) dan laju kematian alami dari 𝐸𝑖 (𝑑𝑖
𝐸), dan bertambah oleh koefisien penularan 

silang antara grup 𝑆𝑖dan 𝐼𝑗(𝛽𝑖𝑗). 

 Infected 

Individu terinfeksi muncul setelah berkembangnya gejala medis sebuah penyakit menular 

yang belum terlihat menjadi infeksi pada grup ke- 𝑖  (𝜖𝑖). Populasi 𝐼𝑖 ini berkurang karena 

adanya kematian alami dari 𝐼𝑖(𝑑𝑖
𝐼)dan penyembuhan penyakit (𝛾𝑖).  

Dengan demikian model epidemik dua grup ini apabila diberikan fungsi penularan 

𝑓𝑖𝑗(𝑆𝑖, 𝐼𝑗) = 𝐼
𝑗

𝑝𝑗𝑆𝑖
𝑞𝑖, membentuk sistem persamaan diferensial [6] : 

�̇�1 = 𝛬1 − 𝑑1
𝑆𝑆1 − ∑𝛽1𝑗𝐼𝑗

𝑝𝑗𝑆1
𝑞1

2

𝑗=1

 ( 1 ) 
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�̇�1 = ∑𝛽1𝑗𝐼𝑗
𝑝𝑗𝑆1

𝑞1

2

𝑗=1

− (𝑑1
𝐸 + 𝜖1)𝐸1 ( 2 ) 

𝐼1̇ = 𝜖1𝐸1 − (𝑑1
𝐼 + 𝛾1)𝐼1 ( 3 ) 

�̇�2 = 𝛬2 − 𝑑2
𝑆𝑆2 − ∑𝛽2𝑗𝐼𝑗

𝑝𝑗𝑆2
𝑞2

2

𝑗=1

  ( 4 ) 

�̇�2 = ∑𝛽2𝑗𝐼𝑗
𝑝𝑗𝑆2

𝑞2

2

𝑗=1

− (𝑑2
𝐸 + 𝜖2)𝐸2  ( 5 ) 

𝐼2̇ = 𝜖2𝐸2 − (𝑑2
𝐼 + 𝛾2)𝐼2  ( 6 ) 

  

Gambar diagram kompartemen dari model  (1 ) –  ( 6 ) diberikan pada gambar  1 sebagai berikut 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  Diagram Kompartemen Model Epidemik Dua Grup 

dengan Laju Penularan Taklinear 

 

Diasumsikan bahwa  𝜖1, 𝜖2 > 0, dan 𝑑𝑖
∗ > 0 dengan 𝑑1

∗ = min {𝑑1
𝑆, 𝑑1

𝐸 , 𝑑1
𝐼 + 𝛾1}, 𝑑2

∗ =

{𝑑2
𝑆, 𝑑2

𝐸 , 𝑑2
𝐼 + 𝛾2}, 𝑓𝑖𝑗(𝑆𝑖, 𝐼𝑗) = 𝐼

𝑗

𝑝𝑗𝑆𝑖
𝑞𝑖 > 0 untuk 𝑆𝑖 > 0, 𝐼𝑗 > 0, dan 𝑝𝑗 , 𝑞𝑖adalah konstanta 

positif. Dengan menjumlahkan persamaan ( 1 ) – (3 ) diperoleh: 

�̇�1 + �̇�1 + 𝐼1̇ = 𝛬1 − 𝑑1
𝑆𝑆1 − 𝑑1

𝐸𝐸1 − (𝑑1
𝐼 + 𝛾1)𝐼1 ≤ 𝛬1 − 𝑑1

∗(𝑆1 + 𝐸1 + 𝐼1) 

maka lim sup
t→∞

(𝑆1 + 𝐸1 + 𝐼1) ≤
𝛬1

𝑑1
∗, dan persamaan  ( 4 ) –  ( 6 ) diperoleh: 

�̇�2 + �̇�2 + 𝐼2̇ = 𝛬2 − 𝑑2
𝑆𝑆2 − 𝑑2

𝐸𝐸2 − (𝑑2
𝐼 + 𝛾2)𝐼2  ≤ 𝛬2 − 𝑑2

∗(𝑆2 + 𝐸2 + 𝐼2) 

makalim sup
t→∞

(𝑆2 + 𝐸2 + 𝐼2) ≤
𝛬2

𝑑2
∗  

sehingga, daerah penyelesaian dari model epidemik dua grup adalah 

Г = {(𝑆1, 𝐸1, 𝐼1, 𝑆2, 𝐸2, 𝐼2)) ∈ ℝ+
3𝑛|𝑆𝑖 ≤

𝛬𝑖

𝑑𝑖
𝑆 , (𝑆𝑖 + 𝐸𝑖 + 𝐼𝑖) ≤

𝛬𝑖

𝑑𝑖
∗ , 𝑖 = 1,2}  ( 7 ) 

 TITIK SETIMBANG MODEL 

Titik setimbang adalah titik yang invariant terhadap waktu. Dengan demikian titik-titik 

setimbang diperoleh dari 
𝑑𝑆𝑖

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝐸𝑖

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝐼𝑖

𝑑𝑡
= 0 sehingga persamaan ( 1 ) –  ( 6 ) menjadi : 

𝛽22𝑓22(𝑆2, 𝐼2) 

𝛽12𝑓12(𝑆1, 𝐼2) 
𝛽21𝑓21(𝑆2, 𝐼1) 

𝛽11𝑓11(𝑆1, 𝐼1) 𝜖1𝐸1 𝛬1 

𝑑1
𝑆𝑆1 

𝐸1 𝑆1 𝐼1 

𝑑1
𝐸𝐸1 (𝑑1

𝐼 + 𝛾1)𝐼1 

𝜖2𝐸2 𝛬2 

𝑑2
𝑆𝑆2 

𝐸2 𝑆2 𝐼2 

𝑑2
𝐸𝐸2 (𝑑2

𝐼 + 𝛾2)𝐼2 
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𝛬1 − 𝑑1
𝑆𝑆1 − ∑𝛽1𝑗𝐼𝑗

𝑝𝑗𝑆1
𝑞1

2

𝑗=1

= 0  ( 8 ) 

∑𝛽1𝑗𝐼𝑗
𝑝𝑗𝑆1

𝑞1

2

𝑗=1

− (𝑑1
𝐸 + 𝜖1)𝐸1 = 0  ( 9 ) 

𝜖1𝐸1 − (𝑑1
𝐼 + 𝛾1)𝐼1 = 0  ( 10 ) 

𝛬2 − 𝑑2
𝑆𝑆2 − ∑𝛽2𝑗𝐼𝑗

𝑝𝑗𝑆2
𝑞2

2

𝑗=1

= 0  ( 11 ) 

∑𝛽2𝑗𝐼𝑗
𝑝𝑗𝑆2

𝑞2

2

𝑗=1

− (𝑑2
𝐸 + 𝜖2)𝐸2 = 0  ( 12 ) 

𝜖2𝐸2 − (𝑑2
𝐼 + 𝛾2)𝐼2 = 0  ( 13 ) 

 

 

Ada empat titik setimbang yang akan didapatkan yaitu titik setimbang bebas penyakit, 

titik setimbang endemik, titik setimbang dimana grup pertama bebas penyakit dan pada grup 

kedua terjadi endemik, serta titik setimbang dimana pada grup pertama terjadi endemik 

sedangkan pada grup kedua bebas penyakit. Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah titik 

setimbang endemik. 

 TITIK SETIMBANG ENDEMIK 

Titik setimbang endemik yaitu suatu kondisi dimana penyakit selalu ada dalam populasi 

di kedua grup. Titik setimbang endemik 𝑃∗ = (𝑆1
∗, 𝐸1

∗, 𝐼1
∗, 𝑆2

∗, 𝐸2
∗, 𝐼2

∗) dipengaruhi oleh populasi 

yang terinfeksi penyakit menular dengan 𝐼1, 𝐼2 ≥ 0. Titik setimbang endemik  diperoleh dengan 

mengambil 
𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝐸1

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝐼1

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝑆2

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝐸2

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝐼2

𝑑𝑡
= 0.Sehingga titik setimbang 

endemik dari model epidemik dua grup adalah 𝑃∗ = (𝑆1
∗, 𝐸1

∗, 𝐼1
∗, 𝑆2

∗, 𝐸2
∗, 𝐼2

∗) dengan 𝑆1
∗, 𝐸1

∗, 𝐼1
∗, 

𝑆2
∗, 𝐸2

∗, 𝐼2
∗  memenuhi persamaan sebagai berikut : 

  𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= 0 → 𝛬1 = 𝑑1

𝑆𝑆1
∗ + ∑𝛽1𝑗𝐼𝑗

∗𝑝𝑗𝑆1
∗𝑞1

𝑛

𝑗=1

 

 ( 14 ) 

  𝑑𝐸1

𝑑𝑡
= 0 → (𝑑1

𝐸 + 𝜖1)𝐸1
∗ = ∑𝛽1𝑗𝐼𝑗

∗𝑝𝑗𝑆1
∗𝑞1

𝑛

𝑗=1

 

 ( 15 ) 

 𝑑𝐼1
𝑑𝑡

= 0 → 𝜖1𝐸1
∗ = (𝑑1

𝐼 + 𝛾1)𝐼1
∗ 

 ( 16 ) 

 𝑑𝑆2

𝑑𝑡
= 0 → 𝛬2 = 𝑑2

𝑆𝑆2
∗ + ∑𝛽2𝑗𝐼𝑗

∗𝑝𝑗𝑆1
∗𝑞1

𝑛

𝑗=1

 

 ( 17 ) 

 𝑑𝐸2

𝑑𝑡
= 0 → (𝑑2

𝐸 + 𝜖2)𝐸2
∗ = ∑𝛽2𝑗𝐼𝑗

∗𝑝𝑗𝑆1
∗𝑞1

𝑛

𝑗=1

 
 

 

 ( 18 ) 

 𝑑𝐼2
𝑑𝑡

= 0 → 𝜖2𝐸2
∗ = (𝑑2

𝐼 + 𝛾2)𝐼2
∗ 

 ( 19 ) 

 

 

 BILANGAN REPRODUKSI DASAR 

Dari [4] diketahui bahwa  

𝑅0 = 𝜌 ([
𝛽𝑖𝑗𝜖𝑖𝐶𝑖𝑗(𝑆𝑖

0)

(𝑑𝑖
𝐸 + 𝜖𝑖)(𝑑𝑖

𝐼 + 𝛾𝑖)
]) 

misalkan jika𝑅0 = 𝜌(𝑀0)dengan 
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𝑀0 = 𝑀(𝑆1
0, 𝑆2

0) = (
𝛽𝑖𝑗𝜖𝑖𝐶𝑖𝑗(𝑆𝑖

0)

(𝑑𝑖
𝐸 + 𝜖𝑖)(𝑑𝑖

𝐼 + 𝛾𝑖)
)

1≤𝑖,𝑗≤2

 

karena𝑓𝑖𝑗(𝑆𝑖, 𝐼𝑗) = 𝐼
𝑗

𝑝𝑗𝑆𝑖
𝑞𝑖 maka 𝐶𝑖𝑗(𝑆𝑖

0) = 𝑝𝑗𝐼𝑗
𝑝𝑗−1

𝑆𝑖
0𝑞𝑖

 

maka 

(
𝛽12𝜖2𝑝2𝐼2

𝑝2−1
𝑆1

0𝑞1

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)
∙

𝛽21𝜖2𝑝1𝐼1
𝑝1−1

𝑆2
0𝑞2

(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
) = 0 

𝜆2 − (
𝛽11𝜖1𝑝1𝐼1

𝑝1−1
𝑆1

0𝑞1

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)
+

𝛽22𝜖2𝑝2𝐼2
𝑝2−1

𝑆2
0𝑞2

(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
) 𝜆 +

𝛽11𝜖1𝑝1𝐼1
𝑝1−1

𝑆1
0𝑞1

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)

∙
𝛽22𝜖2𝑝2𝐼2

𝑝2−1
𝑆2

0𝑞2

(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
−

𝛽12𝜖2𝑝2𝐼2
𝑝2−1

𝑆1
0𝑞1

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)
∙

𝛽21𝜖2𝑝1𝐼1
𝑝1−1

𝑆2
0𝑞2

(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
= 0 

misalkan 

𝑝 =
𝛽11𝜖1𝑝1𝐼1

𝑝1−1
𝑆1

0𝑞1

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)
 

𝑞 =
𝛽22𝜖2𝑝2𝐼2

𝑝2−1
𝑆2

0𝑞2

(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
 

𝑟 =
𝛽12𝜖2𝑝2𝐼2

𝑝2−1
𝑆1

0𝑞1

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)
 

𝑠 =
𝛽21𝜖2𝑝1𝐼1

𝑝1−1
𝑆2

0𝑞2

(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
 

maka persamaan polinomial tersebut dapat diubah menjadi 

𝜆2 − (𝑝 + 𝑞)𝜆 + (𝑝𝑞 − 𝑟𝑠) = 0 

karena 𝑅0 = 𝜌(𝑀0) = max𝑖|𝜆i| , dimana 𝜌 merupakan radius spectral, diperoleh 

𝜆 =
−𝑏 + √𝑏2 − 𝑎𝑐

2𝑎
 

𝜆 =
(𝑝 + 𝑞) + √(𝑝 + 𝑞)2 − 4(𝑝𝑞 − 𝑟𝑠)

2
 

𝜆 =
1

2
[(𝑝 + 𝑞) + √𝑝2 + 2𝑝𝑞 + 𝑞2 − 4𝑝𝑞 + 4𝑟𝑠] 

𝜆 =
1

2
[(𝑝 + 𝑞) + √(𝑝 − 𝑞)2 + 4𝑟𝑠] 

dengan mensubstitusikan kembali variabel 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 maka diperoleh 

𝑅0

=
1

2
[(

𝛽11𝜖1𝑝1𝐼1
𝑝1−1

𝑆1
0𝑞1

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)
+

𝛽22𝜖2𝑝2𝐼2
𝑝2−1

𝑆2
0𝑞2

(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
)

+ √(
𝛽11𝜖1𝑝1𝐼1

𝑝1−1
𝑆1

0𝑞1

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)
−

𝛽22𝜖2𝑝2𝐼2
𝑝2−1

𝑆2
0𝑞2

(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
)

2

+ 4
𝛽12𝜖2𝑝2𝐼2

𝑝2−1
𝑆1

0𝑞1𝛽21𝜖2𝑝1𝐼1
𝑝1−1

𝑆2
0𝑞2

(𝑑1
𝐸 + 𝜖1)(𝑑1

𝐼 + 𝛾1)(𝑑2
𝐸 + 𝜖2)(𝑑2

𝐼 + 𝛾2)
] 

𝑅0 tersebut menyatakan bilangan reproduksi dasar dari model epidemik dua grup dengan laju 

penularan tak linier. 
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 KESTABILAN LOKAL TITIK SETIMBANG  

Pada titik setimbang 𝑃∗ = (𝑆1
∗, 𝐸1

∗, 𝐼1
∗, 𝑆2

∗, 𝐸2
∗, 𝐼2

∗), kedua grup dalam keadaan endemik. 

Matriks Jacobiannya adalah : 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 
−𝑎 − 𝑏 0 −𝑐 0 0 −𝑑

𝑏 −𝑒 𝑐 0 0 𝑑
0 𝑓 −𝑔 0 0 0
0 0 −ℎ −𝑖 − 𝑗 0 −𝑘
0 0 ℎ 𝑗 −𝑙 𝑘
0 0 0 0 𝑚 −𝑛]

 
 
 
 
 

  ( 20 ) 

dengan : 

𝑎 = 𝑑1
𝑆 

𝑏 = ∑ 𝛽1𝑗𝐼𝑗
∗𝑝𝑗𝑞1𝑆1

𝑞1−1

2

𝑗=1

 

𝑐 = 𝛽11𝑝1𝐼1
∗𝑝1−1𝑆1

∗𝑞1 

𝑑 = 𝛽12𝑝2𝐼2
𝑝2−1

𝑆1
∗𝑞1  

𝑒 = (𝑑1
𝐸 + 𝜖1) 

𝑓 = 𝜖1 

𝑔 = (𝑑1
𝐼 + 𝛾1) 

ℎ = 𝛽21𝑝1𝐼1
∗𝑝1−1𝑆2

∗𝑞2  

𝑖 = 𝑑2
𝑆 

𝑗 = ∑𝛽2𝑗𝐼𝑗
∗𝑝𝑗𝑞2𝑆2

∗𝑞2−1

2

𝑗=1

 

𝑘 = 𝛽22𝑝2𝐼2
∗𝑝2−1𝑆2

∗𝑞2  

𝑙 = (𝑑2
𝐸 + 𝜖2) 

𝑚 = 𝜖2 

𝑛 = (𝑑2
𝐼 + 𝛾2) 

selanjutnya dicari det|𝐽 − 𝜆𝐼| = 0 

|

|

[
 
 
 
 
 
−𝑎 − 𝑏 0 −𝑐 0 0 −𝑑

𝑏 −𝑒 𝑐 0 0 𝑑

0 𝑓 −𝑔 0 0 0

0 0 −ℎ −𝑖 − 𝑗 0 −𝑘

0 0 ℎ 𝑗 −𝑙 𝑘

0 0 0 0 𝑚 −𝑛]
 
 
 
 
 

− 𝜆

[
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1]
 
 
 
 
 

|

|
= 0 

didapatkan persamaan karakteristik dengan model : 

 𝑎0𝜆
6 + 𝑎1𝜆

5 + 𝑎2𝜆
4 + 𝑎3𝜆

3 + 𝑎4𝜆
2 + 𝑎5𝜆 + 𝑎6 = 0 sebagai berikut : 

𝜆6 + 𝜆5(𝑎 + 𝑏 + 𝑒 + 𝑔 + 𝑖 + 𝑗 + 𝑙 + 𝑛)
+ 𝜆4(𝑎𝑒 + 𝑏𝑒 + 𝑎𝑔 + 𝑏𝑔 − 𝑐𝑓 + 𝑎𝑖 + 𝑎𝑗 + 𝑏𝑖 + 𝑏𝑗 + 𝑒𝑔 + 𝑎𝑙 + 𝑏𝑙 + 𝑒𝑖 + 𝑎𝑛 + 𝑒𝑗
+ 𝑏𝑛 + 𝑔𝑖 + 𝑒𝑙 + 𝑔𝑗 + 𝑒𝑛 + 𝑔𝑙 + 𝑔ℎ + 𝑖𝑙 + 𝑗𝑙 + 𝑖𝑛 + 𝑗𝑛 − 𝑘𝑚 + 𝑙𝑛)
+ 𝜆3(−𝑎𝑐𝑓 + 𝑎𝑒𝑔 + 𝑏𝑒𝑔 + 𝑎𝑒𝑖 + 𝑎𝑒𝑗 + 𝑏𝑒𝑖 + 𝑎𝑔𝑖 + 𝑏𝑒𝑗 + 𝑎𝑒𝑙 + 𝑎𝑔𝑗 + 𝑏𝑔𝑖 − 𝑐𝑓𝑖
+ 𝑏𝑒𝑙 + 𝑏𝑔𝑗 − 𝑐𝑓𝑗 + 𝑎𝑒𝑛 + 𝑎𝑔𝑙 + 𝑏𝑒𝑛 + 𝑏𝑔𝑙 − 𝑐𝑓𝑙 + 𝑒𝑔𝑖 + 𝑎𝑔𝑛 + 𝑎𝑖𝑙 + 𝑒𝑔𝑗 + 𝑎𝑗𝑙
+ 𝑏𝑔𝑛 + 𝑏𝑖𝑙 − 𝑐𝑓𝑛 + 𝑎𝑖𝑛 + 𝑏𝑗𝑙 + 𝑒𝑔𝑙 + 𝑎𝑗𝑛 − 𝑎𝑘𝑚 + 𝑏𝑖𝑛 + 𝑏𝑗𝑛 − 𝑏𝑘𝑚 + 𝑒𝑔𝑛 + 𝑒𝑖𝑙
+ 𝑎𝑙𝑛 + 𝑒𝑗𝑙 + 𝑏𝑙𝑛 + 𝑒𝑖𝑛 + 𝑔𝑖𝑙 + 𝑒𝑗𝑛 − 𝑒𝑘𝑚 + 𝑔𝑗𝑙 + 𝑔𝑖𝑛 + 𝑒𝑙𝑛 + 𝑔𝑗𝑛 − 𝑔𝑘𝑚 + 𝑔𝑙𝑛
− 𝑖𝑘𝑚 + 𝑖𝑙𝑛 + 𝑗𝑙𝑛)
+ 𝜆2(𝑏𝑒𝑙𝑛 + 𝑏𝑔𝑗𝑛 − 𝑏𝑔𝑘𝑚 − 𝑐𝑓𝑗𝑛 + 𝑐𝑓𝑘𝑚 + 𝑒𝑔𝑖𝑙 + 𝑎𝑔𝑙𝑛 − 𝑎𝑖𝑘𝑚 + 𝑒𝑔𝑗𝑙 + 𝑏𝑔𝑙𝑛
− 𝑏𝑖𝑘𝑚 − 𝑐𝑓𝑙𝑛 + 𝑒𝑔𝑖𝑛 + 𝑎𝑖𝑙𝑛 + 𝑒𝑔𝑗𝑛 − 𝑒𝑔𝑘𝑚 + 𝑎𝑗𝑙𝑛 + 𝑏𝑖𝑙𝑛 + 𝑏𝑗𝑙𝑛 + 𝑒𝑔𝑙𝑛 − 𝑒𝑖𝑘𝑚
+ 𝑒𝑖𝑙𝑛 − 𝑔𝑖𝑘𝑚 + 𝑒𝑗𝑙𝑛 + 𝑔𝑖𝑙𝑛 + 𝑔𝑗𝑙𝑛 − 𝑎𝑐𝑓𝑖 − 𝑎𝑐𝑓𝑗 − 𝑎𝑐𝑓𝑙 + 𝑎𝑒𝑔𝑖 + 𝑎𝑒𝑔𝑗 + 𝑏𝑒𝑔𝑖
− 𝑎𝑐𝑓𝑛 + 𝑏𝑒𝑔𝑗 + 𝑎𝑒𝑔𝑙 + 𝑏𝑒𝑔𝑙 + 𝑎𝑒𝑔𝑛 + 𝑎𝑒𝑖𝑙 + 𝑎𝑒𝑗𝑙 + 𝑏𝑒𝑔𝑛 + 𝑏𝑒𝑖𝑙 + 𝑎𝑒𝑖𝑛 + 𝑎𝑔𝑖𝑙
+ 𝑏𝑒𝑗𝑙 + 𝑎𝑒𝑗𝑛 − 𝑎𝑒𝑘𝑚 + +𝑎𝑔𝑗𝑙 + 𝑏𝑒𝑖𝑛 + 𝑏𝑔𝑖𝑙 − 𝑐𝑓𝑖𝑙 + 𝑎𝑔𝑖𝑛 + 𝑏𝑒𝑗𝑛 − 𝑏𝑒𝑘𝑚
+ 𝑏𝑔𝑗𝑙 − 𝑐𝑓𝑗𝑙 − 𝑑𝑓ℎ𝑚 + 𝑎𝑒𝑙𝑛 + 𝑎𝑔𝑗𝑛 − 𝑎𝑔𝑘𝑚 + 𝑏𝑔𝑖𝑛 − 𝑐𝑓𝑖𝑛)
+ 𝜆(−𝑎𝑐𝑓𝑖𝑙 − 𝑎𝑐𝑓𝑗𝑙 − 𝑎𝑑𝑓ℎ𝑚 − 𝑎𝑐𝑓𝑖𝑛 − 𝑎𝑐𝑓𝑗𝑛 + 𝑎𝑐𝑓𝑘𝑚 + 𝑎𝑒𝑔𝑖𝑙 + 𝑎𝑒𝑔𝑗𝑙 + 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑙
− 𝑎𝑐𝑓𝑙𝑛 + 𝑎𝑒𝑔𝑖𝑛 + 𝑏𝑒𝑔𝑗𝑙 + 𝑎𝑒𝑔𝑗𝑛 − 𝑎𝑒𝑔𝑘𝑚 + 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 + 𝑏𝑒𝑔𝑗𝑛 − 𝑏𝑒𝑔𝑘𝑚 + 𝑎𝑒𝑔𝑙𝑛
− 𝑎𝑒𝑖𝑘𝑚 + 𝑏𝑒𝑔𝑙𝑛 − 𝑏𝑒𝑖𝑘𝑚 − 𝑑𝑓ℎ𝑖𝑚 + 𝑎𝑒𝑖𝑙𝑛 − 𝑎𝑔𝑖𝑘𝑚 + 𝑎𝑒𝑗𝑙𝑛 + 𝑏𝑒𝑖𝑙𝑛 − 𝑏𝑔𝑖𝑘𝑚
+ 𝑐𝑓𝑖𝑘𝑚 + 𝑎𝑔𝑖𝑙𝑛 + 𝑏𝑒𝑔𝑗𝑙𝑛 + 𝑎𝑔𝑗𝑙𝑛 + 𝑏𝑔𝑖𝑙𝑛 − 𝑐𝑓𝑖𝑙𝑛 + 𝑏𝑔𝑗𝑙𝑛 − 𝑐𝑓𝑗𝑙𝑛 − 𝑒𝑔𝑖𝑘𝑚
+ 𝑒𝑔𝑖𝑙𝑛 + 𝑒𝑔𝑗𝑙𝑛)
+ (−𝑏𝑒𝑔𝑖𝑘𝑚 − 𝑎𝑒𝑔𝑖𝑘𝑚 − 𝑎𝑐𝑓𝑗𝑙𝑛 − 𝑎𝑐𝑓𝑖𝑙𝑛 − 𝑎𝑑𝑓ℎ𝑖𝑚 + 𝑏𝑒𝑔𝑗𝑙𝑛 + 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑙𝑛 + 𝑎𝑒𝑔𝑗𝑙𝑛
+ 𝑎𝑒𝑔𝑖𝑙𝑛 + 𝑎𝑐𝑓𝑖𝑘𝑚) = 0 

Untuk mengetahui kestabilan dari titik setimbang tersebut, akan dihitung nilai 

parameter dengan mengacu pada  data jumlah penderita penyakit Difteri yang diproleh 
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dari Departemen Kesehatan wilayah Jawa Timur tahun 2013 . dari hasil pengolahan data 

tersebut diperoleh nilai parameter model seperti yang diperlihatkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1.Nilai Parameter pengolahan data penyakit Dipteri di Jawa Timur tahun 2013 

usia <15 tahun usia ≥15 tahun Nilai Awal Laju Penularan 

𝛬1 =0.2 

𝑑1
𝑆 = 0.01189 

𝑑1
𝐸 = 0.01189 

𝑑1
𝐼 = 0.01189 

𝜖1 = 5.88 

𝛾1 = 2.12 

𝛬2 =0.1 

𝑑2
𝑆 = 0.01189 

𝑑2
𝐸 = 0.01189 

𝑑2
𝐼 = 0.01189 

𝜖2 = 5.88 

𝛾2 = 2.12 

𝑆1(0) = 131.841 

𝐸1(0) =872 

𝐼1(0) = 436 

𝑆2(0) = 82.522,8 

𝐸2(0) =434 

𝐼2(0) = 217 
 

𝛽11 = 0.000103 

𝛽12 = 0.0000512 

𝛽21 = 0.0000317 

𝛽22 = 0.0000156 

Berdasarkan nilai parameter yang diberikan pada table 1, dengan menggunakan 

perhitungan Routh Hurwitz diperoleh titik kesetimbangan yang stabil asimtotisdan dengan  nilai 

Ro = 6.37635 serta grafik model analisa sistem dinamik laju perubahan penyebaran penyakit 

difteri diwilayah Jawa Timur tahun 2013 terlihat pada gambar 2: 

 
Gambar2: Grafik Analisa Sistem Dinamik penyebaran penyakit Difteri dengan 

pendekatan dua grup di Jawa Timur tahun 2013. 

 

Paga Gambar 2 Grafik Si menyatakan populasi pada grupi  (Gup 1: usia ≤ 15 tahun dan grup 2 : 

usia > 15)  yang rentan terkena penyakit (Susceptible), Ei menyatakan  Populasi pada grup ke- 𝑖 
yang terjangkit penyakit dan dapat menularkan penyakit tetapi belum menunjukkan adanya 

gejala penyakit awal (Exposed), sedangkan IiPopulasi pada grup ke-𝑖 yang mengalami gejala 

(terinfeksi, menular dan terdiagnosis) 
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 Laju Perubahan pada Populasi Susceptible 

Laju perubahan populasi susceptible mengalami penurunan pada kedua grup dikarenakan 

dalam kondisi ini terjadi penyebaran penyakit atau endemik, sehingga banyak populasi 

susceptible yang tertular penyakit dan masuk kedalam populasi exposed dan stabil menuju 

sekitar 2 bulan. 

 Laju Perubahan pada Populasi Exposed 

Laju perubahan populasi exposed mengalami kenaikan pada kedua grup. Ini diakibatkan 

oleh adanya laju penularan penyakit yang cukup besar, sehingga banyak individu yang masuk 

dalam populasi exposed, sampai periode waktu sekitar 1 bulan kemudian kurva laju perubahan 

mengalami penurunan disebabkan individu exposed kini telah menampakkan gejala penyakit 

menular, sehingga individu pada populasi exposed masuk kedalam populasi infected dan 

kemudian stabil di sekitar kurang dari dua bulan untuk grup pertama dan disekitar lebih dari 2 

bulan untuk grup kedua karena tidak ada penambahan dari individu susceptible yang terinfeksi. 

 Laju Perubahan Populasi Infected 

Laju perubahan populasi infectedpada kedua grup mengalami kenaikan karena pada 

populasi di kedua grup tersebut terjadi endemik. Kenaikan laju perubahan pada populasi 

infected bergantung pada banyaknya individu pada populasi exposed yang telah menimbulkan 

gejala awal penyakit menular sampai denga 1,5 bulan pertama, kemudian kurva laju perubahan 

populasi infectedmengalami penurunan dan stabil karena tidak ada penambahan dari 

individuexposed yang telah menampakkan gejala penyakit. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari analisa kestabilan titik Kritis model system dinamik penyebaran Difteri di wilayah Jawa 

Timur periode tahun 2013 kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Bilanganreproduksi dasar diperoleh𝑅0 = 6.37635,yang berarti bahwa setiap penderita 

penyakit Difteri dapat menularkan penyakit ini pada 6 atau 7 orang 

2. Laju perubahan populasi exposed mengalami kenaikan pada kedua grup. Ini diakibatkan 

oleh adanya laju penularan penyakit yang cukup besar, sehingga banyak individu yang 

masuk dalam populasi exposed, yang harus diwaspadai sampai periode waktu sekitar 1 

bulan , kemudian menampakkan gejala penyakit menular, sehingga individu pada 

populasi exposed masuk kedalam populasi infected dan kemudian stabil di 2 bulan 

karena tidak ada penambahan dari individu susceptible yang terinfeksi. 

3. Laju perubahan populasi infected mengalami kenaikan karena pada populasi tersebut 

terjadi endemik. Kenaikan laju perubahan pada populasi infected bergantung pada 

banyaknya individu pada populasi exposed yang telah menimbulkan gejala awal penyakit 

menular sampai denga 1,5 bulan pertama, kemudian kurva laju perubahan populasi 

infected mengalami penurunan dan stabil pada bulan ketiga karena tidak ada 

penambahan dari individuexposed yang telah menampakkan gejala penyakit. 

Saran: 

Oleh karena R0 nilainya lebih dari 1 yang berarti penyakit ini tidak menghilang dari populasi 

yang menyebabkan endemik di wilayah Jawa Timur sehingga perlu ada tindakan untuk 

mengurangi laju perubahan pada usia anak anak berupa pemberian vaksinasi yang menyeluruh 

untuk warga Jawa Timur 

 

DAFTAR RUJUKAN  

Sari, A.N. 2011. Analisis Stabilitas dari Model Penyebaran Penyakit Menular Melalui 

Transportasi Antar Dua Wilayah (Kota). Tugas Akhir S1 Jurusan Matematika ITS 

Surabaya. 

1265



 

 

Wiggins, S. 1990. Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos. New York 

: Splinger-Verlag. 

Li, M. Y., Shuai, Z., 2010.Global-stability for Coupled Systems of Differential Equation on 

Network. J. Differential Equation 248 1-20. 

  

 J. L. Gross and J. Yellen, 2006, “Graph Theory and Its Application”, Chapman Hall C R C, 2-

nd edition 

 

Finizio N.and Ladas G. 1988. Ordinary Differential Equations with Modern 

Applications.California : Wadsworth Publishing Company Belmont. 

 

Asiyah, N., Wahyudi, S. 2014, “Dinamika Penyebaran Suatu Penyakit            menular pada 

Populasi Makhluk Hidup Yang Heterogen Dengan Pendekatan  Model Multi Grup”, 

Penelitian ITS 

 

 

 

 

1266



 

 

 

ANALISA MODEL RETURN SAHAM  

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 
 

Nuri Wahyuningsih 1), Wahyu Fistia Doctorina 2), Cendy Rahmawati 3)  

1,2,3)Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

Email: nuri@matematika.its.ac.id,  

 

Abstrak 

 
Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan modal 

seseorang. Dalam kegiatan investasi saham yang perlu dipertimbangkan adalah 

return dan risiko. Return saham adalah hasil (keuntungan/kerugian) yang diperoleh 

dari investasi saham. Seorang investor tentunya bertujuan untuk mendapatkan return 

yang tinggi, tetapi return yang tinggi, akan disertai risiko yang tinggi pula. Analisis 

return dan volatilitas merupakan salah satu aspek penting, dengan tujuan mencegah 

terjadinya risiko dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pada kasus harga 

saham penutupan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk selama periode 1 Januari 2015 

sampai 1 Januari 2016, telah dianalisa model return sahamnya. Dengan pendekatan 

metode Box Jenkins, didapatkan model ARIMA ([3],0,[12]) dengan adanya unsur 

heteroskedastisitas. Karena mengandung unsur heteroskedastisitas maka dilanjutkan 

analisa model variannya dengan pendekatan model ARCH-GARCH. Hasil dari 

penelitian ini, model yang sesuai untuk data return saham PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk adalah GARCH (1,1). 

Kata kunci: Heteroskedastisitas, ARIMA, ARCH, GARCH  

PENDAHULUAN 

Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak dipilih oleh masyarakat. 

Saham adalah suatu surat berharga yang berisi bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan.  

Dalam kegiatan berinvestasi, khususnya dalam hal saham, terdapat dua hal penting yaitu 

tingkat pengembalian atau return dan risiko. Investor umumnya bertujuan untuk mendapatkan 

return yang tinggi tetapi return yang tinggi disertai risiko yang tinggi pula. Volatilitas juga 

penting dalam manajemen risiko dan pembentukan harga saham. Volatilitas return sebuah saham 

menggambarkan fluktuasi pada return saham tersebut, yang sekaligus juga menunjukkan 

risikonya. Nilai volatilitas yang tinggi menunjukkan bahwa harga saham berubah (naik dan 

turun) dengan range yang sangat lebar. Sedangkan volatlitas dikatakan rendah jika harga saham 

jarang berubah atau cenderung konstan (Natasha, 2015).   

Metode Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dikenalkan pertama kali oleh 

Engle (1982). Metode tersebut menjadi alat yang efektif untuk mewadahi perilaku time series 

dari sekian banyak variabel ekonomi, terutama data pasar keuangan karena model ini 

mengasumsikan bahwa investor mengupdate estimasi mereka atas harga-harga dan varian 

return pada tiap periode menggunakan shock yang terungkap pada periode terakhir return. 

Untuk menghindari ordo yang besar pada model ARCH, Bollerslev (1986) mengembangkan 

model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH). Model GARCH 

menyediakan kerangka kerja yang lebih fleksibel untuk menangkap adanya sifat volatilitas 

dalam data keuangan (Akbar, 2008). 

Berdasarkan uraian diatas, jika dalam data diduga mengandung unsur heteroskedastisitas, 

maka model yang tepat digunakan adalah model ARCH/GARCH. Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis return saham dan volatilitas perusahaan yang tergabung dalam 

BEI. Saham tersebut adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).  
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METODE PENELITIAN 

Jika harga saham pada periode t adalah 𝑃𝑡 maka return saham periode t (harian) 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑋𝑡 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

) = log(𝑃𝑡) − log(𝑃𝑡−1) 

Dengan 

𝑋𝑡    : return saham pada periode ke-t 

𝑃𝑡    : nilai saham pada periode ke-t 

𝑃𝑡−1: nilai saham pada periode ke-t-1   

 

Setelah didapatkan nilai return saham dilanjutkan membuat time series plot dari saham. 

Langkah selanjutnya memeriksa kestasioneran data dalam mean dan varian dengan 

menggunakan uji Augmented Dickey Fuller (ADF).  Jika data return saham sudah stasioner 

maka dapat dilanjutkan dengan membuat model time series dengan menggunakan metode Box-

Jenkins. Diawali dengan identifikasi model, estimasi dan pengujian parameter, dan cek 

diagnostik. Selanjutnya dilakukan pemilihan model terbaik. 

Setelah mendapatkan model ARIMA terbaik dilanjutkan dengan menguji adanya efek 

heteroskedastisitas pada residual model ARIMA. Langkah selanjutnya membuat model ARCH-

GARCH, orde model ARCH-GARCH dapat dilihat dari plot ACF dan PACF residual kuadrat. 

Kemudian dilakukan estimasi dan pengujian signifikansi parameter model ARCH-GARCH. 

Langkah terakhir pemilihan model terbaik berdasarkan kriteria AIC dan SBC. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemodelan ARIMA 

Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat plot data. Dalam hal ini adalah 

membuat plot grafik dari data log return perusahaan, untuk melihat apakah sudah stasioner 

dalam mean maupun varian. Berdasarkan plot time series pada Gambar 1 terlihat bahwa return 

saham telah stasioner dalam mean.  

 

 

                

 

 

                        

 
 

 

 

 

 

                            (a)                                                                                    (b) 

     Gambar 1. Plot Time Sries (a) Harga saham INDF (b) Return Harga Saham INDF 

 

Selain itu juga dilakukan uji Augmented Dickey Fuller (ADF) dengan hipotesa sebagai 

berikut: 

𝐻0: 𝜌 = 0 (Terdapat unit root, sehingga data tidak stasioner) 

𝐻1: 𝜌 ≠ 0 (Tidak terdapat unit root, sehingga data stasioner) 

Statistik Uji: 

𝐴𝐷𝐹 =
Koefisien

𝑆𝐸
=
−0.925577

0.061965
= −14.93718 
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Kriteria Uji: 

Berdasarkan hasil dari statistik uji diatas, diperoleh nilai ADF sebesar -14.93718 yang 

lebih kecil dari nilai kritis -2.872413 maka 𝐻0 ditolak. Jadi, data return saham telah stasioner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Gambar 2. Plot ACF dan PACF Return Saham INDF. 

 

Langkah selanjutnya adalah menentukan model sementara berdasarkan plot ACF dan 

PACF. Dari plot ACF dan PACF dapat ditentukan  model sementara adalah ([3,12],0,[3,12]). 

Setelah didapatkan dugaan model sementara, selanjutnya dilakukan estimasi parameter 

menggunakan metode Least Square, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 

1 dapat dilihat bahwa P-value lebih besar dari  nilai alfa (𝛼 = 5%), sehingga dapat diartikan 

bahwa parameter model tidak signifikan. Selanjutnya dilakukan tahap diagnostik cek, untuk 

hasil uji distribusi normal dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil overfitting dapat dilihat pada Tabel 

2, pemilihan model terbaik menggunakan kriteria AIC dapat dilihat pada Tabel 2 (cetak tebal). 

Tabel 1. Estimasi Parameter Model 

Model Parameter Koefisien SE t-stat P-value 

ARIMA 

([3,12],0,[3,12]) 

∅3 -0.352454 0.322943 -1.091380 0.2761 

∅12 0.048021 0.311221 0.154300 0.8775 

𝜃3 0.216061 0.338152 0.638949 0.5234 

𝜃12 0.147070 0.309512 0.475168 0.6351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                         (b) 
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(c)                                                                           (d)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             (e)                                                                         (f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (g)                                                                            (h) 
Gambar 3 Plot Distribusi Normal (a) ARIMA ([3,12],0,[3,12]), (b) ARIMA ([3],0,[12]), (c) 

ARIMA ([3],0,0), (d) ARIMA ([3],0,[3]), (e) ARIMA (0,0,[3]), (f) ARIMA ([12],0,[3]), (g)  

ARIMA ([12,0,0), dan (h) ARIMA (0,0,[12]) 

 
Secara matematis, persamaan model ARIMA terbaik untuk return saham INDF dapat 

ditulis  sebagai berikut: 

𝑋𝑡 = −0.141434𝑋𝑡−3 + 0.195106𝑒𝑡−12 + 𝑒𝑡 
 

Sebelum melakukan pemodelan  ARCH-GARCH maka dilakukan pengecekan model 

apakah masih mengandung unsur heteroskedasisitas dengan menggunakan uji LM. Statistik uji 

yang digunakan adalah hasil kali perkalian banyaknya observasi dengan koefisien determinasi 

(𝑅2). Jika nilai obs*R-Squared lebih besar dari nilai 𝜒(0.05;2)
2 (5.991) maka data mengandung 

unsur heteroskedastisitas. Karena nilai obs*R-Squared dari data sebesar 11.88660, memiliki 

nilai lebih besar dari nilai kritis. Dari hasil analisis diperoleh bahwa saham tersebut  

mengandung unsur heteroskedastisitas. 
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Tabel 2. Hasil Overfitting 

Model Parameter Koefisien P-value 
White 

Noise 

Berdistribusi 

Normal 
AIC 

ARIMA 

([3],0,[12]) 

∅𝟑 -0.141434 0.0219 White 

noise 
Tidak Normal -6.295927 

𝜽𝟏𝟐 0.195106 0.0017 

ARIMA 

([3],0,0) 
∅3 -0.149514 0.0153 

White 

Noise 
Tidak Normal -6.269366 

ARIMA 

([3],0,[3]) 

∅3 -0.838799 0.0000 White 

Noise 
Tidak Normal -6.269425 

𝜃3 0.740544 0.0000 

ARIMA 

(0,0,[3]) 
𝜃3 -0.133409 0.0309 

White 

Noise 
Tidak Normal -6.267240 

ARIMA  

([12],0,[3]) 

∅12 0.197609 0.0015 White 

Noise 
Tidak Normal -6.294061 

𝜃3 -0.124793 0.0439 

ARIMA 

([12],0,0) 
∅12 0.141008 0.0010 

White 

Noise 
Tidak Normal -6.285240 

ARIMA 

(0,0,[12]) 
𝜃12 0.200703 0.0012 

White 

Noise 
Tidak Normal -6.284807 

 

Pemodelan ARCH-GARCH 
 

Berdasarkan hasil uji LM, saham tersebut masih mengandung usur heteroskedastisitas 

sehingga diperlukan model varian ARCH, dan GARCH, untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Selanjutnya adalah penentuan orde ARCH-GARCH. Pada saham INDF, PACF residual residual 

kuadrat signifikan pada lag 1 sehingga model dugaan sementara adalah GARCH (1,1). Estimasi 

dan pendugaan parameter model sementara dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 

dapat dilihat bahwa nilai P-value lebih kecil dari  nilai alfa 𝛼 = 5%), sehingga dapat diartikan 

bahwa parameter model telah signifikan. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan overfitting, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan kriteria AIC dan SBC dapat dilihat model terbaik perusahaan tersebut pada Tabel 2 

(cetak tebal). 

 

Tabel 3. Estimasi dan Signifikansi model ARCH, GARCH Terbaik 

Model  Parameter Estimasi P-value AIC SBC 

ARCH (1) 
𝛼0 9.17E-05 0.0000 

-6.313670 -6.259192 
𝛼1 0.129788 0.0413 

GARCH 

(1,1) 

𝜶𝟎 2.142021 0.0322 

-6.485734 -6.417636 𝜶𝟏 5.039414 0.0000 

𝜷𝟏 36.63265 0.0000 

 

Model mean dan varian yang sesuai untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 

adalah ARIMA ([3],0,[12]) dan GARCH (1,1) 

𝑋𝑡 = −0.141434𝑋𝑡−3 + 0.195106𝑒𝑡−12 + 𝑒𝑡 
 

𝜎𝑡
2 = (1.38E − 06) + 0.186684𝜀𝑡−1

2 + 0.824690𝜎𝑡−1
2  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Data log return saham perusahaan menunjukkan adanya volatilitas. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya heteroskedastisitas pada perusahaan. Data log return perusahaan 

menunjukkan keadaan yang berfluktuatif. Model terbaik untuk data return saham INDF adalah 

ARIMA ([3],0,[12])-GARCH (1,1). 
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Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya dapat juga menghitung nilai Value at Risk (VAR) 

dinamik saham perusahaan. Dalam pemodelan analisis volatilitas dapat juga digunakan metode 

lain seperti GARCH-M, T-GARCH, dan lain-lain. 
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Abstrak 

           Laju pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan penting yang 

dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, khususnya negara-negara 

berpenduduk besar dan padat. Definisi dari laju pertumbuhan penduduk adalah angka 

yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu 

tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.  Penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk memodelkan data laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur 

tahun 2013 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan terhadap laju 

pertumbuhan penduduk Jawa Timur. Pada data laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur 

tahun 2013, variabel respon yang digunakan bersifat kategori dan data bersifat spasial 

sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah model Geographically Weighted 

Logistic Regression (GWLR). Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap laju 

pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Timur menggunakan pendekatan  metode 

GWLR dengan fungsi pembobot Adaptive Gaussian Kernel adalah faktor transmigrasi 

menurut daerah asal di Jawa Timur (X1), faktor rumah tangga di Jawa Timur menurut 

status bangunan tempat tinggal milik sendiri (X2), dan faktor rumah tangga hasil 

proyeksi (X3). 

 

Kata kunci: laju pertumbuhan penduduk, GWLR, adaptive gaussian kernel. 

 

PENDAHULUAN 

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah, karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan 

dampak yang negatif bagi suatu wilayah seperti terjadinya ledakan penduduk. Dalam kondisi 

ketidakseimbangan antara daya dukung dan daya tampung itulah baik menurut Malthus (1798) 

maupun ahli kependudukan lainnya seperti L Jhon Graunt dan William Path, ledakan penduduk 

akan membawa dampak langsung pada tragedi kekeringan, kelaparan serta rendahnya kualitas 

hidup (Case & Fair, 1999: 790).  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah laju pertumbuhan 

penduduk yang tidak terkendali adalah dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Salah 

satu metode statistika yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor tersebut dimana 

variabel geografis juga diperhitungkan adalah metode Geographically Weighted Logistic 

Regression (GWLR) yang merupakan pengembangan dari model regresi logistik dan model 

Geographically Weighted Regression (GWR). 
Regresi logistik merupakan metode yang dapat digunakan untuk mencari hubungan 

variabel respon yang dilambangkan dengan Y yang bersifat dichotomus (mempunyai skala 

nominal dengan dua kategori) atau polychotomous (mempunyai skala nominal dengan lebih dari 

dua kategori) dengan satu atau lebih variabel prediktor yang dilambangkan dengan X, 

sedangkan variabel responnya bersifat kategorik (Agresti, 2002). Bentuk umum model regresi 

logistik biner pada peubah prediktor yang lebih dari satu dinyatakan dengan persamaan (Hosmer 

dan Lemeshow, 2000) : 
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𝜋(𝑥𝑖) = 𝐸(𝑌|𝑥𝑖) =
exp(𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘)

𝑝
𝑘=1

1 + exp(𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘)
𝑝
𝑘=1

,𝑘 = 1,2,… , 𝑝dan𝑖 = 1,2, …𝑛 

................................................................(1) 
Fungsi logit 𝜋(𝑥𝑖) merupakan fungsi non linear sehingga perlu dilakukan transformasi untuk 

memperoleh fungsi yang linier agar dapat dilihat hubungan antara variabel respon (y) dengan 

variabel  prediktornya (x). Bentuk transformasi dari logit 𝜋(𝑥𝑖) dinyatakan sebagai g(x) seperti 

pada persamaan (Hosmer dan Lemeshow, 2000) : 

𝑔(𝑥𝑖) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘
𝑝
𝑘=1 ..........................................................(2) 

GWLR adalah metode nonparametrik untuk mendapatkan parameter regresi dengan 

memperhitungkan faktor spasial dan merupakan pendekatan alternatif dari GWR 

(Geographically Weighted Regression) yang menggabungkan parameter non stasioner dan data 

kategorikal. GWLR dan analisis regresi logistik biasa memiliki bentuk yang hampir sama, 

hanya saja pada GWLR lokasi geografis dimasukkan ke dalam model melalui fungsi pembobot. 

Bentuk model GWLR adalah sebagai berikut: 

 

𝜋(𝑥𝑖) =
exp(𝛽0(𝑢𝑖,𝑣𝑖)+∑ 𝛽𝑘(𝑢𝑖,𝑣𝑖)

𝑝
𝑘=1 𝑥𝑖𝑘)

1+exp(𝛽0(𝑢𝑖,𝑣𝑖)+∑ 𝛽𝑘(𝑢𝑖,𝑣𝑖)
𝑝
𝑘=1 𝑥𝑖𝑘)

 ...................................(3) 

Model GWLR merupakan model nonlinier sehingga diperlukan transformasi agar menjadi 

fungsi linier. Bentuk transformasi dari logit 𝜋(𝑥𝑖) dinyatakan sebagai 𝑔(𝑥𝑖) seperti pada 

persamaan berikut: 

𝑔(𝑥𝑖) = 𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑝
𝑘=1 𝑥𝑖𝑘...............................(4) 

Pembobot dalam GWR berupa matriks diagonal dimana elemen-elemen diagonalnya 

merupakan sebuah fungsi pembobot dari setiap titik lokasi pengamatan. Fungsi dari matriks 

pembobot adalah untuk menentukan atau menaksir parameter yang berbeda pada setiap titik 

lokasi pengamatan. Matriks pembobot spasial pada GWR merupakan matriks pembobot yang 

berbasis pada kedekatan wilayah pengamatan ke-i dengan wilayah pengamatan lainnya 

(Fotheringham et al. 2002). Penentuan besarnya pembobot untuk masing-masing lokasi yang 

berbeda dapat menggunakan fungsi kernel. Pembobot yang digunakan adalah fungsi kernel 

Adaptive Gaussian  sebagai berikut (Chasco et al. 2008):  

𝑤𝑖𝑗 = exp(−(𝑑𝑖𝑗/ℎ𝑖)
2).............................................................(5) 

Pemilihan pembobot spasial sangat penting dalam model GWR, karena nilai pembobot 

mewakili letak data pengamatan satu dengan lainnya. Sebelum pembobot ditentukan, harus 

dihitung dahulu jarak Euclidean antara lokasi ke-i dengan lokasi ke-j menggunakan persamaan 

sebagai berikut (Chasco et al.2008): 

𝑑𝑖𝑗 = √(𝑢𝑖 − 𝑢𝑗)2 + (𝑣𝑖 − 𝑣𝑗)2.................................................(6) 

Penentuan bandwidth yang optimum merupakan salah satu hal yang penting. Bandwidth 

merupakan sebuah nilai yang mengontrol kisaran suatu lingkaran pengaruh pada masing-masing 

observasi (Chasco et al., 2008). Nilai bandwidth yang sangat kecil akan mengakibatkan 

penaksiran parameter di lokasi pengamatan ke-i semakin bergantung pada titik lokasi 

pengamatan ke-i, sehingga varians yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, jika nilai 

bandwidth sangat besar maka akan mengakibatkan bias yang semakin besar, sehingga model 

yang diperoleh terlalu halus (Maulani, 2013). Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan nilai bandwidth yang optimum Cross Validation (CV) dan yaitu Akaike Information 
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Criterion (AIC). Menurut Fotheringham et al. (2002),  AIC mempunyai keuntungan dalam 

pengaplikasian dibandingkan dengan CV, hal ini dikarenakan AIC dapat digunakan dalam 

GWR poisson dan logistik serta baik dalam model liniear. Sehingga dalam model GWLR ini, 

metode yang digunakan dalam penentuan nilai bandwidth optimum adalah AIC. AIC dapat 

dituliskan dengan persamaan berikut (Fotheringham et al., 2002): 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑛𝑙𝑜𝑔𝑒(�̂�) + 𝑛𝑙𝑜𝑔𝑒(2𝜋) + 𝑛 + 𝑡𝑟(𝑆)........................(7) 
 

      Pengujian hipotesis kesamaan model regresi logistik dan GWLR diperoleh dari penaksiran 

parameter menggunakan Maximum Likelihood Ratio Test (MLRT) dengan hipotesis sebagai 

berikut: 
𝐻0:𝛽1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 𝛽2(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = ⋯ = 𝛽𝑝(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 0 (tidak ada perbedaan yang 

        signifikan) 

      𝐻1: paling sedikit terdapat satu 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) yang berhubungan dengan lokasi  

             (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) (ada perbedaan yang signifikan). 

        Sedangkan pengujian hipotesis untuk mendapatkan nilai devians dari model GWLR 

dengan hipotesis sebagai berikut: 
𝐻0:𝛽1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 𝛽2(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = ⋯ = 𝛽𝑝(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 0 

      𝐻1:paling sedikit terdapat satu 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) ≠ 0 

Statistik uji: 

𝐹ℎ𝑖𝑡 =
𝐷(�̂�)/𝑣1

𝐷(�̂�(𝑢𝑖,𝑣𝑖))/𝑣2
 .............................................................................(8) 

dengan  

𝐷(�̂�)            = Nilai devians model regresi logistik 

                            𝐷(�̂�(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)) = Nilai devians model GWLR atau disebut juga statistik rasio     

                                                     likelihood 

𝑣1,𝑣2            = Derajat bebas 

Daerah penolakan : Tolak 𝐻0jika 𝐹ℎ𝑖𝑡 > 𝐹(𝛼;𝑣1,𝑣2) 

 

METODE PENELITIAN 

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari buku atau 

literatur yang dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang 

berjudul Jawa Timur Dalam Angka 2014 dan Jawa Timur Dalam Angka 2015 . 

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah persentase laju 

pertumbuhan penduduk (Y), persentase transmigrasi menurut daerah asal di Jawa Timur (X1), 

persentase rumah tangga di Jawa Timur menurut status bangunan tempat tinggal milik sendiri 

(X2), persentase rumah tangga hasil proyeksi (X3) serta variabel geografis mengenai koordinat 

spasial (Longitude dan  Lattitude) tiap Kabupaten/Kota yang diperlukan sebagai variabel untuk 

menentukan pembobot GWLR. Langkah-langkah dalam analisis data ini yaitu: 

1. Melakukan analisa statistika deskriptif sebagai gambaran awal untuk mengetahui data laju 

pertumbuhan penduduk pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

2. Melakukan pengujian adanya multikoliniearitas antara variabel-variabel prediktor. 

3. Mendapatkan regresi logistik dengan melakukan pengujian parameter secara serentak dan 

parsial serta melakukan pengujian kesesuaian model. 

4. Menganalisa model GWLR dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan 𝑢1 dan 𝑣1 berdasarkan longitude dan latitude pada masing-masing 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

2) Menghitung jarak euclidian antar lokasi pengamatan berdasarkan lokasi geografis. Jarak 

euclidian antar lokasi ke-i yang terletak pada koordinat (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) terhadap lokasi ke-j 

yang terletak pada koordinat (𝑢𝑗, 𝑣𝑗). Perhitungan ini dilakukan untuk seluruh lokasi di 

38 Kabupaten/Kota. 
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3) Menentukan bandwidth berdasarkan jarak lokasi dengan tetangga terdekat (q). 

4) Menghitung matriks pembobot dengan menggunakan fungsi yaitu dengan memasukkan 

jarak euclidian dan bandwidth ke dalam fungsi kernel untuk 𝑖 = 1,2, . . ,38 maka satu 

lokasi ke-j akan diperoleh pembobot sejumlah 38, yang merupakan elemen diagonal 

dari matriks pembobot lokasi ke-j yaitu 𝑊(𝑢𝑗, 𝑣𝑗). 

5) Menaksir parameter model GWLR dengan fungsi pembobot Adaptive Gaussian Kernel. 

6) Melakukan uji parameter model GWLR dengan fungsi pembobot Adaptive Gaussian 

Kernel. 

7) Mendapatkan model GWLR dengan fungsi pembobot Adaptive Gaussian Kernel. 

8) Mendapatkan variabel yang berpengaruh signifikan dari model GWLR. 

9) Melakukan pemetaan pada model GWLR. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data laju pertumbuhan penduduk 

pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Statistika deskriptifnya bisa dilihat melalui Tabel 1 sebagai berikut: 

 

    Tabel 1 Statistika Deskriptif Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 2013  

                  (dalam %) 

Variabel Mean StDev Min Max 

X1 2,632 3,311 0 10,726 

X2 86,70 10,49 55,34 96,63 

X3 2,631 1,67 0,307 7,27 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata persentase transmigrasi menurut 

daerah asal di Jawa Timur (𝑋1) tahun 2013 sebesar 2,632%. Rata-rata persentase rumah tangga 

di Jawa Timur menurut status bangunan tempat tinggal milik sendiri (𝑋2) di Jawa Timur tahun 

2013 sebesar 86,7%. Rata-rata persentase rumah tangga hasil proyeksi (𝑋3) tahun 2013 sebesar 

2,631%.  

 
Uji  Distribusi Pada Variabel Terikat 

Pengujian distribusi pada variabel terikat (Y) dilakukan untuk mengetahui variabel 

terikat yang digunakan apakah mengikuti pola distribusi Bernoulli. Hasil dari pengujian 

distribusi variabel terikat dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut: 

 

                    Tabel 2 Hasil Uji Distribusi Variabel Terikat 

No. Distribusi Kolmogorov Smirnov 

Statistik Rank 

1 Bernoulli 0,5 1 

2 Binomial 0,5 2 

3 D. Uniform 0,5 3 

4 Geometric 0,66667 5 

5 Poisson 0,60653 4 

6 Hypergeometric No Fit 

7 Logarithmic No Fit (data min < 1) 

8 Neg. Binomial No Fit 

 

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel terikat (Y) mengikuti distribusi Bernoulli. Hal ini 

ditunjukkan dengan uji Kolmogorov Smirnov berada pada urutan pertama. Oleh karena itu, data 

dapat dianalisis dengan menggunakan regresi logistik biner. 
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Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria nilai 

koefisien korelasi.  Nilai koefisien korelasinya dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:   

 

            Tabel 3 Nilai Korelasi Antar Variabel Prediktor 

 Y X1 X2 

X1 -0,431   

X2 -0,384 0,336  

X3 -0,280 0,060 0,092 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 

dengan Y menunjukkan tanda yang negatif. Selanjutnya untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas, maka nilai korelasi akan dibandingkan dengan koefisien regresi yang dapat 

dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut: 

 Tabel 4 Nilai Koefisien Regresi 

Prediktor Koefisien SE Koef Z P 

Konstanta 4,42797 5,87292 0,75 0,451 

X1 -0,359364 0,180968 -1,99 0,047 

X2 -0,0659681 0,0570801 -1,16 0,248 

X3 -0,485437 0,32532 -1,49 0,136 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa koefisien regresi dari 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 

menujukkan tanda negatif. Dari Tabel 3 dan 4 dapat diketahui bahwa variabel prediktor 

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 tidak teridentifikasi adanya multikolinieritas. Hal ini dikarenakan pada variabel 

prediktor 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3tidak terjadi perubahan tanda dari nilai korelasi dengan koefisien regresinya. 

 

Regresi Logistik Biner  
Setelah ditunjukkan bahwa tidak adanya multikoliniearitas di antara variabel-variabel 

prediktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk pada Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur, maka variabel-variabel prediktornya dapat digunakan dalam pembentukan model  

logistik biner. 

 

       Tabel 5 Uji Nisbah Kemungkinan Regresi Logistik Biner 

Variabel Koefisien Standart Error Wald P Odds Ratio 

Konstanta 8,65389 4,683050 1,85 0,000  

X1 -0,274298 0,146517 -2,31 0,021 0,76 

X2 -0,0769371 0,0492674 -2,06 0,039 0,93 

X3 -0,454884 0,300899 -1,63 0,102 0,63 

G = 13,779  P-Value = 0,03 R-Squared =42,1% 

 

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh 𝑅2 sebesar 42,1% yang berarti bahwa kombinasi 

variabel prediktor mampu menjelaskan varians variabel terikat dalam datanya sebesar 42,1% 

dan sisanya sebesar 57,9% dijelaskan oleh variabel lain. Pengujian nisbah kemungkinan dengan 

menggunakan uji serentak menghasilkan nilai statistik uji G sebesar 13,779 yang mana lebih 

besar dari nilai 𝜒2(0,05;3) = 7,814728 dengan  P-Value = 0,03 kurang dari 𝛼 = 0,05, sehingga 

dapat dikatakan tolak 𝐻0 yang berarti bahwa setidaknya ada satu variabel prediktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dari Tabel 5, juga dapat diketahui bahwa 

terdapat dua parameter yang signifikan terhadap model yaitu𝛽1 dan  𝛽2 karena |𝑊| > 𝑍0,05 dan 

nilai peluang (P) kurang dari 𝛼 = 0,05. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa 

parameter 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 dapat digunakan untuk model regresi logistik biner sebagai berikut:  
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�̂�(𝑥) =
exp(8,65389 − 0,274298𝑥1 − 0,0769371𝑥2)

1 + exp(8,65389 − 0,345692𝑥1 − 0,0994231𝑥2)
 

      Model transformasi logitnya adalah 

𝑔(𝑥) = 8,65389 − 0,274298𝑥1 − 0,0769371𝑥2 

 

Dalam mendapatkan model GWLR maka langkah pertama yang dilakukan adalah 

dengan menentukan letak geografis tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kemudian langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah memilih bandwidth optimum pada masing-masing wilayah 

sehingga setiap wilayah akan diperoleh nilai bandwidth optimum yang berbeda-beda. Hasil 

bandwidth optimum untuk tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

 

         Tabel 6 Nilai Bandwidth Optimum (Adaptive Gaussian) Tiap Kabupaten/Kota di  

                       Jawa Timur 

Kabupaten/Kota Bandwidth Kabupaten/Kota Bandwidth 

Kab. Pacitan 0,9434270 Kab. Magetan 0,7316694 

Kab. Ponorogo 0,5115696 Kab. Ngawi 0,8036270 

Kab. Trenggalek 0,6985982 Kab.Bojonegoro 0,6425948 

Kab.Tulungagung 0,7247121 Kab. Tuban 0,8547824 

Kab. Blitar 0,7218167 Kab. Lamongan 0,4455354 

Kab. Kediri 0,4517778 Kab. Gresik 0,4257961 

Kab. Malang 0,6063940 Kab. Bangkalan 0,5069627 

Kab. Lumajang 0,9154925 Kab. Sampang 0,6631141 

Kab. Jember 1,0538049 Kab.Pamekasan 0,7912177 

Kab. Banyuwangi 1,3946484 Kab. Sumenep 1,0417865 

Kab. Bondowoso 0,6490330 Kota Kediri 0,4741339 

Kab. Situbondo 0,7793722 Kota Blitar 0,7353941 

Kab. Probolinggo 0,5830981 Kota Malang 0,3905298 

Kab. Pasuruan 0,5255517 KotaProbolinggo 0,5954942 

Kab. Sidoarjo 0,2942847 Kota Pasuruan 0,4143679 

Kab. Mojokerto 0,2785720 Kota Mojokerto 0,3067622 

Kab. Jombang 0,3584697 Kota Madiun 0,7102199 

Kab. Nganjuk 0,6013538 Kota Surabaya 0,3921903 

Kab. Madiun 0,7550580 Kota Batu 0,3921843 
 

Setelah mendapatkan nilai bandwidth optimum, maka langkah selanjutnya adalah 

mendapatkan matriks pembobot menggunakan fungsi pembobot Adaptive Gaussian Kernel. 

Misalkan matriks pembobot di lokasi (𝑢1, 𝑣1) yaitu Kabupaten Pacitan adalah 𝑊(𝑢1, 𝑣1) 
didasarkan pada jarak suatu lokasi dengan tetangga terdekat (q) yang masih dapat memberikan 

pengaruh terhadap lokasi tersebut, maka langkah awal sebelum mendapatkan matriks pembobot 

adalah dengan mencari jarak Euclidean lokasi (𝑢1, 𝑣1) ke semua lokasi penelitian. Jarak 

Euclidean antar lokasi dapat dihitung berdasarkan letak geografis tiap Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur. Setelah didapatkan jarak Euclidean tiap Kabupaten/Kota maka dapat dibentuk matriks 

pembobot dengan fungsi Adaptive Gaussian Kernel pada lokasi (𝑢1, 𝑣1) yaitu Kabupaten 

Pacitan sebagai berikut: 

 

       𝑊(𝑢1, 𝑣1) = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑤1(𝑢1, 𝑣1),𝑤2(𝑢1, 𝑣1), … ,𝑤38(𝑢1, 𝑣1)]          
                          = 𝑑𝑖𝑎𝑔[1; 0,504933;… ; 0,115327] 
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Pengujian Kesesuaian Model 

Pengujian kesesuaian dilakukan untuk mengetahui apakah model GWLR lebih sesuai 

digunakan dibandingkan dengan regresi logistik. Pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 7 

sebagai berikut: 

 

Tabel 7 Uji Kesesuaian Model Regresi Logistik dan Model GWLR (Adaptive Gaussian)   

  Model  Devians Db Devians/Db 𝑭𝒉𝒊𝒕 
Regresi Logistik Biner 38,8999 34,000 1,1441  

GWLR (Adaptive Gaussian) 26,8005 31,361 0,8545 1,33891 

 

 Berdasarkan Tabel 7  nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡 dengan menggunakan fungsi pembobot Adaptive 

Gaussian Kernel  sebesar 1,33891. Dengan menggunakan taraf signifikansi (𝛼) sebesar 5% 

diperoleh nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau  𝐹(0,05;34;31,361) sebesar 1,805467 sehingga dapat diketahui bahwa 

𝐹ℎ𝑖𝑡 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa GWLR dengan fungsi pembobot 

Adaptive Gaussian Kernel menghasilkan model yang hampir sama dengan model regresi 

logistik biner atau dengan kata lain tidak ada perbedaan yang signifikan antara model GWLR 

dengan model regresi logistik biner. 

 

Pengujian Kesesuaian Model GWLR (Adaptive Gaussian Kernel) 

Misalkan jika ingin menguji parameter 𝛽𝑘 apakah berpengaruh pada lokasi pertama (𝑢1, 𝑣1) 
maka diperoleh penaksiran parameter model GWLR secara parsial pada Tabel 8 sebagai berikut: 

       Tabel 8 Penaksiran Parameter Model GWLR (Adaptive Gaussian Kernel) di Kabupaten             

                     Pacitan 

Parameter Estimasi Standart Error 𝒁𝒉𝒊𝒕 Odds Ratio 

𝛽0 1,26562 0,467707 2,70602 3,54529 

𝛽1 -1,11311 0.600330 -1.854176 0,32853 

𝛽2 -1,44786 0,795325 -1.820474 0,23507 

𝛽3 -0,46664 0,567412 -0,822401 0,62710 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat nilai 𝑍ℎ𝑖𝑡 untuk parameter 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 dengan nilai 

𝑍0,05= 1,64. Dari Tabel 8 juga dapat diketahui bahwa yang signifikan terhadap model yaitu𝛽0, 

𝛽1, 𝛽2 karena |𝑍ℎ𝑖𝑡| > 𝑍0,05 . Model GWLR yang terbentuk yaitu:  

�̂�(𝑥) =
exp(1,26562 − 1,11311𝑥1 − 0,1,44786𝑥2)

1 + exp(1,26562 − 1,11311𝑥1 − 0,1,44786𝑥2)
 

Model transformasi logitnya adalah 

𝑔(𝑥) = 1,26562 − 1,11311𝑥1 − 0,1,44786𝑥2 
Seperti halnya pada Kabupaten Pacitan, maka untuk mendapatkan variabel yang 

signifikan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya digunakan juga statistik uji Z yang mana 

nilai |𝑍ℎ𝑖𝑡| > 𝑍0,05 dengan nilai 𝑍0,05= 1,64. Sedangkan model GWLR untuk laju pertumbuhan 

penduduk di Jawa Timur tahun 2013 secara umum adalah sebagai berikut: 

𝑔(𝑥) = −1,265625 − 1,092148𝑥1 − 1,282813𝑥2 + 1,228048𝑥3 

Berdasarkan pendugaan parameter model, diperoleh 𝑅2 sebesar 60,97%  yang berarti bahwa 

kombinasi variabel prediktor mampu menjelaskan varians variabel terikat dalam datanya 

sebesar 60,97% dan sisanya sebesar 39,03% dijelaskan oleh variabel lain. 

Sebelumnya telah diketahui bahwa data laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur 

mempunyai pendekatan logistik sehingga untuk proses pemetaan laju pertumbuhan penduduk 

terdiri dari dua klasifikasi yaitu tinggi dan rendah. Laju pertumbuhan penduduk termasuk dalam 

kategori tinggi jika nilainya lebih dari 0,61 sedangkan laju pertumbuhan penduduk termasuk 

dalam kategori rendah jika nilainya kurang dari 0,61. Berikut ini adalah gambar untuk pemetaan 

laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur dengan dua klasifikasi: 
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Gambar 1 Peta Laju Pertumbuhan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki klasifikasi laju 

pertumbuhan penduduk yang sama memiliki warna yang sama pula. Dalam laju pertumbuhan 

penduduk Jawa Timur, yang masuk kategori laju pertumbuhan penduduk tinggi contohnya 

seperti Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo,Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, 

dan lain-lain. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang masuk dalam kategori laju 

pertumbuhan penduduk  rendah, misalnya Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan lain-lain. Pembagian klasifikasi warna pada peta 

dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut: 

                  Tabel 9 Klasifikasi Warna Peta di Jawa Timur 

Warna Klasifikasi 

 
LPP ≥ 0,61 = Tinggi 

  
LPP < 0,61 = Rendah 

 

Setelah dilakukan proses pemetaan terhadap laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pemetaan laju pertumbuhan penduduk di 

Jawa Timur dengan pendekatan GWLR. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan 

laju pertumbuhan penduduk tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai dengan  pemetaan laju 

pertumbuhan penduduk tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan pendekatan GWLR. 

Gambar untuk pemetaan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur dengan pendekatan GWLR 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2 Peta Laju Pertumbuhan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

dengan pendekatan GWLR 

Gambar 2 menunjukkan bahwa  terdapat lima wilayah yang mengalami perubahan 

kategori, yang sebelumnya masuk dalam kategori laju pertumbuhan penduduk tinggi menjadi 

masuk ke dalam kategori rendah atau sebaliknya. Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang 

yang sebelumnya masuk dalam kategori laju pertumbuhan penduduk tinggi menjadi masuk ke 

dalam kategori rendah, sedangkan Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten 

Situbondo yang sebelumnya masuk dalam kategori laju pertumbuhan penduduk rendah menjadi 

masuk ke dalam kategori tinggi.  

Dari Gambar 1 dan Gambar 2 dapat diketahui bahwa pemetaan laju pertumbuhan 

penduduk di Jawa Timur berbeda dengan pemetaan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur 

dengan pendekatan GWLR. Hal itu dapat diketahui karena pada laju pertumbuhan penduduk di 

Jawa Timur dengan pendekatan GWLR,  Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang yang 

sebelumnya masuk dalam kategori tinggi menjadi masuk ke dalam kategori rendah, sedangkan 

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Situbondo yang sebelumnya masuk 

dalam kategori rendah menjadi masuk ke dalam kategori tinggi.  

Hal itu mengindikasikan bahwa faktor transmigrasi menurut daerah asal di Jawa Timur 

(X1), faktor rumah tangga di Jawa Timur menurut status bangunan tempat tinggal milik sendiri 

(X2), dan faktor rumah tangga hasil proyeksi (X3) memiliki pengaruh terhadap pemetaan laju 

pertumbuhan penduduk di Jawa Timur dengan pendekatan GWLR. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Model Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR) terhadap laju 

pertumbuhan penduduk di Jawa Timur tahun 2013 secara umum yaitu: 

𝑔(𝑥) = −1,265625 − 1,092148𝑥1 − 1,282813𝑥2 + 1,228048𝑥3 

      Pada model GWLR dengan menggunakan fungsi pembobot Adaptive Gaussian Kernel diperoleh 

bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan penduduk pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013 adalah persentase transmigrasi menurut daerah asal 

di Jawa Timur (X1), persentase rumah tangga di Jawa Timur menurut status bangunan tempat 

tinggal milik sendiri (X2), dan persentase rumah tangga hasil proyeksi (X3).  

 Penggunaaan model GWLR sebaiknya menggunakan lokasi observasi yang lebih kecil 

misalnya kecamatan atau kelurahan serta menggunakan lebih banyak variabel prediktor dalam 

model GWLR karena semakin banyak variabel prediktor maka hasil dari model akan semakin 
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baik. Data laju pertumbuhan penduduk juga sebaiknya tidak hanya menggunakan data 1 tahun 

saja, bisa ditambahkan data laju pertumbuhan penduduk untuk tahun-tahun berikutnya atau 

sebelumnya. 
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Abstrak 

 
Kurs jual yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer 

menjual valuta asing atau apabila akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang 

dibutuhkan. Atau dapat diartikan sebagai harga jual mata uang valuta asing oleh 

bank atau money changer. Kurs beli yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau 

money changer membeli valuta asing atau apabila akan menukarkan valuta asing 

yang dimiliki dengan rupiah. Atau dapat diartikan sebagai kurs yang diberlakukan 

bank jika melakukan pembelian mata uang valuta asing.  

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui model dan hasil peramalan 

kurs jual dan kurs beli US Dollar dalam Rupiah dengan metode VARIMA. Data 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah data kurs jual dan kurs beli dalam bentuk 

data harian, data mingguan dan data bulanan. Dengan metode VARIMA diperoleh 

model yaitu VARIMA (1,1,0),dan nilai ramalan kurs jual dari 25 Januari 2016 

sampai 29 Januari 2016 yaitu Rp 13935.9, Rp 13939.3, Rp 13937.4, Rp 13938.5, Rp 

13937.9. Sedangkan untuk peubah kurs beli pada periode yang sama didapatkan 

nilai ramalan Rp 13798.2, Rp 13801.4, Rp 13799.6, Rp 13800.6, Rp 13800.0. 

Kata kunci: Peramalan, Kurs Jual, Kurs Beli, VARIMA 
 

PENDAHULUAN 

Nilai tukar mata uang suatu negara merupakan salah satu indikator penting dalam 

perekonomian bangsa. Nilai tukar juga mempunyai implikasi yang luas, baik dalam konteks 

ekonomi domestik maupun internasional. International Monetary Fund (Badan Keuangan 

Internasional) merekomendasikan beberapa mata uang untuk membayar transaksi internasional, 

yaitu: US$ (USA); C$ (Canada); A$ (Australia); Hk$ (Hongkong); € (Eropa); ¥ (Jepang); £ 

(Inggris); Ff (Perancis); BF (Belgia); SFr (Swiss); Lit (Italia); DM (Jerman); SKr (Swedia); DKr 

(Denmark); S (Austria); Esc (Portugal); S$ (Singapura) (Reksoprayitno, 2000).  

Nilai kurs (tukar mata uang) US Dollar terhadap Rupiah sangat fluktuatif dalam delapan 

belas tahun terakhir ini, puncaknya saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Ketidakstabilan 

kurs US Dollar terhadap Rupiah ini tentu menghasilkan dampak yang besar. Pihak yang paling 

merasakan dampaknya yaitu para praktisi bisnis atau pemilik perusahaan yang sering 

melakukan kegiatan ekspor-impor.Akibatnya perusahaan berupaya untuk menutupi dana 

tambahan modal pokok, diantaranya dengan menaikkan harga barang. Namun strategi 

tersebut cenderung menimbulkan masalah baru, berupa turunnya permintaan pasar 

barang, sehingga kerugian tetap tidak terelakkan.  

Peramalan kurs merupakan kunci pengambilan keputusan untuk mengetahui 

kira-kira besar nilai tukar mata uang di waktu yang akan datang dengan harapan pihak-

pihak yang berkepentingan dapat mengambil langkah-langkah strategis. Sehingga 

perusahaan tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Peramalan kurs US Dollar 

terhadap Rupiah menggunakan data historis yang sesuai dengan model peramalan runtut 

waktu. 
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Salah satu model peramalan yang mensyaratkan penggunaan data runtut waktu yang 

stasioner yaitu VARIMA (Vector Autoregressive Integrated Moving Average). VARIMA adalah 

model parametrik multivariate time series, merupakan salah satu metode time series yang 

menganalisis lebih dari satu variabel dan dipengaruhi oleh waktu dimana salah satu atau lebih 

variabel-variabel tersebut mempengaruhi variabel lain atau dapat juga variabel-variabel tersebut 

saling mempengaruhi (Suhartono dan Atok, 2005). 

Secara umum model VARIMA (p,d,q) adalah dapat dinyatakan sebagai berikut (Wei, 

2006: 400). 

𝚽𝑝(𝐵)(𝐼 − 𝐼𝐵)𝑑𝑿𝑡 = 𝜽𝑞(𝐵)𝒂𝑡    

atau ekuivalen dengan 𝚽𝑝(𝐵)(𝐼 − 𝐵)𝑑𝑋𝑡 = 𝜽𝑞(𝐵)𝒂𝑡    
Dengan: 𝑋𝑡 = vektor deret waktu multivariat 

 𝚽𝑝(𝐵) = matriks polynomial autoregressive orde p 

 𝜽𝑞(𝐵) = matriks polynomial moving average orde q 

 𝒂𝑡 = vektor error white noise 

 (𝐼 − 𝐼𝐵)𝑑 = komponen differencing 

 𝐵 = operator pembeda. 

Dimana 𝚽𝑝(𝐵) = 𝚽0 −𝚽1𝑩 −𝚽2𝑩
𝟐 −⋯𝚽𝑝𝑩

𝑷 dan 𝛉𝑝(𝐵) = 𝛉0 − 𝛉1𝑩 − 𝛉2𝑩
𝟐 −⋯𝛉𝑞𝑩

𝒒 

Indentifikasi model vector time series secara umum menggunakan pola MACF 

dan MPACF dari deret yang stasioner, setelah dilakukan transformasi dan atau 

differencing untuk menstasionerkan data (Wei, 2006: 401). Selain itu untuk menentukan 

orde pada model juga mempertimbangkan nilai AIC yang paling minimum. Setelah 

dilakukan identifikasi model awal VARIMA, langkah selanjutnya yaitu melakukan 

taksiran terhadap parameter-parameter model VARIMA. Ada dua metode yang dapat 

digunakan dalam menaksir parameter, yaitu metode maksimum likelihood dan metode 

least square.  
Uji signifikansi model VARIMA dilakukan pengujian terhadap taksiran parameter yang 

diperoleh yaitu dengan statistik uji 𝑡. Jika parameter tidak signifikan maka perlu dilakukan 

restrict (Wei, 2006: 416). Langkah selanjutnya yaitu model harus dilakukan pengujian 

kesesuaian model sebelum digunakan untuk peramalan. Pengujian kesesuaian model meliputi 

pengujian asumsi residual white noise, dan pengujian asumsi distribusi normal.Untuk 

menentukan model terbaik dalam metode VARIMA dapat digunakan kriteria minimum yang 

diperoleh dari residual in sample yaitu Akaike’s Information Criterion (AIC) dan Schwartz’s 

Bayesian Criterion (SBC). Nilai AIC dan SBC diperoleh dari persamaan berikut. 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑇 log|Σ| + 2𝑁 

𝑆𝐵𝐶 = 𝑇 log|Σ| + 𝑁 log|T| 

Untuk melakukan peramalan �̂̇�𝑛(𝑙) dan 𝑋𝑛+1 dari titik asal ke 𝑛 diberikan persamaan 

sebagai berikut.  

�̂̇�𝑛(𝑙) = Φ1�̂̇�𝑛(𝑙 − 1) −⋯−Φ𝑝�̂̇�𝑛(𝑙 − 𝑝) + �̂̇�𝑛(𝑙) + Θ1�̂̇�𝑛(𝑙 − 1) +⋯Θ𝑝�̂̇�𝑛(𝑙 − 𝑝)  

Dimana: 

�̂̇�𝑛(𝑗) = 𝐸(�̂̇�𝑛+𝑗|𝑋𝑛, 𝑋𝑛+1, … , 𝑗 ≥ 1) 

�̂̇�𝑛(𝑗) = 𝑋𝑛+𝑗 , 𝑗 ≥ 0 

�̂̇�𝑛(𝑗) = 0, 𝑗 ≥ 1 

�̂̇�𝑛(𝑗) = 𝑋𝑛+𝑗 − �̂̇�𝑛+𝑗−1(𝑙) = 𝑎𝑛+𝑗 , 𝑗 ≤ 0 (Wei, 2006). 

 

METODE 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari Bank Indonesia melalui www.bi.go.id. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 50 

data harian kurs jual dan kurs beli US Dollar dalam Rupiah dari 10 November 2015 sampai 22 

Januari 2016, 50 data mingguan kurs jual dan kurs beli US Dollar dalam Rupiah dari minggu 
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ke-3 Maret 2015 sampai minggu ke-4 Januari 2016 serta 50 data bulanan kurs jual dan kurs beli 

US Dollar dalam Rupiah dari Desember 2011 sampai Januari 2016. 

Langkah-langkah untuk menganalisis data deret waktu dengan menggunakan metode 

VARIMA adalah sebagai berikut. 

1. Membuat plot data. 

2. Melakukan pemeriksaan stasioneritas terhadap mean dengan statistik uji Dickey-Fuller. 

Data stasioner terhadap mean jika nilai 𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 dari uji Dickey-Fuller kurang dari 𝑎 =
0.05. Jika keadaan stasioner dalam mean belum terpenuhi, maka dilakukan differencing. 

3. Melakukan pemeriksaan stasioneritas terhadap varian. Data stasioner terhadap varian jika 𝜆 

sama dengan atau mendekati 1. Jika data belum stasioner dalam varian maka perlu 

dilakukan transformasi Box Cox. 

4. Setelah data stasioner terhadap mean dan varian langkah selanjutnya yaitu identifikasi 

model melalui penentuan model VAR berdasarkan plot MPACF dan lag yang memuat nilai 

AIC terkecil. Dari dugaan model VAR selanjutnya menentukan model VMA berdasarkan 

lag yang memuat nilai AIC terkecil.  

5. Setelah proses identifikasi model VARIMA maka didapatkan model sementara yang akan 

diuji kecocokan modelnya. 

6. Melakukan uji signifikansi parameter. Dalam pengujian signifikansi parameter, penaksiran 

parameter dilakukan dengan menggunakan metode least estimation. Jika parameter belum 

signifikan dengan taraf signifikan sebesar 5% maka perlu dilakukan restrict pada program 

SAS terhadap data sehingga parameter telah signifikan dan dapat melanjutkan pengujian 

selanjutnya. 

7. Melakukan pemeriksaan diagnostik (Uji white noise dan kenormalan residual). Uji white 

noise dan uji kenormalan residual untuk menguji apakah model yang dihasilkan sudah 

sesuai dan baik digunakan sebagai peramalan. Jika model belum sesuai maka dilakukan 

pendugaan model kembali secara teoritis dan jika model sudah sesuai maka dapat 

digunakan untuk peramalan. Daerah penerimaan 𝐻0 jika 𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 > 𝑎 = 0.05. 

8. Setelah model memenuhi pengujian sebelumnya, maka dapat dilakukan peramalan data 

sesuai dengan model yang terbaik. 

Software yang digunakan dalam pengolahan data adalah Minitab 16, EViews 7 dan SAS. 

Langkah analisis data dapat dilihat pada diagram alur yang disajikan dalam Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1 Diagram Alur 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Kestasioneran 

Plot data kurs jual dan kurs beli pada data harian, mingguan dan bulananadalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 2 Plot Kurs Jual dan Kurs Beli Data Harian 

 
Gambar 3 Plot Kurs Jual dan Kurs Beli Data Mingguan 
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Gambar 4 Plot Kurs Jual dan Kurs Beli Data Bulanan 

 

Berdasarkan Gambar 2, 3 dan 4 adanya trend naik tersebut mengindikasikan bahwa data 

tidak stasioner terhadap rata-rata karena terlihat fluktuasi data tidak berada di sekitar suatu nilai 

rata-rata yang konstan. Oleh karena itu dilakukan differencing dengan uji Augmented Dickey-

Fuller untuk menstasionerkan pada terhadap mean. Selanjutnya menstasionerkan data terhadap 

varians menggunakan plot Box-Cox. 

 

2. Identifikasi Model 

Setelah data sudah stasioner, lagkah selanjutnya yaitu menentukan orde dari model 

VARIMA dari data kurs jual dan kurs beli pada harian, mingguan dan bulanan. Menentukan 

orde dari VARIMA dapat dilihat dari orde yang memiliki nilai AIC paling 

minimum.Berdasarkan nilai AIC yang diperoleh pada data harian, mingguan dan bulanan dapat 

diketahui masing- masing model VARIMA dari data harian, mingguan dan bulanan yaitu 

VARIMA (1,1,0), VARIMA (1,1,1), VARIMA (1,10). 

 

3. Pengujian Signifikansi Parameter 
Penaksiran parameter dilakukan dengan menggunakan metode least square estimation 

dengan melihat nilai P-Value. Berdasarkan hasil taksiran parameter nilai P-Value dari tiap 

variabel kurs jual dan kurs beli data harian, mingguan dan bulanan kurang dari 0.05 setelah 

dilakukan proses restrict. Sehingga taksiran parameter model VARIMA (1,1,0) pada data harian, 

model VARIMA (1,1,1) pada data mingguan, model VARIMA (1,10) pada data bulanan telah 

signifikan. 

 

4. Pengujian Asumsi Residual 

Pengujian Asumsi Residual dilakukan 2 tahap yaitu pemeriksaan asumsi White Noise 

residual dengan melihat nilai P-Value dari setiap lag yang lebih dari 0.05, selanjutnya pengujian 

distribusi normal multivariat residual dengan melihat plot residual yang menunjukkan bahwa 

lebih dari 50% nilai-nilai residual berada di daerah penerimaan. Model yang memenuhi kedua 

asumsi tersebut yaitu model VARIMA (1,1,0) pada data harian dan model VARIMA (1,1,0) pada 

data bulanan. 

 

5. Pemilihan Model Terbaik  

Model terbaik didapatkan dengan melihat nilai AIC dan SBC dari setiap model. 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk sistem persamaan kurs, model VARIMA (1,1,0) 

dengan data harian memberikan nilai statistik AIC dan SBC yang paling kecil, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model terbaik untuk menggambarkan data kurs US Dollar dalam Rupiah 

dalam bentuk data harian dengan model VARIMA (1,1,0). 
Tabel 1 Indikator Keakuratan Model Kurs US Dollar dalam Rupiah 

Indikator 
Data Harian 

VARIMA (1,1,0) 

Data Bulanan 

VARIMA (1,1,0) 

AIC 7.867799 8.742353 

SBC 8.023732 8.898286 
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6. Peramalan Kurs Jual dan Kurs Beli US Dollar dalam Rupiah 
Berdasarkan hasil model yang diperoleh yakni model VARIMA (1,1,0) dalam bentuk 

data harian, 

𝑋1,𝑡 = −21.29548𝑋1,𝑡−1 + 22.29548𝑋1,𝑡−2 + 22.57777𝑋2,𝑡−1 − 22.57777𝑋2,𝑡−2 + 𝑎1,𝑡 

𝑋2,𝑡 = 22.76566𝑋2,𝑡−1 − 21.76566𝑋2,𝑡−2 − 21.49284𝑋1,𝑡−1 + 21.49284𝑋1,𝑡−2 + 𝑎2,𝑡 
Persamaan tersebut dapat dilihat bahwa model yang terbentuk untuk peramalan 

menyatakan peubah kurs jual (X1) dipengaruhi secara nyata oleh dirinya sendiri pada 1 dan 2 

periode sebelumnya juga dipengaruhi oleh peubah kurs beli (X2) pada 1 dan 2 periode 

sebelumnya. Begitu juga dengan peubah kurs beli (X2) yang dipengaruhi secara nyata oleh 

dirinya sendiri pada 1 dan 2 periode sebelumnya juga dipengaruhi oleh peubah kurs jual (X1) 

pada 1 dan 2 periode sebelumnya. Hasil peramalan untuk variabel kurs jual dan kurs beli untuk 

periode yang akan datang akan ditampilkan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Nilai Forecast untuk masing-masing Variabel Kurs Jual dan Kurs Beli  

Periode Kurs Jual Kurs Beli 

25 Januari 2016 13935.9 13798.2 

26 Januari 2016 13939.3 13801.4 

27 Januari 2016 13937.4 13799.6 

28 Januari 2016 13938.5 13800.6 

29 Januari 2016 13937.9 13800.0 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model 

peramalan terbaik dari data kurs jual dan kurs beli US Dollar dalam Rupiah adalah model 

VARIMA (1,1,0) dalam bentuk data harian dengan persamaan sebagai berikut. 

𝑋1,𝑡 = −21.29548𝑋1,𝑡−1 + 22.29548𝑋1,𝑡−2 + 22.57777𝑋2,𝑡−1 − 22.57777𝑋2,𝑡−2 + 𝑎1,𝑡 
𝑋2,𝑡 = 22.76566𝑋2,𝑡−1 − 21.76566𝑋2,𝑡−2 − 21.49284𝑋1,𝑡−1 + 21.49284𝑋1,𝑡−2 + 𝑎2,𝑡 

Persamaan tersebut dapat dilihat bahwa model yang terbentuk untuk peramalan menyatakan 

peubah kurs jual (X1) dipengaruhi secara nyata oleh dirinya sendiri pada 1 dan 2 periode 

sebelumnya juga dipengaruhi oleh peubah kurs beli (X2) pada 1 dan 2 periode sebelumnya. 

Begitu juga dengan peubah kurs beli (X2) yang dipengaruhi secara nyata oleh dirinya sendiri 

pada 1 dan 2 periode sebelumnya juga dipengaruhi oleh peubah kurs jual (X1) pada 1 dan 2 

periode sebelumnya. 

Model VARIMA (1,1,0) dalam bentuk data harian diperoleh hasil peramalan kurs jual 

dari 25 Januari 2016 sampai 29 Januari 2016 yaitu Rp 13935.9, Rp 13939.3, Rp 13937.4, Rp 

13938.5, Rp 13937.9. Sedangkan untuk peubah kurs beli pada periode yang sama didapatkan 

nilai ramalan Rp 13798.2, Rp 13801.4, Rp 13799.6, Rp 13800.6, Rp 13800.0. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penelitian selanjutnya disarankan dapat 

menggunakan model VARIMA untuk meramalkan kurs jual dan kurs beli dengan mata uang 

yang berbeda.serta dapat membandingkan model VARIMA dengan model yang lain misalnya 

model VARECM dan model VARMAX. 
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Abstrak 

 
Persamaan konduksi panas sering dijumpai dalam berbagai permasalahan 

teknik, salah satunya adalah persamaan konduksi panas 1-dimensi. Solusi dari 

persamaan konduksi panas 1-dimensi dapat ditentukan secara numerik dengan 

metode Crank-Nicolson. Skema pendekatan persamaan konduksi panas 1-dimensi 

dengan metode Crank-Nicolson didapatkan dari kombinasi skema beda hingga pusat 

dan skema beda hingga kompak. Skema beda hingga pusat digunakan untuk 

menentukan nilai pendekatan turunan tingkat satu terhadap variabel waktu pada 

persamaan konduksi panas 1-dimensi, sedangkan nilai pendekatan turunan tingkat 

dua terhadap variabel ruang ditentukan dengan skema beda hingga kompak. 

Kombinasi dari skema beda hingga pusat dan skema beda hingga kompak dalam 

metode Crank-Nicolson menghasilkan solusi numerik persamaan konduksi panas 1-

dimensi yang akurat. Solusi numerik yang telah diperoleh disimulasikan disetiap 

level waktu t . Skema pendekatan Crank-Nicolson dengan skema beda hingga 

kompak stabil untuk sebarang t . 

Kata kunci: Persamaan konduksi panas 1-dimensi, skema beda hingga kompak, 

metode Crank-Nicolson. 
 

PENDAHULUAN 

Panas merupakan energi yang berpindah dari suatu sistem ke lingkungannya atau 

sebaliknya dari lingkungan menuju sistem tersebut. Perpindahan energi terjadi dari sistem 

bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah (Holman, 2010). Panas mampu meningkatkan 

amplitude getaran atom dan elektron dalam sistem, energi panas akan dipindahkan saat terjadi 

tabrakan antar atom yang berdekatan. Pada material padat panas dapat dipindahkan tanpa 

disertai perpindahan massa sistem (Halliday, dkk, 2011). Perpindahan panas tersebut dikenal 

sebagai perpindahan panas secara konduksi. Analisis perpindahan panas konduksi sering 

dilakukan dalam permasalahan teknik, salah satunya rambatan panas dalam mesin industri 

maupun otomotif.  Pengamatan akan pola perpindahan panas konduksi mampu memberikan 

informasi yang berharga guna ketahanan mesin tersebut. Beberapa penelitian tentang 

perpindahan panas konduksi adalah perpindahan panas konduksi pada proses pemansan laser 

(Yilbas dan Shuja, 1997), perpindahan panas konduksi pada plat datar serta efek panas yang 

dihasilkan (Mamun, dkk, 2008), dan perilaku perpindahan panas konduksi pada sistem plat 

dingin yang digunakan untuk avionik (Chun-Xin dan Chao-Bin, 1995). 

Dalam penelitian ini, ditentukan simulasi dari solusi numerik persamaan konduksi panas 

satu dimensi untuk mengetahui pola perpindahan panas dalam batang homogen. Untuk 

menentukan penyelesaian persamaan konduksi panas, perlu diperhatikan adanya syarat batas. 

Masalah konduksi panas dengan syarat batas Dirichlet sering ditemui di berbagai aplikasi teknik 

(Han dan Dai, 2013). Syarat batas Dirichlet merupakan salah satu syarat batas yang sesuai 

dengan persamaan diferensial tipe parabolik, yaitu persamaan konduksi panas (Riley, dkk, 2006 

serta Arfken dan Weber, 2005). 
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Persamaan konduksi panas satu dimensi diselesaikan secara numerik menggunakan 

metode Crank-Nicolson. Metode Crank-Nicolson merupakan salah satu metode penyelesaian 

untuk mendapatkan solusi numerik dari suatu persamaan konduksi panas. Jika dibandingkan 

dengan metode yang lain, hasil yang diperoleh dengan metode Crank-Nicolson lebih akurat 

terhadap variabel waktu pada persamaan konduksi panas. Pada umumnya, metode Crank-

Nicolson digunakan skema beda hingga pusat dalam menentukan nilai pendekatan turunan 

kedua terhadap variabel ruang, seperti pada Livne dan Glasner (1985), Dai dan Nassar (2002) 

serta Hogarth, dkk (1990), tetapi terdapat skema pendekatan lain yang lebih akurat, yaitu skema 

beda hingga kompak, seperti pada Han dan Dai (2013). Sedemikian sehingga, pada penelitian 

ini digunakan metode Crank-Nicolson yang diperoleh dari kombinasi skema beda hingga 

kompak untuk variabel ruang dan skema beda hingga pusat untuk variabel waktu. 

Skema beda hingga kompak dapat digunakan untuk pengukuran dalam skala kecil, 

contohnya mengamati perubahan suhu pada partikel nano. Skema beda hingga 

kompakmerupakan skema implisit, karena untuk menentukan nilai turunan fungsi, tidak hanya 

digunakan nilai fungsi pada grid point tertentu, tetapi juga digunakan nilai turunan fungsi pada 

grid point tertentu tersebut (Moin, 2010 dan Shah, dkk, 2010). Skema beda hingga kompak 

merupakan skema implisit yang memberikan akurasi tinggi daripada skema beda hingga 

(Shukla dan Zhong, 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan simulasi numerik perpindahan panas konduksi 

1-dimensi dan mengetahui keakuratan skema pendekatan Crank-Nicolson dengan skema beda 

hingga kompak, serta mengetahui kestabilan skema pendekatan tersebut.    

METODE 

Perpindahan panas konduksi yang terjadi pada benda padat merupakan aplikasi dari 

persamaan konduksi panas. Misalkan terdapat sebuah batang homogen dengan panjang L , 

sehingga koefisien konduktivitas termalnya sama di setiap titik. Batang memiliki luas 

penampang melintang yang sama di setiap titik. Diasumsikan kondisi pada sekeliling 

permukaan batang diisolasi sehingga tidak ada panas yang keluar melalui permukaan batang, 

panas hanya keluar dari ujung batang. Apabila terjadi aliran panas pada batang, maka aliran 

tersebut dapat dirumuskan ke dalam persamaan diferensial konduksi panas 1-dimensi. Jika pada 

ujung kiri dan kanan batang diketahui nilai suhunya, maka terdapat syarat batas Dirichlet pada 

persamaan konduksi panas. 

Diperhatikan persamaan konduksi panas 1-dimensi dengan syarat awal dan syarat batas 

sebagai berikut. 

    
   

 

2

2

, ,
 ; 0  ,  0 ,

u x t u x t
k x L t

t x
 (2.1) 

dengan syarat awal 

     ,0  ; 0  ,u x f x x L  (2.2) 

dan syarat batas Dirichlet 

         0,  ,  ,  ; 0 ,A Bu t u t u L t u t t  (2.3) 

dengan  ,u x t  adalah suhu di posisi x  saat waktut  dank adalah konstanta konduktivitas 

termal atau koefisien konduksi. 

Solusi numerik dari persamaan (2.1) ditentukan dengan membentuk grid point pada 

interval [0, ]L . Interval tersebut dipartisi menjadi M  sub interval, dengan panjang sub interval

h  sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Letak grid point dari domain persamaan konduksi panas 1-dimensi. 

 

Berdasarkan Gambar 2.1, diperoleh panjang sub interval yaitu 
L

h
M

. 

Solusi numerik dari persamaan konduksi panas 1-dimensi ditentukan dengan metode 

Crank-Nicolson. Skema pendekatan untuk turunan tingkat dua terhadap variabel ruang pada 

persamaan (2.1) yang digunakan adalah skema beda hingga kompak, sedangkan untuk turunan 

tingkat satu terhadap variabel waktu menggunakan skema beda hingga pusat. 

 

2.1 Skema pendekatan beda hingga kompak 

Nilai pendekatan turunan tingkat dua terhadap variabel ruang pada persamaan (2.1) 

ditentukan dengan skema berikut 

      
          4

1 1 1 12

1 10 1 1
2  .

12 12 12
i i i i i iu u u u u u O h

h
 (2.4) 

Skema pada persamaan (2.4) berorde empat, sehingga dapat dikatakan skema tersebut 

mempunyai tingkat akurasi tinggi. Selain itu persamaan tersebut juga dikatakan kompak, karena 

memerlukan informasi dari grid point di sekitar i , yaitu grid point 1i dan 1i .Pada 

pembahasan selanjutnya, skema pada persamaan (2.4) disebut dengan skema beda hingga 

kompak.Skema beda hingga kompak bersifat global, karena untuk mendapatkan nilai turunan 

fungsi di suatu grid point, diperlukan nilai fungsi dan nilai turunan fungsi di semua grid point 

(Moin, 2010). 

 

2.2 Skema pendekatan beda hingga pusat 

Nilai pendekatan turunan tingkat satu terhadap variabel waktu pada persamaan (2.1) 

ditentukan dengan skemabeda hingga pusatberorde dua sebagai berikut 

 


 
  

 1

2

1
2

t
n

n n
i iu uu

O t
t t

 (2.5) 

(Humi dan Miller, 1992) 

 

2.3 Metode Crank-Nicolson 

Diperhatikan kembali persamaan (2.1). Pada metode Crank-Nicolson, nilai pendekatan 

tu  pada persamaan (2.1) di grid point ix  saat 


1

2
n
t menggunakan skema beda hingga pusat 

seperti pada persamaan (2.5), sedangkan nilai pendekatan xxu  pada persamaan (2.1) di grid point

ix  saat 


1

2
n
t menggunakan nilai rata-rata dari xxu  di grid point ix  saat nt  dan 

1nt (Humi dan 

Miller, 1992). 

Oleh karena itu, skema pendekatan Crank-Nicolson untuk persamaan konduksi panas 1-

dimensi (2.1) adalah sebagai berikut 

              

      

     

  

     

  

1 11 11 1 1 1

1 11 1  ,

n n n n

n n

w I rA B I rA B w I rA B rA D b b

I rA B A C b b

 (2.6) 
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dengan 




22

k t
r

h
 

          
 1 2 1 0 0

T Tn nn n n n
M M A n B nw u u u u b u t u t  

 

 
 
    

 
    
 

 
 

 
    
 

 
 

 
    
      
 
 
 

10 1
0 0

12 12
2 1 0 01 10 1

0 0
1 2 1 0 012 12 12

0 0 0 0

 

0 0 0 0

1 10 1 0 0 1 2 1
0 0

12 12 12 0 0 1 2
1 10

0 0
12 12

A B

 

 
   
   
       
   

   
 
 

1
0 0

1 0 012

0 0
 .
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Skema pendekatan berorde empat terhadap variabel ruang dan berorde dua terhadap variabel 

waktu pada persamaan (2.6) yang selanjutnya digunakan untuk menentukan solusi numerik dari 

persamaan konduksi panas (2.1). 

 

2.4 Kestabilan Skema Pendekatan 

Diperhatikan kembali skema pendekatan pada persamaan (2.6). Diasumsikan 
 
1

n
w  dan 

 
2

n
w  adalah dua solusi persamaan (2.6) dengan syarat awal 

 0

1w  dan 
 0

2w  yang berbeda, tetapi 

dengan syarat batas Dirichlet yang sama. Skema pendekatan persamaan konduksi panas 1-

dimensi pada persamaan (2.6) stabil, jika memenuhi 

       
  

0 0

1 2 1 2

n n
w w K w w  (2.7) 

(Morton dan Mayer, 2005). 

 

Lemma 2.1 Jika  adalah nilai eigen dari matriks 
1A B  yang berkaitan dengan vektor x , 

maka   real dan nonnegatif. 

Bukti: 

Berdasarkan definisi nilai eigen dan vektor eigen, maka diperoleh x x x xT TH G . 

Selanjutnya, diperoleh x x 0TG dan x x 0TH . 

Sedemikian sehingga nilai eigen  real dan nonnegatif. 
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Sesuai dengan Lemma 2.1, diperoleh nilai eigen  real dan nonnegatif, sedemikian 

sehingga skema pendekatan pada persamaan (2.6) stabil. 

 

Teorema 2.2 Skema pendekatan pada persamaan (2.6) stabil untuk sebarang t . 

 

Berdasarkan Lemma 2.1 dan Teorema 2.2, diperoleh skema pendekatan pada persamaan 

(2.6) stabil untuk sebarang t . 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diberikan suatu batang homogen dengan asumsi tanpa sumber panas sesuai dengan 

persamaan diferensial dengan syarat awal dan syarat batas Dirichlet berikut ini. 

      , ,  ;  0 1 ,  0t xxu x t u x t x t  (3.1) 

dengan syarat awal 

     ,0 sin  ; 0 1u x x x  (3.2) 

dan syarat batas Dirichlet 

     0, 1, 0 ; 0 .u t u t t  (3.3) 

Untuk memverifikasi tingkat akurasi skema pendekatan persamaan diferensial (3.1) diberikan 

solusi analitik dari persamaan (3.1) yaitu     
2

, sintu x t e x . 

Berikut diberikan simulasi solusi numerik persamaan (3.1) dengan sub interval 50M  

dan selang waktu   310t di setiap level waktu (Gambar 3.1). 

 

 
Gambar 3.1 Simulasi numerikperpindahan panas konduksi 1-dimensi, a) saat t=0.1 

hingga t=1 dengan syarat awal t=0, b) perbesaran simulasi numerik 

mulai t=0.4, c) perbesaran simulasi numerik mulai t=0.7. 

 

Dalam Gambar 3.1a dan 3.1b terlihat bahwa perilaku solusi numerik akan semakin mengecil 

seiring dengan bertambahnya level waktu.Pada saat 1t , solusi numerik yang diperoleh 

semakin mengecil mendekati nol, hal ini terlihat dalam Gambar 3.1c. Perilaku tersebut 

dikarenakan batang homogen melepaskan panas dari kondisi awal hingga menyesuaikan dengan 

kondisi lingkungannya. 
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Selanjutnya diberikan ilustrasi solusi numerik dan solusi analitik persamaan (3.1) saat 

1t sebagai berikut. 

 
Gambar 3.2 Solusi numerik dan solusi analitik persamaan (3.1) 

 

Pada Gambar 3.2, menunjukkan saat 1t ,nilai solusi numerik persamaan (3.1) sangat 

mendekati dengan nilai solusi analitik, dengan kata lain error yang dihasilkan sangat kecil.Hal 

ini mengartikan skema pendekatan Crank-Nicolson dengan skema beda hingga kompak cukup 

akurat.  

Jika skema pendekatan Crank-Nicolson dengan skema beda hingga kompak dibandingkan 

skema pendekatan Crank-Nicolson dengan skema beda hingga, maka skema pendekatan Crank-

Nicolson dengan skema beda hingga kompak mempunyai error yang lebih kecil, seperti pada 

gambar berikut.  

 

 

Gambar 3.3 Perbandingan error skema beda hingga  2 2O h t  dengan error 

skema beda hingga kompak  4 2O h t  persamaan (3.1) 

 

Berdasarkan Gambar 3.3, maka skema pendekatan Crank-Nicolson dengan skema beda hingga 

kompak merupakan skema pendekatan yang jauh lebih baik daripada skema pendekatan Crank-

Nicolson dengan skema beda hingga. Sedemikian sehingga skema pendekatan Crank-Nicolson 

dengan skema beda hingga kompak cocok digunakan untuk analisis perubahan suhu yang sangat 

kecil. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perilaku perpindahan panas konduksi 1-

dimensi dari batang homogen cenderung melepaskan panas dari kondisi awal hingga 

menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Solusi numerik dari skema pendekatan Crank-

Nicolson dengan skema beda hingga kompak cukup akurat, artinya selisih antara solusi numerik 

dan solusi analitik cukup kecil. Selain itu, skema pendekatan Crank-Nicolson dengan skema 

beda hingga kompak cocok digunakan untuk analisis perubahan suhu yang sangat kecil.Skema 

pendekatan Crank-Nicolson dengan skema beda hingga kompak stabil untuk sebarang t . 

Untuk pengembangan penelitian disarankan untuk menentukan rate convergence dari 

skema pendekatan serta lebih memperhatikan keakuratan terhadap variabel waktu. Selain itu, 

perlu dikembangkan untuk syarat batas selain syarat batas Dirichlet dan diperhatikan jika 

terdapat sumber panas. 
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Abstrak 

 
Penelitian ini mengkaji tentang Metode Numerik Stepest Descent dengan arah 

pencarian Rerata Aritmatika. Penelitian dilakukan dengan memahami terlebih dahulu 

mengenai metode numerik Stepest Descent dengan arah pencarian negatif gradien 

beserta algoritmanya. Setelah itu dikonstruksi metode numerik Stepest Descent dengan 

arah pencarian Rerata Aritmatika beserta algoritmanya. Dalam penelitian ini juga 

diberikan contoh penggunaan kedua metode numerik dalam menyelesaikan masalah 

optimisasi tanpa kendala beserta analisinya.  

Kata kunci: metode numerik steepest descent, arah pencarian negatif gradien, rerata 

aritmatika 

PENDAHULUAN 

Tidak selamanya solusi analitik dari suatu permasalahan matematika khususnya 

masalah optimisasi dapat dengan mudah ditemukan. Terkadang ditemukan kendala yang cukup 

rumit sehingga solusi analitik dari permasalahan optimisasi tersebut tidak mudah ditemukan. 

Berdasarkan hal tersebut solusi numerik merupakan sesuatu hasil yang cukup realistis untuk 

dicari meski hasilnya merupakan hampiran atau pendekatan (Munir, 2008). Metode numerik 

merupakan suatu metode pendekatan (approximation) dari solusi sejati, dan berdasarkan hal 

tersebut terdapat besarnya angka kesalahan (eror) yang dihasilkan oleh perhitungan numerik 

(Munir, 2008). Kesalahan ini lebih sering diakibatkan baik karena pemotongan suku atau 

pembulatan nilai. Masalah optimisasi merupakan persoalan yang banyak menggunakan metode 

numerik dalam mencari solusi penyelesaian tatkala solusi analitik sulit ditemukan.  

Menurut kendalanya (constrain), masalah optimisasi dibagi dua yakni masalah 

optimisasi dengan kendala dan tanpa kendala, sedangkan menurut variabel bebasnya masalah 

optimisasi juga dibagi atas dua, yakni masah optimisasi dengan satu variabel bebas dan banyak 

variabel bebas. Masalah optimisasi juga dibagi atas dua bagian berdasarkan banyaknya fungsi 

objektif yang dioptimalkan, yakni masalah optimisasi dengan satu fungsi objektif dan banyak 

fungsi objektif.  

Metode numerik untuk menyelesaikan masalah optmisasi dengan kendala dapat 

menggunakan metode Kuhn-Tucker atau pengali Lagrange, sedangkan untuk masalah 

optimisasi tanpa kendala dengan satu variabel bebas dapat menggunakan metode Golden Rasio, 

Fibonacci, Biseksi, Dichotomus dan Secant (Salmah, 2011). Lebih lanjut untuk menyelesaikan 

masalah optmisasi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat menggunakan metode Aksial, 

Newton, Hook and Jeeves, Stepest Descent, Arah Konjugasi, dan Rosenberg (Bazaraa, 2006). 

Untuk menyelesaikan masalah optimisasi dengan banyak fungsi objektif dapat menggunakan 

program linear multi objektif, namun hal tersebut tidak dibahas dalam tulisan ini 

Makalah ini membahas mengenai metode numerik Steepest Descent degan arah 

pencarian(direction) berupa rerata aritmatika. Diketahui bahwa metode Steepest Descent pada 

umumnya menggunakan arah pencarian gradien biasa  k kd Z X  ,(William, 2014) 

sedangkan pada penelitian ini arah pencarian dimodifikasi menjadi rerata aritmatika 
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Penelitian dilakukan dengan memahami terlebih dahulu mengenai metode numerik 

Steepest Descent dengan arah pencarian gradien biasa kemudian menyusun algoritma untuk 

metode Steepest Descent dengan arah pencarian rerata aritmatika. Dalam tulisan  ini juga akan 

diberikan contoh perhitungan numerik untuk metode Steepest Descent dengan kedua arah 

pencarian tersebut beserta analisis dan perbandingan keakuratan solusi antara keduanya.  

PEMBAHASAN  

Definisi Ruang Vektor (Anton, 1991) 

Himpunan tak kosong V merupakan ruang vektor apabila , ,x y z V   dan ,a b R  

sedemikian hingga memenuhi aksioma-aksioma sebagai berikut : 

i. x y V   

ii. x y y x    

iii.    x y z x y z      

iv. 0 V  0 0 0V V     

v.  0 0V x x       

vi. ax V  

vii.  a x y ax ay    

viii.  a b x ax bx    

ix.    ab x a bx  

x. 1x x  

Definisi Norm (Bartle and Sherbet, 1991) 

Diberikan ,X Y sembarang dua vektor. Sembarang bilangan riil || ||X dinamakan norm dari 

X  apabila memenuhi aksioma-aksioma sebagai berikut  

i. | || 0X   

ii. || || 0 0aX X    

iii. || || | ||| ||,aX a X a R   

iv. | || || || || ||X Y X Y    

Definisi Ruang Bagian (Otto and Danier, 2005) 

Himpunan bagian W dari V disebut ruang bagian dari V  jika W ruang vektor dengan operasi 

jumlah dan kali sama sepertiV  

Definisi Kombinasi Linear (Corless, 2013) 

Misalkan iX  , 1 i m   vektor-vektor di V  maka X  disebut kombinasi linear dari vektor-

vektor iX  jika 
1

m

i i

i

X a X


  

Definisi Bebas Linear (Anton, 1991).  

Vektor iX , 1 i m   anggota-anggota V  disebut tak bebas linear jika dan hanya jika terhadap 

bilangan-bilangan riil tak semuanya nol sedemikian hingga
1

0
m

i i

i

a X


 . Apabila pembuat nol 

hanya 0ia  , maka vektor-vektor tersebut dikatakan bebas linear 
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Definisi Basis Ortonormal. (Anton, 1991) 

Basis ortonormal  B di 
2

didefinisikan sebagai     1,0 , 0,1B   sedangkan untuk 
n

basis 

ortonormal didefinisikan sebagai       21,0, ,0 , 0,1, ,0 , , 0,0, ,1nB l l    

Definisi Hubungan Dua Vektor (Salmah, 2011) 

Diberikan dua buah vektor ,X Y dengan 1 2{ , ,..., }nX x x x dan 1 2{ , ,..., }nY y y y . Pernyataan 

berikut dapat dibuktikan benar  

i. X Y jika dan hanya jika i ix y , 1, 2,...,i i n   

ii. X Y jika dan hanya jika i ix y , 1, 2,...,i i n   

iii. X Y jika dan hanya jika i ix y , 1, 2,...,i i n   

Definisi Bola Terbuka (Royden, 1989) 

Diberikan 0

nx   serta 0  . Himpunan    0 0, nB x x x x     merupakan 

persekitaran  dari 0x atau disebut bola terbuka dengan pusat 0x dan radius  . 

Definisi Titik Dalam (Royden, 1989) 

Titik 0x
 
pada himpunan 

nX  disebut titik dalam (interior point) dari himpunan X  jika 

0  sehingga  0 ,B x X   

Definisi Titik Batas (Royden, 1989) 

Titik 0x pada himpunan 
nX  disebut titik batas (boundary point) dari himpunan X jika 

setiap sekitar  dari 0x memuat beberapa titik yang berada di X dan beberapa titik yang tidak 

berada di X  

Definisi Himpunan Terbuka (Bartle and Shertbet, 1991) 

Himpunan X disebut himpunan terbuka jika setiap titik dari X merupakan titik dalam  dari X . 

Lebih lanjut himpunan Y merupakan himpunan tertutup jika merupakan komplemen dari 

himpunan terbuka.  

Definisi Himpunan Tertutup (Bartle and Sherbet, 1991) 

Himpunan X disebut hinmpunan tertutup jika himpunan tersebut memuat semua titik batasnya.  

Teorema Himpunan Tertutup (Bartle and Sherbet, 1991) 

Sebarang irisan dari himpunan tertutup adalah tertutup.  

Definisi Himpunan Terbatas (Bartle and Sherbet, 1991) 

Himpunan S dikatakan terbatas jika terdapat 0M  sehingga x S  , berlaku x M  

Definisi Himpunan Terbatas Ke atas (Bazaraa, 2006) 

Himpunan S dikatakan terbatas ke bawah jika 
ny dengan semua komponennya berhingga 

sedemikian hingga ,x S y x   , sebaliknya S dikatakan terbatas ke atas 

Definisi Bentuk Kuadratik (Chong, 2001) 
2 2 2

11 1 2 2 12 1 2 1,3 1 3 23 2 3( ) 2 ... ... ...nn nF X c x c x c x c x x c x x c x x         dengan ijc R ,

1 ,i j n  ,  disebut fungsi bentuk kuadratik dengan n  variabel bebas 1 2, ,..., nx x x  

Definisi Fungsi Definit (Epperson, 2013) 

Bentuk kuadratik 
TX AX disebut positif (negatif)definit jika ( )0TX AX   untuk semua 
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0X  dan terdapat sekurangnya satu vektor tak nol sedemikian hingga 0TX AX  . Apabila 

tidak memenuhi keduanya, maka bentuk kuadratik tersebut dikatakan indefini 

Teorema Fungsi Definit (Sawaragi, 1985) 

Suatu matriks A  dikatakan  

i. Positif definit jika dan hanya jika 0i   

ii. Negatif definit jika dan hanya jika 0i   

iii. Positif semi definit jika dan hanya jika 0i   

iv. Negatif semi definit jika dan hanya jika 0i   

dengan i  merupakan nilai-nilai eigen dari matriks A dan ketidaksamaan dicapai untuk 

sekurang-kurangnya satu j . Lebih lanjut apabila i tidak memenuhi butir i,ii,iii, dan iv  maka 

matriks A disebut indefinit 

Definisi Minimum Global (Chong, 2001) 

Fungsi ( )F x dikatakan memiliki minimum global di 0x  dalam S jika 0( ) ( )f x f x  

Definisi Minimum Lokal Relatif (Chong, 2011) 

Fungsi ( )F x dikatakan memiliki minimum lokal di 0x dalam S jika terdapat sekitar   dari 0x  

sedemikian hingga 0( ) ( )f x f x untuk setiap x  di dalam persekitaran tersebut. 

Definisi Deret Taylor (Munir, 2008) 

Deret Taylor untuk fungsi ( )F X  dengan 1 2{ , ,..., }nX x x x didefinisikan sebagai 
'( )

32
( ) ( ) ( ) ( )( )

X
F X x F X F X X H X x 

        dengan 3 merupakan suku  

berderajat besar, dan ( )H X merupakan metrik Hessian yang didefinisikan sebagai 

2 2 2

2

1 1 2 1

2 2 2

2

2 1 2 2

2 2 2

2

1 2

.. . . .

n

n

n n n

F F F

x x x x x

F F F

H x x x x x

F F F

x x x x x

   
 

  
 
   

 
    
    
 
   

 
   

 

Syarat perlu agar X merupakan titik ekstrim dari fungsi ( )F X adalah ( ) 0F X   dengan 

1 2

( ) , ,...,
n

F F F
F X

x x x

   
   

   
 

Algoritma Stepest Descent Dengan Arah Pencaraian Negatif Gradien (Bazaraa, 2006) 

Diberikan 2 2( ) ( , ,., )nZ F X F x x x  dan akan ditentukan nilai 1 2{ , ,., }nX x x x yang 

meminimalkan fungsi ( )F X  tersebut 

i. Ambil 1 1 2{ , ,., } n

nX x x x R   yang merupakan sembarang titik awal dan 0   yang 

merupakan suatu konstanta positif yang menyatakan besarnya kesalahan eror yang 

ditoleransi. 
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ii. Dibentuk fungsi gradient  
1 2

, , ,
n

Z Z Z
Z X

x x x

   
   

   
dan tentukan  1Z X serta 

lakukan untuk  kZ X  

iii. Apabila  kZ X   , maka iterasi berhenti, sebaliknya iterasi dilanjutkan 

iv. Tentukan k dengan cara mencari titik ekstrim  k k kZ X d yakni dengan cara 

menderivatifkan fungsi  k k kZ X d dan menyamadengankan nol dengan arah 

pencarian  k kd Z X   

v. Nilai kX  ditentukan dengan  1 1 1k k k kX X d     

Berdasarkan algoritma Stepest Descent dngan arah pencarian gradien  k kd Z X   , akan 

dikembangkan suatu metode Stepest Descent dengan arah pencarian rerata aritmatika.  

 

Algoritma Stepest Descent Dengan Arah Pencaraian Rerata Aritmatika 

Diberikan fungsi 2 2( ) ( , ,., )nZ F X F x x x  dan akan ditentukan 1 2{ , ,., }nX x x x yang 

meminimalkan fungsi ( )F X  tersebut 

i. Ambil 
1 1 2{ , ,., } n

nX x x x R   titik sembarang titik awal dan 0  suatu konstanta 

positif yang menyatakan besarnya kesalahan eror yang ditolerasnsi. 

ii. Dibentuk  
1 2

, , ,
n

Z Z Z
Z X

x x x

   
   

   
kemudian tentukan untuk    ,kZ X  

1, 2, ,k n  

iii. Apabila  kZ X   , maka iterasi berhenti, sebaliknya iterasi dilanjutkan 

iv. Cari k dengan cara mencari titik ekstrim  k k kZ X d yakni dengan cara 

menderivatifkan  k k kZ X d dan menyamadengankan nol dengan atrah pencarian 

 
1

n

k

k
k

Z X

d
k



 




dan

   1

2

k n

k

k
k

Z X Z X

d
n





  




 

 

 

Contoh Numerik 1 

Tentukan nilai 1 2{ , }X x x  yang meminimalkan
2 2

1 2 1 2 1 2( , ) 2 3Z x x x x x x    dengan 

menggunakan metode Stepest Descent dengan toleransi kesalahan 0.03   

 

Solusi Stepest Descent dengan Arah Pencarian Negatif Gradien 

Ambil sebarang titk awal 
21

1 2
{ 1, }X R   . Berdasarkan masalah optimisasi di atas dapat 

ditentukan    1 7,0Z X   . Karena norm  1 7Z X     maka iterasi dilanjutkan 

dengan arah pencarian    1 1 7,0d Z X   dan berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh

1

1

4
  . Apabila dicari lebih lanjut, akan diperoleh nilai 2

3 1
,

4 2
X

 
  
 

dengan nilai gradien 

   2 0,0Z X  dan norm  2 0Z X    . Berdasarkan hal tersebut iterasi berhenti 
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sehingga nilai  12 2,X x x yang meminimalkan masalah optimisasi di atas adalah

2

3 1
,

4 2
X

 
  
 

. Karena  2 0Z X     hal ini mengindikasikan bahwa solusi numerik ini 

sama dengan solusi analitiknya. Pada penyelesaian masalah optimisisasi tanpa kendala di atas, 

terlihat bahwa untuk nilai awal 
21

1 2
{ 1, }X R   dan arah pencarian  k kd Z X  , solusi 

numerik yang dihasilkan sama dengan solusi analitik yakni 
3 1

,
4 2

X
 

  
 

dan langkah 

pengerjaannya hanya menbutuhkan dua iterasi.  

 

Solusi Stepest Descent dengan Arah Pencarian Rerata Aritmatika 

Tetap diambil sebarang titk awal
21

1 2
{ 1, }X R   . Berdasarkan masalah optimisasi di atas 

dapat ditentukan    1 7,0Z X   . Karena norm  1 7Z X     maka iterasi dilanjutkan 

dengan arah pencarian    1 1 7,0d Z X   dan berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh

1

1

4
  . Apabila dicari lebih lanjut, akan diperoleh nilai 2

3 1
,

4 2
X

 
  
 

 dengan 

   2 0,0Z X  dan dengan arah pencarian rerata sebagai berikut

 
   

 

2

1 21 7
2 2

,0
2

k

k

Z X
Z X Z X

d
k



 
  

    
 


.  Karena  2 0Z X    , iterasi 

tetap harus berhenti dan solusi numeric steepest descent dengan arah pencarian rerata aritmatika 

ini sama dengan solusi dari metode steepest descent dengan arah pencarian gradien biasa yakni 

3 1
,

4 2
X

 
  
   

 

 
 

Contoh Numerik 2 

Pandang kembali contoh numerik 1. Apabila diambil
2

1 { 1,1}X R   , penyelesaian akan coba 

dilakukan dengan metode Steepest Descent dengan kedua jenis arah pencarian.  

 

Solusi Stepest Descent dengan Arah Pencarian Gradien 

Berdasarkan hal tersebut diperoleh    1 7,1Z X   dengan norm  1 50Z X    . 

Karena norm masih lebih besar dari , maka iterasi dilanjutkan. Arah pencarian 

   1 1 7, 1d Z X    dan berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh 1

50

198
  . Apabila dicari 

lebih lanjut, diperoleh 2

76 74
,

99 99
X

 
  
 

dengan    2 0.070,0.494Z X  dan nilai norm

 2 0.498Z X    , berdasarkan hal tersebut iterasi dilanjutkan. Dengan cara yang sama, 

diperoleh    2 2 0.070, 0.494d Z X      sehingga berdasarkan hal tersebut dapat 
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diperoleh 2 0.49  . Lebih lanjut diperoleh nilai  3 0.732,0.504X  dengan nilai gradien 

   3 0.072,0.008Z X   dan nilai norm adalah  3 0.07Z X    .  

 

Proses dilanjutkan sehingga diperoleh arah pencarian    3 3 0.072, 0.008d Z X    dan 

3 0.25  .Berdasarkan hal tersebut diperoleh 4

3 1
,

4 2
X

 
  
 

 dengan nilai gradien

   4 0,0Z X  dan  4 0Z X     sehingga iterasi berhenti dan solusi numeriknya juga 

merupakan solusi analitik.  

 

Solusi Stepest Descent dengan Arah Pencarian Rerata Aritmatika 

Diambil
2

1 { 1,1}X R    sebarang nilai awal. Berdasarkan hal tersebut diperoleh nilai gradien

   1 7,1Z X   dengan norm  1 50Z X    . Karena norm masih lebih besar dari , 

maka iterasi dilanjutkan. Karena arah pencarian    1 1 7, 1d Z X    maka berdasarkan hal 

tersebut dapat diperoleh 1

50

198
  . Apabila dicari, maka akan diperoleh nilai 2

76 74
,

99 99
X

 
  
 

dengan nilai gradient    2 0.070,0.494Z X  dan norm  2 0.498Z X    . Nilai arah 

pencarian 

 
   

 

2

1 21
2 3.465, 0.747

2 2

k

k

Z X
Z X Z X

d 

 
  

     
 


.Berdasarkan hal 

tersebut diperoleh  2 0.0053   sehingga dapat ditemukan nilai  3 0.786,0.743X  .  

Lebih lanjut    3 0.144,0.486Z X   dengan norm  3 0.506Z X    Karena 

norm masih lebih besar dari  , maka iterasi dilanjutkan. Dengan cara yang sama akan diperoleh 

 3 2.262, 0.66d   dengan 3 0.00023    sehingga dapat ditemukan  4 0.785,0.743X 

dengan    4 0.14,0.486Z X   dan norm  4 0.505Z X    . Iterasi dilanjutkan 

sehingga diperoleh  4 1.661, 0.616d   dan 4 0.0056  . Berdasarkan hal demikian 

diperoleh nilai  5 0.794,0.739X  dengan nilai gradient    5 0.176,0.478Z X  dan 

 5 0.504Z X    . Terlihat bahwa nilai 
2

1x  semakin menjauhi nilai aslinya yakni 

1 0.75x  namun untuk 
2

2x  terlihat mendekati nilai aslinya yakni 
2

2 0.5x   meski 

membutuhkan iterasi yang panjang. Dengan demikian dengan cara ini, iterasi akan tetap 

berhenti saat  kZ X   , dengan nilai 2x yang semakin akurat dengan solusi asli namun 

tidak sama halnya dengan 1x yang justru menjauhi nilai aslinya.  

Lebih lanjut apabila arah pencarian rerata aritmatika didefinisikan dengan  

   1

2

n

k

k
k

Z X Z X

d
n



  




, maka akan diperoleh nilai arah pencarian 

1304



 

 

   
   

 

2

1
1 22

2 3.535, 0.253
2 2

k

k

Z X Z X
Z X Z X

d 

  
  

    
 


. Berdasarkan 

hal tersebut diperoleh  2 0.0024    sehingga dapat ditemukan nilai  3 0.759,0.748X  . 

Lebih lanjut    3 0.036,0.496Z X  dengan  3 0.497Z X    . Karena norm masih 

lebih besar dari  , maka iterasi dilanjutkan. Dengan cara yang sama diperoleh

 3 2.368, 0.0033d   dengan nilai 3 0.0037    sehingga dapat ditemukan nilai 

 4 0.75,0.748X  dengan    4 0,0.496Z X  dan  4 0.496Z X    . Dari sini 

terlihat bahwa nilai 
2

1x  telah sama dengan nilai aslinya yakni 1 0.75x  , namun 
2

2x 

terlihat menjauhi nilai aslinya. Iterasi tetap akan berhenti di suatu keadaan karena nilai 

 kZ X  semakin kecil mendekati nilai epsilon.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang diuraikan dalam beberapa poin 

dibawah ini  

Kesimpulan  
Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan: 

i. Dalam suatu masalah optimisasi dua variabel tanpa kendala dengan nilai awal tertentu 

1X , solusi numerik Stepest Descent dengan arah pencarian gradien biasa dan aritmatika 

akan menghasilkan solusi yang identik dengan solusi analitik pada masalah optimisasi 

yang dibahas dalam tulisan ini.  

ii. Solusi masalah optimisasi dengan metode steepest descent dengan arah pencarian rerata 

aritmatika menghasilkan salah satu nilai dari , 1, 2ix i   yang menjauhi niai aslinya. 

Untuk metode steepest descent dengan arh pencarian  

 
1

k

k

k
k

Z X

d
k



 




menghasilkan nilai 2x yang semakin akurat dengan solusi asli namun tidak sama halnya 

dengan 1x yang justru menjauhi nilai aslinya. Sedangkan untuk SteepestDescent dengan 

arah pencarian  

   1

2

n

k

k
k

Z X Z X

d
n



  




akan terbentuk nilai 
2

1x   yang telah sama dengan 

nilai aslinya yakni 1 0.75x  , namun 
2

2x  terlihat menjauhi nilai aslinya. Terlepas 

dari hal tersebut, suatu saat iterasi akan berhenti di suatu kondisi karena nilai 

 kZ X  yang semakin kecil mendekati nilai epsilon. 

Saran 

Perlu dikonstrusi arah pencarian rerata aritmatika yang pas agar baik nilai 1x maupun 2x  yang 

dihasilkan dapat menuju pada nilai yang seharusnya, yakni mendekati atau sama dengan solusi 

asalitiknya. Lebih lanjut perlu diselidiki untuk masalah optimisasi yang lain dengan nilai awal 

1X  tertentu agar ditemukan kesimpulan umum mengenai kecepatan iterasi menemukan solusi 
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pada metode numerikSteepest Descent dengan arah pencarian gradient biasa dengan gradien 

rerata aritmatika.  
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CO-IDEAL PRIMA LEMAH PADA SUATU SEMI RING 
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Abstrak 

 
           Misal R adalah suatu semiring. Suatu co-ideal I dari R dikatakan prima jika 

untuk sebarang 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 dengan  𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼 berlaku 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. Sedangkan co-

ideal I dari R dikatakan prima lemah jika untuk sebarang 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 dengan 0 ≠  𝑎 + 𝑏 ∈

𝐼 berlaku 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. Suatu pemetaan dari semiring R ke semiring S,  𝑓: 𝑅 ⟶
𝑆 dinamakan suatu homomorfisma semiring jika berlaku 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏) dan 

𝑓(𝑎𝑏) = 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏) untuk sebarang a dan b di R. Artikel ini akan mengkaji  

karakterisasi co-ideal prima lemah yang merupakan pengitlakan dari co-ideal prima dan 

peta homomorfismanya. 

 

Kata kunci: semiring, co-ideal prima lemah 

 

PENDAHULUAN 

Suatu semiring R adalah suatu himpunan tak kosong di mana operasi-operasi biner 

penjumlahan (+) dan perkalian (∙) terdefinisi sedemikian sehingga memenuhi kondisi (1) (R,+) 

bersifat komutatif, asosiatif, dan memiliki unsur identitas 0, (2)  (𝑅,∙) bersifat asosiatif, (3) 

berlaku sifat distributif perkalian kiri dan kanan terhadap penjumlahan. Suatu semiring R 

disebut semiring komutatif jika 𝑅 memenuhi sifat komutatif perkalian. Suatu semiring R disebut 

semiring dengan satuan jika (𝑅,∙) memiliki unsur identitas perkalian 1 ≠ 0 sedemikian sehingga 

berlaku 𝑎 ∙ 1 = 1 ∙ 𝑎 = 𝑎 untuk sebarang 𝑎 ∈ 𝑅. Suatu himpunan bagian tak kosong I dari suatu 

semiring R dinamakan ideal jika untuk 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼 dan 𝑟 ∈ 𝑅 berlaku 𝑎 + 𝑏, 𝑎𝑟, 𝑟𝑎 ∈ 𝐼.  Suatu 

ideal sejati  I dari R dikatakan prima jika 𝐴𝐵 ⊆ 𝐼 mengakibatkan 𝐴 ⊆ 𝐼 atau 𝐵 ⊆ 𝐼 untuk 

sebarang ideal 𝐴 dan B dari R. Beberapa penelitian tentang ideal prima pada semiring dilakukan 

oleh Gupta & Chaudhari (2011) serta Setyawati (2011). Kemudian konsep ideal prima 

diperumum dalam penelitian Anderson & Smith (2003) dengan memperkenalkan ideal prima 

lemah yaitu 0 ≠ 𝐴𝐵 ⊆ 𝐼 mengakibatkan 𝐴 ⊆ 𝐼 atau 𝐵 ⊆ 𝐼 untuk sebarang ideal 𝐴 dan B dari R. 

Jelas bahwa setiap ideal prima adalah prima lemah. Ideal 𝐼 = {0̅} dalam semiring ℤ10 adalah 

prima lemah tetapi bukan prima. 

Suatu co-ideal dari suatu semiring R adalah suatu himpunan bagian tak kosong 𝐼 ⊆ 𝑅 

yang memenuhi kondisi untuk sebarang 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼 dan 𝑟 ∈ 𝑅 berlaku 𝑎𝑏, 𝑎 + 𝑟 ∈ 𝐼. Chaudhari & 

Ingale (2011) melakukan penelitian tentang co-ideal prima yang didefinisikan sebagai co-ideal 

sejati  I dari R dengan 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼 mengakibatkan 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. Berdasarkan konsep ideal 

prima lemah, diberikan definisi co-ideal prima lemah, yang merupakan perumuman dari co-

ideal prima, yaitu 0 ≠ 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐼 mengakibatkan 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. Artikel ini akan mengkaji  

bebrapa sifat co-ideal prima lemah yang merupakan pengitlakan dari co-ideal prima dan peta 

homomorfismanya.    
 

PEMBAHASAN  

Pada artikel ini yang dimaksud dengan semiring adalah semiring komutatif. 

Definisi 1. Suatu co-ideal I dari semiring R disebut subtraktif  jika 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 dengan 𝑎, 𝑎𝑏 ∈ 𝐼 

mengakibatkan 𝑏 ∈ 𝐼. 
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Teorema 2. Misalkan I suatu co-ideal subtraktif dari semiring R dengan unsur satuan. Maka 

pernyataan-pernyataan berikut adalah ekivalen 

   (i). I adalah co-ideal prima lemah, 

  (ii). Jika 𝐴, 𝐵 ⊆ 𝑅 dengan {0} ≠ 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐼, maka 𝐴 ⊆ 𝐼 atau 𝐵 ⊆ 𝐼, 

 (iii). Jika 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 dengan {0} ≠ 𝑎 + 𝑅 + 𝑏 ⊆ 𝐼, maka 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. 

Bukti.  

(i) ⟹ (ii) Misalkan 𝐴, 𝐵 ⊆ 𝑅 dengan {0} ≠ 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐼. Karena diketahui I adalah co-ideal 

prima lemah, maka untuk sebarang 𝑎 ∈ 𝐴 dan 𝑏 ∈ 𝐵 dengan 0 ≠ 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐼 berlaku  

𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. Ini berarti, 𝐴 ⊆ 𝐼 atau 𝐵 ⊆ 𝐼. 

(ii) ⟹ (iii) Misalkan 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 dengan {0} ≠ 𝑎 + 𝑅 + 𝑏 ⊆ 𝐼.  

Perhatikan bahwa  

                         {0} ≠ (𝑎 + 𝑅) + (𝑏 + 𝑅) =  𝑎 + 𝑅 + 𝑅 + 𝑏 =  𝑎 + 𝑅 + 𝑏 ⊆ 𝐼  

yang berakibat 𝑎 + 𝑅 ⊆ 𝐼 atau 𝑏 + 𝑅 ⊆ 𝐼.  

Karena 𝑎 = 𝑎 + 0 ∈ 𝑎 + 𝑅 dan 𝑏 = 𝑏 + 0 ∈ 𝑏 + 𝑅, maka 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. 

(iii) ⟹ (i) Perhatikan bahwa 

                            0 ≠ 𝑎 + 𝑏 = 𝑎 + 0 + 𝑏 ∈ 𝑎 + 𝑅 + 𝑏 ⊆ 𝐼  

mengakibatkan 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. 

 

Teorema 3. Misalkan R adalah semiring. Setiap co-ideal dari R adalah prima lemah jika dan 

hanya jika untuk sebarang co-ideal 𝐴, 𝐵 di 𝑅 berlaku 𝐴 + 𝐵 = 𝐴, 𝐴 + 𝐵 = 𝐵, atau 𝐴 + 𝐵 = {0}. 

Bukti. 

(⟹) Asumsikan bahwa setiap co-ideal dari R adalah prima lemah.  

Misal 𝐴, 𝐵 sebarang co-ideal dari R dengan 𝐴 + 𝐵 ≠ 𝑅. Akan ditunjukkan bahwa 𝐴 + 𝐵 juga 

co-ideal dari R. Untuk sebarang 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐴 + 𝐵 dan 𝑟 ∈ 𝑅 , terdapat  𝑎1, 𝑎2  ∈ 𝐴 dan 𝑏1, 𝑏2  ∈ 𝐵 

sedemikian sehingga 

          𝑥 = 𝑎1 + 𝑏1 dan 𝑦 = 𝑎2 + 𝑏2 .  

Perhatikan bahwa dengan sifat co-ideal dari masing-masing A dan B, diperoleh 

        𝑥𝑦 = (𝑎1 + 𝑏1)(𝑎2 + 𝑏2) =  𝑎1𝑎2 + 𝑎1𝑏2 + 𝑏1𝑏2 + 𝑏1𝑎2 ∈ (𝐴 + 𝑅) + (𝐵 + 𝑅) ⊆ 𝐴 + 𝐵 

Juga 

   𝑥 + 𝑟 = 𝑎1 + 𝑏1 + 𝑟 ∈ 𝐴 + (𝐵 + 𝑅) ⊆ 𝐴 + 𝐵, 

yang berarti 𝐴 + 𝐵 co-ideal dari R sehingga berdasarkan asumsi 𝐴 + 𝐵 adalah prima lemah.  

Jika 

                     {0} ≠ 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐴 + 𝐵,  

maka berdasarkan sifat prima lemah dari 𝐴 + 𝐵 diperoleh  

                                       𝐴 ⊆ 𝐴 + 𝐵   atau   𝐵 ⊆ 𝐴 + 𝐵  

yang berakibat  

                  𝐴 ⊆ 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐴 + 𝑅 ⊆ 𝐴 atau 𝐵 ⊆ 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝑅 + 𝐵 ⊆ 𝐵 

Dengan demikian, 

                                        𝐴 + 𝐵 = 𝐴  atau  𝐴 + 𝐵 = 𝐵. 

Dalam hal 𝐴 + 𝐵 = 𝑅, maka diperoleh 

         𝑅 = 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐴 + 𝑅 ⊆ 𝐴 ⊆ 𝑅  dan  𝑅 = 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝑅 + 𝐵 ⊆ 𝐵 ⊆ 𝑅 

Jadi 𝑅 + 𝑅 = 𝐴 + 𝐵 = 𝑅.  

 

(⟸) Misal I adalah sebarang co-ideal sejati dari R dan anggap {0} ≠ 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐼 untuk co-ideal 

𝐴, 𝐵 dari R. Maka diperoleh 

                                 𝐴 = 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐼 atau  𝐵 = 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐼. 

 

Akibat 4. Misalkan R adalah semiring di mana setiap co-idealnya adalah prima lemah. Maka 

untuk sebarang co-ideal 𝐼 dari 𝑅 berlaku 𝐼 + 𝐼 = 𝐼 atau 𝐼 + 𝐼 = {0}. 

 

               Konvers dari Akibat 4 tidak berlaku seperti contoh penyangkal berikut yaitu suatu co-
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ideal dari suatu semiring komutatif R yang memenuhi 𝐼 + 𝐼 = {0} tetapi bukan prima lemah. 

 

Contoh 5. Perhatikan pada semiring komutatif (𝑅 = ℤ20, ⨁, ⨀) di mana operasi-operasi 

binernya didefinisikan untuk sebarang  𝑎, 𝑏 ∈ ℤ20,  

                                                    𝑎⨁𝑏 ∶= 𝑎𝑏   dan  𝑎 ⨀𝑏 ∶=  𝑎 + 𝑏, 

𝐼 = {0̅, 10̅̅̅̅ } adalah co-ideal dari R dengan 𝐼⨁𝐼 = {0̅} tetapi bukan prima lemah karena 0̅ ≠
2̅⨁5̅ = 10̅̅̅̅ ∈ 𝐼 namun 2̅, 5̅  ∉ 𝐼. 

 

Definisi 6. Suatu unsur r dalam suatu semiring R disebut nilpoten jika ada suatu bilangan bulat 

positif n sedemikian sehingga nr = 0. Himpunan semua unsur nilpoten dari R dinotasikan 

dengan Nil R. Suatu co-ideal I dari suatu semiring R disebut nilpoten jika ada suatu bilangan 

bulat positif n sedemikian sehingga nI = {0}. 

 

Akibat 7. Misalkan I adalah co-ideal subtraktif prima lemah dari suatu semiring R. Jika I bukan 

prima, maka 𝐼 ⊆ Nil 𝑅. 

 

Teorema 8. Misalkan I adalah co-ideal subtraktif dari suatu semiring R. Jika I adalah prima 

lemah tetapi bukan prima dan 𝑥 ∈ Nil 𝑅 , maka berlaku 𝑥 ∈ 𝐼 atau 𝑥 + 𝐼 = {0}. 

Bukti. 

        Misal 𝑥 ∈ Nil 𝑅 dan anggap  𝑥 + 𝐼 ≠ {0}. Akan ditunjukkan bahwa 𝑥 ∈ 𝐼. Berarti ada 

bilangan asli terkecil n sedemikian sehingga 𝑛𝑥 = 0. 

Jadi untuk n ≥ 2 dan suatu 𝑦 ∈ 𝐼 diperoleh 

                        0 ≠ 𝑥 + 𝑦 = 𝑥 + 𝑦 + 𝑥 + (𝑛 − 1)𝑥 ∈ 𝐼 
Berdasarkan sifat prima lemah dari I, maka 

                        0 ≠ (𝑥 + 𝑥) + 𝑥 + (𝑦 + (𝑛 − 1)𝑥)  ∈ 𝐼  

Sehingga  

                                 𝑥 + 𝑥 ∈ 𝐼    atau    𝑦 + (𝑛 − 1)𝑥 ∈ 𝐼 

                                        𝑥 ∈ 𝐼    atau    𝑦 + (𝑛 − 1)𝑥 ∈ 𝐼 

Jika 𝑥 ∈ 𝐼, maka bukti selesai. 

Jika 𝑦 + (𝑛 − 1)𝑥 ∈ 𝐼, maka (𝑛 − 1)𝑥 ∈ 𝐼 sehingga 𝑥 ∈ 𝐼. 

        Anggap 𝑥 ∉ 𝐼 untuk suatu 𝑥 ∈ Nil 𝑅. Akan ditunjukkan bahwa 𝑥 + 𝐼 = {0}. 

Andaikan 𝑥 + 𝐼 ≠ {0}, yaitu terdapat suatu 𝑧 ∈ 𝐼 sehingga 𝑥 + 𝑧 ≠ 0. 

𝑥 ∈ Nil 𝑅 berarti terdapat suatu bilangan asli terkecil n sedemikian sehingga 𝑛𝑥 = 0. 

Karena 𝑥 ∉ 𝐼 dan 𝑥 + 𝐼 ≠ {0}, maka 𝑛 ≥  2 sehingga 

               0 ≠ 𝑥 + 𝑧 = 𝑛𝑥 + 𝑥 + 𝑧 = 𝑥 + (𝑛 − 1)𝑥 + 𝑥 + 𝑧 = (𝑥 + 𝑥) + (𝑛 − 1)𝑥 + 𝑧 ∈ 𝐼  
Berdasarkan sifat prima lemah dari I, maka 

               𝑥 ∈ 𝐼  atau  (𝑛 − 1)𝑥 ≠ 0 dan (𝑛 − 1)𝑥 ∈ 𝐼 

Dari kedua kasus ini diperoleh 𝑥 ∈ 𝐼 (kontradiksi).  

Jadi haruslah 𝑥 + 𝐼 = {0}. 

 

Teorema 9. Misal R dan S keduanya semiring. Misal 𝑓: 𝑅 ⟶ 𝑆 suatu isomorfisma semiring.  

(i) Jika I co-ideal prima lemah dari R, maka 𝑓(𝐼) co-ideal prima lemah dari S. 

(ii) Jika J co-ideal prima lemah dari S, maka 𝑓−1(𝐽) co-ideal prima lemah dari R. 

Bukti. 

(i) Misalkan I adalah co-ideal prima lemah dari R.  

Pertama-tama akan ditunjukkan bahwa 𝑓(𝐼) merupakan co-ideal dari S, yaitu untuk sebarang 

𝑎, 𝑏 ∈ 𝑓(𝐼) dan sebarang 𝑠 ∈ 𝑆 berlaku 𝑎𝑏, 𝑎 + 𝑠 ∈ 𝑓(𝐼).  

Berdasarkan sifat injektif dari f, maka untuk 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑓(𝐼), terdapat 𝑎1, 𝑏1 ∈ 𝐼 sedemikian 

sehingga 𝑎 = 𝑓(𝑎1)  dan  𝑏 = 𝑓(𝑏1). 

Untuk 𝑠 ∈ 𝑆, terdapat 𝑟 ∈ 𝑅 sedemikian sehingga 𝑠 = 𝑓(𝑟) 
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Perhatikan bahwa 

                                              𝑎𝑏 = 𝑓(𝑎1)𝑓(𝑏1) =  𝑓(𝑎1𝑏1) ∈ 𝑓(𝐼), 

dan 

𝑎 + 𝑠 =  𝑓(𝑎1) + 𝑓(𝑟) = 𝑓(𝑎1 + 𝑟) ∈ 𝑓(𝐼) 

Ini berarti 𝑓(𝐼) co-ideal dari S. 

 Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa 𝑓(𝐼) prima lemah. 

Jika 0𝑆 ≠ 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝑓(𝐼), maka  

                                               0𝑆 ≠ 𝑓(𝑎1+𝑏1) =  𝑓(𝑎1) + 𝑓(𝑏1) = 𝑎 + 𝑏 ∈  𝑓(𝐼) 

yang berarti terdapat suatu  𝑡 ∈ 𝐼 sehingga 

                                         𝑓(0𝑅) ≠ 𝑓(𝑎1+𝑏1) = 𝑓(𝑡) 
Berdasarkan sifat injektif dari f, maka 

                                                0𝑅 ≠ 𝑎1+𝑏1 = 𝑡 ∈ 𝐼   
Karena I prima lemah, maka diperoleh  

                                     𝑎1 ∈ 𝐼         atau  𝑏1 ∈ 𝐼 

Dengan demikian, 

                       𝑎 = 𝑓(𝑎1)  ∈ 𝑓(𝐼)    atau   𝑏 = 𝑓(𝑏1)  ∈ 𝑓(𝐼) 

 

(ii) Misalkan J adalah co-ideal prima lemah dari S.  

Pertama-tama akan ditunjukkan bahwa 𝑓−1(𝐽) merupakan co-ideal dari R, yaitu untuk sebarang 

𝑥, 𝑦 ∈ 𝑓−1(𝐽) dan sebarang 𝑟 ∈ 𝑅 berlaku 𝑥𝑦, 𝑥 + 𝑟 ∈ 𝑓−1(𝐽). 

Perhatikan bahwa  

𝑥, 𝑦 ∈ 𝑓−1(𝐽)  ⟹  𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦) ∈ 𝐽  
Berdasarkan sifat homomorfisma dari f, didapat 

                             𝑓(𝑥𝑦) = 𝑓(𝑥)𝑓(𝑦) ∈ 𝐽    

Sehingga, 

       𝑥𝑦 ∈ 𝑓−1(𝐽). 

Juga dikarenakan 𝑓(𝑟) ∈ 𝑆, maka 

                                 𝑓(𝑥 + 𝑟) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑟) ∈ 𝐽 

Sehingga, 

              𝑥 + 𝑦 ∈ 𝑓−1(𝐽). 

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa 𝑓−1(𝐽) prima lemah. 

Jika 0𝑅 ≠ 𝑥 + 𝑦 ∈ 𝑓−1(𝐽), maka  

                            0𝑆 = 𝑓(0𝑅) ≠ 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦) =  𝑓(𝑥 + 𝑦) ∈ 𝐽 
Karena J prima lemah, diperoleh 

                  𝑓(𝑥) ∈ 𝐽   atau   𝑓(𝑦) ∈ 𝐽 

Sehingga  

                       𝑥 ∈ 𝑓−1(𝐽)   atau  𝑦 ∈ 𝑓−1(𝐽). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

        Misalkan I adalah suatu co-ideal subtraktif dari semiring R dengan unsur satuan. Maka 

pernyataan-pernyataan berikut adalah ekivalen (i). I adalah co-ideal prima lemah, (ii). Jika 

𝐴, 𝐵 ⊆ 𝑅 dengan {0} ≠ 𝐴 + 𝐵 ⊆ 𝐼, maka 𝐴 ⊆ 𝐼 atau 𝐵 ⊆ 𝐼, (iii). Jika 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 dengan {0} ≠
𝑎 + 𝑅 + 𝑏 ⊆ 𝐼, maka 𝑎 ∈ 𝐼 atau 𝑏 ∈ 𝐼. Selanjutnya, misalkan R adalah semiring. Setiap co-ideal 

dari R adalah prima lemah jika dan hanya jika untuk sebarang co-ideal 𝐴, 𝐵 di 𝑅 berlaku 𝐴 +
𝐵 = 𝐴, 𝐴 + 𝐵 = 𝐵, atau 𝐴 + 𝐵 = {0}. Terakhir, Misal R dan S keduanya semiring. Misal 

𝑓: 𝑅 ⟶ 𝑆 suatu isomorfisma semiring. Jika I co-ideal prima lemah dari R, maka 𝑓(𝐼) co-ideal 

prima lemah dari S. Sedangkan jika J co-ideal prima lemah dari S, maka 𝑓−1(𝐽) co-ideal prima 

lemah dari R.  

       Berkaitan dengan beberapa jenis ideal misalnya ideal maksimal, maka kajian ini 

dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut misalnya memperkenalkan dan mengkaji co-

ideal maksimal.  
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Abstrak 

 
Sangaku merupakan potongan kayu berbentuk persegi panjang yang 

digantungkan di bagian atap kuil-kuil Sinto di Jepang. Sangaku memuat soal-soal 

geometri yang melibatkan lingkaran, segitiga, dll.   Makalah ini membahas beberapa 

soal geometri sangaku tentang lingkaran yang melibatkan segitiga dan diselesaikan  

dengan menggunakan rumus-rumus geometri yang sudah diajarkan di sekolah 

menengah. Juga soal geometri tentang segitiga yang diselesaikan dengan 

menggunakan geometri analit.   

Kata kunci: soal geometri sangaku    
 

 

PENDAHULUAN  
 Sangaku secara harafiah berarti papan matematika. Sangaku merupakan potongan kayu 

berbentuk persegi panjang yang digantungkan di bagian atap kuil-kuil Sinto di Jepang (lihat 

Gambar 1 yang diambil dari Rosalie Hosking).  Sangaku berisikan soal-soal geometri tentang 

lingkaran, segitiga, ellips, dll. Soal-soal tersebut ditulis dalam bahasa Kanbun dan bukan dalam 

bahasa Jepang sehari-hari. Bahasa Kanbun merupakan bahasa akademik seperti bahasa Latin. 

Kebiasaan memasang Sangaku di kuil-kuil sudah dimulai sejak periode Edo tahun 1600 – 1868.  

 Sangaku memuat soal-soal geometri. Beberapa memuat soal lengkap dengan 

pembahasannya. Ada juga yang hanya memberikan soal dan menantang para pengamat untuk 

menyelesaikan soal tersebut. Soal-soal Sangaku sudah banyak dibahas seperti oleh Rosalie 

Hosking dan juga oleh Jill Vincent. Makalah ini membahas beberapa soal Sangaku sederhana 

yang dapat diselesaikan dengan metode geometri yang dipelajari di tingkat Sekolah Menengah 

Pertama. Diharapkan pembahasan ini dapat memotivasi para guru untuk membahas soal-soal 

geometri Sangaku di sekolah supaya siswa belajar soal-soal pemecahan masalah.  

 

 

 
 

Gambar 1. Papan Sangaku digantungkan di kuil Sinto  
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PEMBAHASAN  

 Pada bagian ini akan dibahas beberapa soal geometri Sangaku yang sederhana. Contoh 

pertama diambil dari Hosking, R.  Penyelesaian contoh soal ini dengan melibatkan trigonometri. 

Pada makalah ini, soal diselesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga Heron. Dengan 

demikian siswa kelas menengah pertama dapat memahami contoh soal ini.  

  

Contoh soal1 :  

 

 

 

Diketahui lingkaran dengan pusat O dan jari-jari r. Di 

dalamnya terdapat 3 lingkaran dengan pusat A, B, dan C 

dengan masing-masing jari-jarinya adalah t (lihat gambar di 

samping) dan segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. 

Tentukan hubungan r dan t.  

 

 

 

Jawab : Perhatikan segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah 2t. Ingat kembali 

rumus Heron untuk menghitung luas suatu segitiga dengan panjang sisi-sisi segitiga adalah a, b, 

dan c yaitu  

L = ))()(( csbsass  , dengan s = 2
1 (a + b + c). 

Dengan menerapkan rumus Heron di atas pada segitiga ABC diperoleh  

s = 3t, dan luas segitiga ABC = ))()((3 tttt = 3 t2. 

Selanjutnya gambarkan ruas garis – ruas garis OA, OB, dan OC. Perhatikan bahwa  

OA = OB = OC = r – t. 

Sehingga diperoleh segitiga – segitiga OAB, OBC, dan OAC ádalah 3 segitiga yang saling 

kongruen. Dengan demikian luas ketiga segitiga tersebut sama dan jumlahnya sama dengan luas 

segitiga ABC. Jadi,  

luas segitiga ABC = 3 luas segitiga OAB. 

Sekarang, akan dihitung luas segitiga OAB dengan menggunakan rumus Heron.  Diperoleh s = r, 

dan luas segitiga OAB = ))()(2( tttrr  = t )2( trr  .  

Karena luas segitiga ABC = 3 luas segitiga OAB, maka  

3 t2 = 3t )2( trr  , 

atau 

3 t = 3 )2( trr  . 

Dengan mengkuadratkan kedua ruas diperoleh  

3t2 = 9(r2 – 2rt), 

atau 

t2 = 3r2 – 6rt, 

atau 

t2 + 6rt = 3r2. 

Dengan melengkapkan kuadrat diperoleh   

t2 + 6rt + 9r2 = 12r2, 

O 
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(t + 3r)2 = 12r2, 

t + 3r = 2 3 r, 

t = 2 3 r – 3r = (2 3  – 3)r, 

yang menyatakan hubungan antara t dan r yang diinginkan.  

 Sama seperti contoh soal 1, contoh soal berikut juga diambil dari Hosking, R (2016). 

Penyelesaian soal ini di artikel tersebut juga melibatkan trigonometri. Sedangkan di makalah ini 

menggunakan rumus jari-jari lingkaran dalam dan rumus luas segitiga Heron. Dengan demikian 

siswa kelas menengah pertama dapat memahami penyelesaian contoh soal ini.  

Contoh soal 2 

 
 

 

Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi a satuan. 

Didalam persegi digambar segitiga sama sisi ABD dan 

lingkaran dalam segitiga ABE. Lingkaran tersebut berpusat 

di titik O dengan jari-jari r. Di dalam persegi juga digambar 

dua lingkaran dengan pusat P dan Q dengan masing-masing 

jari-jari adalah t. Carilah hubungan antara r dan t.  

 

Jawab : Untuk menyelesaikan soal ini, akan digunakan rumus jari-jari lingkaran dalam (R) suatu 

segitiga, yaitu  

R = 
s

segitiga luas
, dengan s = setengah keliling segitiga.  

Perhatikan segitiga sama sisi ABE dengan panjang sisi a satuan. Dengan menerapkan rumus 

Heron untuk menghitung luas segitiga ABE, diperoleh  

s = 2
3 a, dan luas segitiga ABE = ))()((

2
1

2
1

2
1

2
3 aaaa = 4

1 3 a2. 

Dengan demikian jari-jari lingkaran dalam segitiga ABE ádalah  

r = 
a

a

2
3

2

4
1 3

= 6
1 3 a. 

Sekarang akan dihitung jari-jari lingkaran dalam yaitu lingkaran dengan pusat Q. Untuk itu 

perpanjang ruas garis BE sehingga memotong sisi CD, misalkan di titik F. Diperoleh segitiga 

situ-siku BCF dengan lingkaran dalam yang berpusat di Q dan jari-jari t. Perhatikan bahwa 

karena segitiga ABE ádalah segitiga sama sisi, maka besar sudut ABE = 60o. Oleh karena itu besar 

sudut FBC = 30o dan besar sudut BFC = 600. Dengan demikian perbandingan panjang sisi CF : 

CB : BF = 1 : 3  : 2. Karena panjang sisi CB = a satuan, maka panjang sisi CF = 3
1 3 a dan 

panjang sisi BF = 3
2 3 a.  

 Jadi, pada segitiga BCF berlaku s = 2
1 (a + 3

1 3 a + 3
2 3 a) = 2

1 (1 + 3 )a, dan luas 

segitiga siku-siku BCF = 2
1 (a)( 3

1 3 a) = 6
1 3 a2. Oleh karena itu, diperoleh jari-jari lingkaran 

dalam segitiga situ-siku BCF sebagai berikut.  

t =  
a

a

)31(

3

2
1

2

6
1


= ( 2

1 – 6
1 3 )a. 

A B 

C D E 

O 

P Q 
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Selanjutnya, dari persamaan r = 6
1 3 a, diperoleh a = 2 3 r. Dengan mensubstitusi nilai a ke 

persamaan t = (
2
1 –

6
1 3 )a, diperoleh  

t = (
2
1 –

6
1 3 )2 3 r = ( 3 – 1)r,  

yang menyatakan hubungan antara t dan r yang diinginkan.  

 Selanjutnya akan dibahas contoh soal yang terakhir. Contoh soal ini diambil dari  Vincent, 

J (2016). Dalam artikel tersebut pembahasan soal ini melibatkan kesebangunan segitiga. Pada 

makalah ini, untuk menyelesaikan soal ini digunakan geometri analit. Tujuannya adalah 

menunjukkan bahwa geometri analit dapat juga digunakan untuk menyelesaikan masalah 

geometri. 

Contoh soal 3 

 

 

Diketahui segitiga siku-siku ACB dengan sudut siku-

siku adalah sudut C . Titik C’ terletak pada sisi AB 

sehingga BC = BC’. Titik P terletak pada sisi BC 

sehingga C’P membagi segitiga ACB menjadi dua 

daerah yang luasnya sama.  

Tunjukkan 2PC’ = AB. 

 Jawab : Pertama-tama dimisalkan panjang sisi BC = r satuan, AC = a satuan, dan AB = s satuan. 

Dengan menggunakan Teorema Pythagorasi diperoleh  

r2 + a2 = s2. 

Selanjutnya tempatkan segitiga ACB pada bidang kartesius sehingga titik B berimpit 

dengan titik (0, 0) dan sisi BC terletak pada sumbu-x positif. Dengan demikian diperoleh 

koordinat titik C ádalah C(r, 0) dan koordinat titik A adalah A(r, a). Misalkan koordinat titik P 

ádalah (p, 0).  

Sekarang akan dicari koordinat titik C’. Karena BC = BC’, maka dapat dibuat lingkaran L 

dengan pusat B dengan panjang jari-jari = panjang BC = panjang BC’ = r. Diperoleh persamaan 

lingkaran adalah x2 + y2 = r2. Dengan demikian titik C’ adalah titik potong garis AB dengan 

lingkaran L. Persamaan garis AB adalah  

y = 
r

a
x. 

Dengan mensubstitusi y = 
r

a
x ke persamaan x2 + y2 = r2 diperoleh  

x2 + (
r

a
x)2 = r2 , 

x2(1 + 
2

2

r

a
) = r2, 

x2 = 
22

4

ar

r


= 

2

4

s

r
, 

x = 
s

r 2

. 

Jadi, absis dari titik C’ adalah 
s

r 2

.  
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Dengan mensubstitusi x = 
s

r 2

 ke persamaan garis y = 
r

a
x, diperoleh ordinat titik C’ yaitu  

y = 
r

a
(

s

r 2

) = 
s

ar
. 

Selanjutnya karena luas segitiga APC’ = 
2
1 luas segitiga ABC, diperoleh  

2
1 (p)( 

s

ar
) = 

2
1 (

2
1 )(a)(r), 

atau 

p = 
2
1 s. 

Dengan menggunakan rumus jarak diperoleh kuadrat panjang ruas garis PC’ ádalah  

(PC’)2 = 

2
2

2 









s

s

r
+ 

2

22

s

ra
 

= 
2

4

s

r
 – r2 + 

4

2s
+ 

2

22

s

ra
 

= 
2

222 )(

s

arr 
– r2 + 

4

2s
 

     = r2 – r2 + 
4

2s
= 4

1 s2. 

Karena (AB)2 = s2, diperoleh  

4(PC’)2 = (AB)2, 

atau 

2 PC’ = AB, 

yang merupakan hasil yang diinginkan.                   

PENUTUP  

 Makalah ini telah membahas pengertian singkat tentang Sangaku dan beberapa soal 

geometri sederhana. Diharapkan pembahasan ini dapat menginspirasi para guru matemátika di 

sekolah menengah untuk membahas soal-soal geometri Sangaku dalam pembelajaran pemecahan 

masalah.  
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Abstrak 

 
             Pada Model penyebaran virus atau penyakit, Bilangan Reproduksi Dasar 

sering dibicarakan dalam  rangka untuk mengetahui karakteristik virus atau 

penyakit, P.Van Driesseche dalam Lemmanya menunjukkan bahwa M-Matriks non 

singular memegang peranan penting dalam menentukan bilangan reproduksi dasar. 

Pada makalah ini, model dikonstruksi berdasarkan interaksi individual sehingga 

model system yang diperoleh hanya menekankan pada distribusi kontak diantara 

individual,Analisa terhadap karakteristik model dilakukan dalam rangka untuk 

menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk 

menentukan bahwa  matriks terinfeksi merupakan M- Matriks Non Singular, hal 

tersebut telah ditunjukkan pada analisa bahwa jika populasi individual terinfeksi 

pada kompartemen 𝐸 yang mendapatkan treatmen lebih kecil dari populasi 

individual terinfeksi pada kompartemen 𝐸 yang mentransmisi penyakit maka 

banyaknya populasi individual terifeksi pada kompartemen 𝑇  terinfeksi kembali 

lebih kecil dari banyaknya populasi individual susceptible yang terinfeksi setelah 

melakukan kontak dengan individual terinfeksi. 
 

Kata kunci: : Model distribusi Kontak, Asumsi-asumsi dasar, M-Matriks Non Singular,   

                       Bilangan Reproduksi Dasar. 
 

PENDAHULUAN 

Model kompartemen  yang berbentuk SIET merupakan bentuk pengembangan dari 

model SIER yang terdiri dari kompartemen2 Susceptible, Infectitiev, Exposed dan Treatment, 

model ini lebih dikenal sebagai model epidemologi yang berbicara secara spesifik tentang 

immunologi, rangkaian kompartemen yang terhubung dengan kompertemen lain mencerminkan 

gerakan individual yang secara matematik dapat dinyatakan sebagai peluang, dengan demikian 

rangkian dari sistem kompartemen SIET dapat dibangun model matematika yang dalam 

makalah ini berbentuk sistem persamaan difrensial biasa tak linear. 

             Makna Treatmen pada model epidemologi berarti pengendalian dan pencegahan 

terhadap penyakit infeksi misalkan memberikan vaksin, penyuluhan dan lain-lain sehingga 

model treatment mempunyai interpretasi sebagai sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit 

infeksi yang telah dikembangkan oleh Castilo-Chavez dan Feng  akan tetapi pada model 

tersebut mengalami kegagalan terhadap treatmen yang diberikan terhadap individual yang 

terinfeksi, pada kajian ini mengembangkan model yang dibangun oleh Blower sebagai model -𝑖 
tubercolosis dan melakukan analisa terhadap bilangan reproduksi dasar 𝑅0 

dengan tujuan untuk 

mengetahui keandalan terhadap intervensi biomedical pada penyebaran penyakit endemik 

tersebut. Ekspetasi dari analisa terhadap 𝑅0 dalam kajian ini dilakuan berdasarkan pada teori 
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sistem dinamik tentang stabilitas pada titik kesetimbangan dikembangkan  berdasarkan pada 

sifat-sifat epidimiologi sehingga reproduksi dasar dapat diketahui tidak hanya bergantung pada 

model matematikanya saja tetapi juga bergantung pada sifat-sifat epidimiologi penyakit, 𝑅0 

dikonstruksi dengan melalui pendekatan teori spectral dan matriks non negatif yang pada saat 

ini telah berkembang pada penerapan di bidang epidimiologi. 

            Dengan demikian memadukan analisa yang diperoleh dari 𝑅0  dan kriteria yang 

diperoleh akan dapat memberikan kesimpulan terhadap keandalan dari intervensi biomedical 

pada sistem. 

 

METODE 

 

Metode yang dilakukan dalam kajian ini adalah :       

1. Melakukan analisa terhadap sifat-sifat yang berkaitan dengan penyakit endemik 

berdasarkan pada interpretasi epidemologi terhadap perbedaan kompartemen 

terinfeksi dan tak terinfeksi 

2. Mengkonstruksi 𝑅0  dengan pendekatan teori spectral dan matriks non negatif serta  

melakukan analisa terhadap 𝑅0. 
. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan yang dilakukan pada makalah ini lebih menekankan pada analisa terhadap  

model matematika penyakit TBC yang dikonstruksi oleh Freed Brouer (2009) berbentuk 

�̇� = 𝑏(𝑁) − 𝑑𝑆 − 𝛽1

𝑆𝐼

𝑁
 , �̇� = 𝛽1

𝑆𝐼

𝑁
+ 𝛽2

𝑇𝐼

𝑁
− (𝑑 + 𝜈 + 𝑟1)𝐸 + 𝑝𝑟2𝐼 

                      𝐼̇ = 𝜈𝐸 − (𝑑 + 𝑝𝑟2)𝐼, �̇� = 𝑞𝑟2𝐼 − 𝛽2
𝑇𝐼

𝑁
− 𝑑𝑇 + 𝑟1𝑇                                             (1) 

𝑁(0) = 𝑁0 konstan, 𝑆(0) = 𝑆0 , 𝐸(0) = 𝐸0 , 𝐼(0) = 𝐼0 , 𝑅(0) = 𝑅0. 

Model tersebut  merupakan model distribusi kontak yang dikonstruksi berdasarkan pada kontak 

individual sebagai manifestasi penyebaran penyakit, oleh karena itu transmisi virus menyebar 

secara luas  dapat disebabkan oleh pergerakan individual maupun kontak individual.. 

Pada pembahasan berikut akan dilakukan analisa terhadap karakteristik model sehubungan 

dengan asumsi-asumsi yang yang harus dipenuhi, Jika Model (1) memenuhi asumsi asumsi  

𝐴1 − 𝐴5 yaitu 

1. Jika 𝑥 ≥ 0 maka ℱ𝑖(𝑥), 𝒱𝑖
+(𝑥),  𝒱𝑖

−(𝑥) ≥ 0  untuk 𝑖 = 1,2…𝑛 

2. Jika 𝑥𝑖 = 0 maka 𝒱𝑖
−(𝑥) = 0.  

3. Jika 𝑖 > 𝑚  maka  ℱ𝑖(𝑥) = 0.                                                                                         (2) 

4. Jika 𝑥 ∈ 𝑋𝑠   maka ℱ𝑖(𝑥) = 0 dan 𝒱𝑖
+(𝑥)  untuk 𝑖 = 1,2…𝑚. 

5. Jika ℱ(𝑥) menuju nol maka semua nilai eigen dari 𝐷𝑓(𝑥0) mempunyai bagian real 

negatif 

Maka untuk menentukan bilangan reproduksi dasar dapat digunakan Lemma dari P.vamden 

Driessche and James Watmough (2002)  sebagai berikut 

Lemma 

Jika 𝑥0 titik kesetimbangan bebas penyakit dan 𝑓𝑖(𝑥)  memenuhi asumsi 1-5, maka turunan   

𝐷ℱ(𝑥0) dan 𝐷𝒱(𝑥0) adalah partisi sebagai berikut: 

𝐷ℱ(𝑥0)  = [
𝐹 0
0 0

] dan 𝐷𝒱(𝑥0) = [
𝑉 0
𝐽3 𝐽4

] dengan 𝐹 dan 𝑉 adalah matrik berukuran 𝑚×𝑚 

yang didefinisikan sebagai berikut: 𝐹 = [
𝜕ℱ𝑖(𝑥0)

𝜕𝑥𝑗
] dan : 𝑉 = [

𝜕𝒱𝑖(𝑥0)

𝜕𝑥𝑗
] dengan 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑚 dan 𝐹 

matrik non negative dan 𝑉 merupakan 𝑀 matrik non singular dan semua nilai eigen dari 𝐽3 dan 
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𝐽4 adalah positif. 

 

Misalkan 𝑋𝑠 = {𝑥 ≥ 0|𝑥𝐸 , 𝑥𝐼 , 𝑥𝑇 = 0}  himpunan dari semua keadaan yang  bebas dari penyakit 

dan ℱ𝑖(𝑥)  tingkat dari munculnya infeksi baru pada kompartemen –𝑖,  𝒱𝑖
+(𝑥)  tingkat 

perpindahan individual masuk pada kompartemen -𝑖 , 𝒱𝑖
−(𝑥)  tingkat perpindahan individual 

keluar dari komparteman –𝑖.Diasumsikan bahwa setiap fungsi mempunyai lebih dari 2 turunan 

yang kontinu pada setiap veriabel dan model transmisi penyakit terdiri dari kondisi awal 

nonnegative, untuk mendapatkan  ℱ𝑖(𝑥), 𝒱𝑖
+(𝑥), 𝒱𝑖

−(𝑥) dari  persamaan (1) dapat dilakukan 

dengan memberikan beberapa asusmsi terhadap model  yaitu : 

1. Treatmen yang diberikan pada individual terinfeksi mengalami kegagalan  dengan tidak 

memperhatikan  individual baru yang terinfeksi.tetapi memperhatikan perubahan 

individual yang terinfeksi 

2. Treatmen yang diberikan pada individual terinfeksi mengalami kegagalan dengan 

memperhatikan terjadinya individual baru yang terinfeksi. 

3. Treatmen yang diberikan pada individual terinfeksi mengalami kegagalan dan 

perubahan pada kompartemen Infeksi dengan memperhatikan pada individual baru 

terinfeksi.  

Jika digunakan asumsi 3 yaitu treatmen yang diberikan pada individual terinfeksi gagal dan 

individual  terinfeksi menjadi individual baru yang terinfeksi. maka model sistem  dapat 

dinyatakan sebagai berikut :  

𝑥�̇� = 𝑓𝑖(𝑥) = ℱ𝑖(𝑥) − 𝒱𝑖(𝑥), 𝑖 = 1,2,3,4 

[

�̇�
𝐼̇

�̇�
�̇�

] =

[
 
 
 𝛽1

𝑆𝐼

𝑁
+ 𝛽2

𝑇𝐼

𝑁
+ 𝑝𝑟2𝐼

𝜈𝐸
0
0 ]

 
 
 
−

[
 
 
 
 

(𝑑 + 𝜈 + 𝑟1)𝐸
(𝑑 + 𝑝𝑟2)𝐼

−𝑏(𝑁) + 𝑑𝑆 + 𝛽1
𝑆𝐼

𝑁

−𝑞𝑟2𝐼 + 𝛽2
𝑇𝐼

𝑁
+ 𝑑𝑇 − 𝑟1𝑇]

 
 
 
 

 dengan  ℱ𝑖(𝑥) =

[
 
 
 𝛽1

𝑆𝐼

𝑁
+ 𝛽2

𝑇𝐼

𝑁
+ 𝑝𝑟2𝐼

𝜈𝐸
0
0 ]

 
 
 
 ,  menyatakan pergerakan individual terinfeksi yang menyebabkan 

terjadinya perubahan populasi pada kompartemen Ekspose maupun Infeksi. 

𝒱𝑖(𝑥) =

[
 
 
 
 

(𝑑 + 𝜈 + 𝑟1)𝐸
(𝑑 + 𝑝𝑟2)𝐼

−𝑏(𝑁) + 𝑑𝑆 + 𝛽1
𝑆𝐼

𝑁

−𝑞𝑟2𝐼 + 𝛽2
𝑇𝐼

𝑁
+ 𝑑𝑇 − 𝑟1𝑇]

 
 
 
 

 dan  𝒱𝑖
−(𝑥) =

[
 
 
 
 
(𝑑 + 𝜈 + 𝑟1)𝐸
(𝑑 + 𝑝𝑟2)𝐼

𝑑𝑆 + 𝛽1
𝑆𝐼

𝑁

𝛽2
𝑇𝐼

𝑁
+ 𝑑𝑇 ]

 
 
 
 

, 𝒱𝑖
+(𝑥) = [

0
0

𝑏(𝑁)
𝑞𝑟2 + 𝑟1𝑇

]    

Terdapat 2 titik kesetimbangan yang memenuhi persamaan    xi̇ = fi(x) = Fi(x)-Vi(x) yaitu 

Titik kesetimbangan endemik  

(
(𝑑 + 𝑝𝑟2)(𝑑 − 𝑏)

𝜈𝑞𝑟2
,
(𝑑 − 𝑏)

𝑞𝑟2
,

𝑁𝑏𝑞𝑟2
𝑑 + 𝛽1(𝑑 − 𝑏)

,
𝑁𝑟1(𝑑 + 𝑝𝑟2)(𝑑 − 𝑏) + 𝑁𝜈(𝑑 − 𝑏)

𝜈𝛽2(𝑑 − 𝑏) + 𝜈𝑞𝑟2𝑑𝑁
) 

dan titik kesetimbangan bebas penyakit . 

Misalkan model (1) memenuhi asumsi dasar (2) dari penyakit endemik dan   

berdasarkan pada interpretasi epidemologi sedemikian hingga dapat dilakukan partisi  

𝐷ℱ(𝑥0) = [
𝐹 0
0 0

],  𝐷𝒱(𝑥0) = [
𝑉 0
𝐽3 𝐽4

] dengan 𝐹 = [
𝜕ℱ𝑖(𝑥0)

𝜕𝑥𝑗
] dan : 𝑉 = [

𝜕𝒱𝑖(𝑥0)

𝜕𝑥𝑗
] untuk 1 ≤

𝑖, 𝑗 ≤ 2. Jika  𝑑 > 𝑏  yaitu rate kematian lebih besar dari kelahiran maka bilangan reproduksi 

dasar  𝑅0 = 𝜌(𝐹𝑉−1) = sup{|𝜆𝑖|, 𝑖 = 1,2, 𝜆𝑖 ∈ 𝜎(𝐹𝑉−1)} = 

                                       √
𝛽1(𝑑+𝑝𝑟2)(𝑑−𝑏)+𝜈𝑞𝑝𝑟2

2𝑑𝑁

𝑁𝑞𝑟2(𝑑+𝑟2)(𝑑+𝜈+𝑟1)
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Perhatikan kompartemen Ekspose , andaikan tidak terdapat perubahan pupolasi pada  

Kompartemen tersebut maka   
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 0  dan 𝛽1

𝑆𝐼

𝑁
− 𝑟1𝐸 < 𝜈𝐸 − 𝛽1

𝑆𝐼

𝑁
  oleh karena pertidak- 

samaan tersebut merupakan aliran populasi individual maka akan memenuhi : 

1.  𝛽2
𝑇𝐼

𝑁
− 𝑟1𝐸 > 0 dan diperoleh 𝛽2

𝑇𝐼

𝑁
> 𝑟1𝐸   artinya banyaknya individual baru terinfeksi 

sebagai akibat terjadinya kontak antara individual pada kompartemen 𝐸 dengan individual 

terinfeksi 𝐼 lebih besar dari banyaknya individual pada kompartemen 𝐸 yang mendapatkan 

treatmen. 

2.  −𝛽1
𝑆𝐼

𝑁
+ 𝜈𝐸 > 0  diperoleh 𝜈𝐸 > 𝛽1

𝑆𝐼

𝑁
  artinya banyaknya populasi individual terinfeksi 

pada E yang mentransmisi penyakit lebih besar dari banyaknya populasi individual 

susceptible yang terinfeksi setelah melakukan kontak dengan individual terinfeksi, jika hal 

tersebut terjadi berarti masa periode ekspose lebih kecil dari periode infeksi yang 

menyebabkan  𝑟1𝐸 = 0, hal tersebut kontradiksi dengan sifat atau asumsi yang berkaitan 

dengan penyakit TBC. 

Dengan demikian model sistem (1) valid jika 𝜈𝐸 > 𝛽1
𝑆𝐼

𝑁
 yang mengakibatkan 𝛽2

𝑇𝐼

𝑁
< 𝛽1

𝑆𝐼

𝑁
  

untuk 𝑟2𝐸 < 𝜈𝐸 dan 𝛽2
𝑇𝐼

𝑁
> 𝑟1𝐸 artinya jika populasi individual terinfeksi pada kompartemen 

𝐸 yang mendapatkan treatmen lebih kecil dari populasi individual terinfeksi pada kompartemen 

𝐸 yang mentransmisi penyakit maka banyaknya populasi individual terifeksi pada kompartemen 

𝑇  terinfeksi kembali lebih kecil dari banyaknya populasi individual susceptible yang terinfeksi 

setelah melakukan kontak dengan individual terinfeksi,  

 Berdasarkan analisa tersebut diatas menunjukkan bahwa individual yang kembali 

terinfeksi masih significan walaupun diberikan teratmen kepada individual terinfeksi yang 

berada pada kompartemen 𝐸 maupun pada sejumlah besar individual terinfeksi yang perpotensi 

mentransmisi penyakit. Perhatikan pada kompartemen 𝐼 jika terdapat kesetimbangan maka 

diperoleh  𝜈𝐸 > 𝑝𝑟2𝐼 dan  νE > qr2I , oleh karena populasi individual pada kompartemen 𝐸 > 

populasi pada kompartemen 𝐼 diperoleh  νE > qr2 sehingga                                        

                        𝑅0 = 𝜌(𝐹𝑉−1) = √
𝛽1(𝑑+𝑝𝑟2)(𝑑−𝑏)+𝜈𝑞𝑝𝑟2

2𝑑𝑁

𝑁𝑞𝑟2(𝑑+𝑟2)(𝑑+𝜈+𝑟1)
> 1 atau dititik kesetimbangan 

endemik sistem tidak stabil   

KESIMPULAN   

Dari hasil kajian yang dilakukan tersebut diatas maka kasimpulan yang dapat dilakukan adalah : 

1. Metode untuk mengkontruksi dalam menentukan bilangan reproduksi dapat dilakukan 

melalui spetral absesica maupun radius spectral yang dapat dikembangkan pada model 

sistem kompartemen dengan multi strain. 

2. Kontruksi bentuk matriks  ℱ𝑖(𝑥) maupun 𝒱𝑖(𝑥) dari model matematika bergantung pada 

model sistem kompartemen yang dibangun berdasarkan  sifat2  epidemiologi. 

3. Sistem tidak stabil lokal pada titik kesetimbangan bebas penyakit maupun titik 

kesetimbangan yang lain dengan batasan – batasan bahwa : 

a. Populasi individual yang terinfeksi dari kompartemen susceptible lebih besar dari 

populasi individual baru terinfeksi pada kompartemen Treatmen. 

b. Populasi individual terinfeksi yang ditreatmen pada kompatemen Ekspose lebih 

besar dari populasi individual terinfeksi pada kompartemen Ekspose yang berubah 

menjadi individual terinfeksi dan mentransmisi penyakit. 

c. Peluang individual yang sukses terinfeksi dan mentransmisi lebih besar dari peluang 

individual yang gagal mentransmisi tetapi masih terinfeksi 

4. Ketidakstabilan pada titik kesetimbangan tersebut dapat terganggu oleh karena 

perubahan sifat-sifat epidimiologi dari penyakit TBC antara lain oleh perubahan yang 

terjadi pada masing2 kompartemen  
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5. Oleh karena terjadi   𝑞𝑟2 > 𝜈 > 𝑝𝑟2  pada model (1), maka disekitar titik kesetimbangan 

endemik tidak stabil. 
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ABSTRAK : Job Shop Scheduling Problem (JSSP) merupakan permasalahan 

dalam menentukan makespan yang minimum pada suatu jadwal dengan n 

jobs dan m mesin. Salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam 

penyelesaian permasalahan ini adalah ant colony optimization (ACO). ACO 

adalah metode yang terinspirasi oleh perilaku makhluk hidup yaitu perilaku 

dari sekumpulan semut yang keluar dari sarangnya menuju sumber makanan 

dengan meninggalkan zat pheromone. Dalam algoritma ACO terdapat 

beberapa tahapan penyelesaian yaitu inisialisasi parameter, aturan transisi 

status, tahap pembaharuan jejak pheromone, dan menemukan solusi terbaik. 

Parameter yang dibutuhkan yaitu m (banyaknya mesin), 𝛼  (tetapan 

pengendali intensitas jejak semut), 𝛽 (tetapan pengendali visibilitas), 𝜏𝑖𝑗(𝑡) 

(intensitas pheromone), 𝑘  (banyaknya semut), 𝜌  (evaporasi pheromone), 𝑄 

(konstanta), dan Cmax (banyaknya iterasi) yang digunakan untuk mencari 

rute dan makespan.  

Kata kunci : Ant Colony Optimization, Job Shop Scheduling Problem, 

Makespan. 

PENDAHULUAN 
Masalah penjadwalan muncul ketika terdapat berbagai macam tugas (job) atau 

proses yang harus dilakukan, sedangkan sumber daya (waktu, bahan baku, tenaga kerja, 

mesin, modal, dan sebagainya) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau proses 

tersebut terbatas sehingga diperlukan suatu pengaturan atas pelaksanaan tugas atau proses 

tersebut. Job shop scheduling adalah sistem yang memproses n banyaknya jobs pada m 

banyaknya mesin untuk menemukan jadwal yang meminimalkan waktu selesainya job 

(Surekha dan Sumanthi, 2010:95). Karakteristik JSSP menurut Karakteristik penjadwalan 

Job-Shop menurut Pinedo dan Chao (2002) dapat dideskripsikankan sebagai berikut: 

1) Ada sejumlah m mesin dan n job 

2) Setiap job terdiri dari satu rantai urutan operasi mengikuti rute yang telah 

ditentukan 

3) Setiap operasi dalam job diproses oleh salah satu mesin yang ada dengan waktu 

proses yang diasumsikan tetap 

4) Setiap operasi dapat melalui satu jenis mesin lebih dari satu kali (recirculaton) 

5) Tidak boleh ada preemption (penundaan satu job oleh job yang lain) 

6) Fungsi tujuan permasalahan penjadwalan  model job shop adalah untuk mencari 

satu jadwal yang meminimalkan makespan 

7) Permasalahan penjadwalan job shop merupakan permasalahan optimisasi 

kombinatorial yang kompleks (np-hard) 

Terdapat metode yang lahir karena terinspirasi oleh tingkah laku makhluk hidup 

yaitu tingkah laku dari sekumpulan semut yang keluar dari sarangnya menuju sumber 

makanan dengan meninggalkan zat pheromone yang melahirkan algoritma yang disebut 

Ant Colony Optimization (ACO). ACO adalah metaheuristik yang menyatukan konsep 

dari bidang-bidang seperti Artificial Intelligence dan biologi yang terinspirasi pada 

perilaku kolektif semut. Serangga sosial yang membentuk koloni semut ini, merupakan 

sistem yang mengatur dirinya sendiri dan desentralisasi yang dianggap sebagai Swarm 
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Intelligence. Berkat kecerdasan yang muncul dari hubungan sederhana antara semut-

semut ini, koloni dapat memecahkan masalah yang kompleks di lingkungan mereka, 

seperti masalah menemukan jalur terpendek antara koloni dan makanan, yang dapat 

digunakan untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah optimasi kombinatorial 

(Flórez  dkk, 2013). Setiap semut memulai rutenya melalui sebuah titik yang dipilih 

secara acak (setiap semut memiliki titik awal yang berbeda). Secara berulang kali, satu 

persatu titik yang ada dikunjungi oleh semut dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah 

rute.  

Zwaan dan Marques (2000:2) pemilihan titik-titik yang akan dilaluinya didasarkan 

pada fungsi probabilitas, dinamai aturan transisi status (state transition rule), dengan 

mempertimbangkan visibility (invers dari jarak) titik tersebut dan jumlah pheromone yang 

terdapat pada ruas yang menghubungkan titik tersebut. Semut mampu mengindera 

lingkungannya yang kompleks untuk mencari makanan dan kemudian kembali ke 

sarangnya dengan meninggalkan zat pheromone pada rute-rute yang mereka lalui. 

Pheromone adalah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh 

makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk 

membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, pheromone menyebar ke luar 

tubuh dan hanya dapat mempengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis (satu 

spesies). Proses peninggalan pheromone ini dikenal sebagai stigmery, yaitu sebuah proses 

memodifikasi lingkungan yang tidak hanya bertujuan untuk mengingat jalan pulang ke 

sarang, tetapi juga memungkinkan para semut berkomunikasi dengan koloninya. Semut 

lebih suka bergerak menuju ke titik-titik yang dihubungkan dengan rute dengan jarak 

yang pendek dan memiliki tingkat pheromone yang tinggi. 

Algoritma yang dapat digunakan pada job shop yaitu algoritma penjadwalan job 

shop alternatif routing menggunakan variabel neighbourhood descent with fixed 

threshold (Hartini dkk, 2014), algoritma genetik (Li dan Chen, 2010), algoritma Bacterial 

Foraging Optimization (BFO) (Narendhar dan Amudha, 2012), algoritma evolutionary 

for JSS (Mesghouni dkk,2004). Sedangkan algoritma ACO dapat digunakan pada 

permasalahan Travelling Salesman Problem (TSP) (Hingrajika dkk,2012), algoritma ant 

colony optimization : a solution of load balancing in Cloud (Mishra dan Jaiswal, 2012), 

dan algoritma ACO for Microwave Corrugated Filters Design (Gaviria dkk, 2013). 

Berdasarkan jurnal entang algoritma ant colony optimization tersebut, oleh karena itu  

perlu dibahas mengenai algoritma ant colony optimization (ACO) pada job shop 

scheduling problem (JSSP).  

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

algoritma ant colony optimization pada job shop scheduling problem dan menerapkan 

algoritma ant colony optimization pada job shop scheduling problem untuk 2 mesin dan 3 

mesin. Batasan masalah pada artikel ini diasumsikan setiap mesin dapat melakukan 

semua job dan selesaian dari perhitungan untuk penerapan algoritma digunakan program 

Ms. Excel 2007 dengan rumus yang dikembangkan sendiri. 

Karateristik Ant Colony Optimization (ACO) 

Florez dkk (2013) pada bagian ini akan menjelaskan mengenai karakteristik Ant 

Colony Optimization. Terdapat empat langkah dari ACO, yaitu :  

Langkah 1 : Inisialisasi Parameter dan Nilai Pheromone Awal 

Inisialisasi parameter terdiri dari : Intensitas pheromone 𝜏𝑖𝑗(𝑡) ; Tetapan pengendali 

intensitas jejak semut ( 𝛼 ); Tetapan pengendali visibilitas (𝛽) ; Tingkat evaporasi 

pheromone 𝜌; Banyaknya semut (k). 

Langkah 2 : Aturan Transisi Status 

Aturan transisi status dinamai probability yang ditunjukkan oleh persamaan (2.1). 

Menurut Ventressa dan Ombuki 𝑃𝑖𝑗 merupakan probabilitas dari k semut pada titik i yang 

memilih untuk menuju ke titik j 
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𝑃𝑖𝑗
𝑘(𝑡) =

{
 

 
[𝜏𝑖𝑗(𝑡)]

𝛼
[𝜂𝑖𝑗]

𝛽

∑ [𝜏𝑖𝑘(𝑡)]
𝛼[𝜂𝑖𝑘]

𝛽
𝑘𝜖tabuk(𝑡)

       jika (i, j) ∈ tabuk

0                                          untuk yang lainnya

                       (2.1) 

Dimana Tabu𝑘 adalah tabu list untuk semut k. Tabu𝑘(𝑖) adalah elemen ke i dari Tabu𝑘, 

yaitu titik ke i yang dikunjungi semut k pada saat perjalanan. Sedangkan Lequizamon dan 

Schutz (2002) 

𝑃𝑖𝑗
𝑘(𝑡) =

{
 

 
[𝜏𝑖𝑗(𝑡)]

𝛼
[𝜂𝑖𝑗]

𝛽

∑ [𝜏𝑖ℎ(𝑡)]
𝛼[𝜂𝑖ℎ]

𝛽
ℎ𝜖𝑆𝑘(𝑡)

            jika jϵSk(t)

0                                            sebaliknya

                                   (2.1) 

di mana Sk(t) adalah himpunan operasi schedulable yang masih belum dijadwalkan oleh 

k semut pada t waktu. 𝜏𝑖𝑗 adalah jumlah pheromone yang terdapat pada sisi antara titik i 

dan titik j. 𝜂𝑖𝑗 =
1

𝑑𝑖𝑗
 adalah desirability (invers dari jarak 𝑑𝑖𝑗 ) yaitu bobot fungsi yang 

dapat dipilih. Nilai yang diberikan pada bobot fungsi ini biasanya disebut informasi 

heuristik. Jika semakin tinggi nilai 𝜂𝑖𝑗(𝑡) maka akan diperoleh probabilitas yang tinggi. 

Parameter 𝛼  dan 𝛽  menentukan hubungan antara informasi pheromone dan informasi 

heuristik. 𝛼 adalah sebuah parameter yang mengontrol bobot relatif pheromone (0 ≤ 𝛼 ≤
1). 𝛽 adalah parameter pengendali jarak (0 ≤ 𝛽 ≤ 1). 
Langkah 3 : Update pheromone trail 

Setelah semua semut menyelesaikan perjalanannya masing-masing kemudian pheromone 

diupdate. Maniezzo dkk (2009) aturan pembaruan pheromone global diimplementasikan 

pada persamaan ( 2.2 ) sebagai berikut. 

𝜏𝑖𝑗(𝑡 + 1) = (1 − 𝜌) ∙ 𝜏𝑖𝑗(𝑡) + ∆𝜏𝑖𝑗(𝑡)                                               (2.2) 

variabel 𝜏𝑖𝑗(𝑡) menunjukkan intensitas pheromone pada koneksi (i,j) pada waktu t dengan 

0 ≤ 𝜌 ≤ 1  adalah parameter tingkat evaporasi pheromone atau koefisien penguapan 

pheromone. ∆𝜏𝑖𝑗(𝑡) = ∑ ∆𝜏𝑖𝑗
𝑘(𝑡),𝑎

𝑘=1  dimana 𝑎  adalah jumlah sebenarnya semut di 

koloni dan ∆𝜏𝑖𝑗
𝑘(𝑡) adalah jumlah per unit panjang  jejak substansi (pheromone untuk 

semut nyata) diletakkan pada koneksi (i,j) oleh semut ke-𝑘  pada saat t waktu dan 

diberikan oleh rumus berikut: 

                  ∆𝜏𝑖𝑗
𝑘(𝑡) = {

𝑄

𝐿𝑘
 

0 
 
jika (i,j)∈ perjalanan yang dilakukan oleh semut k

untuk yang lainnya
           (2.3) 

Dimana Q adalah parameter konstan, 𝐿𝑘 makespan yang ditemukan oleh semut ke-k yaitu 

panjang perjalanan yang dilalui oleh semut. Cara alternatif untuk mendapatkan ∆𝜏𝑖𝑗(𝑡) 
yaitu hanya mempertimbangkan semut terbaik dalam sikel saat ini bukan semua semut 

dalam koloni. Dengan pendekatan elitis ini, hanya koneksi yang terlibat dalam solusi 

terbaik yang akan terpengaruh mengenai penguatan tingkat pheromone. Dalam hal ini, 

∆𝜏𝑖𝑗(𝑡) = ∆𝜏𝑖𝑗
𝑘(𝑡)  di mana 𝑘 ∈ {1,… , 𝑎}  adalah indeks dari semut yang menemukan 

solusi terbaik dalam sikel saat algoritma (Lequizamon dan Schutz, 2002). 

Untuk  memastikan bahwa semut mengunjungi n titik yang berbeda, diberikan 

sebuah memori yang dinamai tabu list pada masing-masing semut, yaitu sebuah struktur 

data yang menyimpan titik-titik yang telah dikunjungi semut dan melarang semut 

mengunjungi kembali titik-titik tersebut sebelum mereka menyelesaikan sebuah 

perjalanan dengan kata lain tabu list menghubungkan setiap semut dalam menghindari 

urutan sehingga semut menjadwalkan operasi yang sudah dijadwalkan. List tabu𝑘(𝑡) 
mempertahankan seperangkat operasi terjadwal hingga t waktu untuk semut ke-k. Ketika 

solusi selesai, tabu list digunakan untuk menghitung solusi yang ditemukan semut pada 

perjalanan tersebut. Tabu list kemudian dikosongkan dan semut kembali bebas memilih 
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titik tujuannya pada perjalanan berikutnya atau memilih permutasi alternatif dari operasi 

untuk sikel berikutnya (Ventresca dan Ombuki, 2004). 

Langkah 4 : Menemukan Solusi terbaik 

Menemukan solusi terbaik oleh semut dilakukan dengan mencari lintasan yang 

tingkat evaporasinya kecil, tingkat pheromone yang dilewati tinggi dan jalur lintasan dari 

semut ke makanan memiliki jarak yang optimum. Dengan hal ini, semut akan 

memperoleh makanan dengan melalui lintasan yang lebih dekat dengan sarangnya. 

 

PEMBAHASAN 

Tujuan penyelesaian permasalahan JSSP pada ACO adalah untuk meminimumkan 

hasil makespan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan adalah sebagai 

berikut. 

Langkah 1 : Inisialisasi Parameter dan Nilai Pheromone Awal 

Input untuk ACO pada JSSP yaitu: 

1. Waktu proses tiap operasi 

2. Intensitas pheromone 𝜏𝑖𝑗(𝑡) (pheromone awal) dengan 𝜏𝑖𝑗(𝑡) > 0 

3. Tetapan pengendali intensitas jejak semut (𝛼) dengan 0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

4. Tetapan pengendali visibilitas (𝛽) dengan 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 

5. Banyaknya semut (k) 

6. 𝜌, dengan 0 ≤ 𝜌 ≤ 1 

7. 𝑄 suatu kontanta 

8. 𝐶max (banyaknya iterasi) 
Langkah 2 : Aturan Transisi Status 

Proses yang dilakukan dalam algoritma ACO pada JSSP melalui aturan transisi 

status dengan rumus probabilitas 𝑃𝑖𝑗
𝑘(𝑡)  yang ditujukan semut untuk mencari 

kemungkinan rute atau mencari solusi. Mencari rute yang akan dilalui selanjutnya, akan 

berhubungan dengan nilai  𝜏𝑖𝑗(𝑡), 𝜂𝑖𝑗(𝑡), 𝛼, 𝛽, S𝑘 , Tabu𝑘  untuk menghitung probabilitas 

terpilihnya jalan yang akan dilalui semut. Dengan menggunakan probalilitas 𝑃𝑖𝑗
𝑘(𝑡) pada 

persamaan (2.1) akan ditemukan nilai-nilai probabilitas. Probabilitas dihitung untuk 

setiap job pada masing-masing mesin, selanjutnya pilih nilai probabilitas yang tertinggi 

pada setiap mesin. Perlu diperhatikan bahwa nilai heuristik yang berbeda dari yang 

dipertimbangkan oleh Dorigo, Maniezzo, Colorni, Zwaan dan Marques dihitung sebagai 

𝜂𝑖𝑗(𝑡)  = 1/(Ctimej − Itimej)  . Ctimej  dan Itimej  masing-masing mewakili selesainya 

operasi j dan periode waktu yang tertentu mesin tetap siaga karena penugasan operasi j. 

Itimej  dimisalkan sama dengan nol. Alasan dibalik nilai heuristik ini adalah bahwa 

operasi terjadwal yang menyelesaikan lebih awal kemungkinan dan menghindari 

kemalasan dari mesin tertentu dengan lebih baik. Dengan demikian, semakin kecil Ctimej 

dan Itimej, semakin tinggi nilai heuristik yang terkait dengan operasi j. 

Langkah 3 : Update Pheromone Trail 

Meng-update pheromone trail terdiri dari update pheromone lokal dan update 

pheromone global. Update pheromone lokal dihitung berdasarkan perolehan nilai dari 

perhitungan pada langkah 2. Menghitung waktu yang optimal diperoleh dari proses 

pencarian rute di berbagai mesin yang dipilih dari pheromone lokal yang tertinggi. 

Dengan rumus 𝜏𝑖𝑗(𝑡 + 1) = (1 − 𝜌) ∙ 𝜏𝑖𝑗(𝑡) + ∆𝜏𝑖𝑗(𝑡) akan diperoleh update pheromone 

lokal dan update pheromone global 

Langkah 4 : Menemukan Solusi Terbaik 

Menemukan solusi yang terbaik atau output dalam algortima ACO pada JSSP yaitu 

rute yang dilewati semut, makespan yang minimum, dan nilai pheromone lokal dan 

global dari rute yang telah diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya, sehingga akan 

dihasilkan jadwal pada permasalahan JSSP yang lebih optimum. 
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Penerapan Algoritma Ant Colony Optimization (ACO) pada Job Shop Scheduling 

Problem (JSSP) 
Dalam proses penerapan algoritma digunakan dua contoh permasalahan dengan 

contoh 1 diperoleh dengan memilih waktu proses untuk setiap job pada setiap mesin. 

Contoh 2 diperoleh dari jurnal oleh Florez dkk, (2013). Data dari contoh 1 dan contoh 2 

tersebut dipilih karena memiliki data yang diperlukan yaitu data mesin, job, dan waktu 

proses. Kedua contoh akan diselesaikan dengan bantuan aplikasi Ms.Excel 2007. Untuk 

ilustrasi pengerjaan dapat diamati pada Gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1 Ilustrasi 

Gambar tersebut merupakan tabel data dan pengerjaan dengan Ms.Excel untuk contoh 1. 

Terlihat bahwa langkah 1 telah terpenuhi terdiri dari inisialisasi parameter dan pheromone 

awal. Pada langkah 2 dilakukan perhitungan probabilitas, untuk semut 1 seperti pada 

Gambar 1 dicari nilai probabilitas yang tertinggi (bertanda kuning pada gambar) untuk 

masing-masing mesin  hingga masing-masing mesin memiliki rutenya . Rute yang 

diperoleh bisa digunakan untuk menghitung makespan (waktu total) dari semua job yang 

dapat diselesaikan. Langkah 3 (berwarna hijau) dapat diperoleh dengan meng-update 

jejak pheromone lokal yang diperoleh dengan rumus update jejak berdasarkan probalitas 

yang tertinggi dan pheromone global diperoleh dari pemilihan pheromone lokal yang 

tertinggi setelah dilakukan iterasi seperti pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Iterasi contoh 1 

Iterasi Semut Rute yang diperoleh Makespan 
Pheromone  

Lokal Global 

1 1 0−J3− J2− J4 – J5− J1  28 3,627 3,443 

 1 0−J1− J3− J2 – J4− J5  30 3,06  

 2 0−J2− J3− J4 − J5− J1 28 3,548  
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 2 0−J3− J1− J2 – J4− J5  30 3,06  

2 1 0−J3− J2− J4 – J5− J1  28 4,965 4,647 

 1 0−J3− J2− J4 – J5− J1  39 4,268  

 2 0−J2− J3− J4 − J5− J1 28 4,243  

 2 0−J1− J3− J2 − J5− J4  28 3,203  

Melalui Tabel 1 diperoleh makespan yang memiliki pheromone tertinggi saat iterasi 2 

yaitu saat rute 0−J3− J2− J4 – J5− J1 makespan diperoleh 28. 

Hasil Analisis 

Analisis yang dilakukan adalah dengan mengubah-ubah nilai parameter yaitu 𝛼 = 1, 𝛽 =
1, 𝜏𝑖𝑗(𝑡) = 0.1, 𝑘 = 2, 𝜌 = 0.1, 𝑄 = 1 dan Cmax = 2. Parameter yang diubah pertama 

adalah 𝛼 menjadi 𝛼 = 0, 𝛼 = 0.5 , hasil yang diperoleh yaitu rute 0−J3−J2−J4−J5−J1 dan 

makespan 28. Demikian juga saat parameter 𝛽, 𝜏𝑖𝑗(𝑡), 𝑘, 𝜌, 𝑄 dan Cmax  diubah menjadi 

𝛽 = 0, 0.5, 𝜏𝑖𝑗(𝑡) = 0.5, 1, 𝑘 = 4, 𝜌 = 0, 1, 𝑄 = 4 dan Cmax = 4 hasil yang diperoleh 

adalah rute dan makespan yang sama. Jadi perubahan parameter tersebut tidak 

mempengaruhi hasil rute dan makespan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dapat disimpulakn bahwa pada artikel ini, setelah diterapkan algoritma ant 

colony optimization pada job shop scheduling problem untuk 2 mesin dan 3 mesin yang 

dibagi menjadi 8 kasus, kasus 1 yaitu 𝛼 = 1; 𝛽 = 1; 𝜏𝑖𝑗(𝑡) = 0,1, 𝑘 = 2; 𝜌 = 0,1;  𝑄 =

1; dan Cmax = 2. Hasil analisis diperoleh bahwa pada kedua contoh menghasilkan rute 

dan makespan yang sama. Jadi perubahan nilai parameter tersebut tidak mempengaruhi 

hasil rute dan makespan. Permasalahan pada artikel ini telah dilakukan perhitungan 

dengan bantuan aplikasi Ms. Excel yang telah dikembangkan sendiri. Dari hasil pada 

worksheet Ms. Excel, penulis selanjutnya bisa meneruskan program yang telah dibuat 

atau bisa mengembangkan program tersebut dengan menggunakan data job, mesin, semut 

yang lebih banyak. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Florez, E., Gomez,W dan Bautista, L. 2013. An Ant Colony Optimization Algorithm for 

Job Shop Scheduling Problem. International Journal of Artificial Intelegence & 

Applications,(Online),4(4):53-66, (https://arxiv.org/abs/1309.5110), diakses 1 

Maret 2015. 

Gaviria, I., Morcillo, A dan Tejedor, J. 2013. An Ant Colony Optimization Algorithm for 

Microwave Corrugates Filters Design. Journal of Computational Engineering, 

(Online), 2013:1-9, (http://www.hindawi.com/ journals/jcengi/2013/942126/), 

diakses 13 Apil 2016. 

Hartini, S., Zaini, E. dan Imran, A. 2014. Algoritma Penjadwalan Job Shop Alternatif 

Rounting menggunakan Variabel Neighbourhood Descent with Fixed Threshold 

untuk Meminimalisasi Makespan. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional, 

(Online), 1(4):269-280, (http://jurnalonline.itenas.ac.id/ 

index.php/rekaintegra/article/viewFile/324/539), diakses 4 Februari 2016. 

Hingrajika, K., Gupta, R.,Chandel,C. 2012. An Ant Colony Optimization Algorithm for 

Solving Travelling Salesman Problem. International Journal of Scientific and 

Research Publications, (Online), 2(8): 1-6, (http://jurnal 

online.itenas.ac.id/index.php/rekaintegra/article/viewFile/324/539), diakses 13 

April 2016. 

1327

https://arxiv.org/abs/1309.5110
http://www.hindawi.com/%20journals/jcengi/2013/942126/
http://jurnalonline.itenas.ac.id/%20index.php/rekaintegra/article/viewFile/324/539
http://jurnalonline.itenas.ac.id/%20index.php/rekaintegra/article/viewFile/324/539


 
 

 

Li,Y and Chen, Y. 2010. A Genetic Algorithm for Job Shop Scheduling. Journal of 

Software, (Online), 5(3): 269-274, (http://mat.uab.cat/~alseda/MasterOpt/ p11-

31.pdf), diakses 21 April 2016. 

Mishra, R dan Jaiswal, A. 2012. Ant Colony Optimization: A Solution of Load Balancing 

in Cloud. International Journal of Web & Semantic Technology, (Online), 3(2): 33-

50, (http://airccse.org/journal/ijwest/papers/3212ijwest03. pdf 

Narendhar, S dan Amudha, T. 2012. A Hybrid Bacterial Foraging Algorithm for Solving 

Job Shop Scheduling Problem. International Journal of Programming Languages 

and Applications, (Online), 2(4) : 1-11, (http://arxiv.org/pdf/1211.4971), diakses 21 

April 2016. 

Pinedo, M dan Chao, X. 2002. Operations Scheduling with Applications in 

Manufacturing dan Services. New York : McGraw-Hill, 5(1):95-96. 

Shop Scheduling. Jurnal Online, (http://www.zbc.uz.zgora.pl/Content/2570/ 11mesg.pdf), 

diakses 2 Januari 2016. 

Surekha, P dan Sumanthi, S. 2010. Solving Fuzzy based Job Shop Scheduling Problem 

Using GA and ACO. Journal of Emerging Trends in Computing and Information 

Sciences, (Online), 1(2): 95-102, (http://www.cisjournal. 

org/archive/vol1no1/vol1no1_13.pdf), diakses 13 April 2016.  

Ventresca, M. dan Ombuki, B.,M. 2004. Ant Colony Optimization for Job Shop 

Scheduling Problem. Canada : Department of Computer Science, (Online), 

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.53.3586&rep=rep1&typ

e=pdf), diakses 2 Januari 2016. 

Zwaan, S and Marques, C. 2000. Ant Colony Optimization For Job Job Scheduling. 

Jurnal (Online), (https://www.cosc.brocku.ca/sites/all/files/ 

downloads/research/cs0404.pdf), diakses 2 Januari 2016.  

1328

http://mat.uab.cat/~alseda/MasterOpt/%20p11-31.pdf
http://mat.uab.cat/~alseda/MasterOpt/%20p11-31.pdf
http://airccse.org/journal/ijwest/papers/3212ijwest03.%20pdf
http://arxiv.org/pdf/1211.4971
http://www.zbc.uz.zgora.pl/Content/2570/%2011mesg.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.53.3586&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.53.3586&rep=rep1&type=pdf
https://www.cosc.brocku.ca/sites/all/files/%20downloads/research/cs0404.pdf
https://www.cosc.brocku.ca/sites/all/files/%20downloads/research/cs0404.pdf


 

 

 

EVALUASI ALGORITMA CLEFIA 

MENGGUNAKAN UJI XOR TABLE DISTRIBUTION, 

STRICT AVALANCHE CRITERION (SAC), 

DAN BIT INDEPENDENCE CRITERION (BIC) 
 
 

Wahyu Indah Rahmawati 

Lembaga Sandi Negara 

wahyu.indah@lemsaneg.go.id   

 

Abstrak 

 
Sebuah algoritma block cipher yang baik seharusnya memiliki ketahanan 

terhadap segala serangan. Tingkat ketahanan sebuah algoritma block cipher harus 

ternilai secara ilmiah, baik itu dengan menghitung kompleksitas serangan atau 

dengan mengujinya terhadap beberapa kriteria. Kriteria-kriteria atau uji-uji pada 

block cipher diterapkan terhadap komponen-komponen block cipher, yaitu s-box. 

Beberapa kriteria atau uji pada algoritma block cipher diantaranya yaitu Strict 

Avalanche Criterion (SAC), Bit Independence Criterion (BIC), Linear 

Approximation Table (LAT), XOR Table Distribution, dan    Non-Linearity. Pada 

penelitian ini akan menerapkan uji XOR Table Distribution, SAC, dan BIC pada     

s-box CLEFIA. CLEFIA merupakan algoritma lightweight block cipher yang 

mempunyai dua buah s-box, S0 dan S1, yang berukuran 8x8 bit. Berdasarkan hasil 

pengujian, s-box CLEFIA memenuhi kriteria XOR Table, SAC, dan BIC. Selain itu 

dapat disimpulkan juga bahwa s-box S1 lebih baik dari s-box S0. 

  

Kata kunci: XOR Table Distribution, Strict Avalanche Criterion (SAC), Bit 

Independence Criterion (BIC), s-box, CLEFIA, lightweight block cipher 

 

PENDAHULUAN 

Algoritma CLEFIA merupakan algoritma yang didesain atas dasar efisiensi namun tetap 

memperhatikan keamanan. Algoritma ini telah ditetapkan sebagai algoritma standar untuk 

algoritma lightweight block cipher yang memiliki kriteria untuk penerapan pada device yang 

memiliki sumber daya terbatas melalui ISO/IEC 29192-2. Lightweight block cipher yaitu block 

cipher yang menggunakan sumber daya yang terbatas (seperti dalam hal memori, daya 

komputasi, dan pasokan baterai), namun dapat mencapai tingkat keamanan yang cukup. 

Untuk mengevaluasi algoritma CLEFIA dapat dilakukan pengujian terhadap komponen 

algoritma ini. Pengujian block cipher terhadap komponen pembangunnya diantaranya yaitu 

Strict Avalanche Criterion (SAC), Bit Independence Criterion (BIC), Linear Approximation 

Table (LAT), XOR Table Distribution, dan Non-Linearity. Pada penelitian ini akan menerapkan 

uji XOR Table Distribution, SAC, dan BIC pada s-box CLEFIA. S-box pada algoritma CLEFIA 

terdiri dari 2 (dua) buah s-box S0 dan S1 berukuran 8x8 bit. Selain dapat diketahui apakah s-box 

CLEFIA lulus uji atau tidak, dapat dibandingkan kedua s-box tersebut yang mana yang lebih 

baik. 
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METODE 

METODOLOGI 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian kepustakaan dan 

analisis. Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang datanya diambil terutama 

atau seluruhnya dari kepustakaan (Irawan, 2002). Pada penelitian ini metode kajian 

kepustakaan bertujuan untuk menelaah teori yang berkaitan mengenai metode pengujian 

algoritma block cipher dari berbagai referensi seperti buku, electronic book, tesis, dan 

kepustakaan lainnya. 

Setelah dilakukan kajian pustaka tentang metode pengujian algoritma block cipher, 

kemudian dilakukan analisis komponen utama pada algoritma CLEFIA yaitu s-box dengan 

berdasarkan kriteria pada XOR Table, SAC, dan BIC. Analisis ini dilakukan dengan melihat 

hasil pengujian, apakah lulus uji atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman C. 
 

ALGORITMA CLEFIA 

CLEFIA merupakan algoritma lightweight block cipher dengan ukuran blok sepanjang 

128 bit dan variasi kunci 128, 192 dan 256 bit. CLEFIA menggunakan struktur Feistel yang 

membagi blok menjadi 4 (empat) subblok dengan dua 32-bit fungsi F tiap round. Jumlah round 

untuk panjang kunci 128 adalah 18, untuk panjang kunci 192 adalah 22, dan untuk panjang 

kunci 256 adalah 26. Struktur algoritma CLEFIA dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1.  Struktur Algoritma CLEFIA 

 

Komponen utama dalam struktur algoritma CLEFIA yaitu Fungsi F. Fungsi F ini terdiri 

dari 3 (tiga) komponen operasi yaitu operasi XOR dengan kunci, fungsi nonlinear s-box 8x8, 

dan fungsi linear mixing. Fungsi F pada CLEFIA dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Fungsi F CLEFIA 

 

M0 dan M1 merupakan fungsi perkalian difusi matriks yang terinspirasi dari operasi 

MixColoumn AES untuk proses linear mixing. Sedangkan S0 dan S1 merupakan fungsi 

nonlinear s-box 8x8. S-box nxn merupakan komponen utama dalam algoritma simetrik yang 

berisikan operasi substitusi dari n bit input menjadi n bit output. S-box nxn dapat didefinisikan 

sebagai fungsi pemetaan n bit input ke-n bit output dan dapat dianggap sebagai n fungsi 

boolean.  

S-box pada algoritma CLEFIA terdiri dari 2 (dua) buah s-box S0 dan S1 berukuran 8x8 bit. 

S-box S0 dibangkitkan dengan mengkombinasikan 4 (empat) buah s-box 4x4, yaitu SS0, SS1, SS2 

dan SS3, dengan cara sebagai berikut: 

Langkah 1. 𝑡0 ← 𝑆𝑆0(𝑥0),     𝑡1 ← 𝑆𝑆1(𝑥0), dimana  𝑥 = 𝑥0|𝑥1, 𝑥𝑖 ∈ {0, 1}4  

Langkah 2. 𝑢0 ← 𝑡0 ⊕ 0𝑥2 ∙ 𝑡1,   𝑢1 ← 0𝑥2 ∙ 𝑡0 ⊕ 𝑡1 

Langkah 3. 𝑦0 ← 𝑆𝑆2(𝑥0),     𝑦1 ← 𝑆𝑆3(𝑥0), dimana  𝑦 = 𝑦0|𝑦1, 𝑦𝑖 ∈ {0, 1}4 

 

Perkalian dengan 0x2 dalam GF(24) didefinisikan pada polinomial primitif 𝑧4 + 𝑧 +  1. Struktur 

s-box S0 digambarkan seperti Gambar 3. 

 

 
Gambar 3.  S-box S0 

 

S-box S1 merupakan s-box 8x8 yang didefinisikan sebagai berikut: 

𝑦 = {
𝑔(𝑓(𝑥)−1) jika   𝑓(𝑥) ≠ 0

𝑔(0)           jika   𝑓(𝑥) = 0
 

 

Fungsi invers dibentuk dalam GF(28) didefinisikan pada polinomial z8 + z4 + z3 + z2 + 1. Fungsi 

f (.) dan g(.) adalah transformasi affine pada GF(2) dengan definisi sebagai berikut. 
 

𝑓: {
{0, 1}8 → {0, 1}8

𝑥(8)  → 𝑦(8)
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𝑔: {
{0, 1}8 → {0, 1}8

𝑥(8)  → 𝑦(8)
 

 

 
 

Disini 𝑥 = 𝑥0|𝑥1|𝑥2|𝑥3|𝑥4|𝑥5|𝑥6|𝑥7  dan  𝑦 = 𝑦0|𝑦1|𝑦2|𝑦3|𝑦4|𝑦5|𝑦6|𝑦7, 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ∈ {0,1}. 

Konstanta dari 𝑓 dan 𝑔 dapat dipresentasikan sebagai berikut, yaitu nilai 𝑓 = 0𝑥1𝑒 dan nilai 

𝑔 = 0𝑥69. 

 

XOR TABLE DISTRIBUTION 

Tabel XOR dari suatu s-box berukuran n x m adalah sebuah matriks 2𝑛 𝑥 2𝑚. Baris pada 

matriks menunjukkan perubahan output s-box. Sebuah entri pada Tabel XOR dari s-box 

diindekskan dengan ( ,b) dimana 𝛿 menunjukkan jumlah vektor input 𝑃 yang diubah oleh 𝛿 

dan 𝑏 menunjukkan perubahan output. 

𝑏 dirumuskan dengan 𝑏 = 𝑓(𝑃) ⊕ 𝑓(𝑃 ⊕  𝛿) 

Rumus XOR Table : 

𝑋𝑂𝑅𝑓(𝛿, 𝑏) = # {𝑃|𝑓(𝑃) ⊕ 𝑓(𝑃 ⊕ 𝛿) = 𝑏} 

dimana 𝛿 ∈ 𝑍2
𝑛 dan 𝑏 ∈ 𝑍2

𝑚. 

Nilai XOR dari suatu s-box adalah nilai tertinggi dari entri Tabel XOR yang dirumuskan 

dengan : 

𝑋𝑂𝑅(𝑆) = max
𝛿,𝑏

𝑋𝑂𝑅(𝛿, 𝑏) 

Jumlah entri dalam Tabel XOR selalu genap dan jumlah semua nilai pada tiap barisnya 

selalu 2𝑛. Entri yang tinggi pada Tabel XOR menunjukkan tingkat keamanan block cipher  

tersebut terhadap differential cryptanalysis. Jadi agar suatu s-box tahan terhadap differential 

cryptanalysis maka nilai entri pada Tabel XOR tidak boleh besar, idealnya semua bernilai nol 

(0) atau dua (2) dengan pengecualian pada entri (0,0) yang selalu bernilai 2𝑛. Karena jumlah 

entri selalu 2𝑛 maka komposisi entri yang baik adalah 50% bernilai nol (0) dan 50% bernilai 

dua (2). 

 

STRICT AVALANCHE CRITERION (SAC) 

Strict Avalanche Criterion (SAC) merupakan kriteria yang menggabungkan konsep sifat 

completeness dan avalanche criterion. Kriteria ini digunakan untuk menguji penyebaran bit-bit 

input pada sebuah fungsi boolean. Dalam prakteknya, kriteria ini menjadi salah satu kriteria 

yang harus terpenuhi oleh sebuah s-box pada algoritma block cipher. 

Sifat completeness yang didefinisikan oleh Kam dan Davida adalah suatu transformasi 

penyandian dianggap complete jika setiap bit input tergantung pada setiap bit output. Sehingga 

akan sulit menemukan persamaan boolean yang lebih sederhana untuk setiap bit output dan 

input. 
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Sifat avalanche criterion akan terpenuhi bila (rata-rata) setengah bit-bit output sebuah 

fungsi boolean berubah saat sebuah bit input berubah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 

bit input mempengaruhi seluruh bit output dengan peluang mendekati acak (random). 

SAC adalah kriteria baru yang menggabungkan pengujian kedua sifat (completeness dan 

avalanche criterion). Sebuah fungsi boolean memenuhi SAC bila setiap bit outputnya berubah 

dengan peluang setengah saat sebuah bit input berubah. Untuk mendefinisikan SAC dalam 

matematik, didefinisikan: 

- 𝑒𝑖  adalah vektor unit n-bit dimana bit ke-i sama dengan satu dan bit yang lain sama dengan 

nol. 

- 𝐴𝑒𝑖 adalah avalanche vector , yaitu vektor perbedaan antara 2 output dari input yang berbeda 

pada bit ke-i. 

 

𝐴𝑒𝑖 = 𝑓(𝑋) ⊕ 𝑓(𝑋 ⊕ 𝑒𝑖) 

𝐴𝑒𝑖 = {𝐴1
𝑒𝑖 , 𝐴2

𝑒𝑖 , … , 𝐴𝑛
𝑒𝑖}, 𝐴𝑛

𝑒𝑖 = {0,1}  

 

Sebuah fungsi boolean 𝑓: {0,1}𝑛 → {0,1}𝑛 memenuhi SAC bila setiap 𝐴𝑒𝑖 berubah 

dengan peluang setengah. Jadi sebuah s-box memenuhi SAC jika : 

Nilai SAC 
2

1
)(

2

1
),(  ei

jnSAC AWjik , untuk semua  i,j 

 

Bit Independence Criterion (BIC) 

Webster dan Tavares pada papernya “On The Design of S-Boxes” juga memperkenalkan 

sebuah kriteria baru, Bit Independence Criterion yang menyatakan bahwa setiap bit pada 

avalanche vector harus saling lepas (independence). BIC dapat didefinisikan secara matematik 

sebagai berikut, sebuah fungsi 𝑓: {0,1}𝑛 → {0,1}𝑛 memenuhi BIC bila untuk semua i, j , k , 

ε{1,2,⋯, n} dengan j≠ k , bila bit input ke i di ubah, akan menyebabkan output bit ke j dan k 

akan berubah secara saling bebas (independently). Koofisien korelasi antara bit ke j dan bit ke k 

pada avalanche vector 𝐴𝑒𝑖  digunakan untuk penghitungan BIC 

𝐵𝐼𝐶𝑒𝑖(𝐴𝑗, 𝐴𝑘 ) = |𝑐𝑜𝑟𝑟(𝐴𝑗
𝑒𝑖 , 𝐴𝑘

𝑒𝑖)| 

 

Secara keseluruhan, BIC sebuah fungsi boolean 𝑓: {0,1}𝑛 → {0,1}𝑛 didefinisikan sebagai: 

𝐵𝐼𝐶(𝑓) = 𝑚𝑎𝑥(𝐵𝐼𝐶𝑒𝑖(𝐴𝑗, 𝐴𝑘 )) , untuk ni 1 ;  
nkj  ,1

; dan 
kj 

   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL UJI XOR TABLE DISTRIBUTION PADA S-BOX CLEFIA 

Pengujian XOR Table Distribution pada s-box CLEFIA menggunakan seluruh 

kemungkinan sampel (populasi). Jumlah populasi keseluruhan untuk pengujian s-box ini adalah 

28. Sebaran nilai XOR Table dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi Nilai XOR Table S-box S0 dan S1 

Nilai XOR 

Table 
S-box S0 S-box S1 

0 40021 33150 

2 19501 32130 

4 5037 255 

6 848 0 

8 119 0 

10 9 0 
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai terbesar XOR Table untuk s-box S0 yaitu 10 

sedangkan untuk s-box S1 yaitu 4. Nilai terbesar XOR Table untuk s-box S1 CLEFIA (4) sama 

dengan nilai terbesar XOR Table untuk s-box AES (4). Oleh karena itu kekuatan s-box S1 

CLEFIA serupa dengan s-box AES dan lebih baik dari s-box S0 CLEFIA. 

 

HASIL UJI SAC PADA S-BOX CLEFIA 

Pengujian SAC pada s-box CLEFIA menggunakan seluruh kemungkinan sampel 

(populasi). Jumlah populasi keseluruhan untuk pengujian s-box ini adalah 28. Hasil pengujian 

SAC pada s-box CLEFIA dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian SAC pada S-box S0 CLEFIA 

Posisi 

Beda 

Posisi Bit tiap Avalanche Vector 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0.5938 0.5313 0.4688 0.5625 0.5625 0.5938 0.5000 0.4688 

1 0.5000 0.5625 0.5625 0.5000 0.5000 0.6250 0.5000 0.5313 

2 0.5313 0.5625 0.5938 0.5625 0.5313 0.4063 0.5625 0.5625 

3 0.5000 0.5000 0.5625 0.5625 0.6563 0.5625 0.6563 0.4375 

4 0.5313 0.5313 0.5625 0.6250 0.5000 0.5313 0.5313 0.5313 

5 0.5625 0.5625 0.4688 0.6250 0.4375 0.5000 0.5625 0.5313 

6 0.5313 0.5625 0.5000 0.5313 0.5938 0.5625 0.6250 0.5000 

7 0.5313 0.5313 0.5625 0.5938 0.4688 0.5313 0.5625 0.5313 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian SAC pada S-box S1 CLEFIA 

Posisi 

Beda 

Posisi Bit tiap Avalanche Vector 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0.5000 0.5313 0.4844 0.5469 0.5156 0.4844 0.5156 0.5313 

1 0.5469 0.4688 0.4844 0.4531 0.5156 0.4531 0.5469 0.4531 

2 0.4375 0.4531 0.5469 0.5156 0.4688 0.4531 0.5156 0.4531 

3 0.5156 0.5156 0.5156 0.5156 0.5313 0.5156 0.5156 0.4531 

4 0.4375 0.4844 0.5000 0.4531 0.5625 0.4375 0.4844 0.5000 

5 0.5156 0.4531 0.5000 0.4531 0.4844 0.5313 0.5313 0.5313 

6 0.5156 0.5000 0.5156 0.4844 0.5156 0.5469 0.4844 0.4531 

7 0.5469 0.4844 0.5156 0.4375 0.5313 0.4531 0.4844 0.4375 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai SAC 

terbesar untuk s-box S0 bernilai 0.6563 (nilai error terbesar bernilai 0.1563) dan untuk s-box S1 

bernilai 0.4375 (nilai error terbesar bernilai 0.0625). Hasil pengujian SAC pada s-box 

CLEFIA menunjukkan bahwa seluruh komponen s-box CLEFIA setelah diintegrasikan 

secara keseluruhan menyebabkan setiap perubahan satu bit input s-box akan berpengaruh 

pada setiap bit pada output s-box dengan error terbesar untuk s-box S0 bernilai 0.1563 dan 

untuk s-box S1 bernilai 0.0625. Nilai error terbesar pada s-box S0 CLEFIA (0.1563) lebih besar 

dari nilai error terbesar pada s-box AES (0.1250). Dan nilai error terbesar pada s-box S1 

CLEFIA (0.0625) lebih kecil dari nilai error terbesar pada s-box AES (0.1250). Oleh karena itu 

kekuatan s-box S1 CLEFIA lebih baik dari s-box AES dan s-box S0 CLEFIA. 

 

HASIL UJI BIC PADA S-BOX CLEFIA 

Pengujian BIC pada s-box CLEFIA menggunakan seluruh kemungkinan sampel 

(populasi). Jumlah populasi keseluruhan untuk pengujian s-box ini adalah 28
. Berdasarkan 

perhitungan korelasi terhadap populasi s-box CLEFIA didapatkan nilai BIC terbesar untuk s-box 

S0 bernilai 0,3333 dan untuk s-box S1 bernilai 0,1317, sesuai dengan Tabel 4. Hasil pengujian 

BIC terhadap s-box menunjukkan bahwa perubahan satu bit pada input s-box menyebabkan 

setiap bit output  s-box berubah secara independen dengan koefisien korelasi terbesar untuk      
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s-box S0 bernilai 0,3333 dan untuk s-box S1 bernilai 0,1317. Koefisien korelasi terbesar pada     

s-box S1 CLEFIA (0,1317) hampir menyamai koefisien korelasi terbesar pada s-box AES 

(0,1341). Oleh karena itu kekuatan s-box S1 CLEFIA serupa dengan s-box AES dan lebih baik 

dari s-box S0 CLEFIA. 

 

Tabel 4. Hasil Pengujian BIC pada S-box CLEFIA 

S-box Nilai BIC Terbesar  

S0 0,3333 

S1 0,1317 

 

ANALISIS 

Hasil pengujian terhadap s-box CLEFIA, s-box S0 memiliki nilai terbesar XOR Table 

benilai 10, nilai error terbesar SAC benilai 0.1563, dan nilai BIC terbesar benilai 0,3333. 

Sedangkan s-box S1 memiliki nilai terbesar XOR Table benilai 4, nilai error terbesar SAC 

benilai 0,1317, dan nilai BIC terbesar benilai 0,1317. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa s-box S1 CLEFIA lebih kuat secara kriptografis dibandingkan s-box S0 

CLEFIA berdasarkan pada kriteria XOR Table Distribution, Strict Avalanche Criterion (SAC), 

dan Bit Independence Criterion (BIC).  

KESIMPULAN DAN SARAN  

KESIMPULAN  

1. Algoritma CLEFIA merupakan algoritma standar untuk algoritma lightweight block cipher 

yang memiliki kriteria untuk penerapan pada device yang memiliki sumber daya terbatas 

melalui ISO/IEC 29192-2. 

2. Untuk mengevaluasi algoritma CLEFIA dapat dilakukan pengujian terhadap komponen 

algoritma, yaitu Strict Avalanche Criterion (SAC), Bit Independence Criterion (BIC), 

Linear Approximation Table (LAT), XOR Table Distribution, dan Non-Linearity.  

3. Penelitian ini hanya menerapkan uji XOR Table Distribution, SAC, dan BIC pada s-box 

CLEFIA, dimana s-box CLEFIA terdiri dari 2 (dua) buah s-box S0 dan S1 berukuran 8x8 bit.  

4. Berdasarkan hasil pengujian, s-box CLEFIA memenuhi kriteria XOR Table Distribution, 

SAC, dan BIC.  

5. S-box S1 CLEFIA lebih kuat secara kriptografis dibandingkan s-box S0 CLEFIA. 

 

SARAN 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian komponen block cipher lainnya yaitu uji 

Linear Approximation Table (LAT) dan uji Non-Linearity pada algoritma CLEFIA. 
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Abstrak 

 
Pada dewasa ini dan akan datang banyak perangkat-perangkat cerdas 

berbasis teknologi informasi memiliki sumber daya yang sangat terbatas, seperti 

dalam hal memori, daya komputasi, dan pasokan baterai. Dengan penggunaan daya 

komputasi yang kecil/terbatas tersebut tentunya akan berdampak terhadap tingkat 

keamanan perangkat tersebut. Sehingga berkembang ilmu pengetahuan mengenai 

lightweight cryptography. Salah satu algoritma lightweight cryptography yaitu 

SPECK. SPECK merupakan block cipher yang memiliki berbagai ukuran blok dan 

kunci, yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan. Untuk mengevaluasi output 

dari algoritma block cipher dapat dilakukan dengan cara uji keacakan kriptografi. 

Salah satu uji keacakan kriptografi pada block cipher yaitu uji coverage. Pada 

penelitian ini akan dilakukan pengujian coverage pada algoritma SPECK. Uji 

coverage merupakan uji yang mengevaluasi fungsi melalui pemeriksaan ukuran dari 

himpunan output (coverage) yang dihasilkan dari sebuah subset dari domainnya. 

Pengujian ini menggunakan sampel sebanyak 220.  

Kata kunci: lightweight cryptography, SPECK, uji coverage 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan mengenai lightweight cryptography saat ini sedang berkembang. Hal 

tersebut diakibatkan dari mulai banyaknya perangkat-perangkat cerdas berbasis teknologi 

informasi memiliki sumber daya yang sangat terbatas (seperti memori, daya komputasi, dan 

pasokan baterai), namun tingkat keamanan perangkat tersebut cukup aman. Jadi inti dari 

lightweight cryptography yaitu dengan menggunakan sumber daya terbatas dapat mencapai 

tingkat keamanan yang cukup (Poschmann, 2009). 

SPECK merupakan algoritma lightweight block cipher yang memiliki berbagai ukuran 

blok dan kunci, yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan. Untuk mengevaluasi output 

dari algoritma block cipher dapat dilakukan dengan cara uji keacakan kriptografi. Output dari 

algoritma ini harus terlihat acak sehingga akan sulit untuk memprediksi output-nya. Pengujian 

keacakan dari algoritma block cipher dilakukan untuk mengetahui kekuatan dari algoritma 

tersebut.  

Uji keacakan kriptografi adalah satu bentuk uji statistik untuk keacakan sekuen yang 

mengevaluasi sebuah fungsi dengan didasarkan pada sifat-sifat kriptografi tertentu. Uji 

keacakan untuk block cipher yang berkaitan dengan sifat-sifat kriptografi tersebut adalah Uji 

SAC, Uji Linear Span, Uji Collision, dan Uji Coverage.  

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian coverage pada algoritma SPECK. Sampel 

yang digunakan untuk pengujian sebanyak 220. Dari hasil pengujian nantinya didapatkan apakah 

algoritma SPECK merupakan pemetaan acak atau tidak. 
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METODE 

ALGORITMA SPECK 

Algoritma SPECK merupakan lightweight block cipher yang memiliki berbagai ukuran 

blok dan kunci, yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan. Sehingga pengguna dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan kebutuhan keamanan yang diinginkan, tanpa 

harus mengorbankan kinerja/performa aplikasi. Parameter algoritma SPECK dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Parameter Algoritma SPECK 

Ukuran Blok Ukuran Kunci   Jumlah Round  

32 64 22 

48 72 22 

 96 23 

64 96 26 

 128 27 

96 96 28 

 144 29 

128 128 32 

 192 33 

 256 34 

 

Berikut merupakan spesifikasi dari algoritma SPECK (Beaulieu, 2013). 

1. Fungsi Round 

Operasi-operasi yang digunakan pada proses enkripsi SPECK adalah sebagai berikut: 

 Bitwise XOR, ⊕, 

 Penjumlahan modulus 2𝑛, +, 

 left circular shift, 𝑆𝑗, dengan 𝑗 bit, 

 right circular shift, 𝑆−𝑗, dengan 𝑗 bit. 

 

Fungsi round key-dependent SPECK untuk 𝑘 ∈ 𝐺𝐹(2)𝑛 pada pemetaan           

𝑅𝑘: 𝐺𝐹(2)
𝑛×𝐺𝐹(2)𝑛 → 𝐺𝐹(2)𝑛×𝐺𝐹(2)𝑛 didefinisikan dengan 

𝑅𝑘(𝑥, 𝑦) = ((𝑆−𝛼𝑥 + 𝑦)⊕ 𝑘, 𝑆𝛽𝑦 ⊕ (𝑆−𝛼𝑥 + 𝑦)⊕ 𝑘), 

dengan jumlah rotasi 𝛼 = 7 dan 𝛽 = 2 jika 𝑛 = 16 (ukuran blok = 32) dan 𝛼 = 8 dan  𝛽 =
3. Fungsi round SPECK sama dengan fungsi mixing yang ada pada Threefish block cipher. 

Invers fungsi round yang dibutuhkan pada proses dekripsi, menggunakan pengurangan 

modulus, dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑅𝑘
−1(𝑥, 𝑦) = (𝑆𝛼 ((𝑥 ⊕ 𝑘) − 𝑆−𝛽(𝑥 ⊕ 𝑦)) , 𝑆−𝛽(𝑥 ⊕ 𝑦)) 

Penjadwalan kunci SPECK menggunakan sebuah kunci dan dari kunci tersebut 

dibangkitkan sebuah barisan word kunci  𝑘0, … , 𝑘𝑇−1, dengan 𝑇 adalah jumlah round. 

Fungsi round SPECK ditunjukkan pada Gambar 1. Komposisi enkripsi algoritma SPECK 

𝑅𝑘𝑇−1 ∘ ⋯ ∘ 𝑅𝑘1 ∘ 𝑅𝑘0, dibaca dari kanan ke kiri. Algoritma SPECK merupakan pemetaan 

Feistel dengan dua operasi penjumlahan yang berbeda, yaitu 

(𝑥, 𝑦) ⟼ (𝑦, (𝑆−𝛼𝑥 + 𝑦)⊕ 𝑘) dan (𝑥, 𝑦) ⟼ (𝑦, 𝑆𝛽𝑥 ⊕ 𝑦), yang ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

1337



 
Gambar 1. Fungsi Round SPECK (setelah i perulangan) 

 

 
Gambar 2. Fungsi Round SPECK (varian Feistel) 

 

2. Penjadwalan Kunci 

Penjadwalan kunci SPECK menggunakan fungsi round untuk membangkitkan kunci round 

𝑘𝑖. Jika 𝐾 adalah sebuah kunci untuk block cipher SPECK dapat ditulis                           

𝐾 = (ℓ𝑚−2, … , ℓ0, 𝑘0), dengan ℓ𝑖, 𝑘0 ∈ 𝐺𝐹(2)𝑛, untuk sebuah nilai 𝑚 pada {2,3,4}. 
Barisan 𝑘𝑖 dan ℓ𝑖 didefinisikan sebagai: 

ℓ𝑖+𝑚−1 = (𝑘𝑖 + 𝑆−𝛼ℓ𝑖) ⊕ 𝑖 

𝑘𝑖+1 = 𝑆𝛽𝑘𝑖 ⊕ℓ𝑖+𝑚−1 

Nilai 𝑘𝑖 adalah round kunci ke-i, untuk 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑇. Penjadwalan kunci dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3. Ekspansi Kunci SPECK 
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UJI COVERAGE 

Uji coverage merupakan uji yang mengevaluasi fungsi f melalui pemeriksaan ukuran dari 

himpunan output (coverage) yang dihasilkan dari sebuah subset dari domainnya (Do˘ganaksoy, 

2010). Tujuan dari uji ini adalah menentukan apakah sebaran nilai coverage atau banyaknya 

nilai yang berbeda dari fungsi f mendekati sama dengan sebaran nilai coverage yang 

diharapkan dari pemetaan acak. 

Langkah /Algoritma Uji Coverage adalah sebagai berikut : 

1. Tentukan kunci 𝐾. 

2. Bangkitkan 𝑣 bit 𝐼𝑉 secara acak. 

3. Susun 2𝑙 buah 𝐼𝑉 dengan mengganti 𝑙 bit pertama (MSB) dari 𝐼𝑉 dengan semua 

kemungkinan  2𝑙 nilai, 𝐼𝑉 tersebut dinotasikan dengan 𝐼𝑉𝑖
𝑗
  untuk      1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑙. Dengan 

panjang 𝑙 adalah 12 atau 14. 

4. Bangkitkan 𝑙 bit rangkaian kunci (𝑍𝑖,𝑗:1, … , 𝑍𝑖,𝑗:2𝑙) untuk setiap 𝐼𝑉𝑖
𝑗
  hasil langkah 3 dengan 

1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑙 dan kunci 𝐾 pada langkah 1. Prosedur pembangkitan rangkaian kunci dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Prosedur pembangkitan rangkaian kunci 

 

5. Ulangi langkah 2 hingga 4 untuk  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑅.  

6. Hitung nilai coverage (dinotasikan dengan 𝑐𝑖) untuk setiap 𝑍𝑖, dengan 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑅. Nilai 

covarage adalah banyaknya 𝑍𝑖,𝑗:1, … , 𝑍𝑖,𝑗:2𝑙 yang berbeda untuk 1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑙. 

7. Kelompokkan 𝑐𝑖 kedalam 5 kategori dan hitung frekuensi dari setiap kategori (𝑓𝑖). Kategori 

untuk nilai 𝑙 = 12,14  disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kategori dari Coverage dan Peluang dari Setiap Kategori  

Kategori 𝑙 = 12 𝑙 = 14 

Batas Peluang (𝑝𝑖) Batas Peluang (𝑝𝑖) 
1 1-2572 0,199176 1-10323 0,201674 

2 2573-2584 0,204681 10324-10346 0,195976 

3 2585-2594 0,197862 10347-10367 0,207530 

4 2595-2606 0,203232 10368-10390 0,195266 

5 2607-4096 0,195049 10391-16384 0,199554 

 

8. Hitung 𝜒2(ℎ𝑖𝑡) = ∑
(𝑓𝑖−𝑒𝑖)

2

𝑒𝑖
. 

9. Hitung 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑖𝑔𝑎𝑚𝑐 (2,
𝜒2(ℎ𝑖𝑡)

2
). 

10. Penarikan Kesimpulan. 

Jika 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 0,01 maka disimpulkan bahwa fungsi f bukan pemetaan acak. Jika 

sebaliknya maka disimpulkan bahwa fungsi f adalah pemetaan acak. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENGUJIAN 

Pengujian coverage untuk algoritma SPECK hanya dilakukan pada SPECK 48/72, 

SPECK 48/96, SPECK 64/96, dan SPECK 64/128. Pengujian ini dilakukan pada tiap round 

algoritma SPECK. Setiap pengujian coverage pada tiap round algoritma menghasilkan nilai 

observasi pada masing-masing kelas(𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, 𝑓4, 𝑓5). Nilai observasi ini akan dihitung untuk 

mendapatkan nilai statistik uji (𝒳2(𝑜𝑏𝑠)) dengan menggunakan Chi square. Nilai 𝒳2(𝑜𝑏𝑠)  

dihitung dengan rumus 𝒳2(𝑜𝑏𝑠) = ∑
(𝑓𝑖−𝑒𝑖)

2

𝑒𝑖

5
𝑖=1  dengan derajat bebas (db) = 4                

(jumlah Kelas – 1). Berdasarkan pengujian coverage pada algoritma SPECK dengan 

menggunakan sampel sebanyak 220 (1048576) didapatkan tabulasi seperti pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Tabulasi Chi Square Uji Coverage pada Algoritma SPECK 

 
 

ANALISIS 

Berdasarkan hasil tabulasi Chi square uji coverage pada setiap round varian algoritma SPECK, 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 0,01 maka disimpulkan bahwa SPECK 48/72, SPECK 48/96, SPECK 64/96, dan 

SPECK 64/128 adalah pemetaan acak berdasarkan kriteria coveragenya. Oleh karena itu, 

algoritma SPECK termasuk algoritma yang kuat karena output dari algoritma ini acak sehingga 

sulit diprediksi. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

SPECK merupakan algoritma lightweight block cipher yang memiliki berbagai ukuran 

blok dan kunci, yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan. Untuk mengevaluasi output 

dari algoritma block cipher dapat dilakukan dengan cara uji keacakan kriptografi, yang salah 

satu ujinya yaitu uji coverage. Uji coverage merupakan uji yang mengevaluasi fungsi f melalui 

pemeriksaan ukuran dari himpunan output (coverage) yang dihasilkan dari sebuah subset dari 

domainnya. Penelitian ini melakukan pengujian coverage pada SPECK 48/72, SPECK 48/96, 

SPECK 64/96, dan SPECK 64/128. Berdasarkan pengujian coverage dengan menggunakan 

sampel sebanyak 220, didapatkan bahwa SPECK 48/72, SPECK 48/96, SPECK 64/96, dan 

SPECK 64/128 adalah pemetaan acak berdasarkan kriteria coveragenya. 

 

Chi square p-value

0.199176 0.204681 0.197862 0.203232 0.195049

208851.1734 214623.5843 207473.3445 213104.1976 204523.7002

208638 214515 207513 213369 204541

0.217585027 0.054935904 0.007579565 0.329042294 0.001463313 0.610606104 0.961877847

209482 214027 207798 213610 203659

1.905386612 1.658311577 0.508022783 1.200520864 3.655842705 8.92808454 0.062922378

209025 214630 206755 213809 204357

0.144675726 0.000191786 2.487157274 2.331002315 0.135871611 5.098898712 0.27729957

208262 213763 208116 213572 204863

1.662069987 3.450717051 1.990646448 1.026911051 0.562889963 8.693234499 0.069241618

SPECK 48/72

SPECK 48/96

SPECK 64/96

SPECK 64/128
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i

ii
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ef 2)( 

i

ii

e

ef 2)( 

i

ii

e

ef 2)( 

i

ii
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if

if
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iii pne .

1340



Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian coverage pada varian SPECK lainnya 

yaitu SPECK 32/64, SPECK 96/96, SPECK 96/144, SPECK 128/128, SPECK 128/192, SPECK 

128/256. 
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